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Sammanfattning 
 

Studien undersöker relationen mellan moderskap och identitetsupplevelsen, detta för att få en 

förståelse för hur ett sent moderskap förändrar mödrarnas identitet i relation till den 

samhällsekonimiska utveckligen. Vi har valt att fokusera på att studera identitetsupplevelsen 

hos äldre mödrar genom att göra en jämförande studie med yngre mödrar. För att kunna besvara 

vår frågeställning har vi genomfört tio intervjuer, fem i vardera grupp. Syftet med frågorna var 

att undersöka om vi kunde se beteende, typer av mönster eller andra samband mellan tidigt och 

sent moderskap. Vi fokuserade på att få reda på hur moderskapet förändrade identiteten för att 

sedan kunna urskilja hur sent moderskap påverkar identitetsupplevelsen i relation till den 

samhällsekonomiska utvecklingen. Vi har använt Grundad teorin mer som inspirationskälla 

istället för en metod att strikt följa. Då detta forskningsområde är i mindre utsträckning studerat. 

Under analysarbetet uppenbarades olika teman som gav upphov till vår kärntolkning som vi 

kallar för Den onda cirkeln. Den onda cirkeln, beskriver en negativ samhällsekonomisk 

utveckling, som vi ställer i relation till sent moderskap. Vi, genom studien, fick resultat som 

visar att sent moderskap i vissa fall stärker och i andra fall motverkar den onda cirkeln.  

 

 

 

 

Nyckelord: Moderskap, Tidigt moderskap, Sent moderskap, Identitetsupplevelse, 

Identitetsförändring, Socialt kapital, Samhällsekonomisk utveckling, Motherhood, Identity, 

Age, Social Capital, Ekonomical development. 
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Inledning 
 

Moderskap är någonting som innebär en stor förändring i en kvinnas liv. Som mamma måste 

man omorganisera sig, ändra prioriteringar, anpassa sig, samt ta hänsyn till att vårda ett barn. 

En mamma har inte samma möjligheter att göra de saker en tidigare har varit van vid. Att ta 

hand om ett barn, att vara ansvarig för ett liv innebär stora krav som ibland kan uppfattas som 

väldigt överväldigande. Vardagen fylls med andra sysselsättningar, samtidigt som det innebär 

även stora möjligheter i livet. Att vara mamma innebär därför en stor omdaning av identiteten. 

En trend som sveper över Västvärlden är att sent moderskap blir allt vanligare. Enligt 

SCB(2015) var medelåldern på förstföderskor år 1970 22 år, idag är det 29 år, i vissa kommuner 

är genomsnittet högre än 32 år. Detta trots att kvinnorna efter 35 års ålder löper större risk 

för tidig födsel, dödföddhet och neonatal dödlighet, enligt forskning av Karolinska Institutet 

(2014). I denna uppsats undersöker vi vilka konsekvenser för identiteten som sent moderskap 

innebär. Vi kommer att använda termerna tidigt moderskap och sent moderskap för att belysa 

det faktum att det idag är allt vanligare att äldre kvinnor föder barn. Med tidigt moderskap i 

denna uppsats menar vi kvinnor som har fått barn i åldrarna mellan 16-24 år. Med sent 

moderskap menar vi kvinnor som har blivit mammor vid åldrarna 27-43 år.  

 

Med identitet menar Charon (2004:149-152) den ständigt pågående processen som formar vem 

vi är. Identiteten skapas och utvecklas genom social interaktion. Det beror på vårt agerande, hur 

vi tolkar situationer, hur andra uppfattar oss och vilka tidigare erfarenheter vi har. Ur ett 

sociologiskt perspektiv är inte identitet som förälder en gång för alla något givet. 

Föräldraidentiteten är något föränderligt och förändras för det första parallellt med barnet samt 

med att barnen växer och blir äldre. Genom barnet får föräldrarna nya erfarenheter och 

samtidigt som föräldern uppfostrar barnet, fostras även föräldern till en annan sorts mognad än 

tidigare. Att vara en bra förälder är en het diskussion i dagens samhälle. Det finns otaliga kurser, 

bloggar samt föräldragrupper som handlar om hur man kan bemöta barnet på ett respektfullt 

sätt, ge det närhet och kärlek så att man kan klassas som en bra förälder. Hur identiteten 

förändras påverkas också utav om det är fråga om man är tidig eller en sen moder, vilket är 

något vi kommer att sätta fokus på i denna uppsats. 

 

Mammaidentiteten har även förändrats historiskt. Moderskapet är mycket mer än en personlig 

instinkt eller kunskap man kan läsa sig till just för att moderskapet ständigt påverkas av den 

samhällsperiod, den historiska period man lever i när man blir förälder. I det traditionella 

samhället levde människorna tillsammans och hade ett kollektivt tänkande, där varje individ 

hade sin egen roll. Kvinnorna tog hand om hushåll och hem, samtidigt som de kunde vara 

mammor på heltid. Eftersom det handlade oftast om självförsörjande små kollektiv, arbetade 

männen och på så vis försörjde familjen. Kvinnornas uppgift begränsades till barnuppfostran 

samt hushållsuppgifter, utan andra krav vad gäller arbetslivet (Giddens 2011:31; Ritzer 74,76). 

Denna tid kan tydligt förknippas med tidigt moderskap, eftersom kvinnorna födde sina första 

barn runt tjugo års ålder (SCB 2015). I och med industrialiseringen har det moderna samhället 

bidragit till urbanisering och individualisering men har också ställt stora krav på den enskilde. 

I dagens samhälle förväntas även kvinnorna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande, 

samtidigt som kraven på utbildning ständigt ökar. På detta sätt tvingas kvinnorna även arbeta 

aktivt samtidigt som de fortfarande ska ta hand om hushåll, hem och familj (Giddens 2011:31; 

Ritzer 76,77). I och med förväntningarna om att stå till arbetsmarknadens förfogande blir det 

allt vanligare att kvinnor idag väljer att göra karriär först och sedan skapa familj. Det leder till 

att åldern för förstföderskor stiger och allt fler ingår i ett sent moderskap. 
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Stier (2010:9) belyser denna samhällsförändring, när han beskriver identiteten. Han menar att 

globaliseringen och informationssamhället sätter större press på varje enskild individ beroende 

på alla försök att anpassa sig till informations, konsumtions-, medie- eller globalsamhället. 

Detta bidrar till att människors identiteter har blivit mera föränderliga, fragmenterade, diffusa 

och geografiskt obundna. Mammor kämpar ständigt för att försöka leva upp till samhälleliga 

ideal, samtidigt som de försöker förverkliga sina drömmar, skapa en meningsfull tillvaro och 

även skapa en stabil och sammanhängande identitet. Stier beskriver identitet som en 

överenstämmelse, att vara samma person från situation till situation varje dag (Stier, 2010:17). 

Denna identitetsutveckling gäller för både yngre och äldre mödrar. 

 

Mödrar i dagens samhälle har även mycket mindre möjligheter att välja moderskap på heltid, 

vilket naturligtvis påverkar och förändrar identiteten markant. Dagens samhälle finns runt 

omkring oss och genom normerna och oskrivna reglerna även i oss. Moderskap utvecklas därför 

inte i ett socialt vakuum. Mammaidentiteten förändras och hänger även samman med de 

ekonomiska förhållandena i samhället. Oavsett om vi studerar tidigt eller sent moderskap finner 

vi att kärnfamiljer med mamma, pappa och barn blir allt färre, samtidigt som antalet skilsmässor 

ökar. Detta innebär stor ekonomisk press på ensamstående mammor, vilket i sig innebär att 

mammorna tvingas in i en roll som starkt begränsar utvecklingen av den fria identiteten. Med 

fri identitet menar vi den identitet som är mer befriad från yttre omständigheter och påtryck och 

på så sätt är mer beroende av ett individuellt val. I ett starkt tidsstyrd samhälle som begränsas 

utav ekonomin är det svårt att hinna vara den mamma man önskar vara. Föräldrar i genomsnitt 

tar ut mindre föräldraledighet jämfört med tidigare enligt Försäkringskassans sammanställda 

statistik (2014) över uttagna årliga föräldrapenningsdagar mellan åren 1989-2013. (Statistiken 

omfattar även år 2014, men då siffrorna anses vara preliminära, ansågs inte dessa vara 

tillräckligt pålitliga för att omfattas av denna studie.) Sammanställningen visar att år 1989 tog 

varje enskild person ut i genomsnitt 107,8 heldagar per år, medan denna siffra sjönk till 67,9 år 

2013. Siffrorna innebär i praktiken att allt färre föräldrar väljer att stanna hemma med barnet 

och återgår snabbt till arbetet och i och med det till en tryggare ekonomi. Detta starka tryck för 

en trygg ekonomisk tillvaro sätter sina spår vad gäller identiteten, eftersom den fungerar som 

en stark begränsande frihetsfaktor. Detta starka tryck från den ekonomiska tillvaron sätter sina 

spår hos både yngre och äldre mödrar vad gäller identiteten, eftersom den fungerar som en starkt 

begränsande faktor.  

 

Ett annat skäl som kan påverka identiteten hos både yngre och äldre mödrar är att tillgången till 

någon social gemenskap saknas i båda grupperna. För att hantera avsaknad av social förankring 

har yngre mödrar startat Facebook-gruppen Öppen verksamhet, unga föräldrar1, vilket vi har 

fått omedelbar tillgång till. Även detta ger ett uttryck om att det finns identitetsproblem knutna 

till ungt moderskap idag. Det unga moderskapet i dagens samhälle påverkar mammaidentiteten 

på en rad olika sätt, bland annat på grund av att det inte finns någon social gemenskap och 

förankring. Det ger signaler av avskärmning av samhället och andra individer, vilket i botten 

kan orsakas av social otrygghet. Även äldre mödrar har startat Facebook-gruppen Mammor 

efter 352, vilket är en sluten grupp och trots många försök har vi inte lyckats få delta i gruppen. 

Detta indikerar att identiteten påverkas av den bristande sociala integrationen av äldre mammor 

idag, samtidigt så påverkas de inte på samma sätt som de yngre. Äldre mammor är mera trygga 

i sig själva och väljer därför noggrant, vilka de vill släppa in i sin Facebook-grupp.  

 

Ett ytterligare skäl till att undersöka fenomenet sent moderskap är att äldre mödrar kan känna 

                                                           
1 www.facebook.com/groups/896120977124315/ 
2 www.facebook.com/groups/mammorefter35/ 

https://www.facebook.com/groups/896120977124315/?__mref=message_bubble
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sig tidspressade. De kan uppleva att de inte hinner med att skaffa de barn de önskar. Samtidigt 

lever äldre mammor med höga risker vad gäller tidigt födda barn, missbildningar med mera.  

Flera forskningsresultat från bland annat Statistiska Centralbyrån (2015) visar att 

medellivslängden har ökat stadigt sen år 1860 och framåt. Idag är två av tre personer äldre än 

80 år när de dör. En pensionär kan i dagsläget förvänta sig att leva i snitt mellan 21-18 år efter 

pensionsåldern. Om trenden fortsätter i samma takt som hittills förväntas år 2060, ca 83 % av 

befolkningen nå en ålder av 80 år eller mer, och hälften av alla födda idag, bli över 92 år gamla.  

 

Detta, plus det faktum att 40-åriga mödrar har femdubblats sedan 1970, innebär att stora 

ekonomiska krav tynger det Svenska samhället. Detta återspeglas i en artikel i Dagens Samhälle 

(2015), där det beskrivs att 2015 års pensioner, efter 7 års väntan kom en höjning med 4,2 %, 

vilket bara motsvarar 2009 års nivå. Pensionssystemet bygger på idén att följa 

inkomstutvecklingen, vilket i praktiken inte kan garanteras och trenden visar en ännu dystrare 

framtid om ingenting görs. För att ett land ska kunna finansiera utgifterna, bland annat 

pensionerna, måste landets befolkning bidra till ökade inkomster. Det sena moderskapet får 

alltså ekonomiska konsekvenser. Det måste finnas tillräckligt med skattebetalare, som är med 

och bidrar till pensionerna. Fortsätter det att födas färre barn, kommer befolkningen att minska, 

intäkterna bli lägre och pensionerna hamnar i riskzonen igen, enligt författaren till artikeln. Med 

både pressen, om att som kvinna finnas tillgänglig på arbetsmarknaden, och den ekonomiska 

pressen, där kvinnan förväntas föda i yngre ålder, bidrar det till att identiteten hamnar i 

gungning.   

 

Vår studie kommer att genomföras med inspiration av grundad teori. Grundad teori är en metod 

som kan användas när det gäller ett område som i mindre utsträckning är studerat (Hartman 

2001). Den tidigare föräldraforskningen har, som vi kommer att visa, intresserat sig för media, 

missbruk och arbete i relation till föräldraskap. Forskningen har däremot i mindre utsträckning 

studerat frågor om hur identiteten påverkas av sent moderskap.  
 

Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte är att studera relationen mellan sent moderskap och identitetsupplevelse, samt 

vad den kan ha för betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen. Då samhällstrenden 

visar på att sent moderskap är ett fenomen som stadigt ökar, fokuserade vi på att studera 

identitetupplevelsen hos äldre mödrar genom en jämförande studie med yngre mödrar.   
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Tidigare forskning 
 

Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnt att studera tidigt och sent moderskap i relation 

till identitetsupplevelsen för att undersöka om den kan ha någon betydelse för den 

samhällsekonomiska utvecklingen. För att hitta forskning till vårt syfte så använde vi oss av 

databasen Sociological Abstracts. Andra vetenskapliga databaser som vi har använt oss av är 

Discovery samt Retriever Research. Våra sökord var moderskap, ålder, identitet, 

identitetsupplevelser samt dessa även på engelska. Vi har hittat tre teman relaterat till vårt syfte. 

De handlar om ”arbetsliv”, ”missbruk” och ”media” relaterat till moderskap och identitet. Då 

dessa teman är de vanligast förekommande, när man söker på forskning om moderskap och 

identitet, sätter vi fokus på dessa. Temat ” moderskap, arbetsliv och identitet” handlar om hur 

moderskap påverkar arbetslivet, vilka möjligheter och begränsningar man har, som i sin tur 

påverkar identiteten. Temat ” moderskap, media och identitet” avser beskriva hur moderskap 

framställs i media och hur detta påverkar i sin tur identitetsupplevelsen. Temat om ”moderskap, 

missbruk och identitet” beskriver hur missbruket ytterligare sätter identitetsförändringarnas 

kugghjul på extra rullning, när mödrarna genom moderskapet redan genomgår en viss 

identitetsförändring. 

 

 

Moderskap, arbete och identitet 
 

Temat ”moderskap, arbete och identitet” fokuserar huvudsakligen på hur modern kan hantera 

sin roll som mamma samtidigt som hon förvärvsarbetar. Inom detta tema hittade vi forskning 

som fokuserar på mödrar och deras arbete. Studien beskriver hur kvinnor försöker sammanfläta 

sin yrkesidentitet och sin mammaidentitet för att på så vis kunna uppfylla det som förväntas av 

båda identiteterna. 

 

Haynes (2006) har studerat samspelet och förväntningarna på moderskap och högt uppsatta 

tjänster inom bokföring. Studien är baserad på intervjuer med kvinnor i åldrarna 28-40 år. För 

att göra det har fokus satts på vilket sätt kvinnor föreställer sig förhållandet mellan dessa två 

genom förhandling, lojalitet och övergång mellan känslor. Studien undersöker även 

interaktionen mellan en identitet som mamma och identiteten som professionell revisor. Haynes 

visar på att samspelet mellan moderskapet och yrket som revisor är svår att hålla isär. Gränsen 

mellan den privata sfären och den offentliga rubbas lätt, vilket leder till att dessa blandas 

samman. Man menar på att det är en könsgenererad aspekt för kvinnor. I synnerlighet kvinnan 

har en särskilt ställning i samhället, vad gäller hem och familjeliv kan det vara utmanande för 

mödrar att kunna hålla isär dessa identiteter.  

 

Samtliga kvinnorna i studien uttryckte en stark känsla av deras förväntningar på sig själva som 

mödrar, och talade om moderskapet som något idealiserat som de själva skulle representera. 

Man menar på att dessa ideal om moderskapet härrör delvis från erfarenheter genom sina egna 

mammor, då moderskapet rekonstrueras genom det förflutna och genom minnen. Denna 

förståelse om ett idealiserat moderskap och en idealiserad barndom hamnar i strid med sin 

önskan om att fortsätta sin yrkeskarriär. För att kunna göra det förhandlar kvinnorna om detta 

genom en sammanflätad process av deras yrkesidentitet och modersidentitet. Kontinuiteten och 

kontrasten mellan dem blir mångfaldig och komplex.  

Man menar att kvinnors identitet som mödrar och identitet som revisor är skapade genom den 

sociala- och kulturella praxis om moderskap och yrkesprofessionalism. Båda är ett resultat av 

det könsnormer som finns och de socialiseringsprocesser som existerar för yrkeslivet och 

samhället i stort.  



 

9 
 

 

Vi har vidare funnit forskning, som innefattar mammor idag, som är egna företagare, detta för 

att försöka uppnå en så flexibel arbetssituation som möjligt för att kunna balansera arbetsliv 

med privatliv. Termen ”Mumpreneurs” (”mamma-prenör”) syftar till mödrar som söker nya 

affärsmöjligheter inom en social och geografiskt kontext, man försöker integrera kraven på 

moderskapet med kraven av att vara egen företagare. Duberley & Carrigan (2012) baserade sin 

studie på mödrar i åldrarna 32-43 år, och menar att en av förklaringarna till varför små många 

kvinnor idag väljer att skapa företag är det är något man kallar för så kallade, ”push factors” 

Detta syftar till faktorer som hämmar kvinnor med en anställning att klättra i karriären. Ett eget 

företag däremot öppnar upp möjligheterna till en mera flexibel arbetsmöjlighet och därmed kan 

man på ett enklare vis balansera arbetslivet med privatlivet. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv finns det dominerade konstruktioner och diskurser i samhället som handlar om 

moderskapet. Dessa konstruktioner och diskurser har erkänts av kvinnor på det viset att man 

använder dem för att förstå och konstruera sina egna identiteter. Enligt studiens resultat möts 

kvinnor ofta av motstridiga samhällsförväntningar när det gäller framgång i karriären och 

moderskap. Kvinnor utvecklar individualiserade strategier och sätt att tänka på kring 

moderskap. Detta öppnar upp för nya möjligheter att hantera denna konflikt, som finns mellan 

ett engagemang för fostran och sitt arbete. Arbetslivet som entreprenör kan därför ses som en 

möjlighet för att hantera denna konflikt genom att fläta samman identiteten som moder och 

identiteten som yrkeskvinna. Det ger kvinnorna möjlighet att både kunna kombinera en karriär 

och samtidigt kunna vara en bra mamma till sina barn.  

 

Ett annat bidrag inom temat belyser mödrars känsla av otillräcklighet på arbetet och hur detta 

har en påverkan på identiteten. Yashmin Singh (2011) beskriver att kvinnornas självuppfattning 

kretsar kring det dåliga samvetet som mammorna känner på arbetsplatsen. Identiteten formas 

genom den otillräckliga känslan detta orsakar. Den ideala välfärdsmodellen dominerade på 

1990-talet, eftersom födelseantalet var hög trots att kvinnorna arbetade. Denna trend 

förändrades dock helt när lågkonjunkturen och förändringar på arbetsmarknaden slog till. Detta 

betyder att identiteten starkt knyts till arbetslivet och ekonomin samt att identitetsupplevelserna 

är präglade av olika samhällsfenomen. Singh fann en oväntad utveckling vad gäller arbetslivet.  

Både män och kvinnor med samma arbetsuppgifter, liknande utbildningsbakgrund samt bra 

inkomster, upplevde att deras arbeten orsakade konflikter, då det var svårt att kombinera arbete 

och barnuppfostran. Kvinnorna i detta fall mådde bättre och tog konflikten väl, eftersom deras 

arbeten har gett dem kompensation i välbefinnandet och självförverkligandet. 

 

Turners & Norwoods (2013) forskningsbidrag inom temat handlar om mödrarnas roller i 

arbetsmiljöer som är starkt manliga. Kvinnorna som har deltagit i forskningen har varit i 

åldrarna 18 år och uppåt. Deras studie belyser det faktum att arbetslivet är byggd kring manliga 

normer och är anpassad efter den manliga kroppen. Man menar att arbetslivet har varit 

separerad från det privata livet, men att själva separationen blir allt svagare. I USA utgör nästan 

hälften av arbetskraften av kvinnor, samtidigt som dessa kvinnor är de som främst är vårdgivare 

för barnen. Turner och Norwood menar att kvinnor idag möts av större krav för att kunna 

uppfylla både sin identitet som en bra mamma och sin identitet som god arbetstagare. För att 

försöka uppfylla båda identiteterna tvingas de arbetande kvinnorna att diskursivt försöka 

hantera spänningen mellan dessa identiteter. Mammorna tvingas till att antingen överge en av 

sina identiteter för den andra, försöka hitta ett samspel mellan båda eller försöka förändra 

betydelsen av att vara en bra mamma. Arbetande mödrar möter även på ideologiska dilemman. 

Det råder diskurser om hur en bra mamma och hur en god arbetsgivare bör vara. Diskursen om 

en god arbetsgivare säger att man bör vara engagerad i sitt arbete, arbeta övertid samt kunna 

offra sitt privatliv för arbetsplatsens bästa. Det är detta som författarna menar med att arbetslivet 
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är baserad efter den manliga normen. En kvinna som är mamma kan uppleva svårigheter med 

att kunna leva upp till dessa förväntningar. Diskursen i USA säger att mödrar bör vara den 

primära vårdgivaren för barnen, ha en nästintill heltids fysisk närvaro samt självuppoffring. På 

grund av dessa krav och förväntningar upplever den arbetande modern svårigheter när hon 

försöker konstruera sin identitet. 
 

 

Moderskap, media och identitet 
 

Temat ”moderskap, media och identitet” fokuserar på hur media på olika sätt påverkar mödrar 

och handlar om hur svårt det är för kvinnor att uppfylla de krav som beskrivs i media. Singh 

(2011) skriver om hur Margareta Bäck-Wiklund, forskare i socialt arbete, samt andra forskare 

beskriver den moderna kärnfamiljen. Kärnfamiljen ses som något som allt mer ifrågasätts. 

Parrelationerna idag är väldigt olika, beroende på det jämställdhetsideal som i dagsläget 

kännetecknar Sverige. Kvinnornas situation underlättas i och med föräldraförsäkringen och 

barnomsorgen, varför mammorna har större möjlighet att återgå till arbetet. Denna ideal är dock 

något som många kvinnor finner svårt att uppfylla, då deras identitet ofta inte motsvarar 

samhällsidealen. Kvinnornas självuppfattning kretsar kring den otillräckliga känslan som 

arbetslivet påtvingar dem. De måste prestera på två olika håll, på två olika sätt, vilket sätter 

prägel på identiteten. Samtidigt motsäger jämställdhetsidealet det fakta att det är mammorna 

som fortfarande sköter hushållet och barnpassningen. Singh beskriver att trots det 

individualiserade samhället återgår familjerna till traditionella roller i hemmen. 

 

En annan artikel inom temat fokuserar på hur media påverkar mödrar i sin uppbyggnad av en 

modersidentitet. Mjöberg (2013) berättar hur tidningar som Mama och Vi föräldrar beskriver 

mammornas identitet i media. Tidningarna vänder sig till en stor grupp kvinnor, eftersom 85 

procent av dem kommer att uppleva moderskap. Resterande av kvinnorna kategoriseras i två 

olika grupper, de som känner sorg, eftersom de inte kan få barn och de som ifrågasätts, eftersom 

de inte vill ha barn. Moderskapet handlar om den biologiska processen samt om uppfostran och 

omsorg. Kunskaperna om dessa förändras och beror till stor del på det samhälle vi lever i. I 

dagens samhälle är det naturligt att mammorna arbetar samtidigt som de försöker motsvara de 

samhällskrav som ställs. Vi Föräldrar anser ge råd och stöd till föräldrar genom reportage, 

intervjuer, expertuttalanden samt faktabeskrivning. Livsmagasinet Mama önskar istället stödja 

och uppmuntra. Tidningen Mama har blivit mer populär än Vi föräldrar, varför Mjöberg lägger 

fokus på den. ”Ett nummer av Mama består till närmare 43 procent av reklam och till 30 procent 

av reportage, intervjuer och insändare” (Mjöberg 2013:20). I Mama år 2012 beskrivs den ideala 

konsumerade mamman, vilket enligt tidningen innebär att de kommer att känna sig mer 

kvinnliga genom den ökade konsumtionen. Genom att de kvinnor som deltar i tidningen stylas 

om, beskrivs som framgångsrika samt självständiga, skapas den perfekta bilden av den perfekta 

mamman. Tidningen visar samtidigt att identiteten inte ska domineras av mammarollen och 

visar andra sidor av mammorna och förser dem genom olika reportage med andra roller. 

Tidningen bejakar dock den traditionella synen om att kvinnans uppgift är att ta hand om hushåll 

och barn, fast de samtidigt involverar ekonomins betydelse. Tidningen har fått mycket kritik 

från olika forskare på grund av detta bland annat från psykologen Ylva Elwin-Novak 2005, 

litteraturvetaren Nina Björk 2011, då konsumtion och god moderskap inte bör sammanfogas. 

Mjöbergs forskningsresultat beskriver en falsk känsla om gemensamhet med 

intervjupersonerna i reportagen. Mödrarna upplever därigenom en längtan till ett bättre, 

lyxigare vardag, där konsumtion och ekonomin får överhand vad gäller barnuppfostran. Denna 

syn är långt ifrån den traditionella synen på mamman. 
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Nedanstående artikel beskriver hur mammor sätter press på varandra och hur svåra dessa krav 

kan vara att uppfylla. Dahlman (2015) beskriver i sin artikel om den skräck hon känner när det 

gäller den idealbild som dagens mammor bör förkroppsliga. De förväntas vara perfekta och 

hinna med allt. Denna bild kan verka avskräckande för kvinnor, som ännu inte har hunnit skaffa 

barn. Samtidigt beskrivs andra mammor som samhällets civilpoliser, som sätter krav, orimliga 

förväntningar och hård press på andra mammor. Den perfekta mamman tycks inte finnas eller 

beskrivs som utbränd. Denna hårda press formar identiteten eftersom den påtvingar 

identitetsupplever utifrån de krav som ställs. Dahlman önskar ”en värld där mammor inte 

behandlar varandra som sadistiska slavdrivare med beska kommentarer och högfärdiga 

skrytbilder”(Dahlman kolumn).  

 

Nästkommande tema beskriver steg för steg hur en god förälder bör agera, vilket resulterar i att 

den egna instinkten om moderskap till slut trängs undan. Assarsson och Aarsand (2011) 

fokuserar i sin studie på hur media framställer det idealiserade föräldraskapet och belyser vilka 

preferenser och subjektpositioner föräldrar förväntas anta för att vara en god förälder. Media 

matar oss ständigt med idéer om hur man blir en bra och välfungerande familj. Ämnet om hur 

vi ska behandla våra barn är något som framkommer ofta.  Det kan vara allting från tips i olika 

tidningar om hur vi bäst gör att få våra barn att sova, till diskussioner på olika tv-program om 

hur vi ska kunna hantera våra barns olika beteenden. Genom att media talar om hur en god 

förälder bör vara blir föräldraskapet kategoriserat, bedömd och tillrättavisad. Författarna till 

studien hävdar att ett gott föräldraskap sker genom ett ständigt pågående identitetsarbete, där 

medier stimulerar och upprätthåller detta genom att korrigera föräldrars beteende. Enligt 

tidningen La Parent, är föräldrars engagemang en aktivitet, en uppgift som ständigt är i rörelse 

i den mening, att föräldraskapet kräver ständigt förändring, till exempel i takt med att barnen 

växer. För att föräldrar ska kunna ha möjlighet att utvärdera sitt eget föräldraskap och kunna 

upprätthålla sina subjektspositioner ger tidningar och artiklar föräldrar möjligheten att göra 

olika tester eller se över checklistor. Därigenom kan de jämföra sina resultat för att sedan se hur 

framgångsrika de är som föräldrar.  

 

 

Moderskap, missbruk och identitet 
 

Temat ”moderskap, missbruk och identitet” fokuserar på hur relationen missbruk, tillfrisknad 

och modersidentiteten påverkar varandra. Forskning visar att moderskap är en vändningspunkt 

i missbruket. Radcliffe (2011) studerar identiteten i relation till drogmissbruk och moderskap 

och belyser droganvändningens och återhämtningens effekter på mödrarnas identitet. Studien 

koncentrerar sig på självet och fångar in det individuella identitetsarbetet hos 24 

droganvändande gravida kvinnor eller nyblivna mödrar med medelålder av 30 år. I studien 

beskrivs processen om hur drogmissbruket lämnas för att utbytas mot moderskapet. Radcliffe 

använder Goffmans olika teorier i sin forskning för att belysa att den moraliska handlingen är 

oundvikligt, då individen är delaktig i ett socialt liv. Identitetsprocessen sker parallellt på två 

olika spår. Den ena handlar om den individuella bilden av självet medan den andra handlar om 

de processer som i sin tur leder till att identiteten etableras. I detta fall påverkas identiteten 

starkt av sjukvård, psykologer, beroendecentrum, familjemedlemmar samt andra 

drogmissbrukare. I samtliga fall har vetskapen om graviditeten blivit den vändningspunkt, 

vilket ledde till att drogmissbruket omvärderades och resan mot moderskapet inleddes. 

Successivt omvandlas drogidentiteten till den individuella identiteten medan mammorna blir 

socialt integrerade. Strävan efter normaliteten övergår sakta till en förälders identitet utan tanke 

på att det finns möjlighet till återfall. Den icke-drogmissbrukarens identitet är starkt förknippat 

med de specialisttjänster som erbjuds. Samtidigt som de kvinnorna använder 
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avvänjningsprocessen till att visa, bevisa och överbevisa deras lämplighet som mammor. 

Familjelivet har tagit överhand och föräldrarnas identitet har förknippats med utmärkelse av 

renhet. 

 

Medan det nämnda forskningsbidraget belyser att moderskapet fungerar som en vändningspunk 

i missbruket tar Guetas & Addads (2014) forskning upp om hur viktigt det kan komma att bli 

att få en träff med barnen i samband med rehabilitering. Studien beskriver 25 drogmissbrukande 

israeliska kvinnor mellan åldrarna 22-46 år (medelålder: 31 år), som deltar i ett 

avvänjningsprogram de kallar TC. De senaste årtionden har drogavvänjningen genomgått en 

stor förändring från nonchalans till upprättande av olika könberoende terapier.  Terapin grundar 

sig i själv-i relation modell, där könens olikheter erkänns, eftersom identiteter utvecklas på 

olika sätt. Enligt studien upprättas föräldraidentitet enligt följande: ”självständighet och 

separation bland pappor, jämfört med förening och fastsättning bland mammor” (Gueta & 

Addad 2014:78). Modellen användes bland annat till att förstå kvinnornas drogmissbruk samt 

deras tillfrisknande. Man fann att kvinnor är hängivna relationer och kopplar deras identitet till 

det. Därför kan ett dåligt förhållande bidra till drogmissbruk, medan ett bra till återställning. I 

återhämtningsprocessen är det oundvikligt att upprätta en bra relation till barn, då moderskap 

är en väldigt viktig källa och det kommer att vara en del av mammans identitet. Modellen har 

dock kritiserats för att objektifiera modern genom att konstruera en bra mor myt och bortse från 

mammornas subjektiva behov” (Gueta & Addad 2014:79). Studien följer 25 israeliska kvinnor 

i ett land, där föräldraskap anses vara ”avgörande för identitet och moral” (Gueta & Addad 

2014:79) och där mödrarna ska offra sig för sina barns behov och där man förväntas uppleva 

till rollen om en bra mamma. Terapi metoden är själv-hjälp samt ömsesidig hjälp, där de intagna 

genomgår olika faser under en period av 1-2 år. En av dessa faser avser att förbättra 

mammarollen och formar identiteten till att hitta tillbaka till ett bra föräldraskap, vilket 

förlorades på grund av drogmissbruket. Under terapitiden har mödrar fått bo tillsammans med 

sina barn. I samtliga fall har identiteten förändrats från en missbrukares, dvs. dehumaniserad 

och stigmatiserad identitet till en tillfrisknande modersidentitet, genom vilket ett 

självmedvetande tillkom som berodde på självinsikten om föräldraskap. Metoden använde 

moderskap som en drivande motor och de flesta kunde sluta helt med missbruket och återgå till 

ett socialt liv med arbete och vänner. Den goda moderns myt utmanades och fokus sattes på 

”harmoni och positiva aspekter” (Gueta & Addad 2014:87) av moderskap och balans skapades 

mellan den subjektiva och den objektiva identiteten. Styrkan låg i att kvinnorna kände stolthet 

över vad de har åstadkommit.  

 

Nästa forskning vi använder belyser också den drivande motorn som mödrar besitter, och på 

vilket sätt man kan använda sig av den i sin rehabilitering. Dr. Fiona S. Martin (2011) skriver 

om drivkraften hos mödrar och hur det ur ett sociologiskt perspektiv används inom olika 

missbrukshanteringsprogram och terapier. Studien baserades på 21 kvinnor i åldrarna 18-27 år. 

Drivkraften grundar sig på oro för hur drogerna påverkar deras barn. Martin beskriver hur 

föräldraskapet förändrade kvinnornas syn på missbruk. Hon belyser också den kamp som 

kvinnorna förde i syfte att återetablera sig i en drogfri värld, vilket oftast berodde på deras 

tidigare sociala isolation. Identiteten kopplas starkt till drogmissbruk, varför det upplevs som 

om man inte är någon utan drogerna. Individen dras starkt till de aktiviteter och relationer som 

är integrerade med denna identitet, även om det innebär stora risker för återfall.  

 

Studien hävdar att förändringen av den socialt integrerade identiteten i de flesta fall kan kopplas 

till moderskap, men andra typer av personliga relationer har också likvärdig relevans. Studien 

visar att alla individer någon gång i livet når en gräns, som resulterar i viljan till förändring. 

Individen måste i detta fall bygga upp och etablera en ny bild av självet. I denna process kan 
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moderskapet vara en drivkraft, men samtidigt fungerar den också som en bromsande faktor. 

Droganvändande mödrar är starkt stigmatiserade och är hårt granskade. Rädslan inför den hårda 

sociala kontrollen, för att stämplas som otillräcklig mor samt fakta om att barnet kan 

omhändertas fungerar som en hindrande kraft. Draget mot den gamla missbrukade identiteten 

är stark, medan den nya identiteten (att vara förälder, att börja arbeta) ska etableras. Detta 

innebär att individen kan samtidigt fortfarande vara den som identifierar sig med missbrukets 

handlingar, medan hon förändrar självet och blir en mor. 

 

Socialt kapital och den samhällsekonomiska utvecklingen 
 

Om det sociala kapitalet bidrar på något sätt till en ekonomisk utveckling har varit ett tema som 

olika forskare har intresserat sig för. Det finns studier, vars resultat har visat att det finns ett 

direkt samband och att det sociala kapitalet bidrar till en ekonomisk utveckling. Detta sker då 

en ökad produktion uppnås, genom att underlätta samarbetet mellan enskilda intressen. Temple 

och Johnson (1998) har framkommit till bevis, som baseras på den ekonomiska tillväxten, som 

är kopplat till social delaktighet och höga nivåer av tillit. Den allmänna tilliten ökar genom 

upprepade förtroendefulla interaktioner i ekonomin. Detta kan ske redan på individnivå, där det 

individuella nätverket bidrar till förbättrade samverkan som också är ett bidragande faktor till 

de ekonomiska möjligheterna. Detta resultat har de fått fram genom att kontrollera det sociala 

kapitalet mot andra tillväxtfrämjande faktorer.  

Putnams (1995) studie visar att ju högre det sociala kapitalet är desto högre nivå når den 

ekonomiska tillväxten. Temple och Johnson (1998) menar att ett sätt att öka det sociala kapitalet 

är genom utbildning, genom vilket individen blir kapabel till att utveckla normer, regler och 

sociala nätverk. Genom utbildningen skapas en bas för samarbete, som i form av socialt kapital 

leder till ekonomisk tillväxt och utveckling. 

 

 

Sammanfattning: 
 

Vi har sökt forskning om relation moderskap och identitetsupplevelse och vi hittade tre centrala 

teman ”moderskap-arbete-identitet”, ”moderskap-missbruk-identitet” och ”moderskap-media-

identitet”. Inget av dessa teman belyser direkt vår studies fokus. Det finns studier om 

föräldraskap och identitet men ingen av dem har tittat på hur sent moderskap påverkar 

identitetsupplevelsen. I samtliga studier har åldern för kvinnorna nämnts men man har inte satt 

fokus på sent moderskap och hur det påverkar identiteten hos mödrar, vilket vi avser att göra i 

denna uppsats. För att kunna göra en koppling mellan sent moderskap och den 

samhällsekonomiska utveckling har vi använt av oss av det sociala kapitalet. 
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Metod 
 

Grundad teori är en metod som bör användas när det gäller ett område som är i mindre 

utsträckning studerat, kvarför vi är inspirerade av metoden i denna studie. Då 

moderskapsforskningen har understuderat hur moderskapet påverkar identitetsupplevelsen hos 

äldre kvinnor, bör frågan studeras utifrån en öppen frågeställning med fokus på ett specificerat 

forskningsområde. Öppen frågeställning innebär att forskaren låter respondenterna tala fritt, 

men styr samtidigt samtalet något, för att få sina frågor besvarade. I syfte att vara så nära 

empirin som möjligt, kommer inga teorier eller begrepp att väljas som utgångspunkt, för att 

säkerställa att teorin/ begreppen i sig inte förvränger empirin (Hartman 2001:11). Forskningen 

önskar hellre inte utgå ifrån en förförståelse, då forskningen kommer att utföras av två forskare, 

båda med barn, men ingen av oss kan omfattas av termen sent moderskap. Detta innebär att vi 

inte har förutfattad kännedom om det utforskade området. Grundad teori kommer att väljas, 

eftersom det är en metod som bör användas när man inte vet så mycket om det man undersöker. 

Den är sann mot empirin och utgår inte från någon teori. Metoden gör det möjligt att nå en 

djupare förståelse av fenomenet moderskap och identitetsupplevelser i relation till den 

samhällsekonomiska utvecklingen. Metodens syfte är att generera en teori, vilket föranleder att 

ingångsfrågan ger ”flexibilitet och frihet att utforska fenomenet på djupet”(Hartman 2001:60). 

Med hjälp av studien försöker vi komma så nära verkligheten som möjligt, eftersom det inte 

går att beskriva en absolut sanning på grund av den dynamiska karaktären av vårt vardagsliv. 

Grundad teori omfattar många olika aspekter, som är tidskrävande och kräver noggrann 

planering. På grund av den korta tiden som vi hade till vårt förfogande, använde vi Grundad 

teori mer som en inspirationskälla istället för en metod att strikt följa. Vi kommer i avsnittet 

Genomförande beskriva på vilket sätt grundad teori inspirerade oss, men först kommer Grundad 

teori att beskrivas. 

 

 

Grundad teori 
 

Grundad teori (Glaser och Strauss) är en metod som genom att utgå ifrån empirin induktivt 

genererar trovärdiga, nya teorier (Hartman 2001:9). Grundad teorins ursprung kan hittas både 

inom den symboliska interaktionismen och pragmatismens vetenskapsfilosofi, enligt de två 

grundarnas filosofi. Grundidén är att människan tolkar sin omgivning och agerar enligt denna 

tolkning, medan den egna verkligheten konstrueras. Kunskap bygger på tidigare erfarenheter, 

de ständigt pågående sociala interaktionerna, de tolkningar som utförs av de själva och de andra 

i omgivningen. De är också beroende av det samhället de lever i med dess normer och 

samhällsstrukturer (Guvå & Hylander 2003:26-28). Människor konstruerar och de-konstruerar 

sin verklighet. Därför kan man inte i förväg veta vad man kommer att finna, vad som är 

betydelsefull i den specifika sociala miljön, vilka sanningar som uppenbarar sig och vad som 

kommer att vara relevant. Därför koncentrerar metoden på datamaterialet (Hartman 2001:30).  

 

Teorin är ämnat att beskriva, med språkliga uttryck, en viss del av den uppfattade verkligheten 

(Hartman 2001:16). När teorin upplevs som sann ger den kunskap och indikation på att det 

överensstämmer med verkligheten, det vill säga den beskriver ett socialt fenomen eller 

mänskligt beteende, eller båda i samverkan (Hartman 2001:18-19). Grundad Teori använder 

både den deduktiva och den induktiva modellen, men önskar inte kontrollera hypoteser, utan 

utgår ifrån datamaterialet och genom att söka tydliga samband, dra slutsatser (Hartman 

2001:24-25,27,35). Forskningsmaterialet utgörs av text, fokusgruppsintervjuer, intervjuer samt 

minnesanteckningar. Minnesanteckningarna ger möjlighet till fördjupning av empirin, då 

genom att föra anteckningar under datamaterialets insamling, kan noggranna noteringar om 
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känslouttryck, mimik, gester mm göras, då dessa kan ha betydelse vid ett senare skede i 

processen.  

 

Grundad Teori är baserad på den jämförande metoden (Hartman 2001:29). Metoden går ut på 

att efter att urvalet är gjord, börjar datainsamlingsprocessen, där varje enstaka data analyseras 

och jämförs med tidigare analys. Dessa interaktiva steg görs om efter att kriterierna för urvalet 

har ändrats och ett nytt deduktiv urval har gjorts, i syfte att få in ny information som också 

genomgår den konstanta jämförelsen. Forskningsprocessen enligt Glaser består av den öppna 

fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. I alla tre faserna ska urval, datainsamling 

och analys genomföras. Den öppna fasen innebär att man försöker gå genom 

forskningsprocessen med ett öppet förfarande, vilket innebär att man låter materialet styra. Allt 

som verkar bringa ny information och allt som verkar vara viktig kodas. Hartman skiljer på två 

typer av koder: de faktiska och de teoretiska. I det inledande, öppna fasen används den faktiska 

koden, eftersom det står för kategorier och egenskaper. Den teoretiska kodningen görs i sista 

teoretiska fasen, eftersom den är ämnad att knyta ihop de faktiska teorierna.  

 

Att koda textmaterial innebär, att man går igenom hela texten flera gånger, rad för rad. Allt som 

tillför något nytt, verkar det minsta intressant, viktigt eller beskriver något, en händelse eller ett 

fenomen, tas fram. Dessa utgör indikatorer. För att underlätta kodningsarbetet har Glaser tagit 

fram olika kodningsfamiljer: Orsak- verkan innebär att en kategori ger direkt upphov till en 

annan. Processer avser beskriva vilka typer av förändringar en person möter under sitt liv. 

Strategier är lösningar som människor kommer på för att undkomma problem. Vardagliga 

begrepp är ord som människor använder utan att förstå dess innebörd eller historia. En indikator 

jämförs alltid med de föregående indikatorerna. Detta mekaniska grundarbete måste fortsättas 

tills alla indikatorer man har upprättat är korrekta. Indikatorerna som sedan på något sätt hör 

ihop omvandlas till en kategori. Syftet är att finna så många kategorier som möjligt, eftersom i 

detta skede kan man inte veta vad som kommer att vara relevant senare under forskningens 

gång. Med kategorier menas att fenomen tilldelas en speciell mening (Hartman, 2001:48). 

Eftersom processen byggs på begreppsligt tänkande kan förutfattade meningar undvikas 

(Hartman, 2001:79-80). Med tiden upprepas kategorierna, d.v.s. det tillförs inget nytt trots 

upprepade datainsamling och då är materialet mättat (Hartman, 2001:40). När stabilitet nås i 

metoden, kan relationer mellan kategorier hittas, som sedan leder till en kärnkategori. 

Kärnkategori uppenbarar sig när relationer mellan kategorier hittas (Hartman, 2001:81-83). 

Kärnkategorin måste väljas på det sättet så att alla tillhörande kategorier tas med i teorin, utifrån 

frågeställningen och utifrån det problem man önskar besvara. När kärnkategori är funnen utför 

man ytterligare sortering, där man återigen går igenom kategorierna och försöker avgöra vilka 

som är viktiga. Samtidigt som man upprättar deras egenskaper, det vill säga kategorins natur. 

Det är viktigt att man väljer en kärnkategori och inkluderar alla andra tillhörande kategorier i 

teorin, med fokus på relevans gällande det undersökta problemet (Hartman, 2001:83,40). 

 

Efter att mättnad är uppnådd kan den teoretiska fasen ta vid. Detta innebär att man försöker 

bestämma hur kategorierna håller samman, det vill säga hur de förhåller sig till varandra. I syfte 

att kunna bestämma hypoteser, det vill säga interna och externa relationer mellan kategorierna, 

och vid detta skede samlas ytterligare data in (Hartman 2001:49). Genom processen uppenbaras 

det som är viktig i forskningssammanhanget och det är det som fungerar sedan som teorins bas 

(Hartman, 2001:36-37). En teori är en ”samling kategorier, deras egenskaper, samt deras interna 

relationer” (Hartman 2001:50). Teorin kan både vara faktisk (områdesteori) och formell 

(begreppsliga relationer). Fokus sätts på formell om den beskriver ett begreppsligt område. Den 

formella teorin kan genereras på tre sätt: direkt från data, från en eller flera faktiska teorier 

(Hartman 2001:93-95). Teorier kan även handla om enheter (hur människor uppfattar sig själva 
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i en viss situation) och processer (förändring över tid) (Hartman 2001:51,52). Teorier som 

genereras genom grundad teori måste motsvara vissa kriterier. Teorin måste beskriva någonting 

med relevans samtidigt som den måste kunna användas rent praktiskt. Viktigast av allt, den ska 

vara modifierbar, i ett ständigt föränderligt samhälle (Hartman 2001:54-55). 

 

Grundad Teori är sammakopplat med teoretiskt urval. Metoden föranleder att flera urval görs 

under processen, varför den framväxande teorin styr urvalet (Hartman 2001:13). Vad som 

kännetecknar denna urvalsmetod är att den är alltid framåtsyftande och urvalet måste hållas 

flexibelt eftersom det förändras flera gånger under forskningsprocessen (Hartman 2001:67-69). 

Enligt Hartmans (2001) beskrivning, ska fokus sättas under forskningsprocessen på två 

kriterier: ändamål och relevans. Ändamål beaktas enligt de tre forskningsfaserna. Fas 1, i denna 

fas ska man hitta så många kategorier som möjligt. Fas 2, här ska kategorier sorteras. De som 

hör samman ska sammanföras. De som verkar vara irrelevanta ska tas bort. De kvarstående 

kategoriernas egenskaper ska bestämmas. Fas 3, här försöker man hitta sambanden mellan 

kategorierna. Målet är att upprätta en teori. Relevans innebär att fokus sätts på det som anses 

ha relevans i förhållande till en studies frågeställning, genom de tre olika faserna (Hartman 

2001:70-71). Detta för att hålla fokus mot frågeställningen och att förhindra att arbeta med 

material som inte har betydelse jämte med studiens syfte. Patton beskriver teoretiskt urval enligt 

ovanstående, men sammanfattar på följande vis: belysning och förfining av variationen i, 

manifestationer av och betydelser av ett begrepp, som återfinns i de uppgifter som samlats in 

under fältarbete (Patton 2002:239).  

 

I samband med valet av Grundad teori har vi ställts inför viss problematik. Grunden för metoden 

är att urvalet ska ske successivt och styras av den empiri som kommer fram i den komparativa 

processen. Detta medför att det kan ta väldigt lång tid innan en mättnad uppnås, vilket innebär 

att forskningsprocessen är svår att planera. Denna kritik uppmärksammades av bl.a. Ellis 

(1993). En annan kritik som uppmärksammades var den strikta uppbyggnaden av den tre-

stegade tillvägagångsättet. I syfte att motsvara de krav denna studie ställs inför kommer vi att 

bortgå från den traditionella stegvisa processen. Dels beroende på det mindre antalet 

respondenter, dels på grund av den hårda tidspressen. På grund av ovanstående kommer 

teoretiskt urval inte att tillämpas, eftersom den baseras på den trestegsprocessen. I avsnittet 

Genomförande kommer forskningsprocessen beskrivas. 
 

 

Kvalitativ materialinsamlingsmetod 
 

Syftet med studien är att studera relationen mellan moderskapet och identitetsupplevelsen hos 

äldre mödrar och vad den kan ha för betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen. ”All 

is data”, enligt Glaser. Då detta område är i mindre utsträckning studerat var det viktigt att få ut 

så mycket data som möjligt från varje intervjuperson, varför Grundad Teori 

materialinsamlingsmetod ansågs vara mest lämplig att användas (Hartman 2001). Intervju, som 

undersökningsmetod valdes, för att kunna låta informanter tala fritt och obehindrat. Genom 

denna metod finns det möjlighet att få en fördjupad förståelse av relationen mellan föräldraskap 

och identitetsupplevelsen hos äldre mödrar. Vid varje intervjutillfälle ställer en av oss frågorna 

och den andra gör minnesanteckningar. I undersökningssyfte samlades material även in om 

känslouttryck, mimik, kropps- och handrörelser, förändringar i röstläge och så vidare, vilket 

endast kunde erhållas via personliga intervjuer. Under intervjuerna användes en 

semistrukturerad intervjumetod. Detta betyder att man utgår ifrån en intervjuguide i syfte att 

säkerställa att samma eller liknande frågor ställs till alla deltagande, samt för att kunna styra 

samtalet tillbaka mot området, om informanten har kommit för långt från ämnet. Då det är 
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intervjupersonerna som oftast styr samtalet kan utformningen och ordningsföljden se 

annorlunda ut vid de olika intervjutillfällena. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer är som närmast man kan komma ett naturligt samtal, eftersom dessa är flexibla. Det 

är också viktigt att nämna att Bryman anser att denna metod bidrar även till ett meningsutbyte 

som är fri utan att svaren begränsas. Genom att ställa följdfrågor kan förståelsen fördjupas 

(Bryman 2011, s. 413-415). Det är viktigt att poängtera att vi är intresserande av händelser, 

situationer, företeelser, förlopp, handlingar, relationer, livssituation och vad människan gör och 

inte av själva människan (Hartman 2001:65). I de flesta fall görs inspelningar under intervjuerna 

för att lättare kunna återspegla hela intervjun, samt för att kunna återge citat ordagrant. Den 

transkriberade intervjun berikas sedan med minnesanteckningar om bland annat känslouttryck, 

mimik, rörelser mm. Den transkriberade intervjun används sedan som underlag för 

analysarbetet (Bryman 2001, s. 428-432). 

 

 

Urval och tillvägagångssätt/val av respondenter 
 

Den valda metoden är Grundad Teori, vilket är sammakopplat med teoretiskt urval. Då vi inte 

använde trestegsmetoden, valde vi att bortgå från det teoretiska urvalet. Istället använde vi oss 

av tillgänglighetsurval på grund av den korta tid vi hade till vårt förfogande. 

Tillgänglighetsurvalet innebär att vi har valt intervjupersoner som fanns tillgängligt, utifrån 

kontaktuppgifter och rekommendationer vi fick (Patton 2002).  

Studien fokuserar på att besvara frågan om identitetupplevelsen av äldre mödrar genom en 

jämförande studie med yngre mödrar. Detta innebär att vi är inriktade på en bestämd grupp 

”mammor”. Vi har i första hand kontaktat olika BVC i olika städer i syfte att få informanter. 

Därefter har vi skapat kontakter via internetbloggar, Facebook-grupper, mammagrupper, 

kyrklig verksamhet samt genom bekanta. Datamaterialet baseras på tio intervjuer. Sent 

moderskap representeras av fem intervjuer med äldre mammor i åldrarna 27-43 år och tidigt 

moderskap av fem intervjuer med mammor i åldrarna 16-24 år. Kontakt i första hand togs via 

e-mail, blogg, Facebook eller telefonsamtal. Samtliga informanter har innan intervjutillfället 

fått informationsbrev om studiens syfte, forskningsområde, tillvägagångssätt, etik samt att de 

har möjlighet fram till 151215 ändra sig gällande sitt deltagande. För att få maximal variation 

(Hartman 2001) valdes deltagare utifrån ålder, etnicitet, geografisk tillhörighet (boende), 

utbildning, yrke och relation. Åtta av intervjuerna skedde via personlig kontakt, då avståndet 

var inom 100 km, medan två utfördes via Skype på grund av att avståndet var mellan 300-500 

km. Vid samtliga intervjutillfällen användes en dynamisk semistrukturerad intervjuguide samt 

följdfrågor. Intervjumaterialet förvaras i säkerhet fram till januari 2016, därefter kommer dessa 

att förstöras. 

 

De bakgrundsfrågor som ställdes inför varje intervju var familjesituation, utbildning, yrke, antal 

barn, samt information om hur gammal deras mamma var när hon fick sitt första barn. Syftet 

med frågorna var att undersöka om det framkommer något beteende, typ av mönster eller om 

det finns något samband mellan tidigt och sent moderskap och se om den har betydelse för den 

samhällsekonomiska utvecklingen. Vad gäller familjesituation så lever fyra av fem av de äldre 

mammorna i dagsläget i parrelation och detsamma gäller även för den yngre gruppen. Vad gäller 

utbildning och yrke så har de äldre mammorna både högre utbildning, högre nivå på arbeten 

med högt kunskapskrav och bättre lön. Gruppen äldre mammor hade färre barn än de yngre 

mammorna. De äldre mammorna ansåg att de var för gamla för att skaffa fler barn, medan tre 

av fem yngre mammor uppgav att de planerar att skaffa fler barn.  
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Presentation av intervjupersonerna 
 

I det här avsnittet presenterar vi intervjupersonerna. Då vi har två grupper bland våra 

respondenter som vi kallar för yngre och äldre mammor, har vi valt att kalla respondenterna 

inom gruppen yngre för Y med en siffra bakom för varje respondent. På samma sätt har vi döpt 

respondenterna inom gruppen äldre, vi har valt att kalla de Ä och sedan en siffra bakom för 

varje respondent. Vi börjar med att presentera gruppen yngre och sedan gruppen äldre.   

 

 

 

Grupp Yngre 

 

Y1. Blev mamma när hon var 18 år. Hon har idag 4 barn och är ensamstående. Hon har 

gymnasieutbildning och har precis fått jobb som fältarbetare (har tidigare varit arbetslös). 

 

Y2. Blev mamma när hon var 24 år. Hon har idag 1 barn och är gift. Hon har en 

högskoleutbildning, är mammaledig idag men har en tjänst som sjuksköterska. 

 

Y3. Blev mamma när hon var 22 år. Hon har idag 1 barn och är sambo. Hon har 

gymnasieutbildning och arbetar som säljare.  

 

Y4. Blev mamma när hon var 17 år. Hon har idag 2 barn och är sambo. Hon har 

gymnasieutbildning och arbetar som personlig assistent.  

 

Y5. Blev mamma när hon var nyss fyllda 16 år. Hon har idag 2 barn och är sambo. Hon har 

gymnasieutbildning och arbetar som elev assistent. 

 

 

Grupp Äldre 

 

Ä1. Hon blev mamma när hon var 27 år. Har idag två barn och har sambo. Har en 

yrkesutbildning som dekoratör, vilket hon arbetar med idag. 

 

Ä2. Hon blev mamma när hon var 42 år. Hon har idag 1 barn och har en sambo. Hon har en 

undersköterskeutbildning och arbetar med psykiskt sjuka. 

 

Ä3. Hon blev mamma när hon var 43 år. Hon har idag 1 barn och är ensamstående. Hon har en 

högskoleutbildning och arbetar som ekonom. 

 

Ä4. Hon blev mamma när hon var 38 år. Hon har idag 1 barn och är sambo. Hon har en 

gymnasieutbildning och arbetar som lokalvårdare. 

 

Ä5. Hon blev mamma när hon var 36 år. Hon har idag 2 barn och är gift. Hon har en 

högskoleutbildning och arbetar som socialsekreterare. 

 

 

Genomförande 
 

I syfte att förstå sent moderskap och hur det påverkar identiteten, söktes även yngre mödrar 

vars svar kunde användas i en jämförande analysprocess. Skillnaderna som framkom kunde 
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sedan ställas i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen, för att se om den hade någon 

betydelse. I syfte att få våra frågor besvarade av samtliga av våra informanter, använde vi oss 

av en intervjuguide. Intervjuguiden omfattade inte fasta frågor, utan endast teman för att hålla 

intervjuerna öppna. Efter att ha ställt några bakrundfrågor om till exempel ålder och utbildning, 

ställdes frågor om våra teman utifrån två olika tidsperioder, livet före och efter moderskapet. 

Först utfördes fem intervjuer med yngre mödrar och därefter fem med äldre mödrar. 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ut.  

Grundad teorins förfarande, som tidigare nämnts, har inte följts i denna uppsats, varför urval 

inte gjordes enligt de tre olika faserna. I stället valde vi intervjupersoner med mest möjliga 

variation. Det vill säga, det variation som fem intervjuer i vardera grupp tillät.  Anledningen till 

att vi inte använde oss av de tre faserna berodde på den korta tiden som stod till studiens 

förfarande.  

 

Då ingen av intervjupersonerna har hört av sig med syfte att återta sitt samtycke till att vi 

använder deras material till och med 151215, påbörjades analysarbetet. Analysarbetet 

genomfördes med det som Guvå & Hylander (2003:45) beskrev som en cirkulär spiralliknande 

process. Detta innebär att vi började med de yngre mödrarnas intervjuer. I samband med att vi 

gick igenom den första intervjun letade vi efter företeelser som vi kodade och gjorde till 

indikatorer. Varje indikator jämfördes med de föregående för att fastställa om de hörde samman 

på något sätt. De indikatorer som hörde samman på ett eller annat sätt fick utgöra kategorier. 

Nästa intervju har genomgåtts på samma sätt och jämfördes med de tidigare funna indikatorerna 

och kategorierna. Vissa indikatorer lades till redan befintliga kategorier, andra gav upphov till 

att nya kategorier uppenbarades. Med kategorier menas att fenomen tilldelas en speciell mening 

(Hartman 2001:48). Syftet var att finna så många kategorier som möjligt, eftersom i detta skede 

kan man inte veta vad som kommer att vara relevant senare under forskningens gång. Dess 

egenskaper, likheter och skillnader, kommer vi sedan att kunna ta fram genom 

jämförelseprocessen. Denna cirkelliknande process pågick under alla intervjuer med de yngre 

mödrarna. Det var viktigt för oss att behålla vår kreativitet när det gäller att tänka under 

kodningsarbetet. För att underlätta arbetet och för att inte missa viktig information, använde vi 

oss även av minnesanteckningar. Eftersom vi inte hade en aning om vart undersökningen skulle 

föra oss, antecknade vi det mesta. Under analysarbetet sorterade vi och omsorterade vi våra 

anteckningar vid ett flertal tillfällen. Genom sorteringsprocessen kunde vi urskilja nya idéer 

som så småningom bidrog till olika hypotetiska och teoretiska idéer (Hartman 2001:89-91). 

Detta skedde parallellt med kodningen av intervjuerna. 

 

När vi har gått igenom de fem intervjuerna med yngre mammor, började vi om och analyserade 

intervjumaterialet för de äldre mammorna var för sig. I vanliga fall måste processen pågå tills 

en mättnad uppnås. Det vill säga till att inget nytt tillförs trots upprepade datainsamling. 

Mättnad i vårt fall var det inte tal om, eftersom antalet deltagare var alldeles för få. Men genom 

att välja ut deltagare med olika åldrar, etnicitet, geografisk tillhörighet (boende), utbildning, 

yrke och relation, anses variation ändå vara tillräckligt bra.  

 

Som tidigare beskrivits uppenbarar sig en kärnkategori när relationer mellan kategorier hittas, 

enligt grundad teoris tillvägagångssätt. Då vi valde att göra en jämförande studie har vi kunnat 

specificera identitetsupplevelsen hos sent moderskap. I vår studie har tyvärr ingen kärnkategori 

uppenbarat sig, då inga tydliga relationer mellan kategorier kunde hittas. Däremot kunde vi 

genomföra en kärntolkning. Med detta menar vi en kategori, som våra kategorier tycks peka 

mot, men som inte direkt finns i vårt material.  

 

Vi, som forskare kunde genom erfarenhet utveckla teoretisk känslighet som innebär att man vet 
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innebörden av den insamlade datan, man är medveten, sensibel och igenkännande. Denna 

egenskap beror främst på en inre- (den insikt som analysarbetet ger) och en yttre källa (tidigare 

kunskap och erfarenhet) (Hartman 2001:97-99).  

 
 

Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2015) uppmärksammar fyra krav som forskaren måste tänka på i sitt 

förfarande. Informationskravet innebär att deltagande får information om studien och dess 

syfte. Samtliga deltagare har fått information om studiens syfte och frågeställning. De 

uppmärksammades på att deras medverkan förblir anonym samt att intervjumaterialet kommer 

att användas i utbildningssyfte och elimineras senast i februari 2016. Samtyckeskravet betyder 

att informanterna måste ge sitt samtycke till deltagandet, samt få information om att de har 

möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Vi har begärt och fått samtycke i samtliga 

fall till deltagandet men även till att använda telefonens inspelnings app under intervjuerna, för 

att underlätta forskningsarbetet. Nyttjandekravet försäkrar deltagande om att deras material 

endast kommer att användas i forskningssyfte samt att det kommer att förstöras efter 

användning. Informanterna har också fått information om att de inte måste fullfölja intervjun 

om de känner att de vill avbryta samt att de i efterhand också har möjlighet till att dra tillbaka 

sin medverkan fram till 151215. Konfidentialitetskravet står för att deltagandens identitet 

måste skyddas. Nygren uppmärksammar även kriterier som Etikprövningsnämnden prövar, 

varav ett är att undersöka om forskningen kan skada någon eller något (Nygren 2012:25). Vi 

har genom forskningsprocessen varit noggranna med att förvara forskningsmaterialet på ett 

säkert ställe, som endast vi har tillgång till. Vi har även medvetet utelämnat information under 

transkriberingen som kan kopplas till deltagarna, för att säkerställa deras anonymitet. 
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Resultat 
I vår studie satte vi fokus på att förstå fenomenet sent moderskap och hur sent moderskap 

påverkar identitetsupplevelsen i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen. Utifrån 

empirin ville vi först kartlägga de likheter som fanns mellan yngre och äldre mödrar för att få 

bättre förståelse om hur själva moderskapet påverkar identiteten. Därefter kommer vi att uppta 

skillnaderna för att fördjupa förståelsen av sent moderskap. Då vi har gjort fem intervjuer med 

äldre kvinnor och fem med yngre, betecknas dessa två grupper med bokstäverna Ä och Y för 

att lättare kunna följa grupperna. 

 

Under analysarbetet av vår empiri kunde vi urskilja att sent moderskap berodde främst på två 

olika orsaker. Den ena orsaken är det aktiva valet. Mödrarna har valt att avvakta med att bilda 

familj i syfte att kunna förverkliga sig själva och sina drömmar. Den andra orsaken som vi har 

hittat handlar om ett slags tvång. Tvånget berodde på oförmågan att kunna skaffa barn. I dessa 

fall har mödrarna vänt sig till experthjälp inom fertilitetsområdet. Detta har bidragit till att det 

har framkommit en kärntolkning som vi kallar för Den onda cirkeln. Den onda cirkeln, 

beskriver en koppling, som kan finnas mellan sent moderskap och samhällets ekonomiska 

utveckling.  

Sent moderskap innebär att man skaffar barn i livet oavsett orsak. De äldre mödrarna av våra 

respondenter önskar ha en ekonomisk trygghet och fast bostad innan de bildar familj. Detta 

resulterar i att färre barn föds, då kvinnornas fertilitet försämras med åldern och då det inte finns 

tillräckligt med tid för att hinna skaffa de antal barn de hade velat. Trots att det sena 

moderskapet blir ett allt vanligare fenomen, precis som vi har beskrivit enligt statistik från 

SCB(2015), påverkas inte BNP per capita trots att allt färre barn föds. Enligt EkonomiFakta 

(2015) har BNP per capita ständigt ökat mellan åren 1950 och 2014. 

 

I vårt material har det framkommit att sena mödrar har använts sig av IVF behandlingar. Enligt 

information av våra äldre respondenter kan man idag beviljas upp till tre gratis IVF 

behandlingar per familj. För att förstå vad detta innebär för samhällsekonomin, har vi försökt 

att ta reda på vad en IVF behandling kostar. Den uppgiften som vi fann var från år 2001, enligt 

vilket det kostade ca 200.000 kr/ tillfälle. Denna kostnad är försumbart i jämförelse med att en 

skattebetalare bidrar med ca 16.000.000 kr (2001) i skatteintäckter i snitt under sin livstid. 

Slutsatsen är att IVF behandlingar är lönsamma för samhället. Uppgifterna är hämtade från en 

avhandling vid Sahlgrenska akademin(2004). Vi är medvetna om att dessa uppgift inte är 

dagsaktuella, men de är viktiga att visa för att förstå relationen mellan kostnad och intäkt. 

 

I inledningen nämnde vi hur industrialiseringen i det moderna samhället har bidragit till allt 

större krav ställs på den enskilda kvinnan, och hur detta har lett till att kvinnor idag förväntas 

vara framträdande på arbetsmarknaden, samt att kraven på en högre utbildning blir allt större 

(Giddens 2011:31; Ritzer 76,77). Det finns indikationer på att förstföderskornas ålder ökar, 

vilket baseras på det fakta att sent moderskap blir allt vanligare. Detta på grund av 

industrialiseringen, och på grund av de ökade kraven på kvinnorna, vad gäller både utbildning 

och arbete tillsammans med den traditionella synen på att kvinnor bör ta hand om barn och 

hushåll. Vårt datamaterial visade att de deltagande sena mödrarna hade en bra utbildning och 

ett fast arbete, innan de bildade familj. Oavsett om det sena moderskapet är ett val eller ett 

tvång, har kvinnornas ålder redan höjts, när deras utbildning och fasta arbete har tagit form. 

Detta är en möjlig bidragande faktor till att det sena moderskapet blir allt vanligare, då åldern 

är en viktig faktor för kvinnors fertilitet.  

 

Samhällsutvecklingen pekar mot det som tidigare beskrevs, samtidigt som det finns 

indikationer genom media och statistik att sent moderskap blir ett allt vanligare fenomen. 
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Dessutom finns det tendenser som pekar på att ekonomin i samhället redan inte kan motsvara 

de ekonomiska krav som ställs, till exempel vad pensionerna kräver. Vi ville undersöka vad sent 

moderskap innebär för samhällsekonomin. Den negativa samhällsutvecklingen har vi kallat för 

den onda cirkeln.  

 

Nedanstående modell är ämnat att beskriva relationen mellan sent moderskap och den 

samhällsekonomiska utvecklingen. 

 

 
Pilarna som pekar mot cirkeln ämnar beskriva en förstärkning av den, det viss säga att den 

spinner på spiralen. Pilarna som pekar från cirkeln betyder att cirkeln motverkas, det vill säga 

det ger en bromsande effekt. Pilarna som pekar åt båda hållen menar både förstärka och 

motverka. 

 

 

Likheter 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teman som var gemensamt i de båda grupperna. 

Likheter är viktigt att belysa i vår studie för att sedan kunna förstå på vilket sätt moderskap över 

huvud taget påverkar sent moderskap.  
 

 

Upphörande av identiteten som spontan 

 

Vi fann att kvinnornas identitet förändrades på så sätt att spontaniteten försvann. Med ordet 

spontanitet menas allt som inte görs impulsivt längre. Det kan handla om olika områden i livet, 

till exempel jobb, vänner, fritidsintressen med mera. Många av de deltagande mammorna talade 

om den spontana livsstilen, att inte behöva planera långt i förväg. Man kunde bestämma sig för 

att till exempel åka iväg på en resa, då kunde man boka en biljett idag och åka iväg redan dagen 

efter. Denna spontana livsstil försvinner i och med barnet. Livet innan barnet upplevdes mera 

som att vara i frihet och att fokus låg på att endast mätta sina egna behov. Efter att man har fått 

barn blir den spontana livsstilen en självklar begränsning. En av de äldre mammorna förklarar 
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hur viktigt självet var, innan hon övertog mammarollen. 

 

Alltså man gjorde ju allt som man gjorde var ju för sin egen skull oftast. … Det var ju mycket 

mera centrerat kring vad jag ville och vad jag kan få vinning utav, eller det här orkar jag 

inte göra för det här är roligare. Mycket fokus på det som ska vara roligast för en själv, det 

som mest och mest glädje och så. …..Jag var … glad och ganska energisk, ….. väldigt 

engagerad i saker snabbt och ibland lite överdrivet nästan, väldigt spontant…... Nu finns det 

varken tid eller behovet riktigt. (Ä2) 

 

Mamman beskriver hur viktigt självet var för henne. Hennes alla agerande utgick ifrån om hon 

tyckte att det var roligt att göra något eller om hon vann någonting på att göra det. Idag, det som 

värderades som viktigt ur ett själv-perspektiv, spelar inte längre någon roll, till och med till den 

nivån att behovet inte längre finns. Det som var viktigt, som att ofta umgås med vänner och att 

vara utanför hemmet, har inte längre lika stor betydelse. Att vara mer ansvarstagande och 

planerande verkar vara mycket viktigare än att spontant göra det man vill, med vem man vill. 

Det gäller både för nuet men framförallt inför framtiden. Framtidsperspektivet blir mycket 

viktigare. Det liv man hade innan barn upplevs mera som att leva i nuet, man levde fullt ut varje 

dag och behövde inte planera inför framtiden, till exempel vad gäller ekonomin. En yngre 

mamma beskriver att en yttre faktor, som ekonomin och planeringen av ekonomin som mamma, 

har undanträngt spontaniteten. 

 

Alltså då var det ju så, ja men, jag kan också och shoppa kläder och så kan jag leva på 

nudlar resten av månaden. Det går ju inte nu liksom, det skulle aldrig gå. Man måste tänka 

ett steg längre i allt man gör, det var ju inte så då, då var det ju bara, spontana saker…kör 

liksom!... Idag… jag inte är lika trångsynt, kan man säga så? Jag är inte lika… fyrkantig, 

jag är lite mera öppen och planerande. (Y1) 

 

Att spontant kunna handla vad man vill och sedan ta konsekvenserna var tidigare inget problem. 

Idag i och med moderskapet, kan denna spontanitet inte få fotfäste, då ekonomin ska planeras 

likväl som allting annat och man måste hela tiden tänka steget före. Orden planering och 

planerande förekommer ofta i berättelserna hos både de respondenter som tillhör grupper tidigt 

moderskap och gruppen sent moderskap. Det visar på att en stor del av den förändrade 

identiteten som moder handlar om att till planera familjelivet och vardagen för att på bästa sett 

få det att fungera.  

 
 

Identiteten som vårdande blir dominerande 

 

Under studiens gång uppenbarades för oss att förutom att spontaniteten försvinner förändras 

identitetsupplevelsen på så sätt att den dominerade identiteten blir den vårdande. Identiteten 

som vårdande innebär att barnet blir viktigare än allt annat och mammornas identitet, det vill 

säga deras ”själv” sätts i andra hand. Man blir mamma till barnet i första hand och barnet och 

barnets behov hamnar i prioritet, och identiteten hos modern förändras enligt denna syn. När 

identiteten som vårdande blir dominerande blir mamman ingenting utan barnet. Eftersom det 

är mammarollen som definierar själva identiteten hos modern. En mamma berättar hur hennes 

egenskap som arbetsnarkoman helt ersattes med mammaidentiteten.  
 

Jag var en arbetsnarkoman…. Och nu…. Jag flydde från det…. När mina arbetskamrater 

ringer och frågar om jag vill hoppa in ett pass, jag vill inte längre! Jag prioriterar honom 

och det trodde jag aldrig att jag skulle göra, han går i första rum.(Ä5) 
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Mamman berättar att nu efter att hon har blivit en moder har inte arbetet en lika stor roll i hennes 

liv. Hon väljer att prioritera sitt barn, vilket hon själv förvånas över. Då arbetet alltid har haft 

en stor roll i hennes liv, förväntade hon att det skulle fortskrida även när hon blev mamma. 

Tidigare flydde hon till jobbet på grund av barnlösheten, men idag flyr hon gärna från arbetet i 

syfte att kunna fortsätta att upprätthålla mammarollen och därmed mammaidentiteten. 

Tiden verkar även vara en av de bidragande faktorerna till att identiteten förändras och att barnet 

prioriteras. Jag hinner inte lika mycket som jag gjorde förut, berättar en mamma. Hon berättar 

om hur viktigt utseende tidigare var för henne. Detsamma gäller för hemmets utseende. Hon 

beskriver det som att hon var väldigt noggrann, var sak hade sin plats och allting skulle vara i 

ordning. Men hon poängterar att hon inte bryr sig om det längre. Det var nu viktigare för henne 

att umgås med sitt barn och se till hans behov än att försöka upprätthålla en perfekt yta.  

Vi har även kunnat se att det inte endast är vissa delar av identitet som förändras när man har 

fått bar. En yngre mamma berättar att hela hennes identitet har blivit annorlunda sedan hon fick 

barn. 

  

Eh… Intresserad av massor med saker och idrott. Har haft många-många kompisar, har haft 

ett jätteaktivt liv…. Och reste jättemycket…. Och studerade jättemycket. Jag var verkligen 

en energifull människa med många bollar i luften samtidigt…. Men med barnen.. hela livet 

har förändrats. All min tid och energi lägger jag på barnen. Jag är inte intresserad av nåt 

annat. Det känns som om jag har levt ett ganska aktivt liv, så nu är det bara barnen som 

gäller. Inte så många vänner på helger längre, bara ibland på telefon och Skype och så. (Y3) 

 

Den yngre mamman berättar att allt hon tidigare var har förändrats i och med att hon blev 

mamma. Hon gav upp allting och nu är det bara barnen som tar all hennes tid och energi. Hon 

beskriver det som att hon anses sig ha levt ett aktivt liv trots sitt tidiga moderskap och att hon 

väljer att lägga sitt aktiva liv lite åt sidan för att göra tid och rum för sina barn. Ingenting annat 

är viktigt just nu och detta trivs hon med.  

 

En av de yngre mammorna berättar om sin utbildning, som i många fall är avgörande för 

identiteten och framtiden är också något som domineras av den vårdande identiteten. Hon valde 

att redan på höstterminen fortsätta sina gymnasiala studier och berättar varför hon valde att göra 

så trots ett nyfött barn.  

 

Det var ju mer att man tänkte, nu är man inte i första hand längre, utan nu var min dotter, 

den man tänkte på hela tiden. När man gick i skolan så tänkte man att man gjorde det för att 

hon skulle få en mamma som har gått skolan.…. (Y4) 

 

Vad gäller utbildning, så tänker inte mamman på hur utbildningen är för självet, utan ställer det 

i relation till hur barnet kommer att uppleva det. Barnet skulle få en mamma som har gjort klart 

sina gymnasiestudier och barnet skulle kunna vara stolt över en mamma som har gått i skolan. 

Detta visar att själva utbildningen blir en stor del av den förändrade mammaidentiteten hos de 

yngre mammorna. 

 

 
Strävan efter att uppnå en mammaidentitet 

 

Intervjupersonernas svar i båda grupperna gav indikation till att samhällsnormer var viktiga. 

Samhällsnormer förändrar identiteten genom att antingen påtvinga en handling, eller genom att 

inte tillåta en annan. En av mammorna som ingår i gruppen tidigt moderskap berättar om hur 
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hennes identitet och synen på sig själv som mamma förändras i och med att hon började arbeta.  

  

När jag började jobba kände jag mig som en vuxen, en vanlig vuxen som har barn. Annars 

var det ju så, lite vi och de. …..Sen är det ju lite så här, den typiska unga mamman som folk 

ser det, är den här mamman som går på socialbidrag och är ensamstående och har 40 ungar. 

Så då kände man liksom så här, jag är inte de, jag bryter normen, jag är stark! (Y1) 

 

Hon berättar hur hon i och med sitt arbete började känna sig mera som en vuxen, en vanlig 

vuxen säger hon och menar då att hon kände sig som en vuxen enligt samhällsnormerna. Hon 

upplevde att hon inte längre tillhörde stereotypen av en ung mamma som innebär en oansvarig 

mamma. Hon upplevde att genom att börja arbeta bröt hon mot normer om tidigt moderskap, 

vilket fick henne att känna sig stark. En annan av de yngre mammorna har fått uppleva 

samhällsnormer kring tidigt moderskap på ett annat sätt. Mamman har tidigare levt i ett 

förtryckt förhållande som hon lyckades bryta sig loss ifrån. Men det förflutna håller fortfarande 

henne i järngrepp, för hon betraktas om en icke-mamma på grund av de tidigare upplevelserna 

av att ha blivit utsatt för misshandel i samband med att hon blev mamma vid en tidig ålder.  
 

Jag får ju aldrig släppa det som hade hänt mig och mina barn. Till exempel så har 

skolpersonalen…. ja de har anmält mig flera gånger, men dessa undersökningar lades ner. 

….Men det var ju alltid pga skolproblem och det gäller inte mig som dålig mamma. 

Problemen har ingenting med min mammaroll att göra. Utredaren gav skolan ganska mycket 

kritik. Det är först nu som de har börjat se upp till mig. Det har tagit enormt lång tid att få 

ett anseende liksom. Jag fick ju verkligen bevisa att jag var en värdig mamma. Så den där 

historien med ----, den följer  ju med, den släpps aldrig.(Y1) 

 

Mamman tycker att det är tufft att alltid behöva bevisa att hon är en bra mamma, eftersom 

människor så fort de får höra om hennes förflutna, verkar beröva hennes trovärdighet som 

mamma. Hennes mammaidentitet erkänns inte, vilket får otroliga konsekvenser vad gäller bland 

annat hennes självkänsla. Att berövas mammarollen är en otrolig svår upplevelse. Att alltid 

behöva bevisa sin värdighet är ännu svårare.  

 

En annan upplevelse som påverkar mammorna är åldern och hur samhällsnormerna förhåller 

sig till sent moderskap. Att som kvinna få barn när man är lite äldre, i det här fallet runt 40 års 

ålder anses av samhällsnormer vara en gammal mamma. En äldre mamma utrycker det så här: 

 

Gud vi ska bli föräldrar! Och jag ba……. men vi är ju gamla ju hahaha…… Ibland när jag… 

kan vara på stan och jag ser dom här yngre tjejerna och jag känner att de tror att jag är 

mormor och inte mamma. (Ä2) 

 

Man kan tydligt se här hur respondenten har anammat samhällsnormen kring kvinnor som ingår 

i sent moderskap och hur hon tillämpar det på sig själv. Samtidigt som hon glädjes åt den fina 

nyheten att hon och hennes sambo äntligen ska få ett barn slås hon direkt av tankarna om att 

hon egentligen är för gammal. Hon berättar om hur hon idag känner att det är jobbigt att uppleva 

att människor på staden kan betrakta henne som mormor till sitt eget barn. Att äntligen få barn 

på äldre dagar och samtidigt betraktas som för gammal har sina motsättningar också vad gäller 

mammarollen och identitetsupplevelsen. En annan mamma upprätthåller samhällsnormerna 

själv och agerar utifrån denna bild. Att ses som något man inte är, är en sorts diskrepans om 

vem man är och hur omvärldens ser på en.  
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Den förstärkta mammaidentiteten 

 

Under vår studie fann vi att relationen mellan mammorna och familjen, och då särskilt med 

mor- och farföräldrar har förbättrats i och med att barnen föddes. Detta gäller för både 

grupperna tidigt och sent moderskap. Vi har kunnat se samband mellan den förbättrade 

relationen mellan mammorna och deras egna föräldrar och mammaidentiteten. Den förbättrade 

relationen har kommit att förstärka mammaidentiteten, mammorna får en bekräftelse av 

mammarollen och stöd genom familjen. En yngre mamma berättar att hon har haft väldigt dålig 

relation med sin mamma under tonåren, men att det har blivit bättre. 

 

Det var ju skillnad mot när jag var tonåring, för då var det ju inte så jättebra, vi pratade 

knappt….hälsade varandra på födelsedagar och så... Men då jag fick barn så har det blivit 

väldigt bra….Det är ju deras första barnbarn, så för dom är det ju jätte-jätteroligt. Speciellt 

min mamma träffar vi flera gånger i veckan, hon tittar ofta förbi här. (Y4) 

 

Kvinnan berättar att förbättring skedde i och med att barnet kom. Deras relation övergick från 

en ganska ytligt relation med lite kontakt till att de träffas ofta. Den bidragande faktorn till det 

är barnet som blivit en del av deras familj. Detta betyder att mammaidentiteten förstärks i och 

med att relationen med föräldrarna har förbättrats. Det är inte bara relationen med föräldrarna 

som anses vara viktigt. Även syskonrelationerna är viktiga. En annan mamma berättar hur 

hennes relation till sina syskon har förstärkts sedan hon blev mamma. Hon poängterar att den 

förstärka relationen till stor del beror på att hennes syskon gärna träffar barnet ofta.  

 

Jo men det gör det nog. Men jag vet inte om det beror på att vi träffas mer att det är därför 

vi har kommit varandra närmare, att vi har mera tid ihop, att man kan prata mera. Men ja, 

det känns ju,… man håller sig uppdaterad med varandra. Det är skillnad, jag skulle ju säkert 

kunna haft det mera så förut men då var man mera upptagen med sina aktiviteter och hobby. 

Det har blivit en annan betydelse, man tänker mera nu att det är viktig med familjen.(Ä3) 

 

Att bli mamma verkar förändra identiteten på det sättet att känslan av att ha ett starkare band 

och relation till sin familj blir allt viktigare än vad den tidigare varit. Som mamma ser man 

gärna att familjen blir en stor del av barnets liv. Man hoppas att barnet ska uppskatta den nära 

relationen och att han eller hon i sin tur ska upprätthålla den. En annan viktig aspekt är att kunna 

dela mammarollen med sina systrar, när de väl får sina barn. Mammaidentiteten blir på det sättet 

också dominerande i familjen. Samtidigt framkommer det att andra saker så som olika 

aktiviteter och hobby var viktigare än familjen. Men prioriteringen förändrades och familjen 

blev återigen viktig. 

 

 
Förstärkt föräldrarelation genom barnet 

 

Under analysarbetet uppenbarades att misslyckandet med att få barn kunde leda till skilsmässa 

och separation, men det framkom också mer och mer hur barnet för paren samman och hur 

deras relation i samtliga fall förstärktes. Det byggs upp ett speciellt band mellan föräldrarna när 

de får dela kärleken till ett barn. Att kunna uppleva livets under är en otrolig upplevelse, och 

föräldrarna anser att dela detta under gör att de känner sig närmare varandra. En annan orsak 

till detta är att barnuppfostran är också något som är väldigt utslitande, särskild det första året. 

När båda föräldrarna känner att de kan förlita sig på varandra, känna trygghet och framför allt 

stöd från varandra, gör att deras relation blir djupare. En av de yngre mammorna berättar hur 

hon och hennes sambos relation har förändrats i och med att de har blivit föräldrar.  
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Han var ju var först i början att dra till garaget och mecka och nu är det enda han vill, är 

att komma hem till sonen. I och med att han har blivit mera mogen och ödmjuk, har jag 

också förändrats och blivit mycket lugnare. Vårt förhållande har blivit mer harmonisk, mer 

stark på nåt sätt. Vi kompletterar varandra mer…..tror jag. (Ä1) 

 

Informanten berättar om hur sambons förändring också har präglat hennes, och att detta har fört 

dem mycket närmare varandra. Identiteten hos mamman förändrades och relationen till hennes 

sambo utvecklades i samband med barnets inträde i deras liv. Hon upplever sig själv som 

mycket lugnare. Även relationen har blivit mer harmonisk och bättre. Samtidigt är det viktigt 

att inte ta relationen för givet. Att vårda sitt förhållande och att ständigt ge uppmärksamhet till 

relationen är något som blir en viktig del i samband med föräldraskapet. Identiteten förändras 

och man inser att man måste vårda relationen både för barnet och för varandras skull. Då det 

innebär en del påfrestningar att få ett barn anses det viktigt att inte glömma bort varandra. Att 

ständigt vårda relationen i syfte att båda ska känna sig viktiga och uppskattade och inte 

bortglömda. En sådan sak som att resa bort med jämna mellanrum på tu man hand bidrar till att 

upprätthålla relationen och ge uppmärksamhet till varandra.  

 

 
Riskens obetydlighet 

 

Ju äldre kvinnor blir, desto större risker löper de i form av att barnet under graviditeten blir sjuk 

eller föds med kromosomfel. Under samtliga samtal med yngre mödrar var riskfaktorn något 

som de aldrig ens har ägnat en tanke åt, på grund av deras unga ålder. Vad gäller äldre mödrar, 

som har ingått i sent moderskap, så är vår erfarenhet att de heller inte har beaktat risken som en 

faktor i samband med att de skaffade barn. En mamma uttryckte att hon, trots att hon är äldre, 

var riskfaktorn något hon inte tänkte på.  

 

Jag har aldrig haft en tanke om det eftersom jag alltid har mått så bra. Det hela var så 

problemfritt så jag har aldrig reagerat. Graviditeten, förlossningen, allt gick väldigt bra. 

Inga problem, inga illamående, det var skitenkelt och därför tänkte jag aldrig på riskera. 

När man har mått så bra så finns det inga anledningar att tänka på riskerna.(Ä4) 

 

Tankarna kring risker, som en konsekvens av hennes ålder, existerade inte hos denna mamma. 

Hon beskriver det som att hon upplevde hela sin graviditet som problemfritt och sin förlossning 

som väldigt enkel. På grund av de positiva upplevelserna kring både graviditet och förlossning, 

fanns det helt enkelt inga anledningar till att tänka eller oroa sig över eventuella risker. En annan 

mamma uttryckte också att hon inte kände sig i rikszonen, men samtidigt la till att eventuella 

sjukdomar inte skulle spela någon roll.  

 

Nej, det tänkte jag inte på att jag var i riskzonen….. Det är klart att jag skulle vilja syskon 

men jag är ju gammal nu, jag tror att risken för att få ett kromosombarn är väldigt stor. 

Skulle det bli så blir det….då föder jag det. (Ä2) 

 

Trots medvetenheten att barnet kan komma att födas med ett kromosomfel, verkar detta faktum 

inte vara ett hinder för att få uppleva mammarollen. Den starka känslan efter ett barn verkar stå 

över tankarna kring eventuella risker.  
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Förändrat socialt liv 

 

Både den äldre och yngre gruppen anser att mammaidentiteten förändrar det sociala livet, 

eftersom man inte har tid med ett socialt liv på samma sätt som tidigare. Genom att söka mindre 

kontakt med tidigare vänner som i dagsläget inte har barn, söker man istället kontakt med andra 

barnfamiljer. Man anser att detta sker ganska naturligt, då det känns lättare att umgås med andra 

barnfamiljer, som lättare kan förstå att det sociala livet blir något begränsat. Mammorna 

upplever att vänner som inte har barn har svårt att förstå att man till exempel inte kan vara 

utanför hemmet hela dagarna och hela kvällarna. Barnens mat- och sömnbehov måste gå i första 

hand.  

 

Man umgicks ju mycket mera med vänner då, eller på ett annat sätt. Nu umgås man ju mest 

med såna som också har barn, automatiskt….. Man kan söka kontakt….man kan ju gå till 

öppnaförskolan och så där så det har inte varit några problem, tycker jag i alla fall. Men 

jag har ganska lätt för att prata och så där…. (Ä3) 

 

Informanten berättar att hon automatiskt söker kontakt med andra barnfamiljer. Detta har inte 

vållat problem, då hon har vänt sig till det forum, där det finns en naturlig mötesplats för 

föräldrar, till exempel öppna förskolan. Fritidsintressen förändras också i och med att 

mammorna söker sig till andra mammor. Aktiviteterna blir istället relaterade till barnet. Det kan 

röra sig om aktiviteter så som babysång, föräldragrupper och så vidare. Genom att låta 

aktiviteterna vara relaterade till barnet, vinner både mamman och barnet på det. Mamman får 

utbyta samtal och kontakt med andra mammor och vänner samtidigt som barnet får stimulans 

genom andra barn. Inom dessa aktiviteter och även genom att umgås med andra barnfamiljer 

upplever man en slags acceptans, som är svårt att få från andra som inte har erfarenhet av egna 

barn. Att kunna socialiseras och att få förankring i samhället är så pass stort att den föräldern 

som inte har haft sådana möjligheter, skapade ett själv: 

 

Det finns ju föräldragrupper på BVC och så…. och jag gick ju och i min hemstad fanns det 

ju något som heter Unga mammor…. När jag flyttade till en annan stad, fanns det inga 

sådana möjligheter och det var därför jag ville starta den här gruppen. (Y5) 

 

Informanten fick känna samhörighet tidigare i och med föräldragruppen på BVC. Detta har hon 

inte haft möjlighet till efter att hon har flyttat till en annan stad och därför önskade hon starta 

en egen föräldragrupp som hon kallade för Öppen verksamhet, unga föräldrar. Den sociala 

förankringen saknas även för de äldre mammorna och därför finns det många föräldragrupper 

även för dem. Dessa har olika namn, men en av dem kallas för Mammor efter 35. De deltagande 

intervjupersonerna nämner även olika bloggar och Facebook-grupper men det gör de mest som 

i en bisats.  

 

 

Skillnader 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teman som skildes åt i de båda grupperna. Skillnader 

är viktiga att belysa för att kunna få en djupare förståelse av vad sent moderskap är. När 

förståelse finns kan slutsatser dras om hur sent moderskap påverkar identitetsupplevelsen i 

relation till samhällsekonomin.  
 

 

Arbete och ekonomisk trygghet  
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Den ekonomiska tryggheten och ett fast jobb har varit något väldigt centralt i samtliga av de 

äldre mammornas berättelser. Bland de flesta av de yngre mammorna var detta inget man 

reflekterade över innan man valde att bli mamma. De äldre mödrarna upplever att det är väldigt 

viktigt att ha ett fast jobb, vilket i sin tur leder till en ekonomisk trygghet. Det sena moderskapet 

blev en följd av att mammorna ville ha en ekonomisk grund och trygghet innan de började bilda 

familj. Respondent Ä2 berättar om allting som hon kände att hon ville ha gjort innan hon 

skaffade barn. 

 

Ja, jag har bestämt mig att skaffa utbildning först och göra karriär på något sätt, så jag 

skulle kunna köpa bostad och försörja mig. Och sen tänkte jag, att jag kan skaffa barn. (Ä2) 

 

Att ha en stabil grund och ett stabilt liv ses som något viktigt innan man skaffar barn enligt 

respondenten. Att först ha en utbildning, sedan göra karriär, samt ha en bostad och ha möjlighet 

till att försörja sig själv först innan man sätter ett barn till världen, är något centralt i hennes 

berättelse. Detta går hand i hand med den mognad som samtliga av de äldre talar om vad gäller 

sent moderskap och identitetsutvecklingen som mamma. Man vill erbjuda sina barn det bästa 

möjliga för att de själva ska känna en trygghet i sin uppväxt och en trygghet i sina föräldrar, 

vilket den ekonomiska biten innebär. En annan av respondenterna pratar också om vikten av ett 

fast jobb men hon tillför ett annat perspektiv om varför det är viktigt.  

 

”Sen ska man väl inte säga om förhållandet inte håller, men ändå så vill man ha, ifall det 

någon gång inte skulle hålla, man vet ju inte alls hur det ser ut, så vill man ju inte stå där 

och gå på soc eller liksom vara en sån där mamma” (Ä5) 

 

Man kan utifrån det som hon berättar förstå att den ekonomiska tryggheten handlar om att kunna 

vara självförsörjande. Hon pratar om relationen till sin partner och menar på att om det skulle 

vara så att deras förhållande tar slut, så vill hon ha ett fast jobb att luta sig tillbaka på. Hon vill 

ha den ekonomiska tryggheten för både sig själv och för sina barn. Här kan man återigen se att 

den ekonomiska tryggheten handlar om känslan av att kunna erbjuda sina barn en trygg och bra 

barndom. Strävan efter den ekonomiska tryggheten kan kopplas till att åldrarna kryper uppåt 

för förstföderskor. Det är en möjlig faktor till att det sena moderskapet har blivit vanligare och 

en tänkbar orsak till att man motverkar den onda cirkeln. Det motverkas på grund av att 

mammorna prioriterar arbete och detta motsvarar 60 % utan skatteintäkterna (EkonomiFakta 

2015). Det som kan spinna på den onda cirkeln är yttre faktorer som till exempel bostadslöshet 

och arbetslöshet, eftersom mammorna strävar efter att ha en fast bostad och ett fast jobb innan 

moderskapet. Det sistnämnda är dock bara en hypotes. 

 

 
Mammaidentiteten som ett val hos sena mödrar 

 

Under intervjuernas gång fann vi att en av de största skillnaderna mellan ett tidigt moderskap 

samt ett sent moderskap var att hos de äldre mödrarna var familjebildningen ett aktivt val. Att 

bilda familj och att skaffa barn var något som var väl planerat hos de äldre mödrarna. Hos de 

yngre var det mera vanligt att en graviditet skedde oplanerat och kom som en överraskning för 

både den blivande modern och den blivande fadern. De flesta av våra yngre informanter, det 

vill säga fyra av fem hade inte fast jobb och egen bostad eller båda. 

Respondent Ä4 beskriver om hur valet att skaffa barn var ett väldigt aktivt val. Innan levde hon 

ett liv då ett barn inte passade in, men träffade sedan sin sambo och dom tillsammans valde att 

bilda familj. 
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”Jag ville först inte ha barn när jag var gift. För då var det så mycket fester och amerikanska 

bilar, motorcyklar och sånt och då passade det inte in med barn. När jag sedan träffade min 

sambo var vi ihop ett tag innan vi planerade att bli gravida” (Ä1) 

 

Hennes liv tidigare bestod av aktiviteter där ett barn inte skulle passa in, och hur hon då inte 

ville ha ett barn. Sedan använder hon själv ordet planerad och berättar då att hon och hennes 

sambo tillsammans gjorde ett aktivt val till att bilda familj. Vidare kunde vi se att valet av ett 

sent moderskap i sin tur kunde leda till att man drabbas av ofrivillig barnlöshet. När valet att 

skaffa barn stod klart, visade det sig att det skulle dröja innan en graviditet ägde rum. Två av 

de äldre av våra respondenter har gått igenom IVF, så kallad provrörsbefruktning, som innebär 

att embryot skapas utanför kvinnas kropp för att sedan föras in i kvinnans livmoder. Att 

genomgå en så kallad IVF behandling är en välplanerad steg för steg procedur. Oftast inleds 

proceduren med en utredning för att ta reda på vad det är som orsakar den ofrivilliga 

barnlösheten, följt av hormonbehandlingar, undersökningar, befruktning av ett embryo och så 

vidare. 

 

”Alltså, det var ju inte…men det var perfekt ändå. Jag kunde ju inte få barn, det var därför 

det dröjde…. Så det är klart att det var perfekt, när jag äntligen fick honom. Han var ju 

liksom superplanerad, eftersom han var provrörsbaby” (Ä3) 

 

Respondent Ä3 berättade om när hon och hennes dåvarande man fick deras son och hur 

efterlängtad och planerad han var, då de fick gå igenom IVF-behandlingar för att kunna få 

honom. Oftast vid IVF blir man tvungen till att gå igenom flertalet behandlingar för att få ett 

lyckat resultat, det vill säga för att uppnå en graviditet. Ju flera gånger man får gå igenom 

behandlingarna, desto mera planerat blir barnet och desto mera efterlängtat blir det. Den andra 

respondenten och hennes partner gick igenom flertalet behandlingar som inte blev lyckade. De 

planerade in ett sista försök och lyckades då uppnå en graviditet.  

 

Ett annat perspektiv på hur det aktiva valet kan se ut hos äldre mödrar är känslan av att man har 

gjort det man vill göra som en icke-moder. Respondent Ä5 berättar hur hon kom till den punkt 

då det kändes lämpligt för att börja planera för ett barn. 

 

”Jag var liksom klar med mycket som jag ville ha gjort innan jag fick barn, sen kan man ju 

så klart göra det när man får barn också men det blir ju på helt annat sätt. Så jag kände mig 

väl klar med det mesta” (Ä5) 

 

Respondenten beskriver valet av ett sent moderskap med att berätta om en viss tidpunkt i sitt 

liv, som hon kände att hon var redo för att börja planera för ett barn. Hon ansåg att inte var 

förrän då, hon var redo för att kunna ta nästa steg i livet, till att bilda familj och bli en mamma. 

Här kan man se att identiteten har påbörjat en förändring redan innan man börjar planera in 

barnet. Man ställer in sig på att livet kommer att förändras, precis som respondenten säger, man 

kan göra mycket när man får ett barn men det blir på helt andra villkor. I och med det aktiva 

valet av att bli mamma och det sena moderskapet blir man en del av den onda cirkeln. De äldre 

mödrarna väljer moderskap i större omfattning än de yngre mödrarna eftersom de flesta 

planerar bildandet av familj i större omfång. När detta sker är sammankopplat med de krav, som 

de själva ställer på ekonomi, bostad och trygghet. I takt med ålder försämras fertiliteten, vilket 

i sin tur leder till valet av att bilda familj försenas ytterligare. En möjlighet till att motverka 

detta är att genomgå IVF-behandlingar. IVF-behandlingar i sig har ekonomiska konsekvenser 

för samhället och ett allt ökande behov leder till allt större kostnader, vilket spinner på den onda 

cirkeln. Enligt Sahlgrenska akademin(2004) påbörjades i Sverige 8300 behandlingar år 2001. 
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Kostnaderna då uppskattades till 200.000 kr/behandling. Enligt Wikipedia(2015) är det idag 

över 13000 IVF-behandlingar som genomförs per år, vi saknar dock information om den exakta 

dagliga kostnaden. I framtiden motverkas dock den onda cirkeln, då varje barn kommer att 

bidra med skatteintäckter under sina vuxna liv. 
 

 

Mammaidentiteten som ”gammal” och ”trygg” 

 

En känsla av ett sent moderskap, att vara en äldre och mera trygg mamma är något, som samtliga 

av våra äldre respondenter har talat om. Att ingå i ett sent moderskap har för dem inneburit att 

vara mera trygga i sig själv, i sin mamma identitet, samt gentemot deras barn. Denna trygghet 

kommer i samband med åldern, man blir äldre och mera trygg i sig själv. Denna trygghet ligger 

i att man som äldre har en större livserfarenhet än vad yngre har. Man har upplevt mera och har 

större erfarenhet av världen som helhet. Allt detta kombinerat med varandra ger en mera trygg 

och säker identitet. Respondent Ä2 berättar om hennes upplevelser kring att känna sig mera 

trygg som en äldre mamma. 

 

”Jag tror att jag kan känna mig mera trygg än vad andra mammor gör, eftersom jag har 

gjort så mycket i mitt liv, som andra fortfarande jagar. Dom jagar karriär, jag har…..har ju 

rest mycket. Jag har varit över hela världen…. När alla andra pratar semestrar så känner 

jag att det är skönt att vara hemma. Det där har jag redan gjort” (Ä2) 

 

Respondent Ä2 ser sig själv som mera trygg jämfört med andra mammor och syftar då på sin 

ålder, att hon är en äldre mamma. Hon menar på att hon har i och med sin ålder hunnit med 

mycket i sitt liv. Hon har en karriär, hon har rest runt i hela världen och fått uppleva mycket, 

något som hon tror att andra yngre mammor fortfarande jagar. Hon menar att på grund av allting 

som hon har upplevt kan hon idag istället disponera sin tid på ett annat sätt, att vara hemma 

med familjen upplever hon som skönt. Att ha en trygg identitet har även inneburit för henne att 

hon inte är så orolig för diverse olyckor, som hennes barn kan komma att råka ut för. Barn 

ramlar och slår sig, det är en del av naturen och en del av deras utveckling. Det finns inga 

anledningar till att oroa sig för sådant.  

Samtliga av de respondenter som ingår i sent moderskap talar om en mognad hos sig själv och 

i deras identitet i och med deras ålder. Denna mognad har inneburit ett positivt inslag i 

identitetsförändringen i det sena moderskapet.  

 

”Så jag är mycket tryggare nu. Jag har mognat som person. Jag vet vad jag vill och ingen 

trampar på mig idag längre, som det var tidigare. Förut så trodde jag att jag var tvungen 

att vara alla till lags, men nu behöver jag inte det längre” (Ä3) 

 

Respondenten pratar om en mogenhet hos henne själv som hon menar på inte skulle finnas om 

hon hade fått barn vid en tidigare ålder. Denna mogenhet har skapat henne till den mamma hon 

är idag. Hon berättar om hur hon idag inte längre har behovet av att vara alla till lags och hur 

hon är mera mogen och trygg och kan istället fokusera på att lägga energin och 

uppmärksamheten på sitt barn. Hade hon fått barn vid en tidigare ålder hade mammaidentiteten 

sett mycket annorlunda ut, mognaden har varit en stor del i den identitet som hon utvecklade.  

Med känslan av att vara mera trygg i sig själv på grund av att man är en äldre mamma kommer 

känslan av att man är mera trygg i sin mammaidentitet och i rollen som mamma. Detta betyder 

att mammaidentiteten som trygg motverkar den onda cirkeln, trots att mammarollen är 

drivkraften bakom den. I vanliga fall är det genom moderskap som fortproduktionen kan 

garantera all samhällsutveckling. Samtidigt som det är genom moderskap som fostran enligt 

samhällsnorm kan ske, vilket bidrar till att mindre möjlighet till förändring etableras, och detta 
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sammanfaller med den onda cirkeln. Den trygga mammarollen däremot visar att man är mera 

trygg och därmed är mer avslappnad i sin identitet. Barnen kan därigenom fostras mindre 

normbegränsat, varför den onda cirkeln motverkas. 

 
Yngre moderskap och otrygg identitet på grund av fördomar.  

 

Vi har kunnat urskilja genom intervjuerna, att hos de yngre mödrarna kom identiteten som 

moder, att bli mera påverkad av andras åsikter till skillnad mot de äldre mödrarna. De äldre 

mammorna som betraktar sig själva som mera trygga, visar på vad andra tycker och tänker 

bekommer de inte lika mycket som vi har sett bland de yngre respondenterna. Tidigt moderskap 

har visat en lite mera osäkerhet i sin identitet som mamma än vad sent moderskap har visat. 

Respondent Y1 berättar hur relationen med hennes partner påverkade hennes identitet negativt 

som mamma. 

 

”Jag trodde ju liksom… jag fick höra att det här var mitt fel och jag tänkte att mina barn 

måste ha det bättre än mig och växa upp i en kärnfamilj” (Y1) 

 

Respondenten levde i en ohälsosam relation med fadern till hennes barn. Hon berättar om hur 

han brukade anklaga henne för saker som var osanna men som hon ändå blev påverkad av. 

Hennes mammaidentitet blev påverkad och känslan av att det hon gjorde för sina barn inte var 

tillräckligt. Samtliga av de yngre respondenterna berättade om upplevelsen av att andra i deras 

närhet, både bekanta och obekanta har tankar och förutfattande meningar kring deras identitet 

som mamma och hur detta har påverkat dem på olika sätt. Många av de yngre mammorna har 

upplevt så kallade ”snea” blickar av andra, och enligt de själva, framför allt av andra äldre 

mammor. Känslan av att de inte är tillräckligt ansvarstagande som mödrar på grund av sin låga 

ålder är något som samtliga av de unga mammorna upplever. En av mammorna talar om att hon 

ibland kan känna att andra äldre mammor tror att hon inte säger åt sina barn och istället låter 

dem härja fritt. Hon säger även att de tror att hon struntar i att borsta sina barns tänder om 

kvällarna och allt detta på grund av att hon är en yngre mamma. Följden till denna känsla blev 

för den här mamman att hon slutade gå på Öppna förskolan med sina barn. Hennes identitet 

som mamma ifrågasattes och det blev för jobbig känsla för henne att hantera, så hon undvek 

det genom att sluta gå på Öppna förskolan.  

 

Respondent Y3 fick uppleva denna typ av negativa reaktioner och förutfattade meningar av 

andra på skolan. Hon gick i nionde klass när hon blev gravid och berättade lite om hur hennes 

graviditet påverkade stämningen i skolan bland andra elever. 

 

”Jag gick ju i skolan med min mage och alla tittade och viskade, där är hon som är gravid. 

Alltså så var det. Dom viskade och pekade och sa en del mindre trevliga saker. Jag var rädd 

för det, jag hade mycket tankar…” (Y5) 
 

Hon berättar hur hon innan graviditetsmagen började synas, oroade sig mycket inför vad de 

andra i skolan skulle säga om henne. När magen började synas upplevde hon det som att många 

började tissla och tassla om henne. Det påverkade henne på det sättet att hon alltid hade deras 

”elakheter” med sig i tankarna och i sin utveckling av mammaidentiteten. Hon berättade även 

att lärarna reagerade på hennes graviditet genom att uttrycka att ordentliga tjejer som henne, 

inte brukade bli gravida i så ung ålder. Detta påverkade henne mycket för att det fick henne att 

känna sig mera annorlunda än vad de andra eleverna redan fick henne att känna sig.  

Den moraliska aspekten, som vi i detta tema beskrev, kan vi inte koppla till en 

samhällsekonomisk utveckling. Däremot så väcks tankar kring tidigt moderskap. När unga 
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mödrar får barn indikerar det oss att tro att de inte kan motsvara det höga utbildningskrav som 

samhället idag ställer. Då kan detta leda till arbetslöshet eller mindre välbetalda jobb. Denna 

tanke motverkas utav det som har framkommit ur vårt material. De deltagande respondenterna 

visade att de återupptog studierna i största mån. Detta indikerar att de kommer att kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden. Vi har inte funnit studier som visar någon skillnad på arbetslöshet inom 

gruppen yngre och äldre mammor. Varför de genom arbete motverkar den onda cirkeln anser 

vi. 

 

 
Ofrivillig barnlöshet som ett misslyckande 

 

Samtliga av våra äldre respondenter har upplevt en känsla av saknad av ett barn. Det sena 

moderskapet har kommit att innebära olika slags kämpande för att kunna bilda familj och få ett 

eller fler barn. Sent moderskap har bidragit till barnlöshet och sekundär barnlöshet (oförmågan 

till att kunna få flera barn). Flera av dem har upplevt olika misslyckanden vad gäller att kunna 

bli gravida och föda ett barn. Känslan av saknad har tytt sig på olika sätt. Respondent Ä1 

beskriver sig själv som arbetsnarkoman, hon arbetade så fort hon fick tillfälle för det. Skälet till 

det berodde på känslan av saknaden.  

 

”Jag tror jag flydde till jobbet för jag saknade barn… …Jag flydde ifrån det. Jag tackade ja 

till alla pass jag blev tillfrågad om. ” (Ä1) 

 

Hon beskriver hur hon flydde till sitt jobb, så hon hela tiden hade något att göra och inte behövde 

tänka eller känna efter, då saknaden efter ett barn var så stort. Vi har sett ett samband med den 

enorma längtan efter ett barn och ett försök till att hela tiden försöka skapa en perfekt yta i hopp 

om att försöka gömma undan längtan, både för sig själva och för omgivningen.  Genom att 

försöka skapa en bild om att allting är ”perfekt”, genom att alltid ställa upp och arbeta när det 

behövs, genom att försöka upprätthålla ett perfekt utseende, och genom att försöka visa upp ett 

vackert hem har dessa kvinnor försök att hålla ett sken om att allting var perfekt. I verkligen 

var inte allting ”perfekt”, men det har upplevts som lättare att låtsas, än att erkänna sina känslor, 

både för sig själv och för sin omgivning. Att erkänna att dessa beteenden endast existerar, som 

en sköld för att dölja sin sorg över att inte vara en mamma var alltför svårt. Denna sorg har även 

kommit att innebära en känsla av hopplöshet och desperation hos de äldre mammorna. En av 

mammorna berättar hur hennes känsla av desperation blev så stark, att hon övervägde att 

försöka bli gravid med hjälp av donation, då hon inte hade en partner i det skedet i sitt liv.  

 

Men ett tag funderade jag på att åka till Danmark för att göra IVF, eftersom jag var singel 

och man inte får göra det om man inte är en man och en kvinna här i Sverige…….. så 

desperat var jag. Jag var inne i en depression.  (Ä5) 

 

I en period i sitt liv levde respondent utan en partner, men detta gjorde inte att hennes 

barnlängtan blev mindre intensiv. Hon ville så gärna ha ett barn, att hon övervägde att åka till 

Danmark och ta emot en spermiedonation. I Sverige är det inte lagligt att göra det berättar hon, 

och därför ville hon åka till Danmark. Där kan man välja ut i en bok hur man vill att barnet ska 

se ut. Hon menar på att hennes längtan var så stor och hon kände sig desperat efter ett barn, 

även om hon för tillfället inte hade en partner.  

Den starka känsla av att vilja bli mamma och få uppleva livet som mamma är så oerhört stark 

och drivande, som kan direkt kopplas till sent moderskap. Dock kan den innebära en hel del 

prövningar för ett förhållande. Respondent Ä3 berättar om misslyckanden i strävan efter ett få 

ett barn och hur det påverkade relationen till hennes man. 
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”Vi provade med provrörsbefruktning. Det var ju jättejobbigt. Och det kanske var en av 

orsakerna till att vi skiljde oss. Den gången var det ju…en längre procedur, det tog längre 

tid för då skulle jag göra alla utredningar och man skulle göra insemination och… Men det 

gick inte……. Jag blev inte gravid” (Ä3) 

 

Respondenten berättar om vilka påfrestningar detta innebar för henne och hennes dåvarande 

man, och vilka prövningar deras äktenskaps utsattes för.  Det framkommer att deras äktenskap 

inte klarade av den påfrestning som utredningar, behandlingar och misslyckande kom att 

betyda. Misslyckandet av en graviditet och den kämpiga vägen för att försöka få ett barn, blev 

för stor påfrestning för äktenskapet.  

 

Mammaidentiteten påverkas väldigt mycket av att ha fått uppleva ofrivillig barnlöshet med allt 

vad det kom att innebära. När man så länge har fått kämpa för att kunna få bli mamma, är det 

oundvikligt att det inte påverkar hur man blir som mamma, hur mammaidentiteten formas. Den 

starka saknaden och drivkraften efter ett barn växer hela tiden och när allt kämpande lönar sig 

verkar det som om att dessa mammor uppskattar mammarollen på ett helt annat sätt. Barnen får 

en väldigt stor betydelse för de äldre mammorna och därför väljer man att lägga ner mycket av 

sin tid och energi på barnen istället för på andra saker.  

 

Utifrån våra respondenters historier beror den ofrivilliga barnlösheten främst på mammornas 

ålder. På grund av att man har väntat med att börja försöka bilda familj har detta lett till att 

åldern har stigit och fertiliteten har försämrats. Under processen har man fått uppleva längtan 

och kämpande för att få bli en mamma som kan medför en psykologisk påfrestning. Under 

denna period kan trygghetsidentiteten förändras och ersätts med osäkerhet, som i vissa fall kan 

leda till depression, vilket medför sjukvårdskostnader som i sin tur spinner på den onda cirkeln. 

Och andra sidan kan även identiteten förändras på så sätt att mammorna ersätter sin längtan 

med arbete och på så motverkas den onda cirkeln genom ökade samhällsinkomster.  
 

 
Mammaidentiteten och längtan efter fler barn  

 

Då ålder och fertilitet går hand i hand för kvinnor innebär det att när en kvinna börjar nå en viss 

ålder (exakt vilken ålder kan variera lite från kvinna till kvinna) och börjar nå klimakteriet 

försämras fertiliteten avsevärt. Under studien framkom det väldig tydligt, att vara en äldre 

mamma är något som verkar vara en stressande faktor. Några av äldre respondenterna berättar 

flera gånger om hur deras ålder sätter käpp i hjulen för att kunna skaffa flera än ett barn, att 

kunna skaffa syskon till deras barn. De säger att de helt enkelt har blivit för gamla, det är för 

sent. En av våra yngre respondenter uttryckte att hon ville undvika att bli en gammal mamma 

för att slippa stressa för att få flera barn. 

 

”Samtidigt som jag vill, kunna känna, att jag vill ha flera barn innan jag blir gammal om 

man säger. Utan att stressa på det” (Y2) 

 

Respondenten påvisar att hon är nöjd med att hon fick barn i en yngre ålder, för då slipper man 

stressen i att behöva skaffa barn så tätt inpå varandra för och även slippa riskera att man kanske 

inte kan få flera barn på grund av ålder. Det som den yngre mamman uttrycker visar att det 

ligger en stress i att vänta med att skaffa barn och ingå i ett sent moderskap, både hos yngre och 

äldre kvinnor.  
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Bland respondenterna hos äldre mödrar uttrycktes det att åldern utgör ett hinder för att kunna 

få flera barn. Hon ville väldigt gärna ha ett syskon till sitt barn, men anser sig vara alldeles för 

gammal nu. Hon menar på att hon är alldeles för gammal för att få ett till barn. Tidigare uttryckte 

hon även att hon kände sig för gammal när hon fick sitt första barn. Så att tänka på ett syskon 

verkade nästan främmande för henne, på grund av hennes ålder. Det var flera av respondenterna 

som uttryckte liknade känslor som hon. 

 

Jo, jättebra, det var jätteskönt faktiskt. Men samtidigt så tycker jag att det var synd att man 

vänta så länge för man hann ju inte skaffa några syskon, det var för sent med syskon (Ä4) 

 

Samtidigt som hon är nöjd med beslutet över att få barn vid en högre ålder, så visar hon en viss 

sorg över att åldern även är ett hinder för att kunna få flera barn. Denna sorg uppmärksammades 

även hos andra mödrar, men de undantrycker denna känsla även om detta i vissa fall leder till 

depression och psykisk ohälsa, vilket påverkar identiteten negativt. Detta är också en typisk 

tanke som de äldre mammorna angav, och som kan kopplas till sent moderskap. I och med det 

sena moderskapet visade sig hos våra respondenter att det inte fanns lika stora möjligheter till 

att kunna få de antal barn man önskade. Att uppnå den ekonomiska tryggheten tar lång tid och 

fertiliteten försämras i takt med åldern och möjligheten att få flera barn blir mindre genom vilket 

man återigen är fast i den onda cirkeln. De äldre kvinnorna som fortfarande har en hög fertilitet 

kan motverka den onda cirkeln genom att försöka hinna med att få så många barn som de 

önskar. Sådana kvinnor har vi dock inte träffat på genom vår studie.   

 

 

Sammanfattning 
 

Utifrån syftet med studien försökte vi få fördjupad förståelse av sent moderskap. För att få bättre 

förståelse har vi valt att även intervjua yngre mödrar för att få veta hur moderskap över huvud 

taget påverkar identitetsupplevelsen. Vi fann att i samtliga fall har den vårdande identiteten 

varit dominerande och som sådan har den undanträngt egenskaper som t.ex. spontanitet. 

Moderskapet har förändrat vänskapskretsen, eftersom det sociala livet valdes utifrån 

barnperspektivet. Detta innebär att mammarollen och mammaidentiteten förstärks, då 

människor utan barn oftast väljs bort från vänskapskretsen. En annan viktig faktor som 

förstärker mammarollen är att både de yngre och äldre mödrarna får mammaidentiteten förstärkt 

genom den starka familjära bakgrunden som har tillkommit i och med moderskapet. Samtliga 

av våra respondenter har angivit samhällsnormer som något som starkt har påverkat deras 

identitet som mamma. Förväntningarna och kraven som samhället och viljan att motsvara 

förväntningarna har präglat och begränsat deras identitet. I många forum kan man höra att 

moderskap och då särskilt sent moderskap innebär en riskfaktor, men detta är något som ingen 

av respondenterna har reflekterat över varken innan, under eller efter graviditeten. 

 

Den största skillnaden vi fann i samband med vår studie var, att sent moderskap innebär för 

kvinnorna att de är tryggare i mammarollen, att de planerar graviditeten och anskaffandet av 

barn noggrant och att de vill ha en ekonomisk trygghet innan barnet kommer. Den negativa 

samhällsutvecklingen, som den onda cirkeln representerar, kan bidra till att detta förverkligas 

allt senare i livet. Äldre mammor har hunnit med mycket mer i sina liv, medan yngre mödrar 

fortfarande jagar upplevelser som de inte hann med innan barnet kom. Längtan efter barn ökar 

i och med att kvinnorna blir äldre och därför är de också mer villiga att ta till olika hjälpmedel 

som t.ex. IVF, samt tillämpa denna vid flera tillfällen om det är nödvändigt. De kostsamma IVF 

behandlingarna, som staten bekostar, spinner på den onda cirkeln i nuläget, men den motverkas 

senare när barnet blir en skattebetalare. Ovanstående påverkar identiteten på olika sätt. Ju äldre 
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kvinnan blir, desto större är längtan efter barn, oavsett om den beror på yttre faktorer, som 

exempelvis arbetslöshet eller på det fakta att kvinnan inte kan bli gravid på egen hand. Den 

katastrofala känslan efter t.ex. misslyckade IVF har en negativ inverkan på identiteten vad 

gäller till exempel självförtroendet. Känslan av misslyckande gör att kvinnorna förändrar 

beteende samt att de skaffar alternativa sysselsättningar t.ex. blir arbetsnarkomaner eller 

städmaximalister. Att bli arbetsnarkoman under en viss period bromsar in den onda cirkeln, då 

skatteintäkterna tillfälligt ökar. Denna tillfällighet försvinner omedelbart, då kvinnorna blir 

mammor. Vi fann även att sent moderskap också innebär att antalet barn blir färre än vad våra 

mödrar från början önskade, eftersom det fanns mindre tid till att skaffa syskon. Enligt våra 

respondenter har detta väckt skuldkänslor hos de, då barnet kommer att växa upp ensam och 

aldrig uppleva att ha syskon. Det präglar också identiteten, då drömmen om att ha fler barn 

därefter kan aldrig uppfyllas. 

Den onda cirkeln kan bli verklighet om tendensen sent moderskap ökar och om det resulterar i 

befolkningsminskning. Vår studie i dagsläget visar dock på att den onda cirkeln både förstärks 

och motverkas av sent moderskap. 
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Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier som vi fann hade relevans utifrån vårt empiriska material.  

Vår studie handlar om identitetsupplevser, varför vi fann att symbolisk interaktionism kan bidra 

till en fördjupad förståelse av den. Hur symbolisk interaktionism och identitet kommer att 

omsättas i praktiken kommer vi att beskriva under Diskussionsavsnittet.Vår modell handlar om 

den negativa samhällsekonomiska utvecklingen som vi har ställt i relation till sent moderskap. 

Detta kunde uppnå med en koppling till det sociala kapitalet.  

 

 

Symbolisk interaktionism 
 

Den symboliska interaktionismen fokuserar på den sociala interaktionen, dynamiken och de 

sociala aktiviteter som sker bland aktörerna i samhället. Genom att fokusera på interaktionen 

skapar den symboliska interaktionismen en mera aktiv bild av människan istället för en bild av 

människan som en passiv varelse. En aktiv människa innebär enligt Goffman, en individ som 

aktivt formar sin egen identitet. Varje individ interagerar, samhället består därmed av 

interagerande individer. Man menar att människan ständigt är under förändring och denne 

förändring skapar olika handlings- och interaktionsmönster genom vilket grupper, samhällen 

och kultur byggs upp. På grund av den ständigt pågående dynamiken förändras samhället, 

beroende på denna dynamiska sociala interaktion. Människan är en tänkande varelse som gör 

att människan är medveten om sig själv. Medvetandet är ingenting som kommer från 

människans inre utan påverkas av yttre faktorer, det vill säga både av social- och symbolisk 

interaktion med andra människor. Detta innebär att identiteten är dynamisk (Charon 2004). 

 

Dagens samtida samhälle och de livsbetingelser, som på 2000-talet har inneburit en stor 

förändring, har kommit att innebära mera problematik i vår vardag. Det mesta har blivit 

påverkat av globaliseringen och informationssamhället vi lever i. Att försöka leva i, eller 

anpassa sig till informations-, konsumtions-, medie- eller globalsamhälle vi lever i idag har satt 

större press på varje enskild individ. Detta innebär att dagens människors identiteter blivit mera 

föränderliga, fragmenterade, diffusa och geografiskt obundna. Därför menar man att känslor så 

som rotlöshet, utanförskap och otillräcklighet är så vanlig idag (Stier 2012:9). 

Genom den sociala interaktionen skapas även identiteter som även de är under ständig 

utveckling. Våra identiteter visar hur vi identifierar oss själva och hur vi presenterar oss själva 

i olika situationer. Våra identiteter har en stor betydelse i hur vi agerar och interagerar just för 

att det är genom social interaktion som våra identiteter formas. I och med identitetsprocessen 

pågår även en förhandlingsprocess som utvecklas när vi interagerar. Charon menar att längst 

med förhandlingsprocessen, agerar vi som aktörer på två sätt. Vi kategoriserar andra människor 

och tillskriver dem en identitet, samtidigt som vi bekräftar den identitet som andra tror att de 

har. Genom denna process utvecklas och bekräftas människors identitet. Det är alltså genom 

andras agerande som vi blir identifierade, det är genom mitt agerande som andra blir 

identifierade. Den identitet vi tillämpar andra har en viktig roll i hur vi kommer att agera i 

relation till de (Charon 2004:149). 

 

På grund av dagens samtida samhälle och att det har inneburit större press på varje individ, 

strävar många efter att bli idealmänniska, att skapa en idealiserad bild av sig själv. Strävan efter 

den idealiserade bilden av självet, handlar om en jakt på beundran av såväl andra som av sig 

själv. Exempelvis strävar många mammor efter att bli den perfekta mamman. Människor 

kämpar ständigt för att försöka leva upp till det samhälleliga idealet. Samtidigt försöker de 

förverkliga sina drömmar, skapa en meningsfull tillvaro och även skapa en stabil och 
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sammanhängande identitet (Stier 2012:9). Charon menar att vi då kategoriserar andra utifrån 

vad de gör eller vad det säger, hur de klär sig eller efter vad vi har hört om dem. Dessutom 

kategoriserar vi andra utifrån hur de själva identifierar sig själva. Vilka människor är beror på 

interaktion, definition och omdefiniering. Vi kategoriserar andra och interagerar med dem 

utifrån detta. Processen handlar om att när vi interagerar och tolkar handlingar, ändrar vi 

uppfattning och skapar nya kategorier om dem vi interagerar med.  

Aktörers handlingar är sociala objekt som ska tolkas. Genom dessa tolkningar ändras alltså 

definitionen av en aktör och man gör en omdefiniering, en ny kategori tillämpas. Vi utvecklar 

inte hur vi ska göra härnäst, eftersom det vi gör beror delvis på vad andra gör, hur vi tolkar det 

och om det identiteter vi tidigare tillämpats har bekräftats (Charon 2004:149-151). 

 

Vår definition av en annan människa influerar ofta hur den människas definition om sig själv 

ser ut. Om jag definierar och agerar mot dig som att du är en student, blir du influerad av det 

och börjar tänka och känna dig som en student. Detta kallas för självuppfyllande profetia. 

Kategorier definierar något som en sanning, handlingar baseras på definitionen och genom 

interagerande influeras man till att tro på kategorier och agerar därefter. Man uppfyller 

definitionen (Charon 2004:152). Stigmatisering är ett sätt att kategorisera människor på. 

Människor tillskrivs en karaktär utifrån våra egna intryck, och efter hur vi tycker att den andra 

personen bör vara. Detta kallas för en social identitet. Den stigmatiserade i sin tur tvingas då att 

hela tiden ställa sig frågan hur han eller hon ska bemöta de stereotypa krav och förväntningar 

som samhället har (Goffman 2002:12). Den stigmatiserade kan få en känsla av att vara 

avvikande. Avvikande i sociologisk mening syftar till att sociala grupper skapar avvikelser 

genom att skapa regler och de som överträder dessa regler ses som avvikare. En avvikelse menar 

man är en följd av andras reaktioner på en individs handlande, vilket också på verkar identiteten 

(Becker 2005:22). 

 

Att överhuvudtaget vara en människa innebär, att man ställs inför olika identitetsfrågor, att bli 

vuxen, att utbilda sig, bilda familj och så vidare. Han menar på att identitet handlar om att 

befinna sig i varandet och att då möta de utmaningar som varje människa ställs inför. Alla 

människors identiteter påverkas av och bör även förstås utifrån samhällets betingelser, den 

sociala och kulturella omgivningen, livs- och utvecklingskriser, oförutsedda händelser och 

livserfarenheter.  Identitet innebär överenstämmelse, att varje dag vara samma person, att från 

situation till situation vara samma person. En identitet kan endast bli meningsfull i relation till 

något eller någon annan. Identitet måste kontrasteras av någon annan, och genom språket kan 

vi tillkännage och tillskriva människors identiteter (Stier 2009). 

 

Goffman talar om My presentation of self to others. Han menar på att individen inte är hjälplös 

i den sociala interaktionen. Andra aktörer finns inte bara därför att vi ska bli influerade av 

varandra, utan vi ser till deras handlingar, vi definierar, vi tolkar och vi tar ett beslut genom vår 

handlingskraft. Som tidigare nämnt visar även Goffmans teori att människan är en aktiv aktör i 

skapandet av sin egen identitet. Vi försöker att presentera oss själva utifrån den identitet vi 

tillämpar oss själva. Vår närvaro är ett substitut för vårt föregångna och för nuet, och genom 

det talar vi om för andra vad som ska förväntas av oss. Goffman beskriver hur vi försöker 

påverka andra. När vi interagerar vet vi att det vi säger och gör, gör en skillnad för de vi 

interagerar med. De i sin tur tolkar oss och beter sig därefter. På det sättet har vi själva varit 

med och bidragit till vår egen identitet (Charon 2004:154-155). Detta visar på att människan är 

en symbolanvändare på det viset att vi kommunicerar med andra via meddelanden. Hela vår 

värld består av symboler, vi ser, vi tänker, vi hör, vi delar och vi agerar genom symboler. Allt 

kan betraktas som en symbol, till exempel språk, olika objekt eller handlingar. För att en symbol 

ska kunna användas måste den förstås på samma sätt av andra individer (Charon 2004:61). 
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Vad gäller identiteten, kontrollerar vi handlingar så att vår identitet kan presenteras inför andra. 

Man menar att det inte endast handlar om våra handlingar, det kan handla om vilka vänner man 

har, bilar, religion, kläder och andra saker som inkluderar en människas utseende. Med dessa 

attribut försöker vi att visa vilka vi är. Förhandlingsprocessen visar på hur vi försöker förhandla 

mellan vem andra försöker tala om för oss att vara och våra försök till att försöka presentera 

vilka vi är för andra. Det handlar inte endast om hur vi ska agera i olika situationer, utan det är 

genom denna process som alla människors identitet skapas (Charon 2004:154). 

 

Den symboliska interaktionismen belyser termen rollövertagande och talar då om förmågan att 

flytta sig ut ur sitt eget perspektiv och ta sig an någon annans. På det här sättet menar Charon 

att identiteten kan uppstå. Detta ger oss en möjlighet att se förbi vår egen uppfattning om 

verkligheten och definiera en sådan situation som om vi vore någon annan, att se på världen 

från någon annans ståndpunkt. Det handlar om att använda sig av symboler, då vi tar oss an 

någon annans perspektiv, handlar det om att vi tar oss an någons annans symboliska ramverk. 

Detta för att fånga in vad den andre tänker och försöka inbilla sig hur han eller hon definierar 

situationen. Detta är en handling, som sker kontinuerligt när vi möter andra människor. 

Rollövertagandet är något som görs i alla sociala situationer. Det är en process som följer med 

i interaktion och i all symbolisk kommunikation. Ju mer vi förstår meningen och det centrala 

med det, desto bättre kan vi förstå vad det innebär att vara en människa. Genom rollövertagande 

lär vi oss hur vi ska agera och tänka. Rollen av de andra, jaget, symbolen och sinnet är komplext 

och mångfacetterat. Att separera dessa fyra processer är omöjligt, då det beror på varandra och 

påverkar varandra (Charon 2004:108). 

 

De andra, vars roll eller perspektiv vi tar, kallar Mead för den signifikanta andre eller den 

generaliserade andre. Den signifikanta andre är människor som på något sätt har kommit att 

betyda mycket för oss, individer som vi ser som förebilder, till exempel föräldrar. En signifikant 

andre kan även vara en individ vi inte tycker om eller respekterar, men deras perspektiv kan 

ändå betyda mycket för oss. I vissa fall kan den signifikante andre vara någon vi aldrig har 

interagerat med. Det kan vara en karaktär i film, historiska människor, familjemedlemmar vi 

aldrig träffat och så vidare. Identiteten utvecklas först i samspel med våra signifikante andre 

(Charon 2004:110). Den generaliserade andre innebär att varje människa skapar en generell 

syn i kombination av flera signifikanta andre. Det kan vara en grupp eller ett samhälle, vars 

perspektiv vi använder oss av, för att se över vår egen situation. Genom den generaliserande 

andre lär vi oss att generalisera, att förstå lagar och regler. Detta är viktigt för identiteten, för 

att förstå sin egen roll i relation till andra i samhället (Charon 2004:110). 

 

Goffman jämför livet och de roller som människor har i sina dagliga handlingar i interaktion 

med andra, med en teaterföreställning. Han talar om livet och den sociala interaktionen som en 

scen med en bakre och en främre region. Den främre regionen, som ska motsvara en scen finns 

i all social interaktion. Varje aktör i det sociala livet vill göra ett framträdande genom att bära 

en kostym och att använda sig av rekvisita. Det är här varje individ visar upp sin identitets bästa 

sidor. I den bakre regionen, alltså bakom scenen menar Goffman att aktörerna kan slappna av. 

Det är där man förbereder sig inför sin förställning om sin identiteten. Bakom scenen, i 

kulisserna lägger man bort sin roll och är sig själv (Ritzer, Sjösten 2009:183).  

 

Svaren på frågor såsom, vem är jag?, vem är du?, vilka är vi? och vilka är de?, har alla att göra 

med identitet. Det som dock skiljer de åt är två punkter som kallas för, individuell identitet och 

kollektiv identitet. En fråga som till exempel, vem är jag, eller vem är du? avser en individuell 

identitet, alltså svaret avser en specifik person. Frågor såsom, vilka är vi, vilka är de? innebär 
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grupper av identitet och svaret avser alltså kollektiva identiteter. Utgångspunkten för kollektiva 

identiteter grundar sig i en gemenskap vad gäller egenskaper, kvaliteter eller tillhörigheter. 

Frågor som handlar om vem är jag, vilka är vi blir en slags självdefinierad identitet, medan 

frågor som vem är du, vilka är de? är frågor som ställs om andra personer eller grupper av 

individer, svaren där blir definierade utifrån. Det handlar om egenskaper, grupptillhörigheter 

och roller som andra tillskriver oss. Allt detta visar på att vår identitet grundar sig i både 

kollektiva och individuella aspekter (Stier 2009). 

 

I detta avsnitt har vi använt följande begrepp: symbolisk interaktionism, förhandlingsprocess, 

självuppfullande profetia, symboler, stigmatisering, avvikande, my presentation of self to 

others, rollövertagande, signifikanta andre, generaliserande andre, individuell identitet, 

kollektiv identitet. 

 

Bourdieu (1986) beskriver symboliskt kapital som en summering av kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital. Kulturellt kapital handlar olika sätt att prata, tänka och förstå saker men 

också erfarenhet och kunskaper. Ekonomiskt kapital innebär en förståelse för ekonomin och 

hur det fungerar, samt materiella tillgångar. Social kapital innebär värdet av individens 

tillgängliga sociala nätverk, dess tillgångar, vilket baseras på en institutionaliserad 

grupptillhörighet. Denna tillhörighet kan variera i varaktighet, men det kännetecknas av 

ömsesidig bekantskap och erkännande (Bourdieu 1986:51). Nätverket kan bestå av till exempel 

familj, vänner, skola eller arpetsplats, där medlemmarna bidrar till de fördelar som individerna 

vinner genom relation till andra. Giddens beskriver att socialt kapital som ett sätt för individen 

att lättare nå dess mål, genom att utnyttja fördelarna i organisationer genom medlemskap. 

”Socialt kapital inbegriper nyttiga sociala nätverk, en känsla av ömsesidig förpliktelse och tillit, 

en förståelse av de normer som styr ett effektivt beteende och andra generella sociala resurser 

som gör att människor kan agera på ett effektivt sätt” (Giddens 2007:515). Samtidigt som socialt 

kapital bidrar till känslan av samhörighet, bygger den på pålitlighet, normer, reglering, 

samarbete och nätverk. 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturellt_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomiskt_kapital
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
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Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår diskussion kring resultatet på vår forskning. Sedan 

kommer vi presentera kärntolkningen, som grundar sig på resultatet av vår forskning. Vidare 

kommer vi att ställa vår studie och diskutera det i relation till teori och i relation till tidigare 

forskning. Vi kommer att belysa brister och luckor som vi hittade i samband med vår 

bearbetning av befintlig forskning. Därefter kommer vi att ge förslag till hur vidare forskning 

ska kunna se ut samt beskriva en självkritisk reflektion vad gäller vår studie. 

 

 

Diskussion av resultatet 
 

Under det här avsnittet kommer vi att presentera vår egen diskussion kring det resultat vi har 

fått fram. Genom de tio intervjuer vi har gjort, fem intervjuer med yngre mödrar i åldern 16-24 

år och fem intervjuer med äldre mödrar i ålder 27-43 år, har vi hittat olika teman. Dessa teman 

beskriver likheter och skillnader mellan tidigt och sent moderskap och dess 

identitetsupplevelser. De teman som beskriver likheterna är: Upphörande av identitet som 

spontan, Identiteten som vårdande blir dominerande, Strävan efter att uppnå en 

mammaidentitet, Den förstärkta mammaidentiteten, Förstärkt föräldrarelation genom barnet, 

Riskens obetydlighet och Förändrat socialt liv.  

De teman som beskriver skillnaderna är: Arbete och ekonomisk trygghet, Mammaidentiteten 

som ett val hos sena mödrar, Mammaidentiteten som ”gammal” och ”trygg”, Ofrivillig 

barnlöshet som ett misslyckande, Mammaidentiteten och längtan efter flera barn, Yngre 

moderskap och otrygg identitet på grund av fördomar.  

 

Att bli moder innebär i sig en stor identitetsförändring. Genom att undersöka två olika grupper 

fann vi dock tydliga skillnader mellan tidigt och sent moderskap. Vi har sett att sent moderskap 

bland våra respondenter beror främst på två olika faktorer, ett aktivt val och tvång. I och med 

det aktiva valet väljer mammorna med att avvakta familjebildandet för att först kunna 

förverkliga sig själva och sina drömmar och därmed bidrar detta till en positiv 

identitetsupplevelse. De hinner uppleva mycket under sina liv som icke-mödrar. Detta gäller 

både arbetslivet och fritiden. Vad vi menar med tvång utifrån vår empiri, är att mammornas 

oförmåga till att bilda familj av olika orsaker, tvingar dem att till bli mammor senare i livet. 

Under tiden hinner även de förverkliga sig själva. Samtidigt påverkar detta det sena 

moderskapet negativt mammornas identitetsupplevelser på flera olika sätt. Dels påverkar den 

deras självkänsla och kan leda till depressioner och psykisk ohälsa med mera. Dels påverkar 

den relationen till sin partner, då barnlöshet eller misslyckade försök att få barn kan leda till 

skilsmässa.  

 

Genom teman som presenterar skillnaderna genomförde vi vår kärntolkning som vi valde att 

kalla Den onda cirkeln. Det moderna samhället har medfört en rad olika förändringar, som alla 

dagens föräldrar måste beakta, samtidigt som föräldraskapet i sig är någonting som förändrar 

identiteten hos mammorna. Sent moderskap blir allt vanligare, och vi ville undersöka hur detta 

påverkar den samhällsekonomiska utvecklingen. Sent moderskap är samhällsrelaterat, eftersom 

kvinnorna förväntas vara delaktiga i arbetslivet, samtidigt som de måste vara högutbildade, då 

kraven på utbildning ständigt ökar. Genom våra respondenters svar fann vi att äldre mödrar 

strävar efter att kunna ha ekonomisk trygghet och ett eget boende innan föräldraskapet väljs. 

Detta innebär att fler och fler kvinnor kommer att vara äldre och tillhöra kategorin sent 

moderskap. Om tendensen fortsätter att öka, kan det på sikt leda till att färre barn födas, vilket 

kan ha en påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen, eftersom antalet skattebetalare 
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blir färre. Om man beaktar till exempel det faktum att pensionen idag är redan sju år efter den 

nivå den borde ligga på, samtidigt som de antal år som pension för en individ behöver betalas 

ut ökar markant, och tillför det faktum att skatteintäkterna kan bli lägre i framtiden, kan man på 

sikt lätt se en trend som pekar mot en ekonomisk kris. Vi fann genom vår empiri att den onda 

cirkeln både kan försärkas och motverkas av det sena moderskapet. Därför kan vi inte i 

dagsläget förutse vad tendensen sent moderskap kan komma att ha för betydelse för den 

framtida samhällsekonomiska utvecklingen.  

 

 
 

I relation till teoretisk referensram 
 

Som vi redan har nämnt så menar den symboliska interaktionismen att samhället består och 

upprätthålls av interagerande individer. Genom att alla individer interagerar med varandra så 

skapas det handlings- och interaktionsmönster, som ligger till grund för hur olika grupper, 

samhällen och kulturer skapas. Dock menar man att människan och hennes identitet är 

föränderlig, och därför påverkas även dessa mönster med tiden, genom vilket samhället 

förändras (Charon 2004:28). Båda våra grupper har upplevt stigmatisering men på olika sätt. 

Mammorna blir tilldelade en kategori, en social identitet som endast är baserad på andras 

definition av mammaidentiteten. Hur den bör vara, vilken ålder kvinnor bör ha och hur 

kvinnornas livssituation bör ha sett ut innan de valde att bli mammor. Både tidigt och sent 

moderskap anses gå emot samhällets stereotypa krav och förväntningar, varför dessa mödrar 

anses vara avvikande (Becker 2005:22). Yngre mammor är dock mer illa berörda genom deras 

otrygghet i sig själva.  

 

När någon definierar dig som otillräcklig och oansvarsfull och agerar mot dig på det viset börjar 

du själv att agera som om det vore sanning, den självuppfyllande profetian (Charon 2004:152). 

Detta syns väldigt klart då de yngre mödrarna uttrycker en strävan efter en acceptans, vilket de 

kan uppnå på olika sätt. Ett sätt är att få börja arbeta, då det gav en känsla av att vara som andra 

mammor. Mödrarna arbetar hårt för att kunna bibehålla mammaidentiteten.  

 

Charon talar om att vi människor är symbolanvändare (Charon 2004:61) och menar att allting 

vi gör och förmedlar sker genom symboler såsom språk, handlingar eller objekt. My 

presentation of self to others handlar om att vi blir influerade av andra, vi ser hur andra handlar, 

vi tolkar det för att sedan handla själva (Charon 2004:154-155).  Goffman menar att genom 

symboler kan våra identiteter också formas. Vi har sett likheter med dessa teorier i vår studie. 

Genom samspelet med deras signifikante andre (Charon 2004:110), i det här fallet deras egna 

mammor, skapar de sin mammaidentitet med hjälp av symbolanvändningen. Samtliga av våra 

mammor talar om att ha fått en starkare relation till sina familjer, föräldrar och speciellt då deras 

egna mammor. Vi har även sett hur den generaliserade andre som handlar om att man genom 

flera av sina signifikanta andra skapar en generell syn där vi lär oss att förstå regler och lagar i 

samhället. De får även en förståelse över deras roll och identitet i relation till andra, har samband 

med de mammor vi har träffat och deras relation till familj och vänner (Charon 2004:110).  Det 

vi kunde se utifrån våra respondenters historier var hur identiteten som mamma blev påverkad 

av familj och vänner. Samtliga mödrar berättade om hur deras sociala liv förändrades. De umgås 

mera med sina familjer samt vänner som har barn, vilket förstärker deras mammaidentitet. 

Mammorna lär sig genom dem vad som anses vara rätt eller fel i en mammaidentitet. Mödrarna 

själva upprätthåller samma tendens, de tar till sig av det de ser, följer det och sedan lär ut det. 

Strävan efter att ingå i gemenskapen gör att individerna mer eller mindre medvetet underkastar 

sig de normer och regler som finns, även om dessa är osynliga i vissa fall. 



 

43 
 

 

Charon talar om rollövertagande och hur man genom rollövertagande förflyttar sitt perspektiv 

från sig själv och sätter sig in i någon annans perspektiv (Charon 2004:108). Mammorna talar 

ofta om hur andra människor runt omkring de påverkar dem i hur de ser på sig själva. Genom 

rollövertagande formas den individuella identiteten, eftersom synen på självet förändras. 

Samtliga av de yngre mödrarna talar om en negativ upplevelse vad gäller detta. De upplever att 

andra har lätt för att döma de på grund av deras ålder. De yngre mammorna tar sig mera an 

andras perspektiv och detta i sin tur leder till att mammaidentiteten blir påverkad. För att 

bibehålla mammaidentiteten görs allt för att bevisa, både för sig själva och för andra, att 

fördomarna inte stämmer. Rollövertagande har visat sig vara starkare hos de yngre mödrarna, 

dock finns det även tendenser till det hos de äldre mödrarna. På grund av de äldre mammornas 

trygghet i sig själva, påverkas deras identitet inte på samma sätt. Precis som Charon menar att 

identiteten kan uppstå genom en sådan rollövertagning ser vi väldigt tydligt här. Vanligtvis 

förstärks mammaidentiteten genom familjen, men även genom rollövertagandet. När 

mammorna söker sig till andra mammor, använder de sig utav rollövertagande i syfte att bli 

bättre mammor. I samband med detta förstärker de varandras mammaidentitet och bildar 

därmed en kollektiv identitet.  

 

Vi har också sett hur Goffmans teorier om livet som en teaterföreställning tyr sig i vår studie. I 

mammornas vardagliga liv, i den främre regionen, försöker de göra allt de kan för att motsvara 

förväntningarna och kraven en moder har på sig. I hemmets lugna vrå, den bakre regionen, blir 

mammorna mera avslappnade och kan vara sig själva utan att hela tiden fokusera på att försöka 

uppfylla förväntningarna och kraven som andra har på dem (Ritzer, Sjösten 2009:183). Vi 

tycker att dessa två begrepp är viktiga ur vår studies perspektiv, eftersom våra respondenter 

ständigt använder sig av dem. Enligt vad som framkom ur vår empiri är det kämpigt för 

mödrarna att bemöta den främre regionen beroende på alla dess fördomar. Denna tendens syns 

tydligt hos både tidigt och sent moderskap, dock kunde vi se en större påverkan hos de yngre 

mödrarna. Denna skillnad berodde främst på avsaknad av erfarenhet, säkerhet och trygghet. 

Den bakre regionen innebär att samtliga mödrar kan leva sin mammaidentitet fullt ut, utan att 

behöva motsvara olika samhällsförväntningar, fördomar och normer.  

 

Det sociala kapitalet i vår studie baseras på respondenternas kunskaper och erfarenheter som är 

erhållna via signifikante andre och generaliserade andre. Detta kapital ökar sedan med åren 

genom vilka grupptillhörigheter och vänskapskretsar. Vi har uppmärksammat, som tidigare 

nämnts, och som Bourdieu (1986) beskriver, att mammorna söker sig till andra mammor då de 

är i behov av en ömsesidig bekantskap och erkännande. Giddens (2007) talar om det sociala 

nätverket som ett verktyg för att lättare nå sina mål. Vi kan koppla detta till vår studie då vi har 

uppmärksammat att våra respondenter har sökt sig sina föräldrar, skapat vänner som också är 

föräldrar men även till olika mammagrupper. Genom känslan av grupptillhörighet förstärks 

deras mammaidentitet, de får förståelse för normer, samt bygger upp en gemensam förpliktelse 

och tillit.  

Identiteten och identitetsutveckling är en bidragande faktor till den samhälleliga utvecklingen. 

Genom gemenskap och tillhörigheter kan nya trender skapas, de nya trenderna kan kopplas till 

konsumtion. Konsumtionen kan ha en direkt relation till den samhällsekonomiska utvecklingen 

och därmed den onda cirkeln. Då konsumtionen förändras kan den både förstärka och motverka 

den onda cirkeln.  

 

. 

  

  



 

44 
 

 

I relation till tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår studie och vårt resultat i relation till tidigare 

forskning, där vi går igenom de tre olika avsnitten om arbete, missbruk och media i relation till 

sent moderskap och identitetsupplevelser, samt det sociala kapitalet och dess påverkan på 

samhällsekonomin. I slutet av varje avsnitt kommer vi att visa vilken påverkan den har på den 

samhällsekonomiska utvecklingen och därmed kopplingen till den onda cirkeln.  

 

 
Föräldraskap, arbete och identitet 

 

I samband med vår studie fann vi att ingen av våra informanter var hemmafruar, utan att 

samtliga har tidigare förvärvsarbetat eller är förvärvsarbetare. Därför har avsnittet om arbete 

relevans när det gäller vår studie. Haynes (2006) har forskat om samspelet och förväntningarna 

på moderskap genom förhandling, lojalitet och övergång mellan känslor samt interaktionen 

mellan en identitet som mamma och identiteten som förvärvsarbetare. Haynes fann att dessa 

identiteter lätt blandas samman och det innebär en utmaning för mödrar att kunna hålla dem 

isär. Samtidigt finns en idealiserad bild om moderskapet som hamnar i strid med sin önskan om 

yrkeskarriär, vilket baseras på socialiseringsprocesser som existerar för yrkeslivet. Vi fann 

genom vår studie att yngre mödrar inte anser att arbete är lika viktigt som äldre mödrar. Detta 

har olika betydelser. Dels har yngre mammor mycket mindre yrkeserfarenheter, varför de oftast 

inte har fasta anställningar att återgå till. Dels saknas viss utbildning för att kunna etablera de 

arbeten som inte anses som tillfälliga. I och med det faktum att yngre mammor i större 

omsättning blir gravida utan att det föregås av en planering, kan de heller inte ha förberett sig 

på mammarollen innan. Det ovan nämnda innebär att de yngre mammorna är både osäkra på 

sina arbetaridentiteter i och med de få erfarenheter och tillfälliga arbeten som de har. Samtidigt 

är de även osäkra på sina mammaroller, eftersom det var i större omfattning något som de 

tidigare inte har valt. Vad gäller de äldre mödrarna så fann vi att de har en väletablerad 

arbetslivserfarenhet tidigare, som beror delvis på hög utbildning och delvis på att de har 

avvaktat med att skaffa barn och därmed har de haft många fler arbetade år. De äldre mödrarna 

har också utvecklat en arbetsidentitet som har fungerat som något som tillfälligt ersatte 

barnlösheten. De äldre mammorna är mycket mer trygga i sina mammaidentiteter, då detta har 

föregåtts av flera års planering och längtan, men samtidigt är arbetsidentiteten så väletablerad 

att det är svårt att bryta just utav den orsaken. Ovanstående gör att vi har kunnat konstatera att 

Haynes forskning sammanfaller med det som återspeglas i vårt forskningsresultat. 

 

Duberley & Carrigan (2012) tillägger att ett eget företag i yrkesprofessionen innebär ”push 

factors”, vilket öppnar upp möjligheterna till en mera flexibel arbetsmöjlighet. Därmed kan 

balansen mellan arbetslivet och privatlivet lättare hittas, då kvinnor samtidigt måste bemöta 

olika samhällsförväntningar. Duberley & Carrigan anser att det råder en konflikt mellan fostran 

och arbete och arbetslivet kan ses som ett sätt att hantera denna konflikt. Konflikten mellan 

yrkesidentitet och mammaidentiteten har även vi funnit i vårt resultat, men vår empiri gav 

indikationerna om att ha ett eget företag innebär förutom mer flexibilitet också mycket 

merarbete. En av mammorna hade ett eget företag och hon valde att återgå till arbetet i mycket 

mindre omfattning än tidigare, men detta har hon bara kunnat välja, då hennes sambo har ett 

väl betalande fast jobb. 

 

Yashmin Singh (2011) skriver om det dåliga samvetet och den otillräckliga känslan, som 

mammorna upplever i samband med arbetslivet, vilket formar identiteten. Det görs också klart 
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att identiteten starkt knyts till arbetslivet och ekonomin samt att identitetsupplevelserna är 

präglade av olika samhällsfenomen. Singh påvisar dock att den konflikt som uppstod när det 

gäller att kombinera arbete och barnuppfostran, var något som kvinnorna bättre kunde ta 

beroende på olika känslomässiga kompensationer. Singhs forskningsresultat var ingenting som 

vi kunde se i vårt forskningsmaterial. Den konflikt som våra intervjupersoner upplevde inte 

kopplades till olika känslor om till exempel välbefinnandet och självförverkligandet de fick 

genom arbetet. Däremot så kunde vi se sådana indikationer hos äldre mödrar, men detta har de 

upplevt innan de har inträtt i mammarollen, under den perioden som de använde arbetet som en 

kompensation för barnlösheten. 

 

Turner & Norwood (2013) belyser att arbetslivet är starkt mansanpassad och i en sådan miljö 

är det ännu svårare för kvinnor att hålla mammarollen och arbetslivet separerat. De ökade 

kraven och mammaidealen som kvinnor önskar efterlikna, tappar i betydelse gentemot den 

yrkesprofession som mammorna förväntas uppfylla. Kvinnor upprättar därför olika 

individualiserade strategier och sätt för att bemöta denna konflikt. Mammorna antingen överger 

en av sina identiteter för den andra, försöker hitta ett samspel mellan både eller försöka förändra 

betydelsen av att vara en bra mamma. Samtidigt försöker de uppfylla idealet om en bra 

arbetstagare som bör vara engagerad i sitt arbete, arbete övertid samt kunna offra sitt privatliv 

för arbetsplatsens bästa. Medan idealet om hur en bra mamma bör vara handlar om att det är 

mödrar som bör vara den primära vårdgivaren för barnen, mammorna bör ha en nästintill heltids 

fysisk närvaro samt självuppoffring. Den ovanstående beskrivningen av en bra arbetstagare är 

något som präglar de tillfälliga eller tidsbegränsade arbeten, vilket de yngre mammorna i större 

omfattning arbetar inom. De äldre mödrarna har många års erfarenhet och fasta anställningar, 

där detta krav i mindre omsträckning är tydliga. Däremot är konflikten om att vilja uppfylla den 

ideala mammarollen är något som präglar alla mammors vardag. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att sent moderskap präglas av betydelsen av arbetet, vilket också 

återspeglas i deras identitetsuppleveler. Arbetet uppfyller två olika funktioner, dels fungerar den 

som ett sätt att erhålla ekonomiskt trygghet, och när denna är uppnådd, fungerar den dels som 

ett sätt att fly ifrån barnlösheten. Detta innebär att det är både tvång och befrielse, vilket 

påverkar identitetsupplevelsen både positivt och negativt. Det sker dock en förändring i och 

med att barnet kommer, då arbetet tappar i betydelsen och mammarollen blir dominerande. Sent 

moderskap, baserat på vår empiri, präglas av förmågan att kunna hitta balans mellan arbetslivet 

och moderskapet, vilket vi anser har att göra med mödrarnas ålder, deras trygghet i sig själva 

och deras tidigare erfarenheter.  

Varje arbetande individ i samhället har en positiv koppling till den onda cirkeln via arbetet och 

ekonomin. Det är genom varje enskildes arbete, som den samhällsekonomiska grunden är lagd. 

Detta innebär att alla som arbetar motverkar den onda cirkeln, eftersom de genom arbetet bidrar 

till en positiv samhällsekonomisk utveckling.  

 

 

 
Föräldraskap, media och identitet 

 

Föräldraskap är ett hett diskussionsämne och beskrivs flitigt i media. Det ger en bild av hur 

föräldrarna bör bete sig och hur en bra förälder bör vara, därför ansåg vi att detta avsnitt är 

väldigt viktigt ur vår studies perspektiv. Singh (2011) beskriver om samhällsidealet som inte 

kan upplevas i verkligheten. Kärnfamiljen ersätts av olika former av parrelationer idag, 

samtidigt som det upprättas ett jämställdhetsideal i svenskt samhälle. Genom olika 

socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkring och barnomsorg har mammorna getts 
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möjlighet att i större utsträckning kunna återgå till arbetet. Vi fann genom vår studie att det som 

underlättar för kvinnorna att återgå till arbetet är också något som begränsar deras möjligheter. 

De flesta av de äldre mammorna i vår studie önskar stanna hemma längre än det år, som tillåts 

i form av föräldrapenning. Detta har de oftast möjlighet till genom den ekonomiska trygghet de 

tidigare har byggt upp. De yngre mödrarna saknar denna trygghet och har därför ingen 

valmöjlighet. Singh skriver vidare att kvinnornas identitet kretsar kring en otillräcklig känsla 

som orsakas av yrkeslivet, då de tvingas att uppfylla två olika roller. Denna tvåsamhet sätter sin 

prägel på identiteten samtidigt som kvinnorna fortfarande anses ta på sig den traditionella rollen 

i hemmet, trots det individualiserade samhället. 

 

Mjöberg (2013) fortsätter i samma spår, när han beskriver hur den skrivna median Mama och 

Vi föräldrar beskriver moderskapet på olika sätt beroende på vilket samhälle man lever i, men 

gemensamt är att mammorna förväntas förvärvsarbeta. Mjöberg tillägger dock att mammorna 

görs perfekta i media, vilket leder till att det blir svårt för vardagsmammor att själva kunna leva 

upp till den bilden. Vad som sammanfaller med dagens förbrukningssamhälle är att tidningarna 

är fyllda med reklam, genom vilket indikation ges om att ett bättre föräldraskap kan uppnås 

genom konsumtion. Trots att kritik riktas mot att bra moderskap och konsumtions sammanfogas 

presenterar ändå media en sådan bild. Detta medför att dagens mödrar upplever en längtan till 

ett bättre, lyxigare vardag, där konsumtion och ekonomin får överhand vad gäller 

barnuppfostran, vilket är långt ifrån den traditionella synen på mamman. I vår studie fann vi att 

de äldre mammorna var mer trygga i sig själva än de yngre mödrarna, vilket leder till att de 

yngre är lättare att påverka genom olika påståenden i media. Det som verkar motsägelsefullt är 

att det är de äldre mammorna som har en ekonomisk möjlighet till att konsumera mer, men 

genom deras trygghet påverkas de mindre, medan de yngre är mer påverkbara med mindre 

finansiella möjligheter.  

 

Assarsson och Aarsand (2011) beskriver i detalj hur en god förälder bör bara och därför 

stimulerar och korrigerar media föräldrarnas beteende. Detta medför att föräldrarna har ett 

ständigt pågående identitetsarbete. Dels beroende på just hur media framställer moderskapet 

just då, dels genom att man förväntas förändras i takt med att barnet växer. För att testa hur bra 

man har lyckats finns det olika tester till förfogande. Dahlman (2015) spinner vidare på den 

tanken och belyser det faktum att det finns en idealbild gällande mammor, som är så svår att 

uppfylla att den verkar avskräckande för kvinnor utan barn. Samtidigt ställer andra mammor 

orimliga krav, orimliga förväntningar och hård press på varandra, vilka är omöjliga att uppfylla. 

Den perfekta mamman verkar inte finnas eller är någon som är utbränd. Sådana höga krav leder 

till identitetskris. Som tidigare nämndes är de yngre mammorna mer påverkningsbara och detta 

kan leda till att osäkerhet upplevs. Genom strävan att bli en bättre mor och genom strävan att 

erkännas som en mor av samhället, tar man lätt till sig det som sägs i media. Detta tema har inte 

uppkommit under våra intervjutillfällen, men slutsatser kan dras baserade på den empirin vi har 

till vårt förfogande. De yngre mödrarna arbetar hårt för att vara etablerade medlemmar i 

samhället, vilket kan leda till att de försöker efterlikna den uppmålade idealbilden. När detta 

misslyckas kan de sedan ställa orimliga krav på andra mödrar för att motverka deras egna 

misslyckanden.   

 

Media har en stor påverkan på mammornas identitet, genom de olika sätt som förespråkas av 

dem. Det mest tydliga som kan kopplas till den onda cirkeln är konsumtionen, eller i alla fall 

uppmaning av den. En eventuellt ökad konsumtion leder till en positiv samhällsekonomisk 

utveckling, eftersom det skapar arbetsmöjligheter och därmed ökade skatteintäkter. 
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Föräldraskap, missbruk och identitet 

 

Detta avsnitt kan vara den mest omdiskuterade vad gäller relevans till vår studie, eftersom vi 

inte på något sätt belyser missbruk i vår forskning. Missbruk är något som bara en av våra 

intervjupersoner har kommit i kontakt med indirekt, genom att ha varit utsatt för misshandel i 

flera på grund av en missbrukande partner. Ändå anser vi att den har relevans, då detta är det 

ämne som vi träffade på oftast när vi sökte tidigare forskning i de tidigare nämnda databaserna. 

Ämnet är en het debatt och ett hett forskningsområde vad gäller moderskap och identitet, därför 

inkluderade vi den i vår studie.  

 

Radcliffe (2011), Gueta & Addad (2014) och Martin (2011) studerade drogmissbruk i relation 

till identitet och moderskap. I deras studie framkom hur missbruksidentiteten byttes ut mot 

mammaidentiteten. Den successiva processen innebär att förändra bilden av självet samt genom 

processen att etablera den nya identiteten, samtidigt som en social integration genomförs. 

Radcliffe (2011) studerade främst droganvändningens och återhämtningens effekter på 

mödrarnas identitet. Studien koncentrerar sig på självet och fångar in det individuella 

identitetsarbetet. I studien beskrivs processen om hur drogmissbruket lämnas för att utbytas mot 

moderskapet. Vändpunkten i samtliga fall var själva graviditeten och strävan efter ett rent liv 

som sakta övergår till en modersidentitet. Kvinnorna måste dock visa, bevisa och överbevisa 

deras lämplighet som mammor. Gueta & Addad (2014) belyser också att moderskapet fungerar 

som en vändningspunkt i missbruket. Drogmissbrukarna genomgår olika faser under deras 

missbruk och återhämtning. Moderskapet anses dock vara den viktigaste förändringen som 

leder till att kvinnorna väljer ett liv utan droger. Denna tendens är så pass stark att den 

systematiskt tillämpas i olika avvänjningsprogram. Genom att tillåta att mödrarna får bo 

tillsammans med sina barn under terapitiden, förbättras mammarollen och identiteten formas. 

Mammorna hittar då sig själva och kan koppla självet till ett bra föräldraskap. Martin (2011) 

beskriver också om moderskapets drivkraft. Men hon belyser även den kamp som kvinnorna 

förde i syfte att återetablera sig i en drogfri värld. Moderskapet kan upplevas både som en 

drivande men också en hämmande kraft. Dessa mödrar är starkt kontrollerade och 

stigmatiserade med ständig hot om att barnet omhändertas om mamman stämplas som dålig 

mor. 

 

Som en röd tråd i all tidigare forskning om missbruk och identitet visas hur viktigt moderskapet 

är för att kunna bryta ett missbruksbeteende och för att ha kraft till att förändra identiteten på 

så sätt att i fortsättningen ha den vårdande identiteten som dominerande. För att kunna få 

försäkring om att dessa mödrar förblir rena, sätts samhällsgranskning in genom vilket mödrarna 

måste hela tiden visa och överbevisa deras lämplighet. Missbruket i sig är kostsamt för 

samhället, vilket spinner på den onda cirkeln. För att kunna förstärka detta påstående har vi 

tagit reda på att missbruket i dagsläget kostar samhället 150 miljarder kr i (Svenska dagbladet 

2015). När mödrarna tillfrisknar från sitt missbruk och börjar arbeta motverkar de den onda 

cirkeln.  

 
Socialt kapital och den samhällsekonomiska utvecklingen 

Tempel och Johnson (1998) har påvisat att det sociala kapitalet har påverkan på den 

samhällsekonomiska utvecklingen, vilket baseras på konsumtion och därmed ökad 

produktion. Social delaktighet bidrar till höga nivåer av tillit, vilket också ökar genom 

upprepade interaktioner i ekonomin. Vi har genom vår studie funnit att mammaidentitet 

förstärks genom olika grupptillhörigheter. Våra respondenter har sökt till olika sociala grupper 

och forum, som till exempel olika Facebook-grupper. Grupperna påverkar medlemmarna på 

olika sätt. Samtidigt så finns media tillgängligt som kan forma deras identitet. Gott 
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moderskap, i bland annat tidningen Mama, är kopplat till konsumtion varför även 

samhälleliga trender skapas. Konsumtion är föränderlig då det sociala kapitalet är dynamisk. 

Därför kan koppling ske till den onda cirkeln, men då konsumtionen och trenderna är 

dynamisk både förstärks och motverkas den. 

 
Brister och luckor i tidigare forskning samt förslag på vidare forskning 

 

Vi fann genom vår studie att tidigt och sent moderskap innebär skillnader. De mödrar som 

omfattas av tidigt och sent moderskap har olika grunder, värderingar och förutsättningar. Vi 

fann genom vår forskning att många av de forskningsbidrag vi har involverat i vår studie, saknar 

direkt koppling till tidigt och sent moderskap. I många fall nämns de deltagande kvinnornas 

ålder i en bisats, utan några som helst reflektioner. Det saknas helt delar i studierna som ens tar 

upp om det kan finnas skillnader på yngre och äldre mödrar. Vidare saknas det koppling till 

samhällsrelevans eller samhällstrender som är baserade på olika åldrar hos kvinnorna. 

Mödrarna anses vara en forskningsgrupp som anses vara lika på alla sätt: kvinnor med barn. 

Inga av våra tidigare forskningsartiklar fokuserar på kvinnornas åldrar. 

Enligt ovanstående har vi genom vår studie och befintlig tidigare forskning funnit att det finns 

tydliga behov av att utföra en betydligt större forskning kring sent moderskap, eftersom det kan 

medföra konsekvenser inför framtiden. I syfte att kunna få resultat som kan ha 

samhällsrelevans, borde undersökningen kombinera både kvantitativ och kvalitativ 

materialinsamlingsmetod.  

 

Då vi har funnit att sent moderskap kan leda till ofrivillig barnlöshet, kan påverka även 

parrelationerna samt mödrarnas identitet negativt. När mödrarna mår dåligt kommer de att söka 

sjukvård för deras barnlöshet som i vissa fall kan leda till tappad självförtroende, depression 

samt psykisk ohälsa. Därför borde forskning också koncentrera sig på om kvinnor med 

depression, kan förknippas med ofrivillig barnlöshet och genom forskningsresultatet kanske 

etablera olika åtgärder som kan leda till att olika lösningar och hjälpmedel erbjuds tidigare. 

Vidare kan ytterligare forskning utföras kring vilka åtgärder samhället kan vidta i syfte att 

motverka utvecklingen av sent moderskap. Krävs det kanske fler bostäder, annorlunda 

arbetsplatser eller en förändrad samhällssyn?  

 

 

Självkritisk diskussion 
 

I vår studie fokuserade vi främst på att hitta respondenter som motsvarade kriterierna om att de 

ska tillhöra grupperna och åldersspannen inom tidigt och sent moderskap. Vi fokuserade på att 

få variation i utbildning, yrke, etnicitet, geografisk tillhörighet. Vi är medvetna om att 

åldersspannen inom grupperna tidigt och sent moderskap är väldigt breda. Gruppen tidigt 

moderskap önskade vi ha ett åldersspann mellan 16-21 år. Sent moderskap ville vi sätta mellan 

åldrarna 35-45 år. Detta lyckades vi tyvärr inte med på grund av sena avhopp av intressenter. 

Eftersom vi har grundat hela studien på det empiriska materialet, har vi i vårt resultat lyckats 

återspegla verkligheten av våra respondenters upplevelser. Vi har hittat respondenter i 

storstäder. Trots detta är vi inte helt nöjda, varför vi inte har kunnat undersöka hur sent 

moderskap påverkar identiteten i småstäder eller byar. Vidare försökte vi inte utgå från någon 

förförståelse vad gäller sent moderskap. Vi är båda mammor till små barn (1-4 år) och har ändå 

en viss förförståelse av att vara mamma, samt hur vår identitet har förändrats i samband med 

moderskapet. Vi har medvetet valt att inte diskutera våra egna livsberättelser under studiens 

gång för att säkerställa att ingen av oss kommer att inkludera våra förförståelser i ämnet. Vidare 
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måste vi nämna att tidigare forskning söktes i ungefär mitten av forskningsarbetet. Detta var en 

medveten risk vi tog, som berodde på den hårda tidspressen som vi har varit tvungna att anpassa 

oss till. Till vårt försvar kan vi nämna att det inte har framkommit tydliga forskningsresultat ur 

tidigare forskning där man har fokuserat på ämnet sent moderskap och identitetsupplevelsen.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

.Ålder 

-Hur många barn 

-Familjesituation  

-Utbildning 

-Yrke 

 

Teman, hur såg det ut innan du fick barn och hur ser det ut nu efteråt? 

-Arbetssituation  

-Parrelation 

-Fritidsintressen  

-Det sociala livet 

-Vänner 

-Familj 

(Fokus kommer främst ligga på arbetssituation, parrelation och fritidsintressen då detta 

är en processuell undersökning) 

 

 

Under intervjun använder vi fördjupande frågor som tex: 

- Kan du berätta lite mer om…? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 

- Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du…? 

 

 

 


