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Abstract 
 
Föreliggande D-uppsats är en kvalitativ studie vilken handlar om kvinnor som valt att inte 
skaffa barn, men även om kvinnor som på ett eller annat är tveksamma till moderskapet, eller 
av olika skäl skaffat barn sent i livet. Respondenterna har i många avseenden känt sig som 
avvikare från normen där man vid en viss ålder och med vissa förutsättningar förväntas bilda 
familj. Följaktligen har studien därmed också kommit att avse det jag valt att kalla det 
omhuldade moderskapet, och varför detta är så uppvärderat, förväntat och ur samhälleligt 
perspektiv betraktat som självklart. Kvinnornas berättelser har visat att moderskapet inte alltid 
är självklart och inte heller önskat. Den teoretiska ramen omfattar sådant som kan leda till 
ökad förståelse för varför moderskapet är så uppvärderat och varför frivillig barnlöshet – så 
kallad barnfrihet – är nedvärderat och icke önskvärt. Studien berör också alternativa 
levnadssätt som inte inbegriper kärnfamilj, samt den enligt färsk statistik sjunkande 
nativiteten. Resultatet ger indikationer på ett samhälle där barn och familj inte är nödvändiga 
ingredienser, men också paradoxalt nog på att en antimodern nyfamilism står stark och 
outmanad – lika solid som självständigheten hos kvinnorna i studien visat sig vara.  
   Nyckelbegrepp: Moderskap, barnfrihet, emancipation, modersinstinkt, befolkningskris, 
nyfamilism, heterosexuell matris, minnesarbete, intersubjektivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
This essay, which have a qualitative approach, concerns women who choose not to have 
children, and also women who in one way or another are uncertain about motherhood. The 
study also involves women who by different reasons have chosen to have kids in late fertil 
age. The respondents have in many ways felt like deviants from the norm where you at a 
certain age and with certain conditions are expected to marry and settle down. Consequently, 
the study is also concerning the cherished motherhood, and why this is so well seen and taken 
for granted. The stories of the women have shown that not every woman feel the urge to 
become a mother. The theoretical frame of reference includes concepts such as an increased 
comprehension about why motherhood is so well seen and why the wish not to have children 
is so reduced in value. The essay also concerns alternative ways of living which not include 
the nuclear family, together with the nowadays in Sweden and Europe declining birthrates. 
The overall conclusion is indicating a society where family and children are not necessary 
elements, but also paradoxically an antimodern way of family living which strongly includes 
traditional values, as strong as are the independence within the women in the study. 
   Keywords: Motherhood, childfree, emancipation, maternal instinct, declining birthrates, 
antimodern, compulsory heterosexuality, memorywork, intersubjectivity. 
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Inledning 
 
Under vilka betingelser väljer vi att skaffa barn? Att bilda familj är något de flesta människor 
förväntas göra, förr eller senare, även om ”senare” har kommit att bli mer vanligt. 
Familjebildandet skjuts ofta på framtiden då vi bör, för att uppfylla ytterligare förväntningar, 
hinna med utbildning, karriär och den personliga utvecklingen vilket kan innebära allt från att 
resa till att leva singelliv i jakten på ”den rätte”. Men familjen förväntas bildas, åstadkommas, 
glorifieras och omhuldas. Så om det innebär en kärnfamilj, ombildad familj eller 
singelförälder med barn, så finns barn med i livsplanen för flertalet kvinnor (och, kan 
förmodas, även män). Men inte för alla, och det är det som jag med föreliggande 
magisteruppsats hoppas belysa. Jag ämnar ifrågasätta och problematisera moderskapet som 
omhuldat, självklart och ”naturligt” och lyfter med hjälp av mina informanters berättelser 
fram tankar, åsikter och ställningstagande som kringgärdar moderskapet. 
   När kvinnan passerat trettio tycks frågorna, om inte hagla, så åtminstone hänga i luften. ”De 
har ju varit tillsammans så länge…” Medan singelkvinnan antas leta efter sin prins, förväntas 
paret med välordnade arbeten, villa och Volvo planera för barn. Om inte, vidtas nästa åtgärd 
hos omgivningen; undrandet. Förväntningar och undran. Från alla; föräldrar, vänner, grannar 
och arbetskamrater. Med lätt överdrift kan jag konstatera att jag själv trettioplus befinner mig 
i situationen ovan. Kanske ännu inte så uttalad, men kommentarerna finns. Frågorna dyker 
upp. Och jag har lärt mig att hellre förekomma än förekommas. Hänger frågan i luften så talar 
jag om att vi väntar, jag och min partner, vi får se hur det blir. ”Jaha…” får jag ofta till svar. 
Samt den med eftertryck påföljande uppmaningen ”Men vänta inte för länge!!” Det är mycket 
intressant hur en privat angelägenhet plötsligt kan förvandlas till ett åsiktsmaskineri där alla 
kommentarer tycks tillåtna. Bara för att det handlar om barn. Inte mindre angeläget är det 
heller för att våra så kallade kändisar uttalar sig om moderskapet. En mindre folkstorm rasade 
när Titti Schultz i radiosända Rix Morronzoo förklarade att hon inte tänker skaffa barn. 
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Mestadels upprörda kommentarer om vad hon går miste 
om genom att välja bort barn. Ett annat exempel är Sveriges Kronprinsessa Victoria, där inte 
en vecka passerar utan att giftermål och sedermera barn ventileras i såväl vecko- som 
kvällspress. Med ovan vill jag inledningsvis belysa vad som startade mina tankar inför detta 
uppsatsämne. Det är mycket intressant hur moderskapet uppfattas. Som självklart. Det är 
inget vi behöver fundera över. Det bara är.   
 
 
Disposition 
 
Föreliggande studie är upplagd som följer; inledningsvis något av bakgrundsinformation i 
siffror som påvisar viktiga aspekter i nativitet och frivillig barnlöshet. Därefter formuleras 
syftet med uppsatsen och sedan följer de teoretiska utgångspunkter jag valt för arbete och 
analys. Dessa inbegriper både historiska förhållande avseende moderskap och 
familjebildning, samt nya antaganden om vart familjebildande och en samtida 
individualisering kan vara – eller inte vara – på väg. Ett metodavsnitt följer där tonvikten 
ligger på den intersubjektivitet som uppstår mellan forskare och subjekt, samt minnesarbete 
som metod. Minnesarbetet är också något som är genomgående i studien, allt för att så långt 
som möjligt belysa min förförståelse och komplexiteten i att skriva om ett ämne som ligger 
nära mig som forskare och subjekt. En kort presentation och introduktion till informanterna 
följer, där jag valt att namnge kvinnorna för att lyfta fram deras unika men snarlika 
ställningstagande för och emot moderskapet. Därefter tolkas och analyseras materialet mot 
bakgrund i teoriavsnitt, metodavsnitt samt egna infallsvinklar. En diskussion med integrerad 
analys avslutar analysdelen, och därpå följer några reflektioner samt en kort sammanfattning. 
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Statistik 
 
Att hitta färsk statistik gällande frivillig barnlöshet visar sig vid en närmare inblick inte vara 
enkelt. Nedan följer en del statistiska förehavanden funna på Internet, samt SCB:s 
demografiska rapport om Sveriges framtida befolkning år 2009-2060, vilken är den mest 
aktuella. Jag har emellertid valt att ta med en del andra källor för att nyansera siffrorna, även 
om urvalet inte alltid är helt uppdaterat. Märk väl att det i statistiska sammanhang är mycket 
svårt att skilja mellan ofrivillig barnlöshet och frivillig sådan. Endast individer utan barn går 
helt att säkerställa, inte varför dessa inte har barn.  
   Ett antagande som man emellanåt hör talas om är att barn kostar. På 
http://www.barnfri.se/?p=222 heter det att ett barn kostar drygt en miljon kronor från födseln 
fram till nittonårsdagen. Beräkningarna är ställda av Institutet för Privatekonomi på 
Swedbank, och utgår från barn med normala behov. Kostnaderna ökar betydligt vid hus, 
behov av större bil och så vidare. Det finns mer än en anledning till varför frågan om barn 
skjuts på framtiden. En så stabil ekonomi som möjligt bör tryggas innan eventuell familj kan 
komma på tal, vilket innebär att medelåldern för förstagångsmammor höjs och det i sin tur 
försvårar för kvinnan att hinna med att skaffa fler barn om så önskas. Därmed efterfrågas 
åtgärder för att stimulera barnafödandet.  
   Skillnader mellan landsbygd, olika kommuner och storstäder kan skönjas, där exempelvis 
medelåldern bland förstföderskorna i Stockholms län är något högre än övriga landet, och i 
synnerhet i vissa delar av länet, där Lidingö leder med förstagångmammor som är äldst i hela 
landet (32 år i snitt) och förstagångspapporna är näst äldst (33,8 år). Rapporten heter Statistik 
2007:2 – Barn och deras familjer i Stockholms län år 2005/2006 och går att finna på 
http://www.rtk.sll.se/publikationer/bestallgulan.htm. Även mellan länder i Europa finns stora 
variationer. Den sjunkande nativiteten är ett stort problem i länder som Tyskland och Spanien, 
och jämfört med detta har Sverige förhållandevis höga siffror gällande antalet barn per 
kvinna, även om det är en markant skillnad mellan dagens Sverige och några årtionden 
tillbaka. Problemet är helt enkelt att det med minskande nativitet blir en ökad åldrande 
generation som måste försörjas av en i sin tur minskande arbetsför befolkning. 
   I TCO:s rapport Det försenade föräldraskapet - Barn? Var god dröj från 2002 diskuteras 
barn utifrån förutsättningen att först vara etablerad i samhället, det vill säga ”vuxen”, innan 
familj bildas. Även TCO hävdar att man väntar allt längre med att bli förälder, och vid 
tidpunkten för rapporten låg 1990 den summerade fruktsamheten på 2,14 barn per kvinna, för 
att år 2000 sjunkit till 1,54. Mellan samma år steg också antalet barnlösa. För att befolkningen 
ska förnyas krävs enligt TCO ett genomsnittligt födelsetal på 2,1 barn per kvinna.  
   Sverige har haft ett antal befolkningskriser. Vid mitten av 1700-talet räknades en mindre 
befolkning än vad man trott, och vid sekelskiftet 1900 reproducerade sig den fattiga 
befolkningen i en takt som inte ansågs önskvärd, och problemet var därmed det motsatta. På 
1930-talet minskade nativiteten drastiskt då medelklassfamiljer valde att skaffa få barn. Under 
1970-talet ändrades arbetsmarkandens krav och andra sociala samlevnadsvillkor och det 
ansågs svårt att kombinera arbete, utbildning och barn. Under första åren på 1990-talet vände 
siffrorna uppåt igen, för att åter sjunka inför 2000-talet. Sammanfattningsvis förklarar TCO 
orsakerna till en sjunkande nativitet vara stressen i arbetslivet samt jämställdheten som inte är 
tillräckligt utbredd. Vad landet behöver är ett föräldra- och barnvänligt samhälle där det går 
att kombinera familj, arbete och studier. 
   För färskare siffror vänder vi oss till SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges 
framtida befolkning 2009-2060. I prognosen antas medellivslängden för kvinnor öka från 83 
år 2008 till 87 år 2060. För män är siffrorna för samma period från 79 år till 85 år. 2009 har 
Sverige en fruktsamhet på 1,9 barn per kvinna, men antas på sikt minska till 1,8 barn per 
kvinna. Eftersom medellivslängden tros öka kommer den äldre befolkningen öka både i antal 
och i andel. Om pensionsåldern om drygt femtio år ligger kvar på 65 år betyder det att var 
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fjärde person då skulle vara pensionstagare. Dock är prognosen endast ett antagande om 
framtiden, och felaktiga sådana får snabbt konsekvenser för det framtida antalet barn. Till 
exempel så påverkar medicinska landvinningar och livsstilsförändringar både antalet födda 
och antalet döda. Efter år 2000, där vi sett att nativiteten var låg, har tillväxttakten ökat, bland 
annat som resultat av den kraftiga invandringen från bland annat Polen och Irak. Relativt 
många barn har dessutom fötts. Invandringen står därmed för en stor del av folkökningen 
under prognosperioden. Däremot beräknas Sverige inte ha någon naturlig folkökning på sikt, 
vilket betyder att antalet döda är större än antalet födda, även om det säkert dyker upp ”baby-
booms”. För att nå full reproduktion krävs, som tidigare nämnt, minst 2,1 barn per kvinna, 
vilket innebär att utan invandring skulle vi få en folkminskning. Fruktsamhetstal på 1,5 barn 
per kvinna kan betraktas som en kritisk nivå och där landar idag många länder i Europa. I 
Sverige har utrikes födda personer dock en klart högre benägenhet att föda fler barn per 
kvinna än Sverigefödda kvinnor.  
   Även medelåldern på förstagångsföderskor höjs. År 1970 var kvinnan i genomsnitt 24 år vid 
första barnets tillkomst. Idag är hon 29 år. Medelåldern verkar dock minska något, men inte 
tillräckligt för att kvinnan ska hinna få de barn som kanske önskas.  
   Angående frivillig barnlöshet påtalas att ingen forskning finns som kan stöda ett påstående 
att denna kommer att öka. Det är snarare alltfler barnlösa som svarar ja på frågan om de 
kommer att skaffa barn i framtiden. Noterbart är att optimismen om att kunna få barn allt 
högre upp i ålder har ökat. Dessutom verkar sökandet efter rätt partner att skaffa barn med ta 
allt längre tid, och kraven för att bilda familj ter sig högre.  
   Nativiteten är även konjunkturkänslig. Därför antas barnafödandet de närmsta åren sjunka, 
eftersom storleken på ekonomisk ersättning vid föräldraledighet baseras på inkomst. 
   Naturligtvis finns även alternativa antaganden, både sådana som rör lägre fruktsamhet där 
attitydskillnader kan innebära att färre individer önskar barn, men också högre fruktsamhet 
där en möjlig utveckling kan vara en mer positiv syn på barnafödande och storfamiljer. 
Framtiden får utvisa vilket. 
   Sammanfattningsvis kan antas att nativiteten är sjunkande, men håller sig på en nivå där en 
kris ännu inte är uttalad. Medelåldern för förstagångsföderskor har höjts kraftigt senaste 
årtiondena men verkar nu relativt stabil på 29-30 år. Befolkningspyramiden är dock inte i 
balans och vi har att vänta en minskande arbetsför befolkning förväntad att försörja en ökande 
åldrande befolkning. Utan invandring och utrikes födda kvinnors benägenhet att skaffa fler 
barn per kvinna än Sverigefödda kvinnor skulle en ”befolkningskris” vara nära förstående. 
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Frågeställning 
 
När jag inledde uppsatsarbetet var tankarna kring det bortvalda moderskapet många och 
komplicerade. Jag ville låta empirin tala så mycket för sig själv som möjligt och därför har det 
kommit att handla inte endast om det bortvalda moderskapet, utan också om det omhuldade 
moderskapet. Av den orsaken har jag valt att tala med kvinnor som valt bort barn, de som är 
tveksamma till moderskapet, men också med kvinnor som skaffar barn sent av olika 
anledningar. Syftet är att vidga förståelsen hur det samhälle vi lever och verkar i ser på 
kvinnor som är tveksamma inför, och på olika sätt tagit ställning mot moderskapet. På 
individnivå innebär det att fråga sig om, och i så fall hur, kvinnorna i studien har mött 
reaktioner och ifrågasatts i sina val. Jag frågar mig också vilka anledningar det kan finnas till 
att vara tveksam inför moderskapet.  
   Andra frågeställningar som dykt upp under resans gång är varför moderskapet är så 
omhuldat och satt på piedestal och huruvida det överhuvudtaget går att skönja en vettig 
förklaring, eller försök, till detta. Förväntningarna att skaffa barn är oftast skyhöga. Jag frågar 
mig helt enkelt varför. 
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Teori 
 
Teoriavsnittet som följer är grovt indelat i historik, samtida familjeförhållande med 
tillhörande individualiseringstendenser, teorier om moderskap och mödrande, samt en inblick 
i dagens populärkulturella framställning av ämnet, och slutligen tidigare och pågående 
forskning. Först ut är Åsa Lundqvist med den så kallade ”svenska modellen” och dennas 
sociala och familjepolitiska relation till folkhemmet och en sjunkande nativitet. Bibi Jonsson 
analyserar via svensk litteratur från trettiotalet moderskapet som myt med rötter i tyska 
förhållanden, och en spirande modernitet samtidig med antimoderna strömningar. Därefter en 
fransk parallell till den svenska moderskapsproblematiken, representerad av Elisabeth 
Badinter. Följer gör Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim med mera moderna 
familjeförhållanden där kärnfamiljen står i opposition till en framväxande nyfamilism. En 
djupare teoretisering av moderskapet som sådant är nästa infallsvinkel, där Nancy Chodorow 
och Ulla Holm diskuterar mödrande och modrande, medan Judith Butler synar en normativ 
heterosexualitet. Efter detta följer en mindre genomgång av tendenser i tiden, representerat av 
nyutgivna böcker och ett antal artiklar funna på nätet, och slutligen delger jag tidigare och 
pågående forskning i ämnet. 
   Nyckelbegrepp: ”Den svenska modellen”, nativitet, modersinstinkt, individualisering, 
modrande och mödrande, heterosexuell matris, familjedemokrati, megamorsa, frivillig 
barnlöshet. 
 
 
Historik - moderskap och familjeförhållanden  
 

Familjepolitiken handlade om en ambition att modernisera det svenska samhället och var 
dessutom en del av ett större politiskt sammanhang – att skapa ”den svenska modellen”. 
(Lundqvist 2007:10) 

 
Åsa Lundqvist (2007) diskuterar och redogör i Familjen i den svenska modellen (2007) för 
hur familjepolitikens framväxt spelade en central roll för moderniseringen av Sverige under 
1900-talet. Vid slutet av 1800-talet lades förslag om moderskapsskydd mot bakgrunden att 
alltfler kvinnor med barn deltog i tungt industriarbete. För att kunna uppfylla sin moderliga 
plikt ansågs kvinnan en tid innan väntad nedkomst behöva vila och vård. Denna fråga 
framhölls som viktig och mödrars välfärd blev en angelägenhet för staten. Efter åratal av 
lagförslag, debatterande, avslag, reformerande och sedermera godkännande började 
moderskapsstöd tillämpas vid årsskiftet 1932/33 och moderskapshjälp och 
moderskapspenning i full utsträckning 1934 (ibid. 2007). Bilden av kvinnan som husmoder 
och hemmets centrala aktör var självklar och som förvärvsarbetare ifrågasattes hennes roll. 
Dilemmat gällde huruvida och i vilken utsträckning kvinnans position på arbetsmarkanden 
påverkade sysslorna i hemmet och moderskaptes plikter, samtidigt som reformer genomfördes 
för att underlätta kvinnors inträde på arbetsmarkanden. I debattens fotspår kunde man förutse 
en upplösning av familjen samt samhället, och kvinnors lönearbete hotade enförsörjarfamiljen 
med etablerade könsrelationer och normativa föreställningar om könsroller. Andra 
utredningar visade dock på att kvinnan bör bidra till familjens försörjning, och om kvinnan 
dessutom fick behålla sin tjänst även efter giftermål var sannolikheten stor att paret också 
skulle skaffa barn: 
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(…) Om man inskränker kvinnornas arbetsmöjligheter såsom gifta, skapar man snarast ett 
avhållande motiv för äktenskap och gynnar fria förbindelser. Förminskar man kvinnornas 
arbetsmöjligheter först då de bliva mödrar, skapar man ett starkt motiv för extrem 
barnbegränsning. (SOU 1938:13, s 12 ibid. 2007:80) 

 
Syftet var till stor del att främja nativiteten, och det kan konstateras att redan då fanns en 
uttalad rädsla att kvinnor skulle välja andra vägar än moderskap, familj och obetalt 
hushållsarbete. Att föranleda kvinnor att bana väg på arbetsmarkanden bör kanske inte bara 
ses som ett led i jämlikhetens tecken (såvida det inte leddes av förkämpar för 
kvinnosaksfrågor), utan även som ett utslag av en förmodad minskad nativitet som skulle 
stävjas med utökade rättigheter för kvinnan som yrkesarbetande; men kanske inte främst till 
kvinnans fördel, utan till familjens. Kvinnors löner förblev dock låga och eftersom ingen ville 
försämra sin ekonomiska situation medförde detta att kvinnor ställde sig tveksamma inför att 
både gifta sig och skaffa barn. Kärnfamiljen var idealet medan familjen antogs befinna sig i 
kris. Mot slutet av 30-talet ökade Sveriges befolkning något, förmodligen på grund av 
moderskapsbidragen, för att åter sjunka igen i början av 40-talet. Nya befolkningsutredningar 
tog vid och de familjepolitiska ambitionerna bestod i samhälleliga insatser för de individer 
som valde att skaffa barn. Från högern togs tydligt avstånd mot en ökad utveckling av 
kvinnligt förvärvsarbete om det skedde på bekostnad av insatserna i hemmet, och 
socialdemokraterna svarade med ett nedtonande av tidigare radikala tongångar om jämlikhet 
(ibid. 2007). Under 40-talet debatterades också hembiträdets vara eller icke vara och jämfört 
med den barnlösa kvinnans rörelsefrihet ansågs det från många håll att hembiträdet behövdes, 
eftersom barnen i annat fall av modern kunde komma att ses som en icke önskvärd belastning. 
I mitten av 40-talet fastslog utredningar att den naturliga längtan efter att bilda familj och 
skaffa barn är stark men bör understödjas av ekonomiska åtgärder så att familjer kan skaffa 
önskvärt antal barn. Dessutom är barnens position som framtida ansvarskännande medborgare 
framskjuten, och förslag om allmänt barnbidrag tänktes stimulera nativiteten. Under 50-talet 
frodades kärnfamilj- och hemmafruidealet samtidigt som det diskuterades var barnen skulle 
vara under den tid då modern arbetade utanför hemmet. Det hette att 
 
 En särskild betydelsefull uppgift ha förskolorna genom att förhindra barnens ständiga 
 slitning på mödrarna. Denna slitning tröttar dem faktiskt mer än de i allmänhet vilja 
 kännas vid. Om mödrarna regelbundet kunde få några timmars avbrott i sin vård och 
 uppfostran av barnen borde detta kunna räknas som en direkt pedagogisk vinning. (SOU 
 1951:15, s 76 ibid. 2007:178) 
 
Diskussionen om kärnfamiljen som en organisk enhet fortsatte och allt annat kallades 
”ofullständiga familjer” (ibid. 2007:194) I början av 1920-talet upplöstes cirka 1500 
äktenskap per år medan siffran 1955 hade stigit till 8800 skilsmässor. Man ville finna former 
att förhindra denna utveckling och fann att en av orsakerna till kris i familjefrågan var den 
kollision som uppstår när traditionella värderingar möter det moderna samhällets 
familjevärderingar med ett ifrågasättande av den patriarkala familjeorganiseringen. Vid tiden 
för detta uppstod också familjerådgivningsbyråer.  
   När 60-talet tog vid ifrågasatte Eva Moberg1 om kvinnors förmåga att föda barn verkligen 
betydde att de också tog bättre hand om barnen än fäderna. Fortfarande minskade 
barnafödandet och under senare hälften av 60-talet föreslogs bland annat ett könsneutralt 
försäkringsstöd, anställningstrygghet, tio dagars pappaledighet och sjukpenning för sig själv 
och för vård av sjukt barn. I 70-talets Sverige sågs det sedermera som positivt att fadern 
stannade hemma hos barnet och delade ansvaret redan under de första sex månaderna. Målet 

                                                 
1 Eva Moberg, författare och debattör, var delaktig i den moderna jämställdhetsdebatten i Sverige, med sin 
klassiska artikel ”Kvinnans villkorliga frigivning” i antologin Unga Liberaler (1961). 
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var jämställdhet och Lundqvist menar att den moderna familjepolitiken började ta form redan 
i början av 30-talet.  
 

Det var befolkningsfrågan som födde familjepolitiken. Om inte befolkningsfrågan funnits, hade 
inte heller fokuseringen på familjen som objekt för politisk intervention skett. Utan 
befolkningsfrågan skulle inte diskussionen om förhållandet mellan kön, familj och samhälle ha 
formulerats – åtminstone inte på det sätt som nu gjordes. (ibid. 2007:253) 

 
Makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan från 1934 utgjorde ett hett diskussionsämne och 
ett nytt samhälle sågs växa fram där det var kvinnorna som blev objekten i reformerna; det var 
deras situation som skulle förändras, medan männens roll fortfarande var starkt begränsad 
(ibid. 2007). I nämnda skrift står det att 
 

Den såsom följd inträdande befolkningsminskningen skulle beteckna en rasens degeneration 
och betyda ”släktens självmord”. När befolkningstrycket minskades, skulle landet översvämmas 
av invandrare från främmande folkraser med högre fruktsamhetsideal. Med de starkares rätt 
skulle dess överta och omforma vårt dyrbara kulturarv. Denna invasion skulle därtill kunna dra 
med sig internationella förvecklingar och riskera vår fred. Samtidigt skulle därvid de minskade 
barnkullarna sänka vår försvarskraft och blottlägga landet för rovlystna erövrare. (Myrdal & 
Myrdal 1997:9) 
 

Tydligen fanns en utbredd rädsla i konservativa kretsar för en sjunkande nativitet och allt 
elände en sådan kunde tänkas föra med sig, som, liksom idag, exempelvis en alltför stor del 
åldrande individer som måste försörjas. Därför var reformerande verksamheter nödvändiga 
för att öka födelsetalen, inte bara ekonomiska sådana utan även bostadsrelaterade. Makarna 
Myrdal förklarar det vara ej klandervärt att unga intelligenta moderna människor inte vill ha 
barn med så dålig levnadsstandard. Dock, hur oroligt det än verkade med sjunkande 
fruktsamhet så var det inte önskvärt att de stora statarfamiljerna skulle bli än större; istället 
skulle dessa förskonas från fler barn som antogs öka på den redan svåra situationen med 
fattigdom. Även andra folklagers fruktsamhet, såsom sådana ”på gränsen mellan sinnesslöa 
och normala samt andra kroppsligt, själsligt och socialt handikappade individer” (ibid:42) 
ansågs för hög så länge de överhuvudtaget satte barn till världen. Det antogs att barnen inte 
heller var önskade och därför borde individer i dessa samhällsskikt förses med 
preventivmedel, de låga födelsetalen till trots. Myrdal & Myrdal menade också att det kunde 
vara på sin plats att förbjuda fosterfördrivning (abort) för friska gifta kvinnor med få barn och 
en viss inkomststandard, och dessutom ”sätta in samhällsauktoriteten för att med läkarnas 
stöd verkligen genomtvinga förbudet i någorlunda rimlig grad” (ibid:51). Däremot kan det 
tyckas mycket nydanade att författarna senare i texten är för barn utanför äktenskapet, och att 
skammen med att vara ogift mor måste utrotas. Emellertid bör å andra sidan individer med 
särskilt önskliga egenskaper uppmuntras att fortplanta sig. Socialpolitikens uppgift var 
därmed att framskapa ett bättre människomaterial. Det hela kallades rashygien och mer om 
detta står att finna i Bibi Jonssons litteraturhistoriska Blod och Jord i trettiotalet – Kvinnorna 
och den antimoderna strömningen (2008). Jonsson, som är docent i litteraturvetenskap, har 
läst och analyserat omkring tvåhundra debutantromaner skrivna av kvinnor på trettiotalet, och 
funnit att den så kallade moderna kvinnan från årtiondet hade en motståndare; den 
traditionella kvinnan som skyddade och bevarade hemmet. Det svenska trettiotalet betraktas 
vanligtvis som en radikalismens tid, med moderna strömningar grundat på rationalitet och 
revolutionära tankegångar. Enligt Jonsson är denna bild alltför ensidig, då hon menar att 
decenniet också utmärks av en strid för att vidmakthålla tradition och hävdvunnet. Jonssons 
studie behandlar konflikten ur ett genusperspektiv där litteratur skriven av kvinnor sällade sig 
till traditionalisterna, medan männen stod för nydaningen. Jonsson menar med andra ord att 
ett konservativt kvinnoideal spirade bland de kvinnliga romandebutanterna och som dessutom 
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påverkades av det nazistiska Tyskland, varav utvecklingen i Sverige var starkt avhängig. 
Litteraturen omfattar inte primärt nazism, utan antimoderna strömningar i hög grad, men har 
enligt Jonsson tydliga likheter med de föreställningar som rymdes i den nazistiska ideologin. I 
romanerna återkommer ständigt frågan om kvinnans särart eller natur, och faktum är att 
kvinnorna – även feminister – fruktade att jämställas männen eftersom det skulle innebära 
kontors- och fabriksslit med ett negligerande av barnen som följd. Emancipationen fungerade 
därmed i kvinnornas värld som pseudoemancipatoriskt. Även den frigjorda sexualiteten 
betraktades som ett mannens privilegium, och de skrivande kvinnorna anslöt sig till 
traditionsbevararna. De manliga proletärförfattarna utgjorde det modernas företrädare medan 
de kvinnliga debutanterna företrädesvis inordnades bland de borgerliga grupperna, vilka var 
kritiskt inställda till de moderna idéerna.  
 
 
Modernt och antimodernt 
 
I det tyska Blut und Boden, som av nazisterna gavs associationer långt utöver den 
ursprungliga betydelsen, förbands blut, det vill säga blod, för rasrenhet, och boden, det vill 
säga jord (eller mylla) med något stabilt och grundmurat, baserat på solidaritet och 
landvinning. Jonsson (ibid.) menar att de värden som förknippades med dessa uttryck även 
hade en stark ställning i den svenska idétraditionen, då de markerade en hänförelse över 
naturen. Myten om kvinnan som natur och jordväsen hyllades, vilket också innebar en kult av 
den självuppoffrade modern. Det var en markant skillnad mellan den nya kvinnan och den 
traditionella. De moderna kvinnorna beskrivs som högljudda, erotiska, och av glad och livad 
sort, medan de antimoderna framställs som goda och oskyldiga. Få författare framställde de 
moderna kvinnorna såsom de verkligen var, nämligen ”framåtsträvande, kunskapstörstande, 
moraliska samt med en ansvarskänsla och en nykter syn på livet” (ibid:61). De nya kvinnorna 
är dessutom sminkade, korthåriga, omger sig med män, röker och dricker brännvin. Den goda 
kvinnan har en sträng moral, långt hår och ett osminkat ansikte. Från att på tjugotalet 
betraktats som en självständig yrkeskvinna förföll den moderna kvinnan till ett promiskuöst 
våp. Den räddning som stod till buds för denna förfallna varelse var giftermål. Endast detta, 
eller möjligen ett miljöombyte till stilla lugn och ro på landsbygden, kunde rädda flickan i sin 
destruktiva livsstil. Jonsson hävdar att den moderna kvinnan fanns med i litteraturen, men 
endast som bifigur, medan huvudpersonen var traditionell, eller övergick till att bli sådan. 
Modern förvandlades till huvudperson i romanerna. Eftersom nativiteten var lägre än 
någonsin utgjorde bristen på nya medborgare ett allvarligt hot mot nationens utveckling. Med 
makarna Myrdals utredning föreslogs reformer som skulle leda till ökat barnafödande, och 
modersidealiseringen fick i litteraturen en starkt framskjuten position, då kvinnan i egenskap 
av mor – men inte annars – ställdes över den alltid i alla andra avseenden överordnade 
mannen. Inställningen var att moderligheten styrdes av instinkter, och därmed bands kvinnan 
vid ett traditionellt levnadsmönster. Värt att notera är också att även kvinnor som inte var 
mödrar i fysisk bemärkelse ansågs moderliga, varvid moderskulten associerades med kvinnor 
överhuvudtaget. Jonsson påpekar emellertid att litteraturen inte kan ge svar hur det verkligen 
förhöll sig, men utan tvekan stod idealen som en önskedröm, även om de inte i alla avseenden 
hade fast förankring i verkligheten.  
   I romanerna är följande scenarier vanliga; det vedertagna giftermålet fullbordas, den 
moderna kvinnan hämtas hem av sin make utan protester, stadens rum tornar hotfullt mot de 
lantliga romantiska miljöerna från hembygden, yrkesliv betraktas som kompensation för 
uteblivet moderskap, modern utmärks av osjälviskhet och är självutplånande, och kvinnan 
som lämnar karriären för graviditet och barn blir med den äran förväntad att förena rollen som 
älskarinna med den som mor; något som debutanterna dock hade svårighet med att framställa 
trovärdigt, vilket innebar att den nya kvinnan övertog rollen som sexuell, medan modern 
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upphöjdes till en antierotisk varelse. Paradoxalt nog framställdes moderlighet som stundtals 
identisk med kvinnlighet, och Jonsson hittar en möjlig förklaring i att betrakta moderligheten 
som en utveckling av kvinnligheten. 
   Befolkningskrisen ämnades åtgärdas med att fler sunda barn skulle sättas till världen, och 
med kritisk granskning, menar Jonsson, så finns det, som vi sett, en rasbiologisk undermening 
även i Myrdals text, där de högst utvecklade folken skulle stå för tillväxten. Förespråkare för 
det antimoderna ansåg att samma utveckling som skedde för kvinnorna i Tyskland, det vill 
säga ett tvingande åter till traditionella mönster, skulle ske också för kvinnor i Sverige. 
Kärleken framställdes dock som viktig, eftersom forna tiders kvinnor, som inte var bundna till 
männen genom kärlek, var mer emanciperade i sitt moderskap. Därmed blottläggs en 
feministisk tankegång i det att kvinnan satte moderskärleken framför kärleken, och valde barn 
istället för man. Detta var emellertid inte det populära tillvägagångssättet då kulten av 
moderskapet helst skulle gå hand i hand med kärleken till barnets far. Kärlek resulterade 
optimalt i moderskap, men samtidigt förordades en god ekonomi och en stark ansvarskänsla 
om det gifta paret skulle sätta barn till världen.  
   En avgörande fråga är, menar Jonsson, om det antimoderna med nödvändighet måste 
förknippas med fascism och nazism, men förklarar att det dock i grunden även i Sverige 
handlade om konservativa värderingar och om att kvinnorna skulle återinstalleras till hemmet 
för att föda och älska en skara lyckliga barn. En viktig skillnad är emellertid att de tyska 
kvinnorna skulle tvingas att skaffa barn, medan de svenska skulle stimuleras att föda fler barn 
(ibid:185). De med sämst försörjningsmöjligheter stod för den största delen av barnafödandet, 
medan önskan var att istället sunda och starka kvinnor skulle reproducera sig. Men som 
makarna Myrdal framhöll i sin text; vem kunde klandra de unga intelligenta individer som 
inte ville skaffa barn med den sämre boendestandard som var för handen. En lag om 
sterilisering för undermåliga individer initierades 1934, för att undvika vidare reproduktion av 
människor av främmande ursprung samt andra ej lämpliga befolkningsgrupper, såsom så 
kallade tattare. Bondeblod utgjorde det mest önskvärda och livskraftiga, och äkta bönder 
framställdes i debutantromanerna som robusta, friska, starka, dugliga, stolta, rakryggade, 
arbetsamma, behärskade och hjältemodiga – och givetvis som de mest lämpliga att sätta barn 
till världen. Patriarken står fast förankrad vid sin jord men samtidigt över den. Kvinnan ingår i 
en organisk enhet med jorden. Båda vinner de styrka, glädje och kraft genom jorden i väntan 
på den fullkomliga familjen med friska lyckliga barn som sedermera ska befästa en  
befolkningskvalitet som värnar nationens bästa. Genom moderskapet blev kvinnan liktydig 
med den goda kvinnan, och förvandlades därmed till en ny och bättre människa. Kvinnan och 
naturen är bundna till en modersinstinkt, medan det hos mannen inte framträder någon slags 
fadersinstinkt. Essentialismen går stick i stäv med vad bland andra Simone de Beauvoir 
hävdade, nämligen att moderinstinkten är inlärd och konstruerad. Även Elisabeth Badinter (se 
följande kapitel) framhåller samma tanke. 
   Christine Roman menar i Familjen i det moderna (2004) att arbetsdelningen mellan könen 
antingen togs för given eller förklarades med kvinnors biologiska konstruktion. Roman 
diskuterar också Simone de Beauvoirs klassiker Det andra könet från 1949 där Beauvoir 
avfärdar tanken på en modersinstinkt genom att lyfta fram exempel på kvinnor som inte vill 
bli eller tycker om att vara mödrar, och fastslår därmed att moderskapet långt ifrån räcker till 
för att tillfredsställa kvinnor, men att moderskapsideologin gör att kvinnor ändå eftersträvar 
familjebildande. Än mer radikal torde feministen Shulamith Firestone vara i The Dialectic of 
Sex. Boken publicerades 1971 och Roman förklarar Firestones ståndpunkt vara att 
barnafödande är en patriarkal myt och inte alls den glädje som annars sägs omhulda 
mödrandet. Det biologiska moderskapet ger upphov till ägandebegär och är skadligt för såväl 
barnen som andra sociala relationer, vilket innebär att varken barnen eller kvinnorna behöver 
moderskapet. I motsatt läger står Ellen Keys läror och debutantromanerna från trettiotalet som 



 

10 

hyllade moderskapet som kvinnornas väg till verklig emancipation (Jonsson 2008). Denna 
emancipation var utan tvivel av helt annat slag än den som kvinnor förmodat eftersträvar idag. 
    
 
Mer historik - en fransk parallell 
 
I Den kärleksfulla modern (1980) diskuterar Elisabeth Badinter, fransk professor i filosofi, om 
moderskärleken är en instinkt som kvinnor begåvats med, eller om den är ett socialt och 
kulturellt fenomen som tar sig skiftande uttryck över olika tidsepoker. År 1780 konstateras det 
att i Paris får av de tjugoettusen barn som föds knappt tusen näring från sina mödrar. 
Ytterligare tusen har turen att få ammor i sina hem. Övriga lämnas mot betalning bort till 
ammor utanför hemmen, ofta långt bort, med dåliga odds att ens överleva. Fram till slutet av 
1700-talet var i Frankrike likgiltigheten för barnet uttalad. Även fadersauktoriteten var 
utpräglat dominerande. Det fanns en gradskillnad mellan kvinnan och barnet, men en 
artskillnad mellan kvinnan och hennes make (ibid. 1980). Lydnaden var den främsta dygden, 
kärleken alltför bräcklig att bygga på. Så småningom återvände barnen hem men med fortsatt 
likgiltighet från föräldrarnas sida. Barndomen sågs som något ont som man skulle befria sig 
från så fort som möjligt och barnet upplevdes som besvärande, därav det massiva 
bortlämnandet. Badinter menar att man ofta hänvisat till de biologiska föräldrarnas 
ekonomiska ställning, vilket är en förvisso nödvändig, men långt ifrån tillräcklig, förklaring 
till det som skedde. Även de bättre bemedlade hushållen lämnade bort sina barn. Barnet 
störde inte bara det äktenskapliga förehavandet, vilket förstås retade de äkta männen, utan 
också moderns nöjes- och sällskapsliv. Kvinnor, som ville ”veta allt…och göra allt” (ibid. 
1980:67), vann ingen ära i att vara mor och för att vinna anseende måste de välja en annan 
väg. Emellertid ansågs detta skapa oordning i det utpräglat patriarkaliska samhället och fäder 
tillika män sökte dra tillbaka kvinnorna till deras heligaste plikter. Frigörelsen hävdades 
fördärva kvinnan. 
   Under sent 1700-tal förändras så synen på moderskapet. Till skillnad från tidigare får 
moderskärleken ett både naturligt och socialt värde, och barnens överlevnad blir allt viktigare. 
Alla upptänkliga överheter argumenterade för att kvinnor skulle ta sig an barnen och lycka 
samt jämlikhet skulle följa i spåren. Alla kvinnor var dock inte mottagliga för idéerna, och 
den ideologiska argumenteringen upprepades i det oändliga. Badinter ställer sig frågande till 
om den envetna upprepningen varit nödvändig om den haft önskad effekt. Alla kvinnor lät sig 
inte övertalas. Tre sorters argumentering krävdes; en ekonomisk, vänd till männen; en 
filosofisk utläggning, riktad till båda könen, samt ett resonemang som vände sig till kvinnan. 
Det ekonomiska försvarstalet för barnet bestod i att barnet fick ett marknadsvärde. Från slutet 
av 1700-talet betraktas det som en potentiell ekonomisk tillgång. Det sågs inte som speciellt 
lönande för staten att barnen måste underhållas för att sedan avlida innan man fått någon nytta 
av dem. Cynismen mottogs av männen som en ekonomisk och politisk nödvändighet, emedan 
det var kvinnorna som behövde övertygas. Jean-Jacques Rousseau, författare och politisk 
filosof, kom att hävda att familjen är det enda naturliga samhället och återigen blev amningen 
ett hett ämne. Det förespråkades att kvinnan skulle ge barnet bröstet främst för sin egen skull, 
och i andra hand för barnets. Ammandet skulle så småningom bli en vana, band knytas mellan 
mor och barn, och ur detta modersinstinkten och den sanna lyckan väckas. En uppvärdering 
av kärleken kom också att styra familjekänslan åt rätt håll. Mannen uppmanas inte längre att 
slå sin hustru (!), vilket anses barbariskt, och kvinnan går mot att vara en i hemmet vän, 
blygsam och sansad person till skillnad från den tidigare nyfikna, ärelystna och djärva (ibid. 
1980:121). Jämlikheten menades väckas genom mannens nedtoning som auktoritet och 
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kvinnans anpassning till hemmet. År 1762 utkom Rousseaus Emile2, och Rousseau gick rakt 
på sak: 
 
 Av kvinnornas omsorg är männens första uppfostran beroende; av kvinnorna är även deras 
 seder beroende…. Att uppfostra männen när de är små, vårda dem när de är stora, råda dem, 
 trösta dem…detta är kvinnornas plikter i alla tider.” (ibid. 1980:124-125) 
 
Kvinnan skulle helst stå utan ambitioner och förnuft förutom det som krävdes i hemmet. Att 
lyda naturens impulser och vara en god mor ansågs höja statusen för kvinnan. Löften om 
hälsa, innerlig förening med sin make och tillgivenhet från denne samt ett närmast oförklarligt 
nöje i att ta hand om hem och barn stod högt i kurs. Hotelserna fanns också; det var 
vedertaget att kvinnan drabbades av allehanda sjukdomar om hon inte ammade, till och med 
döden var att vänta om mjölken lämnades att sina på konstlad väg. Kvinnor som inte 
uppfyllde förväntningarna ansågs brottsliga.   
   Förväntningar på kvinnan som mor har funnits i alla tider. I Sverige har vi en väl utbyggd 
barnomsorg, föräldraförsäkringar, pappa- och mammaledigheter och är ett av de mest 
jämställda länderna i världen. Alla förutsättningar för familjen finns. Ändå verkar det vara 
något som fattas. Det stressas och pusslas i den förhandlande familjen, allt för att få 
livsplanen att gå ihop. Men hur ser den ut egentligen, den där planen? Är den medveten? 
Konstruerad? Är den önskad? 
 
 
Samtida moderskap, individualisering och familjeförhållanden  
 
Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim, frånskilt tyskt sociologpar, skriver i The Normal 
Chaos of Love (1995) om svårigheten att kombinera kärlek, familj, arbete och personlig frihet. 
Individualisering friar kvinnor och män från sina traditionella roller. Detta har dock inte 
avlägsnat ojämlikheterna, utan tenderar istället att skärpa vårt medvetande om dem, som 
orättvisa och irriterande (ibid. 1995). Det finns ett alltjämt växande krav på ett eget liv för 
kvinnor – de har gått från att leva för andra till att skapa ett liv på egen hand, men kan köra 
fast i processen mellan ”inte längre” och ”inte än” (Beck & Beck-Gernsheim 2001). Medan 
kvinnor förväntas överge den gamla rollen och söka sig till nya livskraftiga val, passar 
mannans roll som självständig inkomsttagare in även i det nya mönstret, och därmed saknas 
de faktorer som driver kvinnor från deras traditionella roller på den manliga sidan. Kvinnor 
förväntas alltså både driva en karriär och skaffa barn, medan mannen kan nöja sig med 
karriären. Han blir inte ifrågasatt på samma sätt. Beck & Beck-Gernsheim menar att 
kärnfamiljen faller ihop till följd av emancipation och lika rättigheter, men förklarar att en 
annan form av familj kommer att ta över3. Idag har vi singelföräldrar, ombildade familjer och 
andra arrangemang som kanske inte glorifieras och är riktigt så fullgoda alternativ som 
kärnfamiljen, men dock helt valbara. The Normal Chaos of Love gavs ut 1995, och visst är det 
fortfarande så att skilsmässorna ökar och familjer bryter upp, ofta för att börja om, som Beck 
& Beck-Gernsheim mycket riktigt påpekar. Kärleken blir alltmer omöjlig men samtidigt ännu 
mer eftersträvandvärd, och kärnfamiljen hyllas om möjligt ännu mer idag än för några år 
sedan. När jag skrev min C-uppsats 2001 florerade många åsikter och tankar runt den 
ombildade familjen, som också stod som ämne inför uppsatsen. Idag talas det mer om 
                                                 
2 Emile eller om uppfostran är ett halvfiktivt verk, där Rousseau utmanar den traditionella synen på 
barnuppfostran och utbildning. Barn sågs tidigare som vuxna i miniatyr, men i Emile ses barndomen som ett 
oskyldigt naturtillstånd. 
3 Ulrich Becks begrepp motmodernitet och den motmoderna familjen är inte ett arv från det förflutna, utan en av 
moderniteten nyskapad produkt; en modifierad och mer tidsenlig version av den ”ursprungliga” kärnfamiljen 
med könsbestämd rollfördelning. 
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kärnfamiljen. Som den som ”alla” vill ha. Och de individer som vill leva i kärnfamilj ömsom 
hyllas för att de klarar av logistiken, ömsom försvarar sig för att de går ner i arbetstid för att 
kanske hinna baka bullar också. Nyfamilismen är stark. Men är den önskad av alla? Det finns 
en hel del singelföräldrar som fortfarande letar efter ”den rätte”, men också en del som väljer 
att leva ensamma med sina barn. Nyckelordet är individualisering (ibid. 1995). Två 
arbetsmarknadsbiografier istället för tidigare en bidrar till kärlekens kaos, eftersom logiken i 
detta säger att båda individerna sätter sig själv först. Beck & Beck-Gernsheim menar att det 
säkert finns en hel del män som skulle vilja vrida klockan tillbaka; inte för egen del dock, utan 
för kvinnans. Kvinnors individualiseringsprocess bygger på den svåra kombinationen att leva 
sitt eget liv och att vara där för andra. Man gifter sig för kärleks skull och skiljer sig för 
kärleks skull, och partners kommer och går, medan barnen består. Kärlek har, liksom religion, 
blivit sekulariserad och rationell, även om just kärlek kan antas vara den nya religionen som 
får oss att tro på och investera så mycket i den (ibid. 1995). Singelhushållen ökar, liksom 
skilsmässorna och det borde inte längre vara lika självklart som tidigare att bilda familj – 
likväl sätts kärnfamiljen på piedestal, samtidigt som barnafödandet skjuts på framtiden. Det 
signaleras dubbla budskap och motstridiga krafter drar åt varsitt håll. Beck & Beck-
Gernsheim menar att kvinnor kastas fram och tillbaka mellan de olika val de förväntas göra, 
medan faderskapet till skillnad från moderskapet aldrig varit ett hinder för karriär och 
emancipation. Den starkaste grunden för äktenskap, fortsätter Beck & Beck-Gernsheim, är 
kanske hotet som man står inför om man undviker giftermål – ensamhet. Den perfekta 
arbetstagaren vore dessutom den utan barn och familj. Valen och förväntningarna är många 
och svåra och vi förväntas ta ställning till på vilket sätt vi ska bedriva äktenskap och familj. 
Det är tveksamt att det förväntas av någon att ge upp familj och barn. Om så vore fallet skulle 
förmodligen denna individ antas gå miste om något väsentligt i livet då familjen ses som en 
refug i ett alltmer opersonligt samhälle. Ett barn ses dessutom som det sista unika 
kvarvarande alternativet till ensamhet. Meningen med livet har å andra sidan blivit att njuta av 
det goda och uppleva känslan av frihet som därmed kan gå stick i stäv med familjebildandet. 
Den centrala frågan, menar Beck & Beck-Gernsheim, är hur man kan utveckla sin egen 
potential och samtidigt vara en social varelse, och vilken sorts samhälle som skulle tillåta oss 
att ta dessa steg mot frihet. 
   Moderskapet tycks trots allt erbjuda kvinnan en alternativ refug i arbetslivet, och i viss 
bemärkelse förverkligar barnet föräldrarnas ideal om det perfekta livet. 
 
 (…) Sons and daughters are supposed to help the parents achieve their goal of being 
 spontaneous, sensual, uninhibited and creative personalities. It is not the parents raising their    
 children but conversely the children raising their parents. In the truest sense of the word, sons 
 and daughters embody their parents´ egoideal. (Bopp 1984:66-67 i ibid. 1995:107) 
 
De par som inte anser sig ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att skaffa barn 
säger också en hel del om den standard de vill erbjuda ett eventuellt barn. Presumtiva 
föräldrar känner sitt ansvar och konsekvenserna är uppenbara; kanske är det inte försvarbart 
att sätta barn till världen, med en samtidig undran om man har de kvalitéer som krävs för ett 
gott föräldraskap. En kvinna som ser tillbaka på beslutet att skaffa barn förklarar sig dock i 
termer av att fly den skrämmande frihet som väntade; livet tedde sig osäkert och instabilt 
(Häsing och Brandes 1983:180-1 i ibid. 1995:108). Hur som helst har det som ansetts mest 
naturligt blivit högst komplicerat. Kvinnor ställer sig frågande till moderskapet och 
planeringen innan ett eventuellt föräldraskap är massivt, menar Beck & Beck-Gernsheim. 
Även själva graviditeten innebär en mängd funderingar hur man bör skydda och ta hand om 
sitt ofödda barn på bästa sätt. Beck & Beck-Gernsheim undrar något ironiskt om det vore 
lämpligt att studera medicin innan man vågar sig på ett föräldraskap, och de som väntar för 
länge kan få problem när de väl vill ha barn. Barnlösa par tycks öka medan medicinerna blir 
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fler, och även om barn uteblir efter alla försök och ansträngningar menar Beck & Beck-
Gernsheim att paren då gjort vad som av samhället förväntats av dem; de har försökt allt för 
att bli biologiska föräldrar. Man får heller inte glömma att till syvende och sist är det kvinnan 
som bär på den största risken med en graviditet – det är hennes kropp det handlar om, och det 
är kanske inte alltid självklart att utsätta sig för den risken, inte heller stå inför det faktum att 
en graviditet och barn innebär helt nya åtaganden i såväl privatlivet och på arbetet, vilket i sig 
är en risk, både yrkesmässigt och socialt. Enligt Beck & Beck-Gernsheim i Individualization 
(2001) omtalar de flesta kvinnor och män målet att skaffa barn, men påtagligt många missar 
också målet. Vilka hinder och motstånd beror detta på? Har livsmålen idag större attraktion än 
för tidigare generationer? Kvinnor tycks önska barn – och ändå inte. 
   Kärnfamiljen hägrar, och en stark tendens är att göra gårdagen till modell för morgondagen. 
Starka krafter verkar för att låta den lilla familjen stå för det trygga i livet, och kallar därmed 
tillbaka kvinnorna till hushållsarbetet, även om män också tar plats. Att låta modersrollen vara 
det (enda) man förknippar med trygghet, kärlek, omtanke och stabilitet ger kvinnor dåligt 
samvete över sin roll som inte räcker till för både familj och heltidsarbete. Många kvinnor går 
också ner i arbetstid när barnen är små. Våra liv är inrutade efter att undvika ensamhet, vilket 
innebär välfyllda kalendrar och nogsamt planerade aktiviteter, i rädslan att bli lämnad utanför 
det sociala livet. Individualisering innebär att frikopplas från traditionsbundna aktiviteter och 
relationer utan att per automatik landa i nya stabila sådana – men längtan kvarstår. Tack vare 
geografisk och social mobilitet, avtraditionalisering, nya yrkesmöjligheter och ett 
generationsskifte där kvinnor inte längre väljer detsamma som deras mödrar gjorde har 
kvinnor helt andra valmöjligheter. Man kan se det som en generation utan förebilder och det 
stöd som givna referensramar kunde ge (Beck & Beck-Gernsheim 2001). 
   Hittills har familjen varit en naturlig beståndsdel i våra liv, med låsta sociala och biologiska 
arv och så vidare. Med nya familjesammansättningar luckras de invanda rollerna, länken 
mellan biologi och samhälle, och sociala föräldraskap blir allt vanligare. Tekniskt sett, menar 
Beck & Beck-Gernsheim, skulle det vara möjligt att frikoppla reproduktion från familj genom 
att organisera sin önskan om barn efter de möjligheter som står till buds med till exempel 
insemination och surrogatmammor. Med dylika planerade ”graviditeter” kan man planera 
”födseln” efter kalendern och arbetet. I det ”genetiska paradiset” är du fri att välja. Vad skulle 
det innebära för moderskapet?  
 
 
Mödrande och modrande 
 
Nancy Chodorow utgår i The Reproduction of Mothering (1999) från att arbetsdelningen i 
familjen skapar ojämlikhet då kvinnorna har huvudansvaret, och angriper hur detta 
reproduceras genom generationer när kvinnor som är mödrar reproducerar döttrar med 
mödrande egenskaper och en längtan efter att mödra. Själva ordet ”mödra” i sig är intressant – 
en man kan mödra sitt barn, medan en kvinna inte anses kunna ”fadra”. Det Chodorow vill 
veta är hur det kommer sig att så många kvinnor vill bli mödrar och varför moderskapet ses 
som så grundläggande och viktigt. Mödrandet blir sällan analyserat, menar Chodorow, och 
vänder sig i sin analys till det psykoanalytiska fältet. Först och främst avfärdas alla tankar och 
teorier om biologisk determinism, medan könsrollsinlärning och rollidentifikation också är 
långt från sanningen. Mödrande är därmed inte är en oföränderlig universialitet. Det finns två 
sidor av mödrandet – dels moderns upplevelse av sitt barn, och dels barnets upplevelse av 
modern. Om, som vissa hävdar, fortsätter Chodorow, viljan att mödra uppstår ur upplevelsen 
att ha blivit vårdad och omhändertagen som barn, skulle vem som helst – man eller kvinna – 
som har upplevt en någotsånär bra relation med sin mor, ha kapaciteten att mödra. Likväl är 
det främst kvinnor som står för vårdandet. Chodorow argumenterar för att relationen till 
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modern skiljer sig systematiskt för pojkar och flickor, vilket tar sin början mycket tidigt. 
Olika reaktioner, behov och upplevelser stänger av möjligheter för pojkar att senare i livet 
mödra, medan flickans möjligheter hålls öppna och expanderar. Mödrar behandlar och 
upplever den preoidipala fasen hos pojkar respektive flickor annorlunda. Eftersom mödrar är 
av samma kön som deras döttrar upplevs enhet och kontinuitet starkare med döttrar än med 
söner, och så länge (endast) modern mödrar blir flickans preoidipala period längre än pojkens. 
Flickan utvecklar sin könsidentitet i relation till modern och blir därför mer 
relationsorienterad än pojken, som är av annat kön och istället avgränsar sig och utvecklar 
starkare jaggränser. Chodorow menar också att pojkar mycket mer medvetet fostras att vara 
maskulina, medan femininitet är mer ”självklar”. Det bästa sättet att bryta könsuppdelningen 
är således att fäder tidigt tar del i och hand om sina barn. Alla strategier för förändring som 
inkluderar frihet från ojämlika förhållanden måste ta med i beräkningen en fundamental 
reorganisation av föräldraskap, så att detta kan delas av män och kvinnor (ibid. 1999). 
   Ulla M. Holm, lektor i filosofi, reflekterar i Modrande & praxis (1993) över vad kvinnor 
gör när de tar hand om sina barn och myntar termen ”modrande”, till skillnad från det 
biologiska släktskapet där man mödrar. Problembakgrunden för Holm är formuleringen ÄR-
BLIR, vilket grundläggs vid födseln. 
 
 Poängen är att könsbestämning av denna ytliga men fundamentala typ inte bara är en  
 beskrivning av hur spädbarnet ser ut utan samtidigt en prognos om hurudant dess reproduktiva 
 liv kan komma att arta sig. (Holm 1993:28) 
 
Holm menar att mycket i moderskapet är mer kultur än natur och att ett svar på frågan varför 
man väljer att skaffa barn bör innehålla skäl till att man väljer att bli förälder. I annat fall kan 
moderskapet anses och vara något som drabbar, med eller mot ens vilja. Medvetandegörning 
och självreflektion är viktiga begrepp att göra tydliga och Holm vill begreppsligt lösa 
moderskap som praktik från modersfunktioner. Mödrande innebär att avla barn, att bära och 
nära foster, föda och amma, medan modrande är att verka i mellanmänskliga relationer, vilket 
utövas av var och en som gör vad mödrar brukar göra med barn. En man kan inte mödra, men 
han kan följaktligen modra och ansvarstagande är en grundförutsättning för modrande. I och 
med att Holm ser modrande som en form av praxis, det vill säga mellanmänskligt handlande, 
ställer hon sig kritisk till begreppet reproduktion och menar att man missar något väsentligt 
när man ser det som en praktik av bestämt slag. 
 
 
Obligatorisk heterosexualitet och den heterosexuella matrisen 
 
Judith Butler problematiserar i Genustrubbel (2007) det hon kallar den ”heterosexuella 
matrisen” som säkrar kulturen en obligatorisk heterosexualitet via ett komplext samspel 
mellan makt och diskurser. Adrienne Rich hade tidigare ifrågasatt uppfattningen att 
heterosexualitet ses som en naturlig följd i den biologiska reproduktionen, liksom 
inställningen att ta heterosexualitet för given. Rich hävdar att heterosexualitet är en social 
konstruktion och kallar den för ”obligatorisk heterosexualitet”. Richs begrepp fick så 
småningom ge vika för Butlers ”heterosexuella matris”, som refererar till den påtvingade 
ordning som binder genus till normativ heterosexualitet (Roman 2004). Butler riktar massiv 
kritik mot antagandet att människor konstrueras som två motsatta och ”givna” kön, och 
ifrågasätter därmed hela konstruktionen av genus och heterosexualitet. Samtidigt riktas kritik 
mot feminismen som genom att framhålla kvinnans position och konstruera kategorin 
”kvinnor” underminerar möjligheten att förstå att kategoriserandet i sig försvårar och bortser 
från de förhållanden som ligger till grund för maktstrukturer och ojämlikhet. I så fall går 
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feminismens enighet stick i stäv med sina egna syften (Butler 2007). Kategorin ”kvinna” är 
alltför allmänt formulerad och bortser från skillnader mellan kvinnor, såsom sexualitet, klass 
och etnicitet, vilka stundtals kan vara mycket viktigare än kön. Butler har ett genealogiskt 
angreppssätt, vilket innebär att kön/genus och sexualitet inte förs tillbaka till påstådda 
”naturliga” skillnader och inte heller till någon form av ursprungstillstånd. Människor har, 
hävdar Butler, inga förutbestämda inre essenser, inga äkta och autentiska karakteristika. 
Performativitet är en annan central tankegång hos Butler vilket betyder att kön/genus inte är 
vara utan göra. Man görs till kvinna eller man och den ”sanna” sexualiteten existerar inte 
(Rosenberg 2005). Snarare än ett urtillstånd är kön/genus en kopia av en kopia av en kopia i 
oändlighet utan upphov.  
 
 Om könets inre sanning är ett påhitt, och om ett sant kön är en fantasi som har utformats och 
 inristats på kropparnas ytor, då tycks det som om könen varken kan vara sanna eller falska 
 utan bara har uppstått som faktiska resultat av en diskurs om ursprunglig och varaktig 
 identitet. (Butler 2007:215) 
 
Enligt Butler representerar den heterosexuella matrisen ramen för det ”socialt godkända” 
respektive icke-godkända, där kön och heterosexualitet är obligatoriskt och heteronormativt. 
Det som faller utanför stämplas som avvikande. Butler menar att det är att gå miste om en 
möjlig social identitet att inte vara socialt erkänd av den dominerande kulturen som en riktig 
heterosexuell, och ifrågasätter om modersinstinkten kan vara ett kulturellt konstruerat begär 
som tolkas med hjälp av en naturalistisk vokabulär. Badinter (1980) tycks vara inne på samma 
spår. Butler förklarar att kollektiva identiteter påverkar den kollektiva erfarenheten såtillvida 
att vi ständigt upprepar och efterliknar våra handlingar i sociala interaktioner, men   
 
 Att uppfatta identiteten som en effekt, det vill säga som framkallad eller skapad, öppnar 
 paradoxalt nog nya möjligheter till ”handlande”, möjligheter som på ett försåtligt sätt har 
 uteslutits genom synen på identitetskategorierna som fastställda och grundläggande. (Butler 
 2007:229)  
 
Därmed är vi inte ödesbestämda och kan när som helst bekämpa grundläggande mönster som 
försvårar en identitet där vi själva får bestämma förutsättningarna. Den heterosexuella 
matrisens regler fungerar genom upprepning. Vad vi behöver är individer som vågar delta i de 
upprepade handlingarna och där bryta mönstret. Butler kallar det för att mobilisera det 
”onaturliga”. 
 
 
…och så här kan läget se ut i populärkulturella och andra sammanhang… 
 
Att vara förälder är något som ofta ventileras i populärkulturella sammanhang, och 
familjelivet i sig är upphov till mångahanda artiklar, böcker, bloggar och så vidare som vrider 
och vänder på ämnet, i allt från jämställda familjer till makalösa föräldrar4. Det vore att ge en 
skev bild av verkligheten att endast ta med sociologisk och med det närbesläktad teori i 
föreliggande studie, eftersom jag anser att ämnet är så omdiskuterat på alla plan. Därmed inte 
sagt att det bortvalda moderskapet är explicit ventilerat, men med höga förväntningar på att 
axla mammarollen förr eller senare i livet, förvandlas även kvinnan som väljer bort barn till 
ett synnerligen intressant ämnesobjekt. Jag kommer i detta delkapitel ta upp sådant som inte 

                                                 
4 www.makalosa.org är en rikstäckande organisation som har funnits sedan 1996. Sveriges Makalösa Föräldrars 
vision är att ensamföräldern med barn ska ha samma förutsättningar som föräldrar och barn i den traditionella 
kärnfamiljen. 
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kan förvaras under teori och metod, men heller inte hänföras historik, utan snarare är sådant 
material som dykt upp innan och under arbetets gång och som i mitt tycke är alltför intressant 
att inte förevisa. Dessutom ger det en inblick i hur familjelivet debatteras just nu, och 
intressant är att det till största del handlar om hur lösa ekvationen kärnfamilj och samtidig 
självständighet. Inte många rader om kvinnor som väljer bort familj, och heller inte värst 
många texter om andra familjekonstellationer. Kärnfamiljen huserar, men det finns undantag. 
Tidigt i uppsatsens tillblivande blev jag tipsad om Corinne Maier, fransk psykoanalytiker och 
författare, som skrivit boken No Kid, 40 skäl att inte skaffa barn (2007). Det är en annorlunda 
skapelse; cynisk, satirisk och rolig, men också sannskyldig på ett sätt som gör att det är svårt 
att inte instämma i mycket av det som skrivs. Följande citat finns på bokens omslag och ger 
en kort sammanfattning till textens innehåll:  
 

Skaffa inte barn. De gör ditt liv till en mardröm med ständig oro och ofrånkomlig besvikelse. 
De kostar en förmögenhet, förstör ditt sexliv och tvingar dig att äta skräpmat på 
hamburgerrestauranger. Dessutom är alla barn som föds i ett välfärdsland en ekologisk katastrof 
för hela planeten. (ibid. 2007) 
 

Maier, som själv har två barn, uppmanar omvärlden att tänka efter före, och fortsätter:  
 

Om jag hade skrivit den här boken utan att ha barn skulle alla ha trott att jag varit en bitter och 
avundsjuk gammal ungmö. Nu kommer man kanske att anklaga mig för att vara en dålig mor. 
Det får jag ta. (ibid. 2007:22) 
 

   Skriet från kärnfamiljen (2009) av Rebecka Edgren Aldén och Tinni Ernsjöö Rappe, båda 
skribenter och journalister, har underrubriken Om hur du blir kåt, glad och jämställd, och 
spelar, som titeln skvallrar om, på den ojämställda familjen i förhoppning att bli jämställd – 
det vill säga om hur det måste bli tillåtet att strunta i pionerna, vänta med städningen och låta 
ansvaret delas vid såväl spis som hämtning, lämning och födelsedagskalas. Intet nytt under 
solen – förutom familjedemokratin som förespråkas mycket tydligt och kängan mot 
mammorna att släppa på idyllen till förmån för den mentala hälsan. Samtidigt hävdas det att 
vi faktiskt kan få allt; familj, karriär och ett socialt liv, med hjälp av demokrati på 
hemmaplan. Maier skulle kontra med att skilsmässa vore den bästa lösningen, eftersom 
barnfrihet är något alla föräldrar egentligen strävar efter, hur förtjust man än är i sina barn 
(eller inte). För övrigt tycks det inte vara ett alternativ att vara barnfri . Endast barnlös är 
accepterat. I USA, Kanada, Australien och England bildades i mitten av 80-talet föreningar 
för ”icke-föräldrar”. Dessa har sedermera framtvingat användningen av ordet childfree istället 
för childless (Maier 2007). Det kan naturligtvis vara barnlöshet av oönskade skäl, men det ger 
inte automatiskt kvinnor med barn rätt att betrakta barnfria kvinnor som att sakna en viktig 
beståndsdel. Eller som Maier uttrycker det: ”Att inte ha barn är ett val, inte ett handikapp.” 
(ibid:21). Gunilla Bergensten, författare och skribent, har, liksom ovanstående inlägg i 
jämställdhetsdebatten, reagerat på att pappan är långt ifrån lika trött som mamman på kvällen. 
Hon anser att kvinnan och mannen inte är jämställda på riktigt, ”i hjärnan”, och skrev boken 
Familjens projektledare säger upp sig (2008). Återigen finner vi en reaktion på den kanske 
ändå inte så perfekta kärnfamiljen, och möjliga lösningar till att förvandla den till en sådan. 
Bergensten invänder mot kvinnors ständiga förmåga att curla för sina män, och att det 
förväntas att mammorna håller koll på all vardagslogistik, medan papporna har en inlärd 
hjälplöshet och väntar på att bli servade. Problemet är av arten motivation, menar Bergensten, 
och alltså inte kunskapsrelaterat. Bergensten är gift med en högutbildad man och hoppas att 
logistiken hädanefter ska fungera mycket bättre på alla områden, och att kvinnor ska orka 
fullfölja en karriär utan att känna sig trötta och slitna. För en förälder är inte längre bara en 
mamma eller en pappa. Ur Språktidningen nr 4/2008 hittar vi begrepp såsom den 
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trendmedvetna lattemamman, som man finner på caféer tillsammans med sina vänner (därav 
barnvagnsförbud på vissa caféer). Ironipappan vill vara kompis med sina barn och försöker 
hela tiden hänga med i det senaste inom teknik, mode och musik, medan new age-mamman 
ställer barnets horoskop, använder sig av lyckobringande föremål och ger sina barn udda 
namn. En jämopappa tar ut en stor del av föräldraledigheten och strävar efter jämställdhet, 
och är den i alla avseenden mest eftersträvansvärda pappan. En föräldratyp som det talas om, 
men inte tycks finnas på riktigt, är mama-mamman, vilket avser bilden av Den Perfekta 
Mamman, dit flertalet kvinnor strävar. Corinne Maier kallar henne megamorsan, eller för att 
använda ett annat bekant begrepp; husmor. Megamorsan lägger sin semester på skolloven, 
planerar sin tid, arbetar inte på onsdagarna eftersom hon då organiserar barnens aktiviteter, 
lagar all mat och ”Kort sagt skrämmer hon bort många människor, utom de andra 
megamorsorna som vet att barn är ett kall som kräver att man gör en massa uppoffringar och 
ger sig hän helt och fullt.” (2007:78-79) Megamorsan – om hon finns – är ändock en 
yrkesarbetande kvinna, även om barnen går före allt. Denna mammatyp torde med andra ord 
gå att, om någonstans, finna i Sverige där barnomsorgen är välplanerad och väl utbyggd. I 
Tyskland, som besväras av låga födelsetal och kvinnor som väljer karriär framför barn, har 
Dr. Ursula von der Leyen, sedan 2005 tysk familjeminister och mor till sju barn, satt Sveriges 
familjepolitik som ett föredöme att ta efter. Von der Leyen har åstadkommit stora 
förändringar på den tyska familjemarknaden med bland annat utökad betald föräldraledighet 
samt en markant ökning av daghemsplatser, allt för att stävja den sjunkande nativiteten. 
Framtiden får utvisa om försöket lyckats. Eller kan det vara så att kvinnorna helt enkelt inte 
vill ha barn? 
   Vid en sökning på nätet om frivillig barnlöshet fann jag www.feminetik.se där ämnet 
ventilerades i ett forum under november 2005. På forumet omtalas att kvinnor som väljer bort 
barn anses sakna en vettig intelligensnivå, medan män som tar samma beslut ”bara” anses 
okänsliga. Det finns en rädsla att fylla trettio och däröver eftersom de medlidsamma blickarna 
då troligen börjar infinna sig, och irritationen över omgivningens reaktion på en självvald 
sterilisering är explicit. Ämnet sterilisering kan vara känsligt, och i Sverige är det tillåtet först 
från det år man fyllt tjugofem; allt för att minimera risken för ånger.  
   På sajten www.barnfri.se, som startades i mars 2009, diskuteras allt som har med barnfrihet 
att göra. Mötesplatsen introducerades av den enkla anledningen att det inte finns så många 
ställen för den barnfria individen att vända sig till. Som en motbild till detta frågar sig 
barnprogramledaren Ylva Hällen i en artikel i Expressen från 2007 varför svenskar ser barn 
som ohyra. Hällen ondgör sig främst över resebolaget Fritidsresors avsikt att införa barnfria 
zoner på semesterresor, och menar ironiskt att den urbana medelklassen nu kan slippa dessa 
störande moment som kallas barn. Vad kommer härnäst, undrar Hällen. ”Pensionärsfritt? 
Kvinnofritt? Handikappsfritt?” (ibid. 2007). För att ytterligare underminera barnfamiljen 
publicerade Aftonbladet i mars 2009 en rapport från Universitetet i York där Dr Nattavudh 
Powdthavee, lektor i ekonomi, hävdar att föreställningen att barn gör oss lyckliga är 
missvisande och felaktig. De få stunder av lycka som man tillbringar med barnen uppväger 
inte slitet med tvätt, matlagning och annat som försvårar vardagen. Powdthawee hänvisar till 
statistik som visar att föräldrar uppvisar en högre grad av missnöje än barnfria, och menar att 
man tenderar att glömma de besvärliga stunderna och hänge sig åt korta ögonblick av lycka. 
Det är minnena av detta som man sedan för vidare till nästa generation, inte vardagsslitet och 
missnöjet. Förmågan att minnas det bästa och glömma det värsta kan vara en trolig anledning 
till varför människor fortsätter skaffa barn (http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article 
4710851.ab).  
   Tankarna är många kring moder- och föräldraskapets väl och ve, och barnfria kvinnor måste 
ständigt försvara sina val. Dock är det tydligen inte hela bilden. Det finns även mammor som, 
nöjda med att vara just mammor, också måste upp till försvar för sin rätt att köra barnvagn 
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och amma offentligt. Kvinnorna med barn utgör dock fortfarande den familjevänliga 
hegemoniska diskursen, medan de barnfria utgör motdiskursen.  
   Slutligen en anekdotisk bild av hur läget beträffande kön och genus även ventileras i 
teatervärlden. Hösten 2008 och våren 2009 turnerade Malmöbaserade Teatr Weimar med 
föreställningen Heterofil, författad av Christina Ouzounidis, dramatiker, dramaturg och 
regissör. Föreställningen består av ett meningsutbyte mellan tre kvinnor klädda som 
prostituerade, men med överdrivna teatrala symboler, klädda som objekt, men agerande som 
subjekt. Liksom Butler problematiserar Ouzounidis heterosexualitet, som det ”självklara” och 
det oemotsagda. I föreställningen dramatiseras den heterofila människan, som 
 

…av någon anledning uteslutande attraheras sexuellt av människor av ett annat kön än deras 
eget. (…) Det är inget fel att vara heterosexuell. Det är absolut inget fel att vara heterosexuell, 
det är det inte. Det är absolut inget fel att vara heterosexuell. Eller man. (…) Inget vi kan sitta 
här och värdera. Det är ett val man gör. Det är ett val som alla andra. Varken bättre eller sämre. 
Ett val helt enkelt. Med fördelar och nackdelar. Precis som allt annat. En prioriteringsfråga. 
(ibid.) 
 
 

Tidigare och pågående forskning  
 
Inte mycket har skrivits om det bortvalda moderskapet, och jag kommer i det följande att 
nämna det som jag funnit. Kanske finns det mer material att fördjupa sig i, men efter åtskilliga 
sökningar var det fortfarande tunnsått med tidigare forskning, men desto mer om det valda 
moderskapet. Det är dock det motsatta jag valt att nämna här.  
   Först och främst bör nämnas att Institutet för Framtidsstudier har ett pågående projekt som 
behandlar frivillig barnlöshet i Sverige. Projektledare är Kristina Engwall och tidsplanen för 
studien är 2005-2010. Därmed torde vi kunna invänta ett resultat nästkommande år. Projektet 
innefattar frågor liknande dem jag tar upp här, det vill säga varför vissa väljer barnfrihet, och 
vad det i ett samhälleligt perspektiv betyder för kvinnor och män att inte reproducera sig, men 
också vad de ökande kraven på det goda föräldraskapet kan innebära. Studien syftar till att 
undersöka frivillig barnlöshet hos kvinnor och män i Sverige i två olika generationer 
(http://www.framtidsstudier.se/sv/printRedirect.asp?intPageID=2781).  
   I skriften Hälsa – makt, tolkning, styrning (2008) utgiven av Institutet för Framtidsstudier 
har Magdalena Bengtsson Levin, Kristina Engwall och Katharina Woellert bidragit med 
kapitlet Gränsdragningsprocesser runt barnlöshet i Tyskland och Sverige under 1900-talet. 
Författarna diskuterar både ofrivillig och frivillig barnlöshet samt att barnlösa par många 
gånger betraktas som avvikande. Gränsen mellan ofrivillig och frivillig barnlöshet är dock 
inte knivskarp, och under 1920-, 1930-, och 1940-talen nekas vissa, som vi redan sett, att 
skaffa barn och ytterligare andra rekommenderas att avstå från föräldraskap. Den påtvingade 
barnlösheten hade i Sverige och Tyskland ett eugeniskt syfte, det vill säga att förbättra 
befolkningskvalitén. I Tyskland användes fysiskt tvång för att genomföra sterilisering, medan 
detta var förbjudet i Sverige. Likafullt genomfördes operationerna då individen ställdes inför 
”val” där det enda möjliga var att acceptera sterilisering. Det finns också tydliga 
könsmaktsmönster kopplade till påtvingad barnlöshet, men också mönster beträffande klass 
och ekonomisk status. Även utanför lagen om tvångssterilisering förekom diskussionen. 
Levin, Engwall och Woellert exemplifierar med en insändare från 1927, där en kvinna 
rådfrågar läsarna hur hon bör ta ställning till eventuella barn med en man vars släkt bär på 
tveksamma anlag, och den tilltänkta mannen är ”det enda friska skottet” (ibid. 2008:213). 
Även idag, menar Levin, Engwall och Woellert, uppmuntras barnlöshet för många individer 
med fysiska funktionshinder, och intervjustudier har visat att dessa ofta möter negativa 
inställningar till både moderskap och sexuell samvaro. För övrigt riskerar frivilligt barnlösa 
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kvinnor att definieras som ”omogna, själviska och karriärlystna, medan barnlösa män knappt 
väcker några föreställningar alls. (ibid. 2008:218). Studier har också visat att det är kvinnor 
från övre medelklass och överklass som förblir barnlösa. De olika egenskaperna för barnlösa 
kvinnor och män tydliggör komplexa mönster där normer och värderingar spelar stor roll och 
barnlöshet inte enkelt låter sig definieras.  
   Vid Örebro Universitet undersöks Frivillig barnlöshet och normer för kvinnlighet och 
moderskap (http://www.oru.se/templates/oruExtNormal___52158.aspx#). Helen Peterson är 
projektledare och starten för studien var våren 2008. I artikeln står att läsa att frånvaron av 
forskning på området kan tolkas som ett uttryck för att ämnet är tabubelagt och kringgärdat av 
”fertilitetsnormer”. Begreppen moderskap och kvinnlighet kommer att problematiseras och 
projektet syftar till att synliggöra dels ”på vilka grunder och i vilka sociala kontexter kvinnor 
fattar beslutet att inte skaffa barn”, dels ”vilka beslutets sociala och socialpsykologiska 
konsekvenser [det] blir för kvinnorna.” (ibid.) Därutöver beaktas frågan utifrån argument om 
intersektionalitet, det vill säga om skillnader mellan kvinnor avseende klass, ålder och 
etnicitet.  
   Camilla Forsberg har vid Linköpings universitet författat D-uppsatsen Inte för att jag hatar 
barn, men… En intervjustudie om att inte vilja ha barn (2008). Forsberg har använt sig av 
diskurspsykologi samt genusteori, och nämner bland annat Butler i teoriavsnittet. Forsberg 
lägger ett diskursanalytiskt perspektiv på studien, och behandlar främst frågor som rör hur 
människor utan barn talar om och skapar sig själva för att legitimera sin ståndpunkt. 
Sammanfattningsvis förklarar Forsberg att de sex informanterna i studien (både män och 
kvinnor) gör genus och heterosexualitet på ett nytt sätt, men samtidigt förhåller sig till 
omgivningens diskurser och de sociala förväntningar som finns kring den heterosexuella 
parrelationen.   
   Slutligen vill jag nämna en artikel ur Sociologisk forskning nr 1/2003, där Åsa Lundqvist 
och Christine Roman i Önska, välja och vilja - Om beslutet att skaffa barn diskuterar vad som 
är avgörande för att skaffa barn, och berör därmed både kärnfamilj, ekonomi och meningen-
med-livet för individer som går i ”skaffa barn-tankar”. Frågan om varför det föds så få barn 
idag analyserar Lundqvist och Roman utifrån begrepp som individualisering, 
avtraditionalisering och ekonomiska konjunkturer och strukturer. Empirin i studien visar att 
kvinnor poängterar ekonomisk självständighet, utbildning och yrke som en nödvändig 
förutsättning för att skaffa barn, liksom paradoxalt nog en stabil relation till partnern och 
samhörighet med  familjekollektivet. Lundqvist och Roman hänvisar också till nyligen 
utgivna studier som visar att de flesta kvinnor vill ha barn, i sökandet efter mening och närhet. 
Att skaffa barn, menar författarna, är idag ett högst aktivt och medvetet val, långt ifrån något 
”naturligt”, och barn kan därmed väljas bort till förmån för något annat. 
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Metod 
 
Metodkapitlet består av en genomgång av kvalitativ metod, hermeneutik och förförståelse, där 
jag har lagt stor vikt vid min egen utgångspunkt inför ämnet. Jag har också valt att ta detta ett 
steg vidare då jag använder mig av minnesarbete som metod. Minnesarbetet har hjälpt mig att 
inta ett förhållningssätt där jag kan använda dels mina tidigare erfarenheter av andra kvinnors 
(och mäns) situation, dels vara så ärlig som möjligt mot mig själv och läsaren. Forskning är en 
intersubjektiv process, något som Jennifer C. Hunt, amerikansk sociolog, gör mycket tydligt. 
Det är också något jag starkt betonat, och när jag i kapitlets avslutande delar diskuterar 
forskningsprocessen, samtalet och intervjusituationen så handlar det mycket om att utmana 
mitt utgångsläge och mina tankar om ämnet.  
   Nyckelbegrepp: Kvalitativ metod, förförståelse, minnesarbete, självreflektion, inter-
subjektivitet. 
 
 
Kvalitativ metod 
 
 Målsättningen med kvalitativ analys föreslås vara att identifiera ännu icke kända eller 
 otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på variationer, 
 strukturer och processer (…) (Starrin & Svensson 1994:6) 
 
Hur kvalitativ metod ska definieras är inte självklart. Med föreliggande ämne och 
utgångspunkt inför uppsatsen fokuserar jag på öppen och mångtydig empiri, men har också 
min egen förförståelse och erfarenhet i samtidig närvaro. Jag har förstått att detta kan vara 
både berikande och svårt att skaka av sig. Det bästa jag kan göra är att göra det hela så tydligt 
som möjligt, både för mig själv och mina läsare, och hoppas att jag tolkar mina informanter, 
och mig själv, på ett så riktigt sätt som möjligt. Kvalitativ metod ger förhoppningsvis 
underlag till kunskapsbildning, öppnar snarare än sluter och bidrar till förståelse snarare än 
fastställer ”sanningar”.  
   När jag valde ämne inför uppsatsen hade jag funderat länge på moderskapet och varför man 
skaffar barn eller inte, men då inte som ett ”ämne” utan för min egen del. Jag, liksom tydligen 
många med mig, har frågats otaliga gånger om det inte är ”dags för bebis snart..?” Irritationen 
infann sig så småningom, efter att länge ha svarat artigt och trevligt att ”Vi väntar…”, ”Har 
inte hunnit än…”. Jag började ifrågasätta människors rätt att lägga sig i, det åsiktsmaskineri 
som sattes i rörelse så snart familjefrågan kom på tal, men även mig själv och varför jag 
reagerade som jag gjorde. Jag började också fundera på om jag verkligen var den enda som 
upplevde samma press att bilda familj. Till saken hör att jag är gift sedan fem år tillbaka med 
mannen jag levt med i många år innan dess, vi har villa, en stabil arbetssituation – och 
förväntas därmed tydligen att skaffa barn. Trots att åldern för förstagångsmammor höjts 
avsevärt, och jag fortfarande har ett antal år på mig innan det är ”för sent” så dyker frågorna 
upp. Varför är det så viktigt att veta? Jag hade och har svårt att förstå varför och därmed låg 
ämnet inför uppsatsen glasklart framför mig. Jag ville veta mer, tog mig an den litteratur som 
kunde tänkas vara intressant för ämnet, och började söka efter kvinnor som valt bort barn, är 
fundersamma inför beslutet, alternativt skaffat barn sent i livet. Det visade sig inte vara 
speciellt svårt. 
   I kvalitativ metod är tolkning i centrum för forskningsarbetet, men även reflektion som 
enligt Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (1994) kan definieras som tolkning av tolkning och 
kritisk självprövning av empiriskt material. Avsikten är aldrig att generalisera och finna 
”sanningar” utan att generera större och djupare förståelse för det studerade fenomenet i fråga. 
Alla individers situation är unik och vad man som forskare kan göra med hjälp av intervjuer 
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är nedslag i informanternas verklighet och hoppas fånga en del av denna. I fallet med 
moderskap upplevde jag att informanterna flera gånger uppträdde som om de inte funderat på 
en del av frågorna tidigare, i andra fall var svaren direkta och självklara. Jag hoppas att 
informanternas berättelser kan vidga förståelsen av det omhuldade moderskapet och kanske 
öppna dörrar för andra tankesätt än de invanda. 
 
 
Hermeneutik och förförståelse 
 
Hans-Georg Gadamer framhåller i Sanning och metod (1997) att den traditionella 
hermeneutiken ställde sig tre uppgifter; att förstå, att förklara, och att tillämpa. Den 
hermeneutiska erfarenheten kräver öppenhet och man måste förstå det hela ur det enskilda och 
det enskilda ur det hela. Kvinnornas berättelser i studien är deras privata och individuella men 
ingår likväl i ett mycket större sammanhang; med hjälp av livshistorierna kan man skönja ett 
”allmänt” tankesätt om moderskapet, och utan kunskap om det större sammanhanget vari 
kvinnorna verkar och lever kan det vara svårt att förstå deras berättelser. Denna 
hermeneutiska cirkel, eller spiral, har till uppgift att vidga förståelsen och växla mellan del 
och helhet till en sammanfogande enhet. Cirkeln är varken subjektiv eller objektiv, utan 
beskriver snarare förståelsen som en sammanflätning av de olika delarna, och den första av 
alla hermeneutiska betingelser kallas förförståelse, något som vi alla bär med oss (ibid.). Vi 
möter aldrig någon eller något förutsättningslöst och tolkar således världen utifrån våra 
erfarenheter. Forskaren bör närma sig forskningsobjektet medveten om sin förförståelse 
vilken ska ersättas av ”ren” nyfikenhet. Att kalla detta objektivitet vore dock högst felaktigt 
eftersom vi alla bär med oss förståelsehorisonter, trosuppfattningar och föreställningar om hur 
världen ser ut och bör vara. Det mest rimliga inför en forskningsansats torde vara att 
medvetandegöra och klargöra sin förförståelse så långt det är möjligt – och därmed vidga sina 
horisonter och försöka förklara och göra begriplig, i detta fall, informanternas situation och 
livsvärld.  
   Min förförståelse är, som jag redan nämnt, förhållandevis utbredd. Jag har passerat trettio, 
har alla förutsättningar som ”krävs” och förväntas för att bilda familj, och har mött många 
frågor där jag varit tvingad att äntra en för mig, så småningom när jag svarat på samma fråga 
tillräckligt många gånger, obekväm diskussion. Helt oundvikligt är min förförståelse grunden 
till uppsatsämnet. Jag måste härmed ständigt ifrågasätta det jag tolkar, det jag tänker och 
sätter i samband, tror mig förstå och rimligen söker och finner förklaringar till. Ingen tolkning 
är således absolut, inga svar givna. Dessutom måste forskare förhålla sig till en värld som 
redan är tolkad av aktörerna själva, vilket kan göra ansatsen än svårare. Jag lämnar öppet för 
fler tolkningar än mina egna, men hoppas att min förförståelse också kan generera 
horisontvidgningar samtidigt som jag försöker omsätta den till ”ren” nyfikenhet och inser att 
den kan försvåra lika mycket som förenkla. Detta betyder att jag har samlat på mig en del 
erfarenheter som jag hoppas kunna använda – eller bortse från – beroende på situation. Det 
blev uppenbart under intervjuerna att det var lätt att få igång ett samtal och en diskussion då 
kvinnorna förstod att jag befann mig i samma eller liknande situation som de själva. Ibland 
exemplifierade jag också med händelser utifrån egna erfarenheter och fick därmed nya 
ingångar till berikande följdfrågor då informanterna såg likheter med deras upplevelser och 
förde samtalet vidare, något som jag inte tror hade varit möjligt utan min egen upplevda 
situation och förförståelse. Samtidigt kan förförståelsen försvåra då jag aldrig helt kan bortse 
från den; den finns och den färgar av sig; i mitt sätt att bemöta informanterna och i mitt 
tankesätt, liksom i andra beståndsdelar såsom intervjuguidens utformning. Man kan se det 
som att jag vet vad jag vill veta, men ett öppet förhållningssätt och tidigare erfarenhet gör 
också att jag kan se kvinnornas berättelser ur andra synvinklar än mina egna, och framförallt 
slappna av i intervjusituationen och låta samtalet leda vart än det kan tänkas bära. Det betyder 
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också att jag förhoppningsvis får reda på saker som jag inte visste att jag ville veta och inte 
visste fanns. Enligt Gadamer (ibid.) håller erfarenhetens sanning alltid dörren öppen för ny 
erfarenhet, och den man kallar erfaren har därför inte bara blivit den han är genom 
erfarenheter utan också genom att vara öppen för nya sådana. Jag hoppas att det är med 
”sanningen” överensstämmande. 
   Jennifer C. Hunt skriver i Psychoanalytic Aspects of Fieldwork (1989) att omedvetna 
processer ofta strukturerar relationen mellan forskare, subjekt och empiri. Forskarens relation 
till subjektet är det främsta instrumentet för god forskning, som innebär en form av sekundär 
socialisering där subjekten kommunicerar och försöker förstå varandra. Därmed är all 
forskning en intersubjektiv process med forskningens mål i sikte men med den nödvändiga 
självreflektion som krävs för ett gott resultat. Hunt menar att den värld forskaren möter kan 
vara kaotisk, irrationell och oförutsägbar och som resultat blir forskarens handlingar ofta 
spontana och känslomässigt betingade. Tidigare sågs detta som ett hinder för god forskning, 
men Hunt menar istället att den intersubjektiva dialogen kan leda till en utvidgad förståelse 
för fenomenet ifråga. Forskarens förmåga att vara introspektiv gynnar därmed resultatet. 
Dualismen mellan subjekten, där gränsdragningen mellan subjekt och objekt sedan länge är 
överskriden, genererar förståelse, djup och kreativitet till studien, något som främjar 
innovativa vägar till att förstå komplexa kulturella och omedvetna strukturella samband.  
 
 
Minnesarbete och självreflektion 
 
 Minnesarbete i den form det utvecklades av den tyska sociologen Frigga Haug [Haug 1987] 
 hade två syften. För det första att etablera en kvalitativ metod präglad av icke-
 positivistiska kunskapsproduktionsrelationer, i den mening att alla deltagare samtidigt är både 
 forskare och forskningssubjekt samt deltar i tolkningen (som sker kollektivt). För det andra 
 att utveckla en metod vars mål är att problematisera det ”naturliga”, saker och ting vi tar för 
 givna. (Widerberg i Lundqvist, Davies & Mulinari 2005:178) 
 
Frigga Haug som feminist menade att patriarkatets makt och delaktigheten att upprätthålla 
den kommer att fortsätta så länge man tar relationen mellan könen för given. Minnesarbete är 
en metod som började användas i kvinnogrupper på 70-talet, och tillvägagångssättet handlar 
om att välja en situation och sedan skriva ner minnet i första eller tredje person så detaljerat 
som möjligt. En artikel som introducerar arbetssättet är sociologen och genusforskaren 
Johanna Essevelds ”Minnesarbete” (Sjöberg [red.] 1999). Minnesarbete handlar om hur vi 
”konstruerar oss själva, andra och sociala relationer samtidigt som vi blir konstruerade av 
dessa relationer” (1999:109). Karin Widerberg är en annan forskare och sociolog som ger 
goda råd i ämnet, och menar att så kallade erfarenhetshistorier kan betraktas som en form av 
minnesarbete för att ringa in det valda ämnet och tydliggöra egna associationer, tankar och 
relationer. I Kunskapens kön (1995) definierar Widerberg minnesarbete som en metod för att 
komma ”erfarenheterna på spåret” (1995:125). Widerberg argumenterar inte för minnesarbete 
som sannare och riktigare än andra metoder, utan pekar på metodens fruktbarhet genom att 
öppna upp möjliga tolkningar, upptäcka olika tolkningsskikt och samtidigt upprätta en viss 
distans till sig själv genom att göra sig till objekt. Widerberg menar också att tystanden kring 
vad man valt att inte skriva om kan vara precis lika intressant att analysera som det man 
faktiskt skrivit om. Metoden kan därmed användas för att avslöja sådant som vi till vardags 
tar för givet – som till exempel kön. Som individuellt projekt förklarar Widerberg att 
metodens bidrag ligger i att den möjliggör en annan förståelse och konstruktion av jaget. 
Syftet med metoden är alltså inte att ta reda på hur saker ”verkligen” är, utan istället att se 
dem på ett nytt sätt. Minnen är därför inte minnen av fakta, utan minnen av hur man 
föreställer sig och konstruerar fakta (Widerberg i Lundqvist, Davies & Mulinari 2005).  
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   I mitt arbete träffar jag många kvinnor som är mödrar, mammalediga, eller väntar barn. 
Yrket som sådant innebär ofta nära samtal om vardagsrelationer, vardagssituationer och 
familjeförhållanden, och jag har de sista åren mött många människor och historier som på ena 
eller andra sättet fastnat i mitt minne, och som gradvis nu, med valt uppsatsämne, har radats 
upp igen. Inför uppsatsen kände jag tidigt att detta var till hjälp för mig eftersom jag via de 
individuella historierna skaffat mig ett bakgrundmaterial och en nyfikenhet som gjorde att jag 
ville veta mer, såväl om samhälleliga förhållanden, ”andras” uppfattning, och min egen. 
Samtidigt förstod jag att det jag redan hade ”i bagaget” – förförståelsen – skulle komma bli 
svår att skaka av sig när det behövdes. Att förförståelsen färgar av är en sak, men den får inte 
ta över och förvanska förståelsen inför andra perspektiv. Under en föreläsning hörde jag talas 
om minnesarbete som metod, sökte litteratur i ämnet, och förstod att det kunde hjälpa mig. 
Jag ämnar använda mig av minnesarbete som metod, och då främst den del som av Widerberg 
kallas erfarenhetshistorier, men även minnen som är kopplade till mig själv och mina 
reaktioner i olika situationer, detta för att förstå mina utgångspunkter inför ämnet bättre. Jag 
har under uppsatsarbetets gång funderat på och i viss mån bearbetat mina minnen för att göra 
berättelserna så tydliga som möjligt, både för mig själv och för läsaren, men också undvikit 
att analysera eftersom det kan ”förstöra” det omedelbara i historien. Forskningsarbete går 
många gånger ut på att göra sig själv osynlig i texten. Härmed ämnar jag göra det motsatta, 
just för att jag ska ha en möjlighet att se det insamlade materialet med så öppna ögon som 
möjligt. Jag kommer att i kortare och längre stycken med kursiverad text presentera 
minnesarbetet i uppsatsens olika kapitel, och hoppas att det gör sig förtjänt av en plats i 
detsamma. 
   Dorothy E. Smith, kanadensisk sociolog och feminist, lägger i Institutional Ethnography – 
A Sociology for People (2005) grunden för en sociologi som tar sin början i vardagen. Smith 
anmodar oss att se närmare på rådande kunskapsrelationer och att ifrågasätta vilken verklighet 
man gör sociologi av och hur man gör det (Widerberg 1995). Smith kallar dominerande 
sociala relationer och social organisation för ruling relations (Smith 2005), vilket är ett sorts 
objektifierat medvetande där diskurser av olika slag, massmedia, byråkratiska instanser och 
andra inflytelserika sociala sammanhang binder oss samman och organiserar våra dagliga liv. 
Sociologin som disciplin hävdar Smith vara utvecklad och begreppsliggjord utifrån mäns 
sociala position, och tillhandahåller därmed inte de redskap som krävs för att sätta det kvinnor 
gör i någon sorts sammanhang. Man bör istället utgå från kvinnors aktiviteter, erfarenheter 
och vardagsliv för att förstå samhällets struktur och funktionssätt – med andra ord en 
sociologi som står i vardagslivet och där upplever och upptäcker och inte en disciplin som 
blickar ”ner” på vardagslivet (Widerberg 1995). En studies problematik bör med andra ord 
inte börja i teorin, utan i vad forskaren redan känner till om vardagsliv och institutionella 
processer, och därefter röra sig i en riktning som går bakom det forskaren redan vet eller tror 
sig veta. Minneshistorier bör aldrig i forskningssammanhang betraktas som slutprodukt, men 
genom att kombinera dem med Smiths angreppssätt och förhålla sig reflexivt kan man finna 
en fruktbar metod som synliggör sociala strukturer och relationer (ibid.). Även Alvin W. 
Gouldner (1970 i Lemert 2004) gör gällande en reflexiv sociologi som söker utforska och 
åskådliggöra såväl den värld vi lever i som den värld som ryms inom sociologen. Man bör 
utveckla en vana att se sig själv och andra samt en självmedvetenhet i jakten på kunskap.  
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Forskningsprocessen 
 
Jag har som tidigare nämnt länge varit intresserad av den fråga som kom att bli ämne inför 
denna uppsats. Jag har läst artiklar, hittat material i dagstidningar, stött på angränsande 
material (vilket innebär att jag numera har rätt hyfsad koll på vad AD-droppar innebär, på 
vilka sätt man kan välja att föda sitt barn och så vidare…), och tagit till mig den information 
som känts mer eller mindre relevant i ämnet. Exakt när en forskningsprocess börjar är således 
svårt att klargöra, men den har i mitt fall varit kontinuerlig en längre tid, med de för- och 
nackdelar som diskuterats ovan. Det så småningom insamlade materialet ämnade jag låta tala 
för sig själv innan jag gjorde alltför stora djupdykningar i den problematik som intresserade 
mig. Syfte och frågeställning var därför inte klargjord innan empirin fick komma till tals – jag 
lät istället denna samexistera och samarbeta med mina grundläggande tankar och därigenom 
lyfta fram och upp det som visade sig bli textens samlade frågeställningar och 
problemformulering. Detta arbetssätt kändes som det enda rimliga med tanke på min i ämnet 
relativt omfattande förförståelse som annars möjligen hade tagit överhanden om jag spikat en 
frågeställning redan innan intervjuerna. Vad jag önskade var att lyfta fram kvinnornas 
berättelser, som de subjekt de är, förstå deras i andras ögon ofta okonventionella sätt att tänka, 
för att längre fram eventuellt hitta gemensamma nämnare som kan leda till en utvidgad 
förståelse för ämnet. Jag har sökt och förhoppningsvis funnit möjliga tolkningar, 
synliggöranden och tankesätt, men lämnar fältet öppet för andra möjligheter än de jag 
klargjort. I linje med Hunt har min roll som forskare varit både subjektiv och introspektiv i 
den dialog jag fört, såväl med mig själv som med mina informanter. Min förhoppning är att 
detta har berikat snarare än försvårat materialet och resultatet. 
 
 
Urval och undringar 
 
När jag så hade bestämt mig för att skriva om moderskapet inställde sig naturligtvis frågan 
om vem och vilka jag borde samtala med om detta. Kvinnor som valt bort eller funderar på att 
välja bort barn var självklart det mest naturliga valet, och det visade sig inte vara särdeles 
svårt att finna dem, tvärtemot vad jag föreställde mig. Det fanns en tanke att de kvinnor som 
inte har barn kanske tillhörde den skara som vill ha barn men av olika skäl inte har förmågan, 
men detta scenario blev aldrig aktuellt. I regel tror jag att vänner och bekanta har ganska bra 
koll på varför vännen ifråga inte har barn, och jag stötte följaktligen inte på kvinnor som hade 
ofrivillig barnlöshet som förutsättning. Jag hade haft möjlighet att genomföra fler intervjuer, 
men stannade vid nio utvalda, varav en barnmorska. Dels var det avståndet mellan mig och 
informant som gjorde att ett par individer föll bort, och dels avhängigt andra informanters 
information där dessa var osäkra på om intervjun med vännen av olika skäl skulle fungera. 
Urvalet kan naturligtvis alltid diskuteras, och vad jag hade upptäckt i de intervjuer jag inte 
gjorde, men det kan man å andra sidan fråga sig i oändlighet, om det så handlar om fem 
intervjuer eller femhundra. Efter ett antal intervjuer märkte jag också att inte så mycket nytt 
tillkom, och en viss mättnadsnivå infann sig. Eftersom empirin vid denna tidpunkt tenderade 
till upprepning så fann jag det heller inte nödvändigt att genomföra ytterligare intervjuer, även 
om chansen fanns. I urvalet bestämde jag mig också för att intervjua två kvinnor som har 
barn, men som skaffat sent och varit osäkra på om de ville ha barn eller helt enkelt inte 
funderat mycket på det, detta för att ha möjlighet att presentera en annan vinkling på 
moderskapet som sådant. Intervjun med barnmorska var även den relevant i sammanhanget då 
denna information var tänkt att spegla eventuella allmänna och samhälleliga tendenser i 
familjebildande, moderskap och mödrande. 
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Intervjusituation, intervjuguide och att samtala 
 
Jag har intervjuat nio kvinnor, varav tre slutgiltigt har bestämt sig för att inte skaffa barn, två 
är fundersamma, ytterligare två har barn men skaffat senare i livet, samt en ung kvinna på 
femton år som visade sig ha intressanta åsikter om ämnet, då hon har tagit ställning mot sina 
jämnåriga vänner. Jag har dessutom talat med en barnmorska, för att lyssna till hennes 
upplevelse av sitt yrke i relation till studiens syfte. Alla presenteras ytterligare längre fram i 
texten, naturligtvis helt anonyma med fingerade namn. Jag har också utelämnat det som ett 
par av informanterna kände var uppgifter som de inte ville skulle synliggöras. Intervjuerna 
varade i snitt en timme, och byggde på den mall och intervjuguide jag tagit fram inför mötena, 
innehållande helt enkelt det jag var nyfiken på och annat som kunde tänkas vara relevant i 
sammanhanget. Intervjuguiden var relativt ostrukturerad även om vissa frågor var viktigare än 
andra, men själva intervjun kom att i de flesta fall följa en annan kurs än den utlagda. Mycket 
mer har tillkommit, jag har ställt många ytterligare frågor än de planerade, det uppstod flera 
andra inkörsportar till närbesläktade ämnen; kort sagt; mestadels en diskussion, inte en 
intervju. Detta ledde till en situation där jag mer eller mindre ställde den första frågan, 
”glömde bort” intervjuguiden, för att sedan, när ämnet började kännas uttömt, återvände till 
de planerade frågorna för att se vad jag/vi missat att ta upp till diskussion. Därmed vill jag 
påstå att jag samtalat med mina informanter i mycket större utsträckning än vad jag intervjuat. 
Som jag också nämnt tidigare innebar det inga svårigheter att starta igång en diskussion 
eftersom jag själv är i liknande situation som kvinnorna i studien, och flertalet tackade så 
mycket för intervjun och påpekade att det varit trevligt att träffas och prata. Ett bortvalt, 
tveksamt och omhuldat moderskap var tydligen ett tacksamt ämne att ventilera! 
 
 
Att utmana mitt tänkande 
 
 Det handlar om att utsätta sig för ett intellektuellt korsdrag, att (…) vända upp och ner på de 
 konventionella frågorna, samtidigt som man är systematisk och reflexiv. (Berner i Lundqvist, 
 Davies & Mulinari 2005:42) 
 
Jag hade många möjliga och omöjliga frågor om moderskapet och varför man skaffar barn 
eller inte. Det har varit både utvecklande och belastande. Gadamer (1995) menar att frågors 
öppenhet har sina gränser. Frågan blir fråga först när den ställs och frågeställningar förutsätter 
öppenhet men också begränsning. Detta är relevant för mitt tankearbete eftersom moderskapet 
som sådant ger otroligt många associationer bara det kommer på tal. Att inte ha barn gör 
tydligen inte heller att man upphör att fundera på dess vara eller icke vara. Detta betyder att 
de tankar som kringgärdar moderskapet, funderingar man har och de frågor man ställer sig 
alltid är färgat av moderskapets myt som sådant. Det är föreliggande texts utmaning men 
också, hoppas jag, styrka. I samma ögonblick jag ställer en fråga till någon annan eller mig 
själv har jag också på något sätt stärkt moderskapet i dess vara och allt det som implicit finns 
bevarat i minnet vad beträffar detsamma. Gadamer menar också att viljan att fråga och veta 
förutsätter att man vet att man inget vet, vilket kanske är utopiskt både i detta ämne och andra. 
För ”vet”, det gör vi, men frågan är hur mycket vi ifrågasätter det vi redan tror oss veta. För 
mig är moderskapet inte självklart. Längre, bör tilläggas. Det har funnits en tid när det var det 
och när jag, liksom så många andra, tyckte det var självklart att skaffa barn, men ju längre 
tiden gick desto mer undrande ställde jag mig inför det som ”alla” säger är så nödvändigt. 
Trots, eller på grund av, detta har det varit en stor utmaning att ”rensa tankarna” och ställa 
mig ”utanför” det som moderskapet innebär, och kanske allra svårast i minnesarbetet där jag 
varit tvingad att tänka efter vad jag verkligen tänkte då det begav sig. Mycket riktigt har 
föreliggande text visat sig vara ett intellektuellt korsdrag. 
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Introduktion till empiriskt material 
 
Följande är avsett som en kortare presentation av de kvinnor som djupintervjuats inför 
uppsatsen. Jag vill för läsaren introducera något av de olika kvinnornas synsätt för att få en 
bild av personen bakom (det fingerade) namnet. Informanterna har alla skilda bakgrunder och 
olika historier att berätta, och för att göra dem rättvisa inleder jag med en kort beskrivning 
samt förklarande citat. Alla citat nedan och senare i analysen är ordagrant återgivna, och jag 
låter härmed citaten stå på egna ben och spegla den situation som informanten befinner sig i. 
Presentationen som följer underlättar förhoppningsvis också för läsaren att skilja 
informanterna åt, i de fall det är nödvändigt. 
 
 
Ulrika, Carina och Eva – tre kvinnor som valt bort barn 
 
Ulrika  är 40 år och singel, bor på en mindre ort och arbetar som lärare. Redan på gymnasiet 
bestämde sig Ulrika för att hon inte ville ha barn, mycket beroende på familjära förhållanden 
som det här inte gås närmare in på, allt för att undvika identifikation. Den bakgrunden är dock 
inte hela sanningen till varför Ulrika inte vill ha barn; 
 
 Nä, jag är inget mammaämne… (men) jag vet ju inte om jag har format min hjärna efter  mina 
 åsikter eller om jag har liksom förtryckt mina moderskänslor eller om det fanns något sånt 
 (…) Jag tror att det finns ju liksom en urge att få barn hos alla men den finns ju där mer eller 
 mindre…jag har ju inte träffat nån karl som varit pappaämne heller, och hade jag gjort det så är 
 det en helt annan historia. Men hade jag träffat en man tidigt som jag verkligen kände hade alla 
 dom egenskaper som man ska ha för pappaämne… men jag hade nog inte varit ihop med honom 
 så länge för jag är inte den typen av människa så det hade nog blivit fel ändå tror jag. 
 
Ulrika upplevs som en mycket positiv person, med bestämda åsikter, och hon delar gärna med 
sig av sina livserfarenheter. Under intervjun var hon helt införstådd med och öppen inför de 
ämnen som ventilerades, och vände gärna frågor och funderingar ett par varv till innan vi 
släppte ämnet. Det huvudsakliga kännetecknet för Ulrikas val är att hon helt enkelt inte skulle 
passa för att vara mamma, som hon också påpekar. 
 
 När jag tittade in i framtiden…var befinner du dig om tio år? Barn fanns aldrig med…barn 
 fanns aldrig med! (…) Sen är jag alltid nöjd där jag är så att säga – sen finns  det ju alltid något 
 annat att sträva efter, men jag är hela tiden rätt nöjd och belåten  och tacksam där jag är. 
  
Carina är 40 år, boendes i större stad, och har ett förhållande där samboskap är nära 
förestående. Även Carina arbetar som lärare. Hon har bestämt sig för att inte skaffa barn, och 
tycker dessutom att det är för sent nu. 
 

Med tanke på att det inte har blivit några barn i tidigare förhållanden så kände jag väl i mitt 
förra förhållande att det…näe...verkar ha svårt att bestämma mig överhuvudtaget och vem jag 
ska leva mitt liv med; frånskild mamma är inget alternativ för mig, och då har jag funderat – jag 
tror egentligen inte att jag vill ha några barn, därför blir det inga och nu vet jag att det är så. 
 

Carinas förra förhållande tog slut delvis därför att mannen i fråga gärna ville ha barn, medan 
parterna i det nuvarande förhållandet är helt överens; ingen av dem önskar barn. Carina är 
väldigt mån om sin frihet och sin integritet, och svarar effektivt och bestämt på alla frågor, 
men går inte alltid in på djuplodande diskussioner, speciellt inte känslomässiga. Hon anser sig 
inte vara så ”pratig”. 
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Eva är 56 år, bor på mindre ort, är gift och egenföretagare. Hon har aldrig önskat barn och 
inte någon gång ens tänkt i de banorna. Eva arbetar med friskvård och det har delvis varit en 
bidragande orsak; med fördjupande i meditation och annan friskvård fann hon, som hon säger, 
sitt livs mening. 
 

Jag har nog inte behov av släkt och familj och så…men mamma hade ju många syskon så det 
har ju varit många kusiner i släkten, så jag har ju liksom haft lite Bullerbyuppväxt. (…) Jag är 
inte så förtjust i barn…min mamma älskade barn och dom älskade henne, hon fick energi och 
levde utav det, jag är inte sån. Någon tror ”Du skulle bli en jättebra mamma”, men det är inte 
alls säkert det… 
 

Den enda gången Eva haft någon som helst tanke på barn är när hon misstänkte att hon var 
gravid, men testresultatet visade sig vara negativt. Dock hade ett positivt svar fått henne att 
ändra uppfattning. 

 
Om jag hade blivit med barn - jag hade inte velat göra abort, jag hade liksom velat att ansvar för 
det liv då som eventuellt hade blivit, det kände jag starkt, att man får ta ansvar för det man gjort 
så att säga, dom tankarna hade jag då. 
 

Eva upplevs som en mycket harmonisk person, och hon diskuterar gärna de olika frågorna, 
men har samtidigt inte så mycket att säga om andra – hon har helt enkelt inte i någon större 
utsträckning funderat på ämnet, eftersom det alltid, ända sedan skolåldern, varit självklart för 
henne att inte skaffa barn.  
 
 
Anette och Lina – de tveksamma 
 
Anette är 38 år, stadsbo, har en utbildning med inriktning mot människor, är sambo-särbo 
periodvis och har inte bestämt sig om hon vill ha barn eller inte. Hon har funderat fram och 
tillbaka på beslutet under en ganska lång tid, men har fortfarande inte kommit fram till ett 
svar. Däremot är det andra kriterier som bör uppnås innan ett eventuellt föräldraskap. 
 

Jag har för tanken att det behöver vara särskilda omständigheter…att man behöver ha 
någorlunda trygg…ja – veta var man ska bo, vad man ska göra, alltså dom här pusselbitarna 
runt om tycker jag ska va fasta på nåt vis.  
 

Anettes partner ska försöka förändra sin arbetssituation framöver för att ge ”vardagen” en 
chans. Tveksamheten inför en eventuell graviditet är för Anette dock större än själva beslutet 
om boendet. 
 

Det är nog mer sinnesstämningen…det är hemskt att säga…men det kan va lite så…det hade ju 
varit trevligt, men jag har nog nästan alltid varit inne på det andra, att man inte behöver (skaffa 
barn). Eller det är inte min grej det här med familj och hela den biten, det har jag nog haft med 
mig ända sen jag var ganska liten faktiskt. 
 

Anette har själv ingen aning om varför hon funderar i de banorna och konstaterar att hon är 
uppväxt i en fortfarande intakt kärnfamilj och att det inte varit något trauma där som kunnat 
påverka tankarna. Anette är öppen, fundersam och intresserad av ämnet som helhet; det märks 
att hon funderat på det en hel del. 
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Lina är 28 år, singel och studerar till lärare i en av Sveriges största städer. Hon har italienskt 
ursprung, är född och har sina föräldrar i Sverige, men har släktingar i Italien och tillbringade 
mycket tid där som liten. Lina är mycket kritisk till hela den italienska kulturen där familjen 
går före allting annat. Hon har också länge gått i terapi för att förstå sig själv och sin identitet 
bättre. Hon börjar med att förklara hur och varför hon har blivit så kritisk till hela den 
italienska kulturen och familjebildande. Själv känner hon sig som svensk. 
 

Där har dom en jargong där dom skojar väldigt mycket med framförallt döttrar då, och säger att 
precis som det är det vi är till för, att man ska skaffa barn och man ska ge sin pappa barnbarn, 
det är någonting som jag vet att jag reagerade på väldigt tidigt och blev väldigt irriterad över, 
för sånt börjar man skämta om innan man är i en ålder där det är aktuellt att skaffa barn. Och 
kanske från 20-årsåldern har dom här männen alltid tyckt att det har varit väldigt okej att fråga 
varför jag inte har några barn ännu, när ska det hända och när kommer det ske…och det är en 
del varför jag funderat på det för jag vet att jag alltid har blivit så himla provocerad varje gång 
dom har tyckt att det är så himla självklart att man kan fråga en sån sak, det är så självklart att 
man ska vilja…jag känner ingen sån här biologisk klocka som tickar eller så här…nä. 
 

Lina har funderat oerhört mycket på frågor som rör familj, moderskap och identitet, och har 
inga som helst problem att ventilera allt detta under intervjun. De känslomässiga aspekterna 
lämnas inte utanför, inte heller den analytiska aspekten. Lina försöker förstå både sig själv 
och andra, och har till och med gjort föräldraskapet till ett eget litet fältarbete, då hon frågat 
både vänner, bekanta och obekanta om varför man skaffar barn. Svaren är skiftande; mer om 
detta i analyskapitlet. Dock är den kulturella aspekten långt från hela sanningen till varför 
Lina är tveksam inför moderskapet. 
 

Det handlar ju om kultur också, jag tror kanske att jag tagit dom här skämten och det på väldigt 
blodigt allvar, för jag har känt mig väldigt träffad. (…) Jag är osäker på om jag vill ha det 
ansvaret för en annan människa. (…) Det handlar mer om att vill jag vara ansvarig för att sätta 
en människa i den här världen? 
 
 

Viktoria och Susanna – är båda mammor 
 
Viktoria är 39 år, gift och studerande, bor på landsbygden, och har ett barn som är 1 ½ år. 
Viktoria funderade inte nämnvärt mycket på föräldraskap tidigare; istället gick det fort när 
hon väl träffade mannen hon ville leva med. 
 

Det blev väldigt spontant och väldigt snabbt på egentligen…vi bestämde oss ganska omgående 
att vi plötsligt ville ha barn, det var ett väldigt hastigt beslut, inte genomtänkt på något sätt utan 
bara en stark känsla att det här är rätt, det ska vi göra. (…) Jag var inte intresserad av barn 
egentligen, jag var mycket mer filosofiskt lagd och funderade mycket över stora grejer (…) men 
det har ju dykt upp sedan några år tidigare, kommit och gått, vill jag eller vill jag inte, eftersom 
jag började bli äldre så började jag brottas med dom tankarna, men det var först när jag mötte 
den här mannen - honom vill jag leva med - som jag kände att nu vill jag ha barn. 
 

Viktoria ger ett mycket harmoniskt intryck och svarar och diskuterar klart och insiktsfullt på 
alla frågor och resonemang. Beslutet att skaffa barn var för henne helt rätt oavsett andra 
förutsättningar. 
 

Jag tänkte inte i dom här banorna att jag först skulle gjort karriär eller att jag skulle ha en viss 
ekonomi eller nånting sånt, så jag har liksom inte alls varit strategisk i det valet. Det handlar 
mer om att man ska nå en känslomässig punkt på nåt vis, att känna att man kan ge det här barnet 
det som man vill ge. 
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Susanna är 43 år, sambo, boendes på liten ort, och arbetssökande. Hon fick sitt första barn 
vid 35 års ålder och sitt andra när hon var 42 år. Susanna har en sjukdom som gjort att hon 
varit sjukskriven till och från under lång tid, vilket fick henne och sambon att besluta sig för 
att skaffa barn - hon tror att annars hade de nog väntat ännu längre. 
 

Jag tyckte ju inte om barn alls förr, jag var helt ointresserad av barn, men sen när jag fick 
(sjukdom) då blev det ju en sån total omvändning i livet, man börjar fundera på så mycket saker, 
vi hade ju redan varit tillsammans i många år så då blev det väl så att säga – ja – då tyckte vi väl 
att det var dags för barn också. 
 

Susannas första förlossning, och även den andra, fast inte i lika stor utsträckning, var mycket 
komplicerad, vilket ledde till förlossningsdepression. Hon är kritisk till att det talas så lite om 
det som kan drabba efter en förlossning som inte går enligt planerna. 
 

Man ska va jättelycklig, åh, det är så mysigt och det är… jag tyckte bara det var jobbigt i början, 
då var jag ju riktigt sjuk också fortfarande, liksom orkeslös, och så hade jag ju 
förlossningsdepression och det tog flera år innan jag fattade det själv och ännu fler år innan man 
får hjälp och man söker och söker och söker…det är egentligen inte förrän nu, kan jag känna, 
som jag börjar känna det där riktigt att jag liksom älskar båda barnen, att jag kan liksom tycka 
det är roligt och att dom är mysiga att va med. 
 

Susanna försöker att, trots sjukdom och annat, se livet från den ljusa sidan och delar gärna 
med sig av sina tankar och funderingar. Ibland tycks hon själv förvånad över att hon har barn, 
känner sig fortfarande ung, och konstaterar lite krasst att det är ”egna barn och andras ungar” 
som gäller. 
 
 
Natalie – mot strömmen 
 
Natalie är femton år och bor på en mindre ort tillsammans med sin pappa. Hennes föräldrar är 
skilda, och Natalie har valt att inte bo med sin mamma och halvbror. Natalie säger sig ha haft 
bestämda åsikter om moderskap och familjebildning sedan en lång tid tillbaka, och åsikterna 
är inte väl mötta bland hennes jämnåriga vänner. 
 

Jag skulle vilja adoptera en dotter, istället för att ha en egen dotter, och alla mina kompisar dom 
säger att det är helt vansinnigt och att då är det inte min dotter och sånt..men..ja...det är det jag 
vill. Dom säger ”men då får du ju inte uppleva den här känslan med att ha ett eget barn i magen 
och då är det ju inte en del av dig och då kommer det barnet försöka söka upp sina egna 
föräldrar och då kommer det barnet att må jättedåligt för då är det ingen familj och då missar 
man ju den största delen av livet när man får ha ett barn i magen, och då är det ju inte likt dig..”, 
och då säger jag att – men det är ju inte…det är ju mer ett barn för att man tar hand om det och 
lär det saker, det handlar ju inte om man har klämt ut det eller inte, men det fattar dom flesta 
inte, dom tycker det är helt självklart att man ska ha ett eget barn. 
 

Natalie har flertalet gånger känt irritation över att inte få ha sina ställningstaganden ifred, 
eftersom kompisarna ständigt ska ”omvända” henne, men står på sig och blir alltmer bestämd 
i sin åsikt, samt i sin tro att omgivningen håller sig till, i Natalies ögon, alltför traditionella 
värderingar. 
 
Den nionde och sista intervjun gjordes med en barnmorska, i förhoppning om att eventuellt 
få en annan och mera ”saklig”, och kanske något mer generell, bild av hur kvinnor kan tycka, 
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tänka och fundera kring moderskapet. Elise har arbetat som barnmorska i 21 år, och det har, 
menar hon, hänt en hel del under åren som gått. 
 

Det jag har sett under åren är två saker; både det att kvinnorna är äldre när de skaffar sitt första 
barn och att kvinnorna har mycket mer problem med sig i bagaget. Att dom går kanske på 
antidepressiva, haft mycket ångest, gått mycket på samtal, mycket sånt som ligger i grunden och 
så väller det ju upp i samband med att dom blir gravida. Och sen blir det mer komplicerat inför 
förlossningen för dom här kvinnorna har mycket mer ångest ”ska jag verkligen klara det här”, 
kvinnor tappar liksom känslan för att deras  kropp klarar faktiskt en graviditet och en 
förlossning. Jag tror man har tappat det naturliga (…), att man blir orolig så fort det är något 
som händer, så blir man orolig att det kan vara nåt farligt, nåt allvarligt. 
 

Elise menar att den inre tryggheten är viktigast och att man måste intala sig att man klarar av 
det som en graviditet, förlossning och föräldraskap innebär. 
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Analys 
 
Analysdelen som följer knyter samman teori och empiri med en mängd citat och resonemang 
kring dessa, och är även metodologiskt relevant eftersom minnesarbetet ingår i texten.  
Analysen är indelad i olika avsnitt, avsedda att spegla kvinnornas val och livssituation, från 
beslut till omgivningens reaktioner till tankar om moderskapet i sig. Begreppet individualism 
går som en röd tråd genom detta, även om inte explicit uttalat, och visar på kvinnornas inte 
alltid socialt accepterade beslut och funderingar då det kommer till det omhuldade 
moderskapet. 
 
 
Individualism, familj och omgivning 
 

Tiden är väldigt värdefull för min del…och sen friheten att ”äh, vi gör det här..” eller så…så på ett 
sätt kan jag ju säga att man skulle kunna tolka det som att jag ser barn som ett hot mot min egen 
frihet…fast det skulle man kanske akta sig för att säga – det är ju vad man gör det till och allt det 
där (men) lite svårt att ta det på allvar, för det måste ju ändå ställa till en del (att ha barn). (Anette) 
 

Redan på trettiotalet fanns en samhällelig rädsla att kvinnor kunde tänkas sätta sin egen frihet 
framför familj och obetalt hushållsarbete (Lundqvist 2007), och nyttan av att främja 
nativiteten framgår av betänkanden och utredningar av skiftande slag, alla i samma syfte; att 
bibehålla kärnfamiljen och kvinnors mödrande. Kvinnorna i denna studie ifrågasätter 
moderskapet på ett eller annat sätt, förekommande från ålder femton till femtiosex år. Hur 
många kvinnor kan tänkas fundera i liknande banor? Kraven på att vara en ”fullständig” 
individ är ständigt växande. Man bör vara en dedikerad partner, en fullfjädrad yrkesverksam, 
en hängiven vän, en fantastisk förälder – och dessutom ha ett väldesignat yttre och ett vackert, 
personligt och välkomnande hem. Det ”designande livet” lämnar inte mycket övrigt att önska 
och jakten på lyckan pågår ständigt. De individer som väljer bort något av det förväntade – i 
det här fallet moderskap – krackelerar ytan i den annars så välpolerade fasaden. För även om 
inte alla har ett vackert hem, är socialt kompetenta och curlingföräldrar åt sina barn så verkar 
det vara dit man strävar, och är önskan en annan – ja, då får man utstå och tackla 
kommentarer; eller eventuellt höjda ögonbryn, något diskret men ändå märkbart. Som Beck & 
Beck-Gernsheim (1995) påpekar kan man köra fast mellan ”inte längre” och ”inte än” och just 
där, i sprickan som uppstår, blir det uppenbart att man kanske inte är som alla andra om man 
inte vill eller funderar på att inte skaffa barn. Förutsättningarna att bilda familj tycks vara 
bättre än någonsin med välplanerad barnomsorg, bra boendemöjligheter och hyfsade 
ekonomiska grunder. Trots detta faller (kärn)familjen ihop till följd av just dessa faktorer då 
det även inbegriper själständiga kvinnor som inte är beredda att ge upp livet som 
yrkesarbetande och individualister. Under rätt omständigheter menar Ulrika att saken kommit 
ett annat läge om hon funnit ett pappaämne, men tillägger i samma mening att hon inte är den 
typen av människa ändå. Ambivalent, men talande, och med klart individualistiska förtecken. 
Hon fortsätter:  
 

Pappegenskaper tittar jag inte efter…jag tittar bara av rent egoistiska skäl, vad vill jag, jag är 
jättehemsk och det har jag diskuterat med mina kompisar vid otaliga fester, dom (männen) 
måste ha ett speciellt yrke, måste se ut på ett speciellt sätt, dom måste ha speciella 
egenskaper…på senaste festen...vissa av karlarna där dom skakade på huvudet, dom blev ju 
sårade klart, det var ju singelkarlar som var där, när dom hör mig tycker dom inte det är 
klokt…jag kränker ju deras manlighet litegrand, så klart…och det gör jag ofta när jag får 
förhållande också (…) och det är därför det går åt helvete, jag vet redan det...och det är för jag 
har svårt att anpassa mig. 



 

32 

På senare tid har singellivet kommit att uppvärderas något men utpekas dock ofta som ett 
andrahandsalternativ och som att vara roligt en stund men med pågående jakt. Irritationen hos 
dem som väljer att vara singel verkar emellertid vara på uppgående. Ulrika ställer stora krav 
på en eventuell relation, men söker trots allt efter en. Lina däremot är fullständigt nöjd med att 
vara singel och barnfri, men möter ofta kommentarer: 
 

Man tror att det ligger nåt universellt…det har man kommit på – jag mår bra av det här liksom, 
som att skaffa barn, dom som tror att det är den totala lyckan, dom tycker ju på nåt sätt att det är 
det för alla… Folk dom tänker inte efter så himla mycket, det är som typ att fråga ”Hur är det?”, 
eller man springer på folk som man inte sett på ett tag ”Har du nån pojkvän?”, jag tycker det är 
en underlig fråga, och ”Har du barn? (som att) kan inte du, precis som alla vi andra, se till att få 
det? 

 
Kicki Bjärsjö har skrivit boken Från singel till självbo – Konsten att trivas i sitt eget sällskap 
(2009) och försöker slå hål på myten att det bara finns ett sätt att leva, det vill säga i familj 
med barn. Bjärsjö är frilansjournalist och levde länge med känslan att vara halv i jakten på en 
partner, men upphörde så småningom sökandet, valde att trivas med sig själv, och myntade ett 
positivt laddat begrepp för det nya ljuva livet; självbo. Det kan tyckas märkligt att trots att 
Sverige består av så många ensamhushåll är det inte socialt accepterat att leva som självbo. 
Ulrika påpekar också detta: 
 

Och samhället det är helt genomsyrat fortfarande (…) …man ska inte bo själv, sen vet jag ju att 
Sverige är ett av de länder där vi har högst andel ensamhushåll, men det är ju trots allt inte 
naturligt i samhället ändå, det naturliga är att man ska träffa nån och leva ihop med, att det är 
nån slags tvåsamhet, idealet är ju ändå tvåsamhet. 
 

Zygmunt Bauman skriver i förordet till Beck & Beck-Gernsheims Individualization (2001) att 
individualisering är ett öde, inte ett val. Det går med andra ord inte att fly de 
individualiseringsprocesser som är på agendan, och cynikern, menar Bauman, skulle hävda att 
frihet uppstår när den inte längre spelar någon roll. Beck & Beck-Gernsheim menar vidare att 
vi kan, för att parafrasera Habermas´ ideala samtalssituation, tala om den ”ideala 
intimitetssituationen” där allting kan förhandlas om – och ändå inte. Det är det Ulrika söker 
och Lina eftersträvar – Ulrika den perfekta intimiteten och Lina den hett eftertraktade 
friheten. I Linas fall förvandlas den italienska kulturens familjesamhörighet till ett fängelse av 
måsten och krav och hon söker, mer än någon annan i studien, efter relationer som känns äkta, 
från hjärtat, eftersom hon sett baksidan av vad det kan innebära att alltid ställa upp för andra 
och infria högt ställda förväntningar utan att ha chansen att välja själv. Men om den ideala 
intimitetssituationen inte finns, om längtan efter barn inte uppstår, om man vill leva ensam; 
eller betänk ett scenario där det förhandlingsbara inte visar sig vara till intimitetens fördel – 
vad händer då? Då landar vi inte i det som förväntas, och väljer kanske något helt annat. 
Emellertid förväntas vi alltid fortsätta förhandla, inte ge upp. Singellivet tycks accepterat 
endast om man inte vill ha det på sikt. På samma sätt kan man se de ambivalenta 
funderingarna på moderskapets vara eller icke vara som hyfsat accepterade – men bara om 
man till sist väljer att infria förväntningarna att skaffa barn.  
 

”Det är jobbigt när man måste försvara sin livsstil”, sa hon. Hon är singelmamma till två barn, 
träffar nya män då och då, men ger upp dem lika ofta när hon inser att de inte passar in i 
hennes liv. Det är alltid så att de måste passa in i hennes liv, för hon är inte flyttbar och barnen 
och privatlivet går före allt. Och efter varje diskussion menar hon sig nöjd med tillvaron och 
inte behöva en man. Efter en tid, nytt försök, men intimiteten var inte stark nog, och hon inte 
villig att ändra sitt liv. Och det är det hon måste försvara – att som hon säger” ha misslyckats 
med kärnfamiljen”. Implicit tolkar jag varje gång saken förs på tal att det handlar om något 
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helt annat än kärnfamiljen. Hon gör inte avkall på sin frihet och jag tror heller inte att det 
kommer att ske.  
 

Det verkar vara svårt att hitta jämopappan och den perfekta partnern i samma skepnad. 
Kanske är de två rollerna för många kvinnor lika oförenliga som modern var med älskarinnan 
på trettiotalet. Kvinnan i minnesarbetet och Ulrika verkar utgå från samma något 
problematiska situation; pappaämnen tycks sexuellt oattraktiva, och även om Ulrika inte letar 
efter en presumtiv pappa så tyder hennes berättelse på en antydan till svårigheten att hitta en 
man som kombinerar jämställdhet med attraktivitet. Kvinnan ovan letar efter samma typ av 
man, men än så länge utan resultat. Och då är man hellre självbo. Det är därmed sällan en man 
är nödvändig i dessa kvinnors liv, och undantagen är få, men lustiga ibland: 
 

Det enda jag har problem med att leva själv och att ha eget hus är att jag inte har den fysiska 
styrkan, det är det enda jag har problem med. Som när jag skulle sätta ihop bokhyllan; duktig 
och satte ihop och fixade och donade, röjde hela golvet, skruvade och fixade, gick hur bra som 
helst. Och kan inte rubba den från golvet, så den bara ligger kvar på golvet för jag kan inte 
rubba den för den är så jävla tung, så jävla trött man blir…jag hade önskat jag hade lite mer 
fysisk styrka. För det är det enda tycker jag som karlar har som inte kvinnor har. 
 
 

Att välja bort, vilja eller vara tveksam 
 
Gemensamt för alla informanterna är att de har ifrågasatt och funderat över moderskapet på 
ett eller annat sätt. Några av dem har bestämt sig, andra funderar, och även för dem som har 
skaffat barn var det inte helt självklart från början. Lina berättar om sin lesbiska väninna och 
hennes vänner där dessa funderar på om de vill skaffa barn och i så fall hur de ska gå till väga, 
och det får Lina att mana till eftertanke: 
 

…och det får mig att tänka att det borde ju alla…den processen borde vara given – för alla! Det 
är ändå så pass stort och allvarligt att sätta en annan människa till världen, speciellt en sån värld 
som den här… 
 

Lundqvist & Roman (2003) menar i linje med Becks ”avtraditionalisering” att de sociala 
processer som föregår och kringgärdar denna effekt av individualiseringen (eller är det kanske 
tvärtom?) inverkar på beslutet att skaffa barn. Ambivalens tycks vara något av tidens tecken, 
menar de, och framhåller att beslutet att skaffa barn är och har blivit ett genomtänkt och 
medvetet val. Beck & Beck-Gernsheim förklarar att kvinnor funderar över det goda 
föräldraskapet, planerar minutiöst allt från graviditet till födsel, för att inte tala om det som 
komma skall med barnuppfostran och nya åtaganden. Elise, som är barnmorska sedan många 
år tillbaka, menar att det finns kriterier för att välja barn: 
 

Dom flesta har ju det (kriterier) tyvärr, samtidigt kan jag tycka att det är ju inte helt fel att man 
kan planera ändå när man vill skaffa barn på nåt sätt, dom som inte har planerat det är ofta 
mycket yngre tjejer som kanske bara råkar bli gravida. Det är ändå ett sånt tempo i vårt sätt att 
leva, man vill kanske gärna ha vissa saker på sin plats, man kanske vill avsluta saker på sitt 
jobb…och sen är det ju allt det praktiska runtomkring, många vill ju ha hus och förbereda sig. 
(…) Många tjejer som inte vet vad dom ska göra i sitt liv…mer som lågutbildade…kan ju börja 
tidigare med att skaffa barn, det är som det alltid har varit, för dom ska känna att dom får nåt att 
göra och så, så dom kan ju skaffa tidigt, medan dom andra kvinnorna… 
 

Det finns en viss ambivalens och kanske också reaktionära faktorer i detta uttalande då det å 
ena sidan tycks negativt att valet att skaffa barn styrs av utomliggande faktorer, å andra sidan 
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en outtalad värdering som indikerar att unga kvinnor som skaffar barn ”i brist på bättre” 
kanske borde funderat ett varv till. Eva, som aldrig önskat barn, hade sett saken i ett helt annat 
läge och tagit ansvar om hon blivit gravid, medan Anette pendlar mellan att vilja och inte 
vilja.  
 

Jag kanske inte riktigt har kommit fram till vad min modell är, eller så…alltså för vems 
skull…eller vill jag verkligen…vill jag verkligen det? Jag kan tycka det är rätt bekymmersfritt 
liv när man lever själv, och det har sina bekymmer det med, men..ja.. (Anette) 
 

Citaten ovan andas både självständighet och konservativa värderingar, allt i samma 
paradoxala meningar och underliggande värdegrunder där barn är något ytterst viktigt, även 
om man bestämt sig sedan länge. Viktoria är den av informanterna som inte funderade så 
mycket på barn tidigare, och sedan snabbt bestämde sig; ett antagande helt i Lundqvist & 
Romans antagande, förutom det, som Viktoria själv menar, strategiska planerandet, som 
aldrig fanns. Det kändes helt enkelt rätt. Susanna sluter sig till den slitna, men förmodligen 
användbara, klyschan ”egna barn och andras ungar”, och trots citatet nedan blev det i och med 
sjukdomen ganska självklart för henne att förr eller senare skaffa barn, medan Carina har 
tankar om andras barnskaffande. 
 

Jag var totalt ointresserad av barn egentligen, jag tyckte dom var fula och skrikiga och 
jobbiga…jag åkte ju som Au Pair till London, där var det två barn men jag tyckte mycket bättre 
om hunden…men nä, jag var liksom inte mogen för det innan (…) Fast det har ju tagit jättelång 
tid innan jag började tycka om mina egna också tänkte jag säga… (Susanna) 
 
Jag tänker bara när vi diskuterat det på jobbet…dom flesta tänker nog egentligen att ja…där är 
många som nog också…hade dom inte skaffat barn tidigt så hade dom förmodligen inte haft 
några idag heller…alltså när barnen blivit lite äldre har dom märkt att det har faktiskt varit rätt 
jobbigt, det kan ju va klokt tänkt…det är inte många som vågar ta det beslutet att inte skaffa 
barn för alla rullar på…dom flesta skaffar nog barn utan att tänka sig för alltså..ja..för att det är 
så det ska va…förväntningar..dom har varit sambo i några år..det är nästa naturliga steg – köpa 
hus och skaffa barn. (Carina) 
 

Gemensamt för de citerade kvinnorna ovan är att de på ett eller annat sätt övervägt 
föräldraskapets vara eller icke vara. Intressant är att de också funderar över andras sätt att 
tackla (det eventuella) moderskapet. Antingen informanterna bestämt sig eller inte så tror flera 
av dem att dessa ”andra” inte funderar så mycket alla gånger, och Carina tror till och med att 
en del av kollegerna kanske tagit ett annat beslut senare i livet. Om Lundqvist & Roman samt 
Beck & Beck-Gernsheim har rätt i sitt antagande så står kvinnor inför ett högst medvetet och 
aktivt val – Elise, Lina, Anette, Carina och Natalie tror något helt annat. Kanske är det inte 
alltid ett genomtänkt beslut. Möjligen krävs rätt omständigheter, rätt plats i livet och den 
”rätta” partnern för de som bestämmer sig för barn men beslutet behöver inte vara medvetet 
för det. Det bortvalda moderskapet är ett aktivt och medvetet val. Det är tveksamt om det 
valda moderskapet är detsamma. För visst planerar vi inför barn. Men är det medvetna valet 
så medvetet som vi tror? Som Anette intressant nog påpekar; för vems skull skaffar vi barn? 
 

Det får ju inte komma fram, det är ju så fruktansvärt tabu, alltså det är ju nåt så vansinnigt tabu 
så det är inte klokt, man får ju bara inte säga att man ångrat att man skaffat barn, jag har hört 
folk som sagt det, dom tycker att dom gett upp lite av sin självständighet och sin förmåga att 
bestämma över sitt eget liv när man skaffat barn, för man blir bunden…minst två som har 
sagt…men sen är där såklart motparten också, som aldrig skulle lägga det i sin mun. (Ulrika) 
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Tjugosju. Den åldern satsade jag stenhårt på. Det lät bra. Normalt och  lagom. Trodde jag 
skulle vara ”klar” då. Vadå klar? Hur då? För vem? Varför det?  Sa alltid; första barnet innan 
trettio, andra innan trettiotvå… Så blev jag tjugoåtta…och tjugonio..och sedermera trettio, gav 
därmed upp planen. Trettioåtta är väl lagom? 

 
 
Reaktioner 
 
Att välja bort barn är idag ett fortfarande ganska ovanligt beslut. Däremot skjuter många 
kvinnor upp barnafödandet allt längre. Det är inte längre ovanligt med förstagångsmammor 
som närmar sig fyrtio, och trettio och däröver har blivit en vanlig ålder att skaffa barn. Det är 
snarare så att man höjer på ögonbrynen om kvinnor under tjugofem skaffar barn. Emellertid 
verkar frågorna om när - inte om - man ska ha barn dyka upp i de flesta åldrar.  
 

Det är jättemånga som undrar och som är väldigt burdust rakt på sådär…tänk om det varit så att 
jag inte hade kunnat få…man hade gjort ett sånt klavertramp utan dess like…hur folk kan, som 
inte känner mig speciellt väl, dom är så nyfikna varför…men varje gång jag får den här frågan 
så blir jag Va? Jag? ...jaha…jaja..nu är jag lite vanare. Jag tycker ju aldrig att det är riktigt okej 
att lägga sig i om man inte har en väldigt nära relation…”är det inte din tur snart” – 
burdust…det är lite svårt att bemöta ibland… ”nä aldrig i livet”…”kanske det du”…slingrar sig, 
och sen börjar prata om nåt annat för det tycker jag inte är min grej helt enkelt, lite kränkt…jag 
ger mig inte på att fråga om deras personliga…om deras familj…precis som ”skaffade du 
barn?” Jaha! (Anette) 
 
Vissa är såna…såna urmödrar som står och bakar, dom liksom säger det inte rakt ut, men…det 
märks, för det är ju höjda ögonbryn och dom snörper på munnen och sådär, men säger det aldrig 
rent ut (…) men det är väl för att dom projicerar sitt eget…moderskänslor…och tycker att alla 
kvinnor måste ha det annars är man helt onormal. Män bryr sig inte. (…) I början så var det ju 
mycket…jaha, när ska du träffa en man liksom? Från man var tjugoett till man var trettio, då var 
det mycket tjat, inte så mycket om barnen för dom kommer ju ändå som number two, men sen 
efter trettio, då var det inget kul att tjata om det längre, har dom tjatat i tio år…”Jaha när ska du 
träffa nån då?” Skit du i det liksom…jag är fortfarande manlös, jag är fortfarande barnlös. Vad 
svarar man? Jag blir bara trött liksom, jag bara snäser tillbaka, sköter du ditt så sköter jag mitt. 
Och hur skulle jag kunna förklara det, varför jag inte har träffat den rätte mannen? (Ulrika) 
 

Tydligen är det inte bara om man har barn som efterfrågas, man bör också ha en man. 
Ingetdera är helt acceptabelt att vara utan. Är man i en relation och har varit tillsammans en 
längre tid förväntas man skaffa barn, är man inte i en relation och har varit singel en tid 
förväntas kvinnan skaffa en man. Åtminstone bör man planera för barn så småningom och 
vara på jakt efter en man. Anette och Ulrika upplever de återkommande frågorna som mycket 
irriterande. Eva och Carina har klarat sig ganska lindrigt undan, då Eva mest umgåtts med 
andra som inte haft för avsikt att skaffa barn och Carina varit på väg in och ur många 
förhållanden genom åren. Hade det varit så, menar hon, att hon haft ett längre förhållande, så 
hade frågorna antagligen varit fler. Även i en ålder av femton år är värdegrunderna lagda 
sedan länge: 
 

Det är väldigt traditionellt här, det är inte så många som är skilda och..ja..dom är ganska…dom 
tycker väl det är helt självklart att det är en man och en kvinna och så två egna barn, dom har 
alltid hört det sen dom var små så dom kanske inte kan föreställa sig något annat. (…) Jag tror 
inte jag har en enda kompis som inte vill skaffa barn, och nästan alla säger att dom vill skaffa 
två stycken och det ska vara en kille och en flicka. (…) En kompis hatar barn, men hon tänker 
ändå att hon ska ha barn i framtiden. (…) Och dom är jättenegativa till abort, alltså det är 
jättekonstigt, dom säger att man dödar ju ett barn, och jag säger, men alltså det är ju inget barn, 
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men dom bara ”det hade blivit ett barn annars”, men så kan man ju inte tänka. (…) Vi hade en 
debatt på SO:n i skolan om abort och sånt, och det var öppet – alla i klassen fick ta ordet, och då 
sa jag att jag tycker det är helt självklart att man kan bli gravid och att då får man göra abort, 
och nästan hela klassen sa emot mig och alla bara ”ja i så fall om man blivit våldtagen kan man 
göra abort men annars får man skylla sig själv”. (Natalie) 

 
Även Viktoria mötte reaktioner, men de var mera av slaget att omgivningen verkade tycka 
synd om henne för att hon inte träffat en man och inte hade några barn. I motsats till Natalies 
kompisar står Ulrikas elever som är i ungefär samma ålder, och där kan Ulrika upptäcka en 
annan jargong, även om frågorna fortfarande förekommer: 
 

Eleverna frågar mig ibland varför jag inte har barn…har du ingen man…har du inga barn…jag 
träffar ju ungdomarna hela dagen på jobbet, då är det så att dom tänker efter, jaha – så att man 
behöver inte man och barn nä det är klart det behöver man inte, dom kan se upp till en liksom 
bara för man klarar sig själv. Just det här med att se upp till människor som har man och barn, 
det är ju liksom inte så inne längre, men däremot lite så här självständiga kvinnor som väljer att 
inte skaffa familj då utan klarar allting på egen hand, köper hus och har bil och har jobb och 
hela kitet och inte behöver nån man. Jag vet inte hur dom ser det…om dom ser det på det viset 
eller tycker man är konstig. Hade jag varit en annan personlighet, om jag varit en inbunden 
människa liksom och gått med näsan i böckerna då hade de inte sett upp till mig heller, men nu 
är det tvärtom…jag är liksom lite på deras nivå, med liksom. 
 

Då Ulrika och Natalie faktiskt kommer från samma samhälle, men oberoende av varandra, 
kan det vara intressant att ställa sig undrande inför om det de två informanterna beskriver helt 
enkelt är olika åsikter eller en konservativ grundsyn på väg att förändras (eller inte). Natalie 
har mött helt andra värderingar i en av Sveriges största städer, då hon starkt upplever att 
tjejerna där är mycket mer mogna än hennes jämnåriga kompisar hemma, trots att 
ålderskillnaden kan vara så stor som tre år. Lina, som har brottats många år med sin identitet 
och sitt sökande efter någon sorts autenticitet har gått så långt i barnfrågan att hon själv börjat 
ställa frågan ”Varför skaffar man barn?” till andra i hennes omgivning, även helt okända 
människor. De flesta har inget bra svar, menar hon, utom en väninna som förklarade att det 
var ett sätt att föra relationen vidare och ta ett nytt och större steg, precis som Lundqvist & 
Roman påpekar i sin text. Dock verkar det inte vara hela sanningen. En killkompis till Lina 
blev mycket upprörd, arg och provocerad, trots att Lina förklarade att hon inte lade några 
värderingar i frågan, utan bara undrade. En taxichaufför svarade att han helt enkelt inte visste. 
Lina tycker det är märkligt att bara genom att ställa frågan så reagerar omgivningen på minst 
sagt märkliga sätt; hon söker någon sorts svar på frågan och tycker att vilket svar som helst är 
bättre än ett som mest betyder att ”till slut har man inget att fylla upp sin tid med…”. Att 
ifrågasätta moder- och föräldraskap är ofta minerat område, något som Maier, Jonsson, de 
Beauvoir och många andra påpekar. 
 

…rent generellt tror jag man tycker att det är en oreflekterad del av livet, men som väldigt 
mycket annat; man ska uppnå det, att man fortfarande tycker det är meningen med livet, alltså 
utan att ha tänkt igenom det särskilt mycket. Det som är en väldigt vanlig reaktion som jag har 
svårt att förstå, det är att folk blir försvarsinställda, alltså jag frågar och så får jag genast en 
fråga slängd tillbaka, det är som de förutsätter att en person som inte tycker det är självklart att 
skaffa barn per automatik dömer ut folk som gör det och det gör inte jag, jag gör verkligen inte 
det, jag förstår att det är livsviktigt för vissa och att det kanske ger dem en mening med livet och 
att dom fylls av detta, jag dömer inte detta (men) när dom blir så defensiva det tycker jag är 
märkligt. (Lina) 
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Frihet, jämlikhet och systerskap…  
 

Han vände på hela diskussionen, när jag hade berättat om mitt uppsatsprojekt. Han sa att han 
kände sig kränkt på jobbet, för att de yngre kollegerna inte hade någon som helst förståelse för 
en strax-över-fyrtio trebarnspappa, som måste hem efter jobbet, och inte kan ställa upp på 
obekväm arbetstid. Jag tänkte att vinklingen var intressant eftersom kvinnor utan barn ofta har 
förståelse för kvinnor med barn; hur jobbigt det kan vara, medan hans arbetskamrater tydligen 
förväntade sig att mannen tar hand om karriären och kvinnan ombesörjer barnen. 

 
För informanterna som inte har barn är den personliga friheten mycket viktig. De vill kunna 
göra vad de vill när de vill, utan att behöva ta hänsyn till eller ta ansvar för någon annan, och 
friheten är något de inte vill göra avkall på, även om det skulle komma in en man i deras liv 
eller de skulle besluta sig för att skaffa barn. Beck & Beck-Gernsheim menar att det är just 
här problemet för dagens familjesammansättningar finns – ingen vill riskera sin frihet och 
ingen gör avkall på sin individualitet. Ulrika och Carina är mycket tydliga med att ett 
förhållande måste vara jämlikt, och Carina verkar ha någon form av rädsla för att förhållandet 
skulle spricka om hon hade valt att skaffa barn då hon krasst konstaterar att ”det är ju inte så 
att mannen tar barnen och flyttar…”. Eva förklarar med ett skratt att hon kan lämna katten 
som kommer och går som den vill, medan det vore svårt att säga till barnen att ” nä, nu orkar 
jag inte med dig…”. Även för Viktoria och Susanna som har barn har fritiden varit viktig, 
men eftersom de båda skaffat barn sent så tycker de att de hunnit med att åstadkomma det 
som var mer eller mindre nödvändigt innan barnen kom till världen. Dock känner Susanna att 
det vore otroligt skönt med ett prydligt hem och bara får slänga sig i soffan med en bok, 
medan Viktoria förklarar att det hon nu får välja bort gör hon gärna eftersom hon vet att det är 
ett övergående ”problem”, som hon, i svårigheten att hitta ett bättre ord, uttrycker det. I Linas 
fall inbegriper och andas hela hennes berättelse frihet och det är något hon förmodligen aldrig 
kommer att byta bort, oavsett barn eller inte. Det svåra verkar alltså vara, helt i linje med 
Beck & Beck-Gernsheim att kombinera frihet, jämlikhet och familj. Anette är orolig över 
boendeformen om hon skulle välja att skaffa barn med sin partner, och menar att barn måste 
ha tillgång till båda sina föräldrar. Olika möjliga tolkningar finns till hands varav en står för 
en traditionell bild av kärnfamiljen och en annan kan tänkas vara en rädsla för att stå ensam 
med barn medan mannen arbetar långt från hemmet. Frågan är för vilket rädslan är störst. 
Hemmafrulivet skrämmer också Ulrika i allra högsta grad, och vad hon tycker framstår 
glasklart: 
 

Ponera att jag skulle träffa en man som tjänade ofantligt mycket pengar, jag skulle ju liksom 
aldrig någonsin kunna bli hemmafru…nej fy fan, de skulle jag aldrig kunna med min 
personlighet, hade aldrig funkat. Va hemma med barnen…då inbegriper ju det att då måste man 
ju stå och baka bullar och då måste man vara bullmamma…det går bara inte, jag är inte 
mammaämne heller, jag är inte det. 

 
Susannas familj har en traditionell sammansättning med mamma, pappa och två barn, men 
eftersom Susanna har sin sjukdom i bagaget och dessutom drabbades av 
förlossningsdepression betydde det att barnens pappa fick ta ett stort ansvar och ta sig an 
”mammarollen”. För att tolka det som nyss skrevs så kan det vara på sin plats att påpeka att 
det är svårt att tänka sig en motsatt mening där det talas om att mamman var tvungen att ta ett 
stort ansvar…  
 

Det är egentligen Mattias som har fått den här mammakontakten från början, det var han som 
tog hand om henne på sjukhuset, det var han som tog hand om henne när vi kom hem. (Och 
han) har ju fått mycket kommentarer från kompisar att han är för blödig med henne, låter henne 
göra som hon vill, väldigt mycket pikar om det hela tiden att han liksom inte kan sätta gränser 
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och vara sträng (…) han ville ju aldrig lämna bort henne, och det tjatade ju alla om, och jag 
tjatade också om att vi skulle åka iväg själva, men nä, hon skulle vara med. 
 

Främst har det varit tjejer som pikat Mattias för hans omhändertagande, och det är intressant 
att ställa Mattias ansvar mot Elises påpekande angående delad föräldraledighet: 
 

Det är ju inte bara det här första året som man ska vara delaktig…att dela kanske längre fram 
kan jag tycka är viktigare än det första året. Det första året tycker jag gör mycket för amningen, 
att mamma är jätteviktig, att hon är hemma. För att få amningen att fungera så måste man vara 
hemma och ta det lugnt, så att i alla fall de första månaderna är det mamman som betyder, 
tycker jag, jättemycket, pappan finns liksom i bakgrunden, det räcker att han finns i 
bakgrunden, det är min upplevelse iallafall med det jag har sett. Däremot så behövs han 
jättemycket sen, och det pratar man inte så mycket om. Men sen vet man ju också att vi har 
tonåringar som har det tufft idag, då kan man ju undra – man kanske behöver stärka mer efter att 
barnen har blivit nåt år, att då finns det en pappa som finns lika mycket som mamma. 
 

Visst är tanken god och självklart ligger det någonting i det faktum att papparollen diskuteras 
väldigt mycket det första året och sedan mindre efter det, men samtidigt finns en implicit 
tanke om att barn nödvändigtvis kräver två föräldrar för att bli en stabil personlighet. Det 
torde vara svårt att påvisa sambandet mellan harmoniska tonåringar och kärnfamilj. Vad 
beträffar amning så kan vi återvända till Badinters 1700-tal, för att upptäcka att det långt ifrån 
var den mest populära sysslan. Att amningen är bra för barnet är naturligtvis självklart, och 
svenska mammor är duktiga på att amma länge; mycket på grund av den långa 
mammaledighet som till skillnad från andra europeiska länder gör att möjligheten till en 
längre amningsperiod finns. Samtidigt så växer förmodligen barn i Frankrike också upp till 
goda medborgare, trots att mamman är hemma samt ammar mycket kortare tid. Men från det 
till att det räcker att pappan är i bakgrunden under barnets första levnadsår är steget långt, 
något som Susanna och Mattias torde instämma i. Naturligtvis behöver barnen någon form av 
omhändertagare, men man bör inte nödvändigtvis lägga hela ansvaret på mamman, även om 
amningen är hennes allena. Chodorow menar att kvinna eller man som själva har blivit 
mödrade eller, med Holms ord, modrade, har kapacitet att mödra. Mattias fadrade inte – han 
mödrade (eller modrade) – och har fått utstå kritik för detta. Susanna lyckades inte mödra, och 
har levt med sitt dåliga samvete men med tacksamhet att Mattias modrade – och med 
irritationen att han inte fadrade mer än han gjorde. Det är dock inte bara Elise som bär ett 
diskursivt förhållningssätt till familjebildande; om Carina skulle skaffat barn hade det varit 
nödvändigt att vara två, likadant för Ulrika. Viktoria hade inte skaffat barn om hon inte träffat 
den rätte mannen, och Anettes ståndpunkt känner vi till. Frågan är på vilket sätt 
självständigheten kommer mest till sin fulla rätt; i en kärnfamilj kämpandes om 
jämställdheten eller som singel- eller självbomamma med full auktoritet. Det kan vara så att 
självbomammans mödrande och fadrande sticker lika mycket i ögonen på omgivningen som 
mannens mödrande och icke-fadrande. Natalie vill i framtiden ha kontroll över sitt eventuella 
föräldraskap och förklarar att hon gärna undviker smärtan med en förlossning. Dessutom 
önskar hon endast ett barn, och hon vill inte ha en pojke eftersom hon länge varit trött på 
bråkiga småkillar. 
 

Man kan ju inte bestämma om man är gravid vad man ska få för kön, så jag tänker mig att om 
man adopterar så kan man ju välja att man vill ha en flicka. (…) Vissa har ju regler och så att 
man måste ha varit gift i fem år…men ifall det inte är ett jättestarkt förhållande då skulle jag 
hellre vilja vara själv, för att hellre vara själv än att det är nån som man inte känner att man trivs 
jättebra med. Och jag vet inte om jag kommer att ändra mig, för jag är ganska målmedveten av 
mig.  
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Ytterligare ett problem som uppstår för kvinnorna utan barn är irritationen över de med barn. 
Barnen går alltid före allting annat menar de; det går inte att ringa ett samtal vid en viss tid för 
då ska barnen nattas; det är svårt att ha trevligt på fester när det ständigt talas om barnen; 
Anette menar att spontaniteten går i graven och Ulrika känner sig helt enkelt bortglömd 
många gånger och blir mycket besviken på sina kompisar. Risken är vara normbrytande är 
uppenbarligen aldrig så tydlig som på fester. 
 

Men det är ju jobbigt och vara singel på en sån fest, för om jag skulle råka prata lite för mycket 
med en man där så blir det genast liksom att dom kastar sneda blickar på en – jaha, ska du lägga 
an på min man – eh, nä, det hade jag inte tänkt – kan jag få prata lite liksom. Men det är klart att 
dom är tryggare när det bara är parrelationer, så fort det kommer en singel är det hot då. (Ulrika) 
 
Det blir oftast på deras villkor…”jamen du förstår ju inte för du har ju inte…” alltså den här 
attityden kan jag känna… (…) Man förstår fem gånger, sen sjätte och sjunde…kan vi inte 
variera lite…som inte är bekvämt. Det var ett sånt här skräckscenario, det var jag och sen en 
massa andra par och så hade dom sina barn med sig, hög stämning, mycket stoj och stim (…) 
kan inte fånga känslan, kan inte säga att jag kände mig utanför men det var liksom vi och dom… 
(Anette) 
 

 
Men karriären då? 
 

Jag talade med henne första gången via telefon. Det är en äldre kvinna. Plötsligt frågar hon 
”Har du barn?” ”Nej..” svarar jag, förvånad över frågan. Blir lite ställd, och vet inte hur jag 
ska bemöta detta. Men jag behöver inte fundera länge. Kvinnan svarar själv, nästan som på 
uppmaning; ”Det har inte min dotter heller. Hon är femtio. Men hon har hund!! Också har hon 
ett heltidsjobb som tar hela hennes tid. Så det är fullt upp.” Och med det så ursäktade kvinnan 
sin dotter för att aldrig ha fött barn.  

 
Beck & Beck-Gernsheim hävdar att kollisionen mellan arbete, karriär, familj och fritid är 
påtaglig i dagens samhälle, och visst är det så att den personliga friheten går före mycket 
annat. Därmed inte sagt att karriären gör det. Ofta diskuteras karriär som en anledning till att 
kvinnor väljer bort barn, och så är säkert fallet för många, men ingen av de kvinnor jag talat 
med har nämnt någonting om en karriär eller ett arbete som de värderar mycket högre än allt 
annat. Sant är naturligtvis att de inte vill nedgraderas till hemmafruar, men det är inte 
huvudorsaken till att de inte skaffar barn. Kan det vara så att vi ”skyller” på karriären när 
kvinnor väntar, skjuter upp och kanske struntar helt i att skaffa barn? Måste karriären stå som 
”förevändning” om kvinnan undviker barn? Det tycks inte acceptabelt på alla fronter att inte 
skaffa barn – men dock mer acceptabelt om kvinnan har ett arbete som kräver hela hennes 
omsorg och ansvar. Kan man inte mödra ett barn, så bör man som kvinna hitta något annat att 
lägga sin ansvarsfulla tid på. Jonsson menar att moderskapsmyten ledde till att även kvinnor 
utan barn fick ett visst mått av moderlighet när de lät yrket ersätta moderskapet som inte blev. 
Visst tycker Eva, Ulrika och Carina om sina jobb, men karriär är det ingen som nämnde, trots 
att jag i intervjuerna mer eller mindre grävde efter en ”karriärlängtan”. Jag trodde helt enkelt, 
liksom säkert många med mig, att det var en viktig orsak till varför man väljer bort barn. Så 
var inte fallet. Fritiden däremot är mycket viktig; Eva vill ha sin privata tid, Ulrika tycker om 
att, som hon uttrycker det, gå och skräpa i sitt hus och Carina vill träna och gå på after work 
precis när hon vill. De är inte intresserade av en karriär. De vill heller inte ha barn. 
Omgivningen tycks behöva en förevändning för att kvinnan väntar med barn – eller helt väljer 
bort. Varför är det så?  
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Jag har mött henne endast ett par gånger, blivit lite lätt irriterad över hennes burdusa sätt. Hon är 
i fyrtioårsåldern och mamma. ”När ska ni skaffa bebis då” hör jag plötsligt henne säga den här 
gången. Som från ingenstans. Minnet är starkt och jag har ventilerat det åtskilliga gånger. Jag 
tyckte inte att hon hade med det att göra, ville helst svara med just den frasen, men det gör jag 
inte. Jag svarar istället kvickt, käckt och trevligt, nästan övertrevligt, att ”nä, det har vi inte 
hunnit än blabla…vi renoverar så mycket blabla…och det är så mycket runtomkring…”, som för 
att rättfärdiga frågan. Minns att jag blev lika irriterad på mitt svar som på frågan. I efterhand har 
jag förstått att svaret var lika integritetskränkande som frågan. Hon tar för givet att jag ska skaffa 
barn, jag bekräftar. Det är det som är problemet. Jag bekräftar, för det är så man gör.  

 
 
Moderskap, mödrande och om inte… 
 

Också finns det som min kompis, hon bejakar sin kvinnliga sida, som inte vill ha nån 
självständighet utan hon vill vara beroende av sin man och hon vill vara hemma med sina barn och 
göra dem beroende av sig. Hon kommer dessutom från en kärnfamilj och jag menar att kommer 
man från en kärnfamilj där den traditionen är viktig då är det ju ofta så att man för med sig det till 
nästa liksom…kommer man från en broken family eller dysfunctional, jaha, då kanske man inte 
plockar med sig det (traditionen). (Ulrika) 
 

Holm menar att moderskapet snarare handlar om kultur än natur, och Chodorow följer en 
liknande tankegång när hon menar att femininiteten är mera ”självklar” i meningen att pojkar 
i motsats till flickor tidigt stängs av från viktiga mödrande funktioner och därmed fostras till 
maskulinitet. Manlighet och kvinnlighet är något som ofta anses komma naturligt och frågan 
är huruvida kvinnlighet och i förlängningen moderskap är ”naturligt” om vi så starkt påverkas 
av vår socialisation och den för flickan mer relationsorienterade uppväxten. Och hur självklar 
är maskuliniteten om pojkar måste fostras till den? Flera av informanterna måste utstå 
påtryckningar om ”det naturliga moderskapet” och det gör att de blir ifrågasatta på många 
plan. Eva har en gång träffat på en man som ansåg att kvinnor som inte fött barn inte är 
”riktiga kvinnor”, men gick aldrig i diskussion trots att hon blev ansatt. Hade Ulrika däremot 
haft möjlighet att kontra ett sådant påhopp hade hon säkerligen gjort så: 
 

Den här gamla…en kvinna blir inte kvinna till fullo om hon inte får ett barn, vad är det för jävla 
trams rent ut sagt, vem är det som har hittat på det? Det kan ju hända att det finns kvinnor som 
har en sån biologisk drift att dom känner att dom bara är halva until the day dom skaffar ett 
barn, men man kan inte säga generellt sett, och det är ju så nedvärderande, det är ju så 
jättepatriarkalt. (Ulrika) 
 
Det biologiska skälet är inget skäl för mig. Om jag försöker se mig själv med ett barn så är det 
inte själva bli gravid, bära ett barn inom mig, få ett barn som bär mina gener, det är inte det jag 
ser framför mig när jag tänker på att vara förälder, utan jag tänker på roller, jag tänker inte alls 
på den biologiska aspekten, nä, den intresserar mig inte så mycket faktiskt, det är väl för att jag 
tror inte på biologin på det sättet. Det är hur man fungerar i samhället och hur man fungerar 
överhuvudtaget som människa som man för över till sina barn, inte gener. (Lina) 
 

Carina talar mycket hellre om personligheter än kön och förstår inte varför kvinnligheten 
skulle vara ”mindre värd” för att man undviker föräldraskapet. Moderskapet är dock inte bara 
till för barnet utan även för modern, för om kvinnan funderar på att välja bort barn dyker 
frågan om ensamhet upp, förr eller senare. Lina menar att man måste kunna vara ensam; man 
har sig själv i första hand och det är A och O. Andra åsikter är som följer: 
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Man är ju oerhört beroende av ett socialt nätverk och det måste ju utgöras av kompisar då på ett 
annat sätt. Det är inte det att jag tror att när jag är femtio kommer sitta och tänka ”varför 
skaffade jag inte barn?” Men däremot sen, då är man nog rätt ensam, men å andra sidan så 
brukar jag tänka så här; då har jag under mitt liv lärt mig att vara ensam så jag tror inte det 
kommer bli ett problem ändå. (Ulrika) 
 
Det kanske blir en nackdel när man blir äldre och när man blir gammal och man inte har någon 
som kommer och hälsar på, men å andra sidan finns inga garantier för att barnen gör det 
heller…det vet man aldrig, det finns många gamla som har barn som ändå är ensamma. (Carina) 
 
Jag har inget behov av att förlänga min släkt, jag har inget behov att – inga föreställningar om 
att barnen ska hjälpa mig när jag blir gammal, eller ta över någonting, eller…jag menar – 
ungarna kanske flyttar till Australien eller blir helt annorlunda än en själv och tar avstånd, det är 
ju ingen garanti för någonting. (Eva) 
 
Det påpekas ibland. Ensamheten. Att man blir ensam när man blir gammal om man inte har 
barn. Att man liksom ”dör ut”. Nej då, tänker jag. Men visst gnager den, tanken att dom kanske 
har rätt. 
 

Chodorow understryker moderns omedvetna och medvetna acceptans av den ideologi som 
genomsyrar moderskapet som sådant. De förväntningar som associeras med att vara en vuxen 
kvinna och mor är liknande det som Butler vill lyfta fram, nämligen det som outmanat följer 
det koncept som innebär att vara en könad medlem av samhället, och i den kontext som 
skapas förstå vad det innebär att vara ”kvinna”. Holm å sin sida förklarar att en sådan 
könsbestämning, som naturligtvis sker redan vid barnets födsel, sätter ramen inom vilken livet 
kommer arta sig. Eftersom moderskapet enligt Holm är mer kultur än natur så har vi verkligen 
något som bör belysas, ventileras och diskuteras på ett så tydligt sätt som möjligt. Redan 
förekommer det förskolor där personalen arbetar aktivt med att behandla barnen så 
könsneutralt som möjligt, samt föräldrar som ger sina barn könsneutrala namn, allt för att 
undvika en påtvingad association med det ena eller andra könet. Med tanke på att Chodorows 
text skrevs på 1970-talet kan man inte undgå att förvånas över hur lite vi ändå uppnått i 
termer av jämställdhet samt omedvetna – och medvetna – strategier i ett omhuldat moderskap. 
Förväntningarna lever vidare. Inget nytt under solen, skriver Beck & Beck-Gernsheim, och 
även om vi lever i en tid av förändring så står många samhällsstrukturer märkligt stadiga i sin 
reaktionära längtan tillbaka till en gemenskap präglad av över- och underordning – som 
tenderar att glömmas bort när den traditionella familjesammansättningen höjs mot skyarna.  
 
 
Det omhuldade moderskapet och den biologiska klockan 
 

Vissa tror att dom är bättre mammor för att dom står och fryser röven av sig på fotbollsmatcher 
när dom är SÅ ointresserade, men dom måste bara göra det för det ska mammor göra. Varför 
då? Det kan hända att om jag skulle få en son att jag kanske också skulle stå där och frysa röven 
av mig – men jag förstår det inte. (Ulrika) 
 
Man kan nog upplevas som lite kall kanske för att man inte vill ha några barn då, det är inte så 
kvinnligt, nä, för jag är väl kanske lite så kylig, tillbakadragen, håller på min integritet, och ja, 
jag kanske inte är beredd att ge upp vissa saker, nä, jag är inte den där mammatypen. Förra 
sommaren så passade jag min systers barn i en vecka (…) så jag fixade lunch, väckte dom på 
morgonen, gav dom frukost, körde iväg till fotbollsskola, åkte hem, fixade, hämtade, åt lunch 
och diskade, och så tänkte jag, det här är inte jag. Det räckte att prova på. Sen är det inte så att 
jag inte tycker om barn för det gör jag ju, men att ha den vardagen att komma hem till, nä. (…) 
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Varför finns det inte omhuldade faderskap? Varför ska alltid papporna va så coola och neutrala 
inför sina barn…mammorna ska alltid ”oh lilla vän…”. Jag blir lite allergisk mot det. (Carina) 
 

En mamma förväntas helt enkelt att göra allt för sina barn, oavsett fotboll eller bullbak. Visst 
blir man mamma utan att baka bullar (som Susanna) med då med ett styng av dåligt samvete. 
Mödrandet går före fadrandet och framstår helt enkelt som mycket viktigare. Viktoria menar 
att som avvikare; singel eller barnfri, utgör man att hot mot andra eftersom det, menar hon, 
visar på en alternativ livsstil som andra måste förhålla sig till. Har man inga egna barn är 
barnuppfostran ett annat mycket känsligt ämne – det förstår man sig helt enkelt inte på och 
ska inte uttala sig om såvida man inte är mamma själv, vilket Ulrika har fått höra många 
gånger. Eva frågar sig vad man egentligen ska uppfostra barn till att vara, och påpekar att man 
projicerar även sina egna tillkortakommanden och rädslor på ett eventuellt barn. Som barnfri 
kvinna har man heller inte samma rättigheter som en kvinna med barn har, menar Anette. 
 

Det innebär en del av kvinnligheten att bli mamma, det är en sån liten signum på nåt vis…”Ja, 
men jag är ju mamma…” och dom här kommentarerna att man ska vara ledig över jul…då ska 
man ju vara med barnen, ja men det inte nån annan som har någon rättighet? Om man inte har 
barn skulle man då inte kunna få vara ledig på julen? Det är väldigt mycket som är priviligerat – 
och visst, jag förstår det också, men det kan ju användas på ett (fel) sätt också. Det är 
kärleksbevis också på nåt vis, man bygger ett bo, bygger ihop sig ännu mer med den partner 
man lever med, förpuppar sig, kokong… Jag kan tycka det är lite kletigt – det är det där med 
friheten igen, den är viktig faktiskt, det är den. Jag tror det är mycket förväntningarna som man 
inte tänker på att det är förväntningar (…) Det är någonting som bara ligger lagrat. 

 
Med tanke på allt som tycks utgöra bilden av det omhuldade moderskapet, och informanternas 
uppenbara irritation är det svårt att inte ifrågasätta moderskapet som att vara mer myt än 
sanning. Kvinnor kan komma att välja frihet istället för barn, ett socialt nätverk istället för 
barn som kanske ändå inte hälsar på, män kan uppenbart mödra, och när även en femtonåring 
kan tänka sig att fadra ett barn lika mycket som mödra, så kanske vi borde tänka om. Biologi 
eller myt? Sanning eller konstruktion? 
   För kvinnor finns en tidsgräns för hur länge fertiliteten kvarstår, medan män kan bli pappor 
långt upp i ålder. Tidsgränsen för kvinnor ventileras ofta i dags- och kvällspress, implicerande 
en viss oro för kvinnor som väntar allt längre med att skaffa barn. Efter en viss ålder avtar 
fertiliteten och riskerna med en graviditet ökar, både för kvinnan och barnet. Den biologiska 
klockan som informanterna har pratat om gäller dock inte den fysiska klockan, utan den 
mentala. Ulrika har fått frågan av väninnor om hon inte känner den biologiska klockan ticka 
och har svarat att det gör hon absolut inte. Ändå tror hon att de flesta kvinnor har en – men 
inte för egen del. Det kan också vara så att hon stoppat undan den, menar hon. Carinas klocka 
tickar inte heller förklarar hon och förpassar begreppet till en veckotidningsklyscha, liksom 
Elise som förhåller sig skeptisk till begreppet. Susanna känner att klockan nog finns och 
Anette tror att vissa har en och andra inte – själv börjar hon misstänka att hon är förutan. 
Viktoria är osäker på om det hon kände när hon närmade sig fyrtio i motsats till vad hon (inte) 
kände när hon var tjugofem kom från henne själv eller omgivningen och Lina menar att 
klockan kan finnas som en konstruktion för många. Eva har aldrig någonsin önskat barn men 
har en intressant vinkling; när hon var trettioåtta så uppstod känslan att om det skulle bli barn 
så var det dags då. Hon blev mycket förvånad över tankarna då hon alltid vetat att hon inte 
ville ha barn, och tolkade kroppens signaler som en ”kroppens intelligens”; att den talar om 
vad den vill, kan och har möjlighet till. Huruvida det finns en mental klocka eller inte kan vi 
bara spekulera i, men klart är att den berör, upprör, och irriterar. För tydligen så förväntas vi 
inte bara skaffa barn; vi förväntas även ha en biologisk klocka som säger ifrån, kanske lite 
mer snällt och beskedligt i början, men som tickar allt högre ju längre tiden går, och råkar 
kvinnan inte känna av den blir hon gärna påmind av omgivningen om dess existens. 
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Påtryckningarna för den ”naturliga kvinnan” uppstod enligt Badinter på 1700-talet, eftersom 
det redan då fanns många kvinnor som ifrågasatte moderskap och modersinstinkt. Likadant är 
det idag. Förr eller senare får kvinnan som väljer bort kärnfamiljen frågan om hon om hon 
verkligen inte vill ha barn. Och vill hon inte förväntas hon åtminstone känna av den 
biologiska klockan. För den tickar väl? Eller gör den inte? 
 
 
Att vara ”normal” 
 
Fem av kvinnorna i studien har gjort eller kommer kanske att göra ett annorlunda val än 
många andra i sin omgivning. Valen har kommenterats, diskuterats och tagit stor plats i 
kvinnornas liv. De har känt förväntningarna och med det irritationen att inte få ha sin 
integritet intakt. Det är tydligen inte helt enkelt att vara motvalls. Och kanske kommer 
informanterna ha svårt att släppa taget om funderingarna när ”familjen” är en ständig 
samhällelig påminnelse, och om de mot förmodan lyckas finns det alltid någon i omgivningen 
som undrar, förväntar och försvarar moderskapet. Det är möjligt att moderskapet är fantastiskt 
och kärnfamiljen en bra sammansättning – i de fall den fungerar – men likväl är det inte 
ämnat för alla. Beck & Beck-Gernsheim skriver att meningen med livet har blivit kärlek, men 
outtalat i detta finns också att meningen med livet har kommit att bli synonymt med en trygg 
och stabil kärnfamilj. Det är inte längre bara kärleken mellan två individer som sätts på 
piedestal, utan även ”familjen” som ”alla” vill ha. Och visst är det så att flertalet av oss söker 
sällskap och trygghet på ett eller annat sätt, men det går att finna även utanför familjen med 
bibehållen trygghet. Självförverkligande är en stor del i individualiseringsprocessen, men man 
måste inte vara mor för att vara en fullständig individ. 
 

Och sen just detta att kvinnor kan välja och vraka och att dom får vara selektiva och välja bort, 
det är inte alla som tycker at man får det, alltså att det finns vissa som säger att man får nöja sig 
med det man har, och det gör jag kanske i min vardag, men jag gör det inte med karlar. Jag 
måste ha ett intellektuellt utbyte, för eftersom jag inte är ute efter barn så är jag ju bara ute efter 
en partner som jag kan bolla saker med, utmana mitt intellekt. Jag vet också mycket väl att det 
inte finns någon som är den perfekta karlen, men det måste ju vara den perfekta för mig. 
(Ulrika) 
 
Det är ju säkert underbart att se, helt fantastiskt att man satt ett liv till världen, se det utvecklas, 
hur man kanske ser sig själv i barnen, det blir ju liksom en liten kopia, en egotripp att få en 
kopia av sig själv, och den här känslan av att föräldrarna blir väldigt nöjda kan jag tänka mig är 
en rätt skön känsla. (Anette) 
 
Du finns till för att tillfredsställa dina föräldrar, du finns till för att bekräfta att dom duger 
liksom. Jag vill verkligen understryka att jag tycker inte att mitt liv inte har ett värde för att jag 
inte skaffar barn, det är jag helt övertygad om. (…) Man ska vara lite martyr, man ska kämpa, 
man ska stå ut, och man ska göra saker för att det förväntas av en och sådär för att…Varför då!? 
(…)  Det är deras bild att jag ska vara olycklig för att jag inte har barn och sånt, man 
rättfärdigar deras förväntningar, man ger dem legitimitet och egentligen så håller man ju inte 
med. (Lina) 
 
Samtidigt kan jag känna nu när jag blivit mamma att det hänger ju verkligen ihop, alltså varför 
vi är här, alltså jag kan känna att det finns en mening med att föra livet vidare på det sättet 
också. Det är lugnare nu…det är inte lika mycket tempo…ja, det är en närvaro i det, nu har jag 
valt en väg och jag vet att den vägen kommer vara lång (skratt). Innan har man levt så att man 
väljer hela tiden, det är nya saker, nya grejer, mycket infall. Det kan vara ganska så stressande 
till slut, ganska så påfrestande, så därför är det väldigt skönt på något vis att ha en känsla av att 
nu vet jag. (Viktoria) 
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Man skulle själv liksom hitta en föräldraroll och har man då liksom ingenting att jämföra med 
som man tycker är bra hemifrån, hur ska man då vara som förälder, och var ska man liksom 
hitta känslor, det är jättesvårt. Det är inte självklart. Men vissa människor är ju som skapta för 
att vara mammor. Och efter en sån förlossning; man är ju i absolut chocktillstånd, det är liksom 
omöjligt för kroppen att ta åt sig då, eller hjärnan också för den delen. Och sen har man ju 
jättemycket skuldkänslor att man inte kan ta åt sig sitt barn, att man inte kan älska, att man inte 
tycker det är det underbaraste som finns. (Men) alla har nog tyckt att jag varit en bra mamma, 
att jag lagt mycket tid. (…) Hur jobbigt det än har varit så skulle ju livet vara ganska tomt (utan 
barn). (…) Det är en nedärvd instinkt sen stenåldern att man ska fortplanta sig (skratt), 
människosläktet ska överleva. Och sen att det är det ”normala”, att det ska vara en familj med 
helst två barn och hus, det är fortfarande så hur mycket än samhället förändras egentligen. (…) 
Men det är ju fortfarande så att man inte direkt pratar om det här att man inte klarar av att ta till 
sig sitt barn. Tror att folk har jättesvårt att prata om det. Det är ju ingenting att skämmas för, det 
är ju en reaktion kroppen får egentligen. Men det är klart, om förlossningen gått jättebra och 
allting är normalt, då kanske man absolut inte vill tala om att man inte kunnat ta till sig barnet. 
(Susanna) 
 

Att infria det förväntade – och att inte göra det. Att vara ”normal” – och inte. Helst ska man 
infria de olika ”normalitetsstrategierna” som står till buds. Om vi gör en första ansats till 
tolkning av citaten ovan kan man med lite radikal fantasi spetsat med en dos ironi hitta 
följande: Man bör ha en partner, och hittar man ingen tillräckligt okej kan man förväntas nöja 
sig med den man har, i alla fall tills något bättre dyker upp, för tvåsamheten är viktig ur 
normalitetssypunkt. Det ska också kännas fantastiskt att skaffa barn inte bara för sin egen 
skull, utan också för sina föräldrars, som förväntar sig barnbarn. Dessutom bör man, om det 
råkar bli en av olika skäl mindre tilltalande vardagssituation helst kämpa på och stå ut 
eftersom kärnfamiljen inbegriper högt ställda förväntningar på lycka och harmoni. Lycka är 
något som kan uppnås men då bör man ha landat i sig själv och verkligen gjort ett medvetet 
val att bilda familj. Man bör också vara helt på det klara med hur agera den bästa förälder som 
ur normalitetsaspekt går att uppbringa. Kan man inte det utlämnas man till dåligt samvete, 
som dessutom i värsta fall kan förstärkas av omgivningen. Har kvinnan av någon anledning 
svårt att ta till sig sitt barn har hon inte så många att vända sig till. Viktoria har till skillnad 
från Susanna varit närvarande i sitt föräldraskap. Betyder det att Viktoria är en bättre mamma 
och Susanna en sämre? Naturligtvis inte, men med tanke på de förväntningar inbäddade i 
myten om ”det goda moderskapet” är det inte konstigt om dåligt samvete uppstår. Det är 
heller inte särdeles märkligt om Lina och andra med henne ryggar för ansvaret att bära och ta 
hand om ett barn. Ulrika har en grundläggande rädsla att föra sina gener vidare, även om hon 
menar att endast tjugo procent består av rädsla och resterande åttio procent handlar om att hon 
inte är mammaämne. Som Elise mycket riktigt påpekar har kvinnor idag mycket med sig i 
bagaget, och kanske betyder det att de i förlängningen inte skaffar barn. Kunde man släppa på 
förväntningarna om det ”goda moderskapet” så skulle kanske de kvinnor som redan är mödrar 
slippa det dåliga samvetet för allt vad ”riktig mamma” anses stå för, och därmed frias från 
tvånget att leva upp till något som hon inte är, kan eller vill vara. Så långt allt väl. Men 
bottnar informanternas ambivalens endast i rädslor och farhågor för omsorg och ansvar? Nej, 
så är förmodat inte fallet, och det skulle innebära en orättvis förenkling. Idealen har vi 
antagligen haft med oss sedan den ”svenska modellen” klev fram i rampljuset, och med 
dagens barnomsorg och försäkringssystem så underlättar det i allra högsta grad för de kvinnor 
som vill ha barn och en yrkeskarriär. Tyvärr så verkar det inte lika enkelt för de kvinnor som 
inte vill ha barn, men heller inte en karriär. Faller de då ”utanför” den svenska modellen? Är 
de då ”mindre värda”? Är det så att vi måste skylla på karriären om vi inte vill ha barn? Är 
man otacksam om man inte utnyttjar de goda förutsättningar vi har i Sverige? 
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Därför skulle jag så gärna vilja veta när en person säger att det är egoistiskt att inte skaffa barn; 
tycker dom att man är skyldig samhället att reproducera sig, eller vad är det som…vad menar 
man? Eller ligger det något – men gud, bara gå runt och tänka på sig själv, va oförskämt! (Lina) 
  

 
Egoism? 
 
I 1700-talets Frankrike krävdes en enorm övertalningsförmåga för att få kvinnor att acceptera 
moderskapet; eller kanske snarare att förlika sig med vad man månde gå miste om när man 
blivit mor. Kvinnor behövde övertygas om barnens marknadsvärde för att förstå 
”nödvändigheten”  att fortplanta sig, och för att hårdra det hela kunde man tänka sig och 
möjligen stå ut med att bära och föda ett barn, men vid amningen gick gränsen för vad man 
ville utstå som mor. ”Den goda modern” står i direkt opposition till det som kvinnor som 
väljer bort barn ofta anses ha; egoism. I Frankrike ville kvinnor ”veta allt och göra allt”, och 
det vore ingen överdrift att påstå att detta beteende har förstärkts genom århundradena. När 
jag frågade kvinnorna i studien om de hade någon relation till uttrycket egoism i samband 
med det bortvalda moderskapet så var det något de kände igen, men knappast definierade som 
negativt. Ulrika tycker själv att hon är superegoistisk när hon bara tänker på sig själv, men 
förstår inte parallellen till och vad det har att göra med hennes medvetna val. Carinas och 
Susannas funderingar går i samma banor då de tycker att det är lika egoistiskt att skaffa barn, 
och även Lina vänder på begreppet. 
 

Man kan ju inte vara egoistisk samtidigt som man valt bort något som inte finns, det är ju inte så 
att jag lämnat bort…så jag kan ju inte vara egoistisk när jag inte har något att välja bort 
egentligen…när jag tänker efter är det ju inte egoistiskt, där är det väl mer egoistiskt att skaffa 
barn för sin egen skull och sen inte reda ut situationen. (Carina) 
 
Alltså när jag tänker på vad det finns för skäl att skaffa barn så är det ju bara rent egoistiska 
skäl…jag frågar folk ”varför skaffar man barn?” och dom jaaa..man vill ha någon att älska och 
bara ge en massa kärlek och man vill lämna nånting kvar efter sig och ja, det är såna skäl. När 
man tänker efter är det ju rätt lustigt, det är jättemärkliga skäl. (…) Jag tycker det är nånting och 
vara stolt över att man tänker på sig själv, jag ser ju inte det som något negativt, utan det är 
något man ska vara jävligt stolt över, för har man sig själv så är man rätt säkrare ändå tycker 
jag, nä, jag tycker det är en bedrift att vara egoistisk till sin egen fördel. Egoism har ändå en 
negativ…det är värdeladdat liksom, det beror på hur man definierar det ordet. (Lina) 
 

Egoism är således inget kvinnorna förknippar med sitt val. Tvärtom så tycker de att begreppet 
istället kan utgöra någon form av ideal och lika gärna, om inte mer, tillskrivas de som väljer 
barn som de som väljer bort. Flera av informanterna anser också att det kan vara mycket 
egoistiskt att producera en kopia av sig själv. I detta döljer sig en mer eller mindre offensiv 
reaktion mot den biologiska reproduktionen. 
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I klistret 
 

Natalie vill kunna välja. Hon vill ha full auktoritet, bestämma över sin kropp, välja sin familj, 
och motsätter sig sina kompisars reaktionära funderingar och påhopp. Natalie är som bekant 
endast femton år. Visst kan man avfärda det hela som att hon bara är femton år, och inte klar 
över sina val, men det vore att nedvärdera och underskatta hennes åsikter då hon är medveten 
om att det hon funderar över kan komma att ändra sig med tiden. Det viktiga är alltså inte vad 
hon kommer att välja i framtiden utan funderingarna som hon har nu. De finns, de är uttalade, 
självständiga, tydliga och klara och visar därmed på ett annorlunda och aktivt 
ställningstagande samt funderingar lika relevanta som hennes äldre jämlikars. Hon är 
ambivalent inför moderskapet och den biologiska reproduktionen och förstår inte varför ett 
barn nödvändigtvis måste bäras och födas fram av den individ som barnet sedan kommer att 
kalla mamma. Faktum är att Natalie inte är ensam om sina tankar. Den biologiska faktorn 
skrämmer, som vi sett, Ulrika, men även Lina, som helt enkelt inte ”tror på gener” och tror sig 
kunna vara en bättre förälder till någon hon inte själv fött fram. Natalies främsta skäl till 
adoption är att hon vill ha ett val. Ulrika är rädd för den genetiska aspekten (om än mycket 
lite) och att föra över det som är mindre bra, vilket alltså betyder att rädslan grundar sig i en 
tro på det genetiska arvet. Lina förhåller sig tvärtom, när hon menar att generna inte betyder 
någonting, och har därmed inget specifikt skäl till adoption – hur kan det då komma sig att det 
skulle kännas så naturligt för henne att adoptera? Själv har hon inget bra svar på frågan. 
 

Adoption känns mer naturligt ju längre tiden går. Varför? Det verkar spännande. Kanske ett 
fånigt skäl förvisso. Men det är också en egen individ. En egen individ! Som inte är färgad av 
mig och T, inte färgad av mina åsikter, mina tillkortakommanden, mina fel och brister, men 
heller inte mina fina egenskaper och mina bra sidor. Jag vet inte om jag tror på gener. Dom 
känns väldigt tveksamma. Jag tror på socialisation. Varför känns det då bättre att adoptera – 
eller åtminstone likvärdigt med - än att skaffa biologiska barn? Det är märkliga tankar. Men 
hela tiden dyker meningen upp; det är en egen individ. Inte färdigstöpt. Inte helt hundra vad 
denna individ kan förmodas bli. Men hur hänger det ihop? Jag motsäger ju mig själv. Det borde 
inte spela någon roll. För jag tror på socialisation, inte gener. Kan familjeband bli för tajta? En 
rädsla för att binda sig? Till ett barn? En befängd tanke, eftersom ett adopterat barn självklart 
blir precis lika beroende av sina föräldrar som ett biologiskt. Men ändå. Fler perspektiv. Kan se 
andra vägar. Kanske mer vidsynt. Inte självklart att det bara är mitt. På gott, inte ont. Det 
skulle kännas bra. Att inte vara beroende – för någon part. 
 

Det här var mina egna ej färdigformulerade tankar. De ingår i texten för att belysa det jag har 
funderat på länge men inte gjort tydligt – men som fick en kraftig skjuts under intervjun med 
Lina – och framförallt Anette. Vi är alltså flera som tänker likadant. Anette försöker 
formulera sig så gott det går, när hon i följande långa citat problematiserar den biologiska 
reproduktionen och förklarar att hon mycket väl skulle kunna tänka sig att adoptera, men 
också funderar över om det vore helt okej att adoptera utan att först ha försökt få egna barn. 
Det är mycket intressant att det kan tänkas vara acceptabelt att adoptera endast om man inte 
kan få egna barn – inte annars. Det tål verkligen att jämföras med Natalies ställningstagande 
som i relation till Anettes funderingar känns extremt nydanade. 

 
…men det blir nån knorr nånstans…man ska ju ha försökt först och sen kan man släppa det – 
bryta det bandet och sätta in ett annat band som är tvärtom…ja…för då skulle jag nog vilja ha 
både och…(både biologiskt och adopterat). Och så känner man att det är så många barn i 
världen som haft det förskräckligt förfärligt - kan man inte börja med att ta hand om dom på nåt 
vis? Nu är det ju Moder Teresa-varning, men…jag är mycket positiv till adoption. (…) (Och) 
den där biologiska klockan…jag tänker på varför det är så liksom överdrivet klistrigt, det här 
med mamma-barn, varför det är så i symbios, varför det är så…jag kan inte uttrycka mig, men 
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det är nog det…att det är överdrivet. För tight…klistrigt…eller kletigt, att det blir för mycket en 
enhet med barnet och mamman. Det har nog att göra med att då har jag ju ingen frihet. En annan 
acceptans kanske (om adoption) …det är många föräldrar som har förväntningar att dom 
(barnen) ska vara duktiga i skolan och dom ska ha det och det, men kanske mer accepterar att 
barnet är som det är när det är adopterat. (…) Nyblivna föräldrar kan ibland bli ganska sådär 
precis som om dom blivit frälsta, dom går lite på moln, och det är ju säkert världens kick. Det 
har säkert med det där…att det blir så nära, det är faktiskt mina gener med där i den personen, 
och när det är adoption så blir det inte det utan det kommer ett filter emellan på nåt vis. Om jag 
nu skulle göra det (adoptera) hade jag nog haft mer acceptans för det adopterade barnet och gett 
det kanske till och med mer frihet…ett annat sätt…bemött det på...faktiskt – än det egna. (…) 
Det är ju rätt intressant med adoption, att det nästan är enklare att tänka sig att adoptera än att 
skaffa barn själv. Av vilka grunder? Är jag väldigt rädd för smärta? Nää.. Är det kroppsligt? 
Näe..strunt samma..näe.. För mig själv skulle jag mycket väl kunna tänka mig att jobba 
volontärt, ge mig ut. Så det är kanske nåt sånt som sitter kvar…och den bilden är tydligare än en 
bild där jag själv skulle bli förälder och ha familj.  
 

Vad döljer sig i detta? En rädsla för moderskapet? En rädsla för biologiska band? Att hellre 
arbeta volontärt och inte binda sig? Många faktorer kan spela in, men en möjlig tolkning är en 
outtalad rädsla för det självklara, inför förväntningarna, inför bullmamman och megamorsan, 
kort sagt; det som förväntas av kvinnan när hon burit och fött ett barn, vilket på klassiskt 
manér innebär en uppoffrande och ompysslande livsstil med inslag av beroende från båda 
parter; ett liv där egentiden sätts åt sidan och inte mycket utrymme ges åt annat än att just vara 
mamma. Det kan tänkas att kvinnorna ovan försöker undvika allt detta – men ändå inte missa 
upplevelsen och det vackra i att ha barn. Dock bör de vara lika självständiga som kvinnan 
(och/eller mannen) som valt att ta hand om dem. Ovan är tolkningar – inte sanningar – och jag 
lämnar naturligtvis fältet öppet för andra tolkningsramar än mina egna, men jag vill ändå 
understryka problematiken i det empiriska material jag haft för hand. Det är komplicerat, 
tvetydigt och svårtolkat. Därtill kommer mitt eget minnesarbete, som förutan hade känts 
falskt, eftersom jag är en individ med samma eller liknande funderingar som mina 
informanter. Jag ämnar lyfta fram rubbet i dagsljus. Det är sedan upp till läsaren att tolka fritt 
– men ha i åtanke den heterosexuella matrisen, som vi snart ska återvända till.  
   Beck & Beck-Gernsheim menar att vi i det ”genetiska paradiset” är fria att välja. Natalie 
kommer kanske att göra ett sådant val. Vad händer om fler kvinnor väljer att göra som 
Natalie? Att tänka som Natalie? Vad innebär det för mödrandet och fadrandet – eller med 
Holms samlade uttryck – modrandet? Om moderskapet är mer kultur än natur frångår vi med 
tiden de klassiska förväntningarna och kommer därmed att ställa helt nya krav och anta andra 
positioner än det biologiska föräldraskapet. Det sker redan i ombildade familjer där de sociala 
banden kan komma att vara mycket viktigare än de biologiska. Genusaspekten blir också 
tydlig. Om en mor kan fadra kan också en far mödra, vilket redan är uppenbart i så kallade 
regnbågsfamiljer. Motståndet och undran inför en obligatorisk heterosexualitet tycks allt 
större och på sikt kommer undran inför familj och biologisk reproduktion kanske att bli 
detsamma. Omvänt hyllas i motsatt läger den på piedestal satta kärnfamiljen där man kan 
tänkas vara mer förälskad i själva kärleken än partnern, som också är utbytbar på ett sätt som 
kärleken inte är. Det handlar återigen om att vara det normala – och inte. Det förväntade – och 
motståndet. Förutsättningarna att bilda familj är bättre än någonsin; ändå skjuts beslutet på 
framtiden. Dock väljer de allra flesta föräldraskap, men även för den kvinna som väljer att 
bilda familj tycks livet som mamma inte heller vara en helt igenom önskvärd tillvaro, hur 
mycket man än älskar sina barn.  
 

Hon är ingen ”sån” mamma, säger hon. Tycker det är mycket roligare nu när dottern är vuxen. 
Med en rysning avfärdar hon småbarnsåren, och förklarar att det nu istället blir roligare för 
varje dag. Berättar också om en vän till henne, som valt bort barn, något hon och sambon är 
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överens om. De var tydliga med sitt beslut inför vänner och familj, men fick utstå allahanda 
påhopp om vad de missade i livet. Nu önskar hon att de aldrig hade sagt något, för då hade de 
sluppit alla kommentarer eftersom omgivningen förmodligen hade trott att de försökte få barn 
men inte kunde. Då hade de inte vågat fråga, och det hade varit lugnare, menade hon. 
   En annan kvinna saknar tiden. Den som hon inte får att räcka till. Jag tycker lite synd. 
Samtidigt tänker jag ”så skönt att ha den tiden, att inte ha barn”. Kanske föraktar jag det lite, 
känner jag mig inte helt tillfreds med att upptäcka. Men kanske föraktar jag lite av 
”gnällandet”, även om jag vet att det inte alls är gnäll. Tycker att har man nu tagit på sig 
ansvaret att skaffa barn så får man finna sig i det. Hon ser trött ut. Mamma till två barn, varav 
det senare inskolas på förskola med tanken att mamma ska återgå till arbete. Hon är inte helt 
säker på att hon vill gå tillbaka till jobbet – eller jo – det vill hon ju, men säger att det är så lite 
tid över till annat då. Uttrycker det som att nu börjar stressen igen. Hon vill inte jobba heltid 
igen, för då får hon ingen tid över till sig själv. Man skulle gå ner i tid, säger hon. 
   Tankarna i händelsen har några år på nacken. Är inte det första, tror jag, som jag skulle 
tänka i samma situation idag. Men fortfarande finns det där: ”en riktig mamma!” Har man gett 
sig in i leken får man leken tåla. Men pappan då? Varför kan jag inte minnas att jag tänkte på 
hans roll i det hela? Och tiden; den verkar förresten inte bara saknas för att ägnas åt barnen, 
nej; tiden som kommer på tal handlar om egentiden, som man så hett längtar efter. Se där, 
ytterligare ett skäl att inte skaffa barn, minns jag att jag tänkte. 

 
De faktiska anledningarna till varför man väljer att bilda familj borde analyseras, då den 
individ vars önskan att reflektera över sin tillvaro i själva verket kan mynna ut i ett scenario 
där man har varken tid eller utrymme att reflektera, vilket kan betyda att ingivelsen är 
omedelbar och oåterkallelig. Har ingivelsen sin grund i en heterosexuell matris så är kanske 
familjen och moderskapet inte så önskat som det påstås. Det ”normala” är att bilda familj, 
vilket i värsta fall följs av en helt ”normal” tillvaro som stressad småbarnsförälder med mer 
eller mindre akut tidsbrist och jämställdhetsproblematiker. Beck & Beck-Gernsheim menar att 
det handlar mer om en konstruktion av normalitet än om en faktisk normalitet, där 
relationskonflikter handlar om mycket mer än hushållsarbetet. Den förväntade normaliteten 
väcker också frågor om identitet; vem man önskar vara och vad det innebär att vara en 
modern kvinna eller man. Beck & Beck-Gernsheim kallar det för en konflikt bakom 
konflikten, där det viktigaste är hur vi bör vara för att vara ”normala”. Kampen för en 
autentisk identitet försvårar inte bara partnerskapet utan även beslutet att bilda familj.  
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Att vara eller inte vara det obligatoriska – analys och diskussion 
 

En pappa kan ta hand om hundra barn, men hundra barn kan inte ta hand om en pappa. 
           
           Italienskt ordspråk 
 

Ovan är hämtat från Linas berättelse, och illustrerar det svåra i att sätta den italienska kulturen 
mot den svenska. Lina går inte i det obligatoriskas fotspår, och för det får hon utstå 
kommentarer som är svåra att bemöta. Det centrala för en kvinna i Italien är att vara mor – 
men Sverige torde trots allt inte ligga så långt efter. Skillnaden är att svenska kvinnor är 
yrkesverksamma småbarnsföräldrar, till skillnad från många italienska mödrar. Påhoppen är 
troligen inte lika massiva som i Italien, och framförallt förväntas inte svenska kvinnor skaffa 
barn särdeles tidigt; över trettio är ingen märkvärdig ålder för förstföderskor, och snart heller 
inte mot fyrtio. Men skaffa barn ska vi – inför detta ingen pardon – för att dra det hela till sin 
spets. I Italien uttalat. I Sverige outtalat – men fortfarande där i allra högsta grad. 
   Diskursanalytiskt står vi inför två betydelsebildningar, även om det diskursanalytiska fältet 
är brett, och med många olika infallsvinklar. Enligt Marianne Winther Jörgensen & Louise 
Phillips (1999) är diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen). (1999:7) Med hjälp av Gramscis hegemonibegrepp tydliggörs den organisering av 
samtycke som utgör familjebildningens vagga. Vi förväntas bilda familj. Det resonemang jag 
för i denna studie utgör motdiskursen. Den är avvikande, men kanske inte oönskad. Det är 
således inte säkert att den hegemoniska är önskad. Vad motdiskursen gör är att representera 
framtiden, liksom moderniteten förmodade göra på trettiotalet i Jonssons Blod och jord i 
trettiotalet (2008). Som vi sett härskade till stor del ändock det antimoderna, det vill säga 
hemmet, familjen och moderskapet. Det moderna blev en bifigur i debutantromanerna, och 
den ideologiska bilden av kvinnorna vara kvinnor och männen män kvarstod. Så har vi då inte 
kommit längre än så i 2000-talets Sverige? Svaret tycks tvekande. Den ständiga 
moderniseringsprocessen står i antagonism till nyfamilismen. Familjepolitiken söker vänslas 
de två genom fördelaktig barnomsorg och andra familjevänliga åtgärder, men kvarstår gör 
egentiden som inte räcker till och friheten som ofta går i graven tillsammans med 
familjebildande. Pusslar gör man för att bibehålla åtminstone något av sin frihet i kamp mot 
tiden och med familjen. Den växande (?) jämställdheten till trots – varför går kvinnorna med 
på att förbli kvinna? Är moderskapet lika omhuldat och de antimoderna tendenserna lika 
starka idag som i Jonssons analys av det dåtida Sverige? Varför kan man med ett snett leende 
instämma i ett uttalande från Ursula von der Leyen, som fritt översatt innebär att kvinnorna 
inte vill ha barnen de vill ha5.  Informanternas berättelser handlar om kvinnorna som inte vill 
ha barn, om kvinnorna som efter vissa tveksamheter ville ha barn, men också om kvinnor som 
möjligen kan tänka sig barn som de följaktligen kanske ändå inte vill ha. Moderskapet är inte 
längre instinktivt. Det förändras. Det är inte självklart. Och frågan är om det någonsin har 
varit det. I Frankrike övertalades kvinnorna att skaffa barn och i det samtida Tyskland tas 
krafttag för att stärka nativiteten. I trettiotalets Sverige lades i en stor del av skönlitteraturen 
ett socialkonservativt täcke över de modernistiska strömningar som emanciperade kvinnor, i 
en trolig rädsla över alldeles för låga födelsetal, och i dagens Sverige ökar åldern för 
förstföderskor och tycks tveksamt om alla kvinnor fortfarande kan tänka sig att skaffa barn. I 
TV3:s omåttligt populära dramaserie Sex and the City diskuterades singelliv, frihet, jämlikhet 
och moderskap flitigt under många år, och banade väg för självständiga kvinnor som tar för 
sig i livet och klarar sig fint utan familj, man och barn6. Barnmorskan Elise förklarar att 
                                                 
5 ”Idag är frågan om under de nuvarande rambetingelserna dessa kvinnor överhuvudtaget vill få de barn de 
önskar sig.” [Min övers.] (http://www.familien-wegweiser.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/...)  
6 Det kan dock diskuteras hur detta är med sanningen överensstämmande med tanke på den sista säsongen och 
efterföljande film från 2008 där tvåsamheten, till skillnad från övriga säsonger, eftersträvas och hyllas. 
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”…dom grundläggande grejerna har liksom försvunnit på nåt sätt”. Beck & Beck-Gernsheim 
menar, liksom Elise, att ett generationsskifte gör att många kvinnor står utan förebilder då de 
inte önskar detsamma som det deras mödrar hade. Kvarstår gör faktum; kvinnan måste stärkas 
i sin modersroll; måste övertalas att anamma den. Den är inte instinktiv; den är utan tvekan 
istället intellektuell och medveten. Det sker inte längre naturligt att vilja ha barn. Djuren 
handlar efter instinkt – något människan inte längre gör. Ändå uppstår ett mindre fanatiskt 
behov att finna på instinkter som inte finns. Som exempelvis den biologiska klockan. Kan 
man skönja ett moderskap som patriarkatets sista försvar, där kvinnorna med barn bevarar den 
”naturliga” och hierarkiska över- och underordningen mellan män och kvinnor?  
   Jag tar mig i avslutande kapitel, som får anses vara en mix av analys och diskussion, rätten 
att använda mig av den intersubjektiva förståelse vilken Hunt lyfter fram som väsentlig i 
forskningsarbete. Det empiriska materialet har visat att kvinnorna delar flertalet åsikter om det 
bortvalda och omhuldade moderskapet, samt andra med det relaterade begrepp. Så gör även 
jag, och den teoretiska ramen samt andra populärkulturella och populärvetenskapliga 
infallsvinklar har visat sig vara ett tydligt tecken på att vi inte är ensamma i våra funderingar. 
Därmed är det som återges inte objektivt, utan intersubjektivt. 
 
 
Kris i befolkningsfrågan – igen? 
 
Står vi inför en befolkningskris? Även om det enligt SCB föds mindre barn än tidigare, så bör 
frågan fortfarande ställas; har inte ett antal kvinnor i alla tider ifrågasatt modersrollen och den 
så kallade modersinstinkten? Har det inte alltid funnits kvinnor som inte velat ha barn? Är 
”problemet” större idag än det varit tidigare? Är det ens ett problem? Kan det till och med 
vara ett konstruerat sådant? Kanske finns det en barnlöshetsdiskurs som säger att det föds för 
lite barn, vilket innebär att man bör ställa sig kritisk till eventuella påståenden om en befarad 
kris i befolkningsfrågan. Är det inte snarare en förväntad obligatorisk heterosexualitet, 
tvåsamhet och kärnfamilj som genererar ett diskursivt antagande om att i det fall det svenska 
gifta paret med villa, Volvo och vovve inte skaffar barn så står Sverige inför en 
befolkningskris? 
   Eftersom diskurserna har en tyngd bakom sig och är mer eller mindre konstituerade på 
bestämda sätt gör det dem svårforcerade, men heller inte helt omöjliga att tänka annorlunda i 
och påverka. Dock förefaller det svårare för vissa än andra att förändra. Med moderskap och 
familj följer också strukturella begränsningar som gör att vi gör som vi alltid gjort, och till 
synes är tradition och en nykonservativ grundsyn det som äger största hegemoni. 
Informanterna i studien tillhör alla (vit) medelklass eller däröver och handlar utifrån en med 
individualistiska förtecken mer eller mindre styrd diskurs, men står stundtals med annan fot i 
traditionalistiska läger. Valet är dock kvinnans. Det går emellertid inte att skriva under på att 
den lågavlönade kvinnan med utländskt ursprung har samma möjligheter. Traditionen kan 
kräva att hon ingår äktenskap med tillhörande familjebildning. Valet är inte längre hennes. 
Det är förmodligen hans, eller möjligen släktens. Kanske, som tidigare nämnt, kan man se 
moderskapet som ett patriarkatets sista försvar, speciellt för utrikes födda kvinnor och män 
med traditionella värdegrunder. Skillnaden mellan kvinnor borde betonas i minst lika hög 
grad som skillnader mellan kön. För att förstå moderskapets grundläggande problematik bör 
man studera kvinnors olika sociala tillhörighet, och starta, vilket Smith understryker, 
forskningsresan i kvinnors vardagsliv och erfarenhet. Smiths begrepp ruling relations kan 
hjälpa till att avslöja maktstrukturer och diskursiva objektifierade medvetanden som hindrar 
förändring till det bättre. 
   Trots valet som dock kan göras av de flesta kvinnor i dagens Sverige, väljer de allra flesta 
barn. I vilken utsträckning är barnen planerade egentligen? Kan man dra det så långt som att 
kalla det oreflekterat ”slarv” – som tål att jämföras med Linas ”fältarbete”? Naturligtvis 
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önskar många att bilda familj, och jag motsätter mig inte detta på något sätt, men jag vill 
också understryka att just önskan kan ventileras och analyseras både en och två gånger, 
liksom dem som är så tveksamma till moderskapet. Redan Simone de Beauvoir insåg att 
moderskapet långt ifrån räcker till för att tillfredsställa kvinnor. Lundqvist & Roman 
förklarar, som vi tidigare sett, att få barn är ett medvetet och aktivt val, ett sätt att tillföra livet 
och parrelationen något mer samt att barn närmast kan ses som en bekräftelse på ett bra 
förhållande. Samtidigt, fortsätter de, kan inte längre beslutet att skaffa barn betraktas ”som en 
`naturlig´ del i ett förutbestämt livslopp, utan kan väljas bort till förmån för något annat. 
Därmed skapas nya levnadssätt som radikalt skiljer sig från tidigare mönster.” (Lundqvist & 
Roman 2003:30) Jag ställer mig frågande till om så verkligen är fallet. Det finns kvinnor som 
väljer bort barn, men det medvetna och aktiva beslutet att skaffa barn bör ifrågasättas om det 
verkligen är så medvetet som Lundqvist & Roman påstår. Snarare ett minutiöst planerande för 
att till slut kunna infria de förväntade rollerna. Medelåldern för förstfödslar höjs och kvinnan 
(och mannen) vill ge plats åt egna önskningar och självförverkligande. Barnafödandet skjuts 
upp för att hinna njuta av livet, medan chansen finns. Samtida individualisering tenderar till 
ett ”undvikande” av att bli äldre och i ett samhälle där ungdomlighet sätts främst förvandlas 
frågan om barn eller inte till ett beslut längre fram i livet. Barn verkar för många inte (längre) 
vara något som man hett längtar efter, men till slut landar många ändå i (kärn)familjen. 
Självklart finns det kvinnor som verkligen längtar efter barn och är mammaämne ut i 
fingerspetsarna, men det finns säkerligen också en stor del av de tveksamma som till slut 
fogar sig och planerar sitt liv så att barn ska kunna kilas in i det liv man kanske mest av allt 
ville ha för sig själv. Med andra ord så tror jag inte att vi så radikalt skiljer oss från tidigare 
livsmönster som Lundqvist och Roman påstår. Däremot hägrar möjligheten – men först måste 
fler slå sig igenom och hitta alternativ till den sega förväntade rollprestation som kallas 
”mamma”.   
   I Sverige innebär befolkningspolitiken en strävan mot fler barn, inte färre. Hade så många 
kvinnor skaffat barn om det inte funnits en så fördelaktig barnomsorg? Hade det, om inte, 
inneburit en sorg och en saknad? Förvisso, för de kvinnor som verkligen önskar barn (och 
med en lätt ironisk ton kunde en sämre barnomsorg och föräldrapenning kanske sålla agnarna 
från vetet – det vill säga skilja ut dem som verkligen vill ha barn från dem som egentligen inte 
vill men skaffar ändå – eftersom det möjligen kan vara som Lina misstänker – att man allmänt 
känner sig skyldig samhället att skaffa barn eftersom man har chansen). Men de andra – de 
som inte önskar barn egentligen – kan det vara så att de skaffar barn ändå? Människan har 
hjärna och intellekt och handlar inte efter instinkt. Att vilja ha barn sker inte naturligt; därför 
inpräntas att man måste skaffa barn. Judith Butlers heterosexuella matris förklaras i att säkra 
kulturen i ett samspel mellan makt och diskurs, där kvinnan och den presumtiva modern är två 
av spelpjäserna. Förutom att ordet ”kvinna” bortser från skillnader mellan kvinnor så 
implicerar det påstådda ”naturliga” essenser och ursprungstillstånd där instinkter antas 
självklara. Butler motsätter starkt dessa påstått förutbestämda essenser, och redan på 
fyrtiotalet andades Simone de Beauvoir samma nydanade luft. Vi görs till kvinna och man. 
Och görs följaktligen till mor. Till moder, megamorsa, bullmamma – alla framkallade och 
skapade identiteter. Som vi har sett finns det kvinnor som har mycket svårt att leva sig in i sin 
förväntade rollidentitet. Men det betyder också att gå miste om en socialt erkänd identitet – 
den av den dominerande kulturen diskursivt formade obligatoriska heterosexuella varelse som 
kallas mamma. Och det kan i allra högsta grad vara en avskräckande tanke. Så avskräckande 
att man förmodligen gör som man alltid gjort – bildar familj. Kvinnan som väljer bort barn 
kan draget till sin spets med andra ord riskera en identitet som ”riktig kvinna”, lika normativt 
och kulturellt konstruerat som Butler, liksom författaren till Heterofil, antyder heterosexualitet 
vara. Därmed tassar vi på tå kring den emancipation som skulle kunna åtföljas av ett 
modernitetstänkande utan nykonservativt täcke. 
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Människor som av någon anledning har gjort det till det huvudsakliga. Människor som av någon 
anledning har gjort det till sitt främsta uppdrag, det de genomför med större precision och mer 
undantagslöst än något annat, än något som helst annat i tillvaron; heterosexuella. Ett uppdrag 
man tagit på sig på sådant allvar att man håller fast vid det livet ut och, som sagt, undantagslöst 
och med precision och en träffsäkerhet på inte mindre än hundra procent genomför på ett sätt 
som gör att det procentuellt i träffsäkerhet står över nästan alla företeelser och uppdrag I 
LIVET. Detta alltså med en sådan frenesi och uppenbar glöd att man inte tillåter sig en enda 
procents misslyckande. (ur Heterofil) 

 
 
Det kompletta föräldraskapet 
 
Utan barn var man på trettiotalet inte ”en riktig kvinna”, om vi återknyter till Jonssons analys 
av debutantromanerna. Det är mycket intressant att de analyserade romanerna alla är skrivna 
av kvinnor. Av vilken anledning torde dessa försvara sin egen underordning, som är ett led i 
den urgamla biologistiska legitimeringen av kvinnan som sekundär i förhållande till mannen. 
Ett möjligt svar ligger i kulten av moderskapet. Som mor ansågs kvinnan inta en högre 
position, det vill säga överordnad mannen i egenskap av mor – men inte annars. Detta innebar 
en positiv kvalitet i underordningen, men förmodligen drunknade stoltheten i blöjbyten och 
matlagning, den ”unika” positionen som mor till trots. Kanske var det likafullt bättre med 
något än inget, kan man krasst konstatera. Så var står vi då idag? Är det egentligen – för att 
dra saken till sin spets – så stor skillnad? Ja, det är skillnad, invänder säkerligen de kvinnor 
som är mödrar. Jag hoppas verkligen att det är så. Tyvärr berättar böcker som Skriet från 
Kärnfamiljen och Familjens projektledare säger upp sig något helt annat. Vi vill ha en 
förändring av över- och underordningsproblematiken. Vi kräver en förändring. Och kanske 
ska man kalla det en jämställdhetsproblematik istället för över- och underordnings-
problematik, men fortfarande brottas vi med företeelser som att hans yrke anses viktigare än 
hennes, att hon tar större ansvar för hemmet, att han leker med barnen på sina pappadagar 
istället för att tvätta, och så vidare. Jag är enig med Bergensten när hon understryker att 
jämställdhet måste finnas i hjärnan, inte bara i handling. Att vara jämställd är inte detsamma 
som att vara jämlik. Men på hemmafronten inte mycket nytt. Fortfarande tillskrivs mannen 
mer kultur och kvinnan mer natur. Rousseau åskådliggjorde värdet i att lyda ”naturens 
impulser”, liksom modersrollen i trettiotalets Sverige fick ett naturligt och socialt värde. 
Diskursens grundproblematik framträder tydligt när man inser att Jonssons analys av 
trettiotalets kvinna som särartad i förhållande till mannen kanske kan appliceras även på 
dagens relationer. För vi träffar henne i livsstilsmagasin. Den heterosexuella megamorsan 
personifierad. Finns hon inte på riktigt så är hon åtminstone en åtråvärd bild av den perfekta 
mamman. I trettiotalets debutantromaner var kvinnan rejäl, ordentlig, frisk, stark och visste 
sina plikter. Robusta kvinnor framställdes som långt mycket lämpligare mödrar än sina 
klenare jämlikar, och speciellt om dessa misstänktes vara av annat ursprung än Sverige (det 
kunde tydligen räcka med att ha svart hår för att vara en mindre omtyckt individ). Män skulle 
helst vara blonda, bredaxlade, starka och stolta över sin jord och hembygd. Vad vi så har för 
handen är det perfekta paret boendes på landsbygden; det vill säga de utan tvekan mest 
lämpliga föräldrarna och det virke av vilket barn skulle bäras, födas och fostras till ett 
befolkningsmaterial utan fel och brister. Vad har hänt sedan dess? Kanske inte så mycket som 
man skulle önska. Fortfarande ska kvinnorna vara rejäla, friska och sunda – och helst 
anammat ett avancerat miljötänk. Männen behöver inte nödvändigtvis vara blonda och 
bredaxlade, men ska kunna sköta hammare, spik och gräsklippare likafullt som syltningen och 
saftningen som pågår i köket under kvinnans diskreta överinseende. Med andra ord endast ett 
fåtal skillnader från trettiotalet. Dock är vi numera moderniserade med storbildsteve, mobila 
bredband, mikrovågsugnar, köksöar (så att alla ska kunna laga mat samtidigt!), och stora 
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fantastiska badrum (så att alla ska kunna borsta tänderna samtidigt!). Och naturligtvis den 
viktigaste skillnaden – att kvinnan har en yrkeskarriär. Också. Männen å sin sida torde inte 
duga mycket till utan att agera jämopappa och vara lika rejäl med saftningen som med 
snickrandet. Men förutom detta är det ungefär samma scenario; två rejäla, friska och dugliga 
svenska individer som bor tillsammans, företrädesvis på landet där barnen kan få en fantastisk 
uppväxt och vara nära naturen. Jag kan ha fel, men jag tror att det är i denna perfekta avbild 
som barn förväntas komma. Inte är det i trerumslägenheten i det invandrartäta 
bostadsområdet. Inte är det trerummaren som dyker upp i livsstilsmagasinen. Det är heller 
inte det polska eller irakiska paret som figurerar i Vi i Villa7.  
 
 
Att mobilisera det ”onaturliga” 
 
Låt oss anta att nativiteten sjunker ytterligare, att svenska kvinnor så till sist anammar 
emancipationen och väljer egentid framför familjetid; inte längre låter sig övertalas till 
moderskapets påstådda instinktiva välmående. Om man drar en samtida parallell till Jonssons 
trettiotal, landar man i en undran över vem som då ska förmodas skaffa barn. Vilka bör bilda 
familj? Vid sjunkande nativitet står landet inför en förmodad befolkningskris, med en ojämnt 
fördelad befolkningspyramid. I trettiotalets tyska Blut und Boden var den grundläggande 
tanken att föda och fostra ariska barn, medan översatt till svenskans Blod och Jord även 
Sverige med nazistiska förtecken skulle låta en högre stående befolkning stå för 
reproduktionen medan det lägre samhällsskiktet helst skulle undvika att fortplanta sig. Så 
draget till sin spets; vad kan utgången stanna vid? En skara välutbildade intellektuella kvinnor 
– och män – som väljer bort barn, en mängd yngre lågutbildade kvinnor – och män – som till 
viss del bibehåller reproduktionen (att jämföras med Elises uttalande), samt en stor skara 
utrikes födda individer som bildar stora familjer med traditionalistiska förtecken? Skulle det 
innebära en ”försämring av befolkningskvalitén”? Tanken på en sådan rasbiologisk grundsyn 
är mycket skrämmande, och även om den i dagens samhälle torde orealistisk, så bör frågan 
problematiseras och understrykas; är det verkligen en befolkningskris som kan antas stå för 
dörren? Om en så kallad kris endast består i att ett visst samhällsskikt väljer bort barn, vari 
består problemet? Nativiteten torde vara säkrad med övrig befolkning, och om inte så skulle 
vara fallet, i det även dessa väljer bort familj, torde då inte i globaliseringens tidevarv en 
befolkningsökning världen över räcka och mer därtill? Vi har en global befolkningsökning, 
men gör märkligt nog halt vid en nationell befolkningspolitik. Sverige måste kanske inte 
bevaras ”svenskt” – och definitivt inte övervärdera vissa individer som mer och andra som 
mindre lämpade att reproducera sig. Om det är vad som eftersträvas är tvåtusentalet kanske 
inte så långt efter det rasbiologiska trettiotalet trots allt. Och visst, det är kanske att sticka ut 
hakan att förmoda en sådan tanke, men samtidigt – varför denna övertalning att skaffa barn? 
Varför denna hets att skynda sig innan det blir för sent? Varför skrämselpropaganda i allt från 
tidskrifter till dagspress om våndan i att vänta – eller vad än värre är – att inte skaffa alls? 
Varför kan det inte räcka med dem som redan vill ha och skaffar barn? Och dessutom – varför 
detta ständiga försvar till kärnfamiljens fördel? Varför inte samma försvar till de 
ensamstående mammorna? Varför bör dessa till varje pris hitta en man i dokusåpor som 
Ensam mamma söker på TV3? Varför tycks kärnfamiljen med stabil ekonomi och tryggad 
inkomst vara den mest lovordade, och inte singelmorsan med den lägre lönen? Varför tycker 
man allmänt synd om henne? Vad ger rätt att döma och bedöma någonting som kanske är 
självvalt – ett valt självboskap? Varför tycker man allmänt att kärnfamiljen är mycket bättre 

                                                 
7 Vi i Villa är Sveriges största tidning, och utkommer tio gånger per år till samtliga villahushåll i Sverige. 
Tidningen är gratis för landets alla villahushåll och tillhandahåller tips och råd om skötsel, underhåll, 
heminredning och trädgård. 
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än andra familjeformer? Och varför betyder en hög utbildning och en bra lön automatiskt ett 
utmärkt underlag för barn? Visst kan ett tänkt svar gå ut på ”allt för barnens bästa”. Men jag 
tror inte det är hela sanningen. Kan det högmoderna Sverige på fullaste allvar mena att barn 
till singelmammor mår sämre än andra barn? Möjligen ironiskt – men en fråga värd att ställas. 
Visst är moderskapet skarpt omhuldat, men tydligen inte såtillvida att det duger att skaffa 
barn på egen hand. Tvåsamheten är minst lika omhuldad som moderskapet, och återigen har 
vi landat i den heterosexuella matrisen. För de individer som redan lever i kärnfamilj är den 
heller inte alltid en självklarhet. Partners kommer och går medan barnen består. Par i 
ombildade familjer skaffar gärna ytterligare ett barn – ett gemensamt – för att tron på 
kärnfamiljen inte ska falna alltför mycket. Dock är inte heller det någon garanti för att 
förhållandet ska frodas och kanske landar man återigen i singelhushåll. Det finns ensamhet, 
det finns tvåsamhet – och det finns det jag skulle vilja kalla ”barnsamhet”. När tvåsamheten 
tycks osäker och bräcklig och ensamheten fruktas är barn den kvarvarande instansen, vilken 
gör att ensamheten kan undvikas. En hotande ensamhet är också, som vi sett, något som gärna 
används som övertalningsredskap i kampen för kärnfamiljen och mot det bortvalda 
moderskapet. I det diskursiva fältet sätts så alla klutar in för att i någon mån få kvinnorna att 
förstå att barn är det bästa som kan hända i en tvåsamhet. Tvåsamheten är redan tvingande 
obligatorisk, och som om det inte räckte står kvinnan även med en ”tvingande barnsamhet”. 
Ensamheten som hot framstår dessutom som konstruerad då man inser att skilsmässa för de 
allra flesta är ett mycket bättre alternativ än ett partnerskap som inte fungerar till allas fördel. 
Singelskapet är därmed inte ett problem som måste upphävas, utan snarare ett välkommet 
arrangemang: 
 

Sedan några år tillbaka finns det en lösning för tröttkörda föräldrar: delad vårdnad. Barnet 
tillbringar en vecka hos pappa, sedan en vecka hos mamma. Det blir en sorts halvtidsfamilj. 
Visserligen kräver det att paret först skiljer sig, men det är en bagatell om man tänker på vad 
man slipper: helvetet med hushållsarbete som aldrig tar slut, den ena sysslan mer motbjudande 
än den andra. Och jämställdheten sedan, den kostar; det blir ingen verklig arbetsfördelning 
mellan man och kvinna om inte paret skiljer sig. (Maier 2007:36)  
 

Vasst, men förmodligen inte så långt från sanningen. Möjligheten är intressant; att vara singel 
och andas frihet samtidigt som man aldrig riskerar att bli ensam. Barnen finns där, men bara 
på deltid. Barnfri indikerar att man redan har barn men är ledig från dem. En barnfri kväll 
tycks också vara det som många stressade föräldrar sätter högt på listan över önskade 
aktiviteter. Ofrivillig barnlöshet är ett annat begrepp som innebär en stark önskan men 
oförmåga att få barn. Frivillig barnlöshet å andra sidan är något som förklarar situationen för 
kvinnan som väljer bort barn – men fortfarande implicerar ordet barnlöshet någon form av 
essentiell och traditionell barnlängtan. Termen frivillig barnlöshet blir därmed ett uttryck för 
att beskriva den frivilliga önskan att inte skaffa barn men också i detsamma ange normen från 
vilket det avviker. Vi kan helt enkelt inte undgå att matas med förväntningarna, normen, 
traditionen och den på piedestal satta kärnfamiljen. Hur jag än vänder och vrider på den tanke 
jag vill lyfta fram kan jag inte finna ett neutralt uttryck för den individ som inte vill ha barn. 
Det finns helt enkelt inte. Det räcker inte med en tvingande heterosexualitet – tilläggas bör en 
tvingande längtan efter barn. Kvinnan som väljer bort barn har inget eget namn – hon blir 
benämnd som det hon inte gjorde. Enligt Chodorow är social reproduktion asymmetrisk. 
Kvinnor i sin, med Bergenstens ord, projektledarroll reproducerar män och kvinnor både 
fysiskt, psykiskt och känslomässigt, vilket leder till Holms modrande som norm, där kvinnor 
själva positionerar sig som mödrar i den hierarkiska över- och underordningen med den 
heterosexuella matrisen som grund. Vad kan man då utläsa av detta? Att kvinnor får skylla sig 
själva som accepterar och dessutom för vidare genusrelaterade ojämlikheter? Nej, självklart 
inte, även om Bergensten är inne på just den tanken då hon förfärat undrar om hon skämt bort 
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sin man till den grad att han är för evigt förstörd. Vad som bör uppmärksammas är den 
obligatoriska sexualitetens och heterosexuella matrisens problematik, där vi generation efter 
generation lär oss att mammor mödrar och pappor fadrar. Om det omvända sker – vilket ofta 
händer bland dagens unga familjer – anses det som något ovanligt, trevligt och käckt, och 
tyvärr inte som något självklart. När mannen mödrar tycks han vara mest ”gullig” och när 
kvinnan fadrar kan hon tyckas okvinnlig. Vi måste därmed göra det ”onaturliga” till något 
självklart, det gulliga till könsneutralt och det ”okvinnliga” till det mänskliga. Det som krävs 
är attitydförändringar. Dessutom vore det en god idé att begrava uttryck som `alternativa´ 
familjeformer, och ersätta med `komplementära´ sådana, eftersom ordet `alternativ´ pekar på 
det normativa som det alternativa måste förhålla sig till. `Komplementär´ är närbesläktat men 
inte fullt så reducerande som `alternativ´. Allra bäst vore förstås att helt enkelt tala om 
familjer (eller kanske helt undvika ett sådant begrepp) oavsett form och innehåll.  
 
 
Drömmen i kras eller nya möjligheter?  
 
Med befintligt material har vi så för handen en konstruktion av moderskapet och 
modersinstinkten i trettiotalets Sverige, men också i sjuttonhundratalets Frankrike och 
förmodligen ännu tidigare än så. En dekonstruktion följer där de moderliga förmågorna och 
instinkterna monteras ned av feministiska och modernistiska strömningar, vilket dock sker 
parallellt med en rekonstruktion där nyfamilismen står lika stark som folkhemmet gjorde på 
trettiotalet. Det letas instinkter, påpekas moderliga arvsanlag och biomakt röjer en grundsyn 
där biologiska barn boende i kärnfamilj är förstahandsvalet. Gärna med en megamorsa och en 
jämopappa. Vill kvinnor verkligen återgå till att vara hemmafruar? Är en sådan önskan en 
verklig längtan eller en flykt från annat som avkräver fullständig närvaro, nämligen jakten på 
livet? Jakten på tid tycks vara ett växande hot och den perfekta bilden hägrar; av barndomen 
och rätten till den lyckliga bekymmersfria barndomen (när barn i själva verket bara längtar 
efter att bli vuxna); tonårslivet som kantat av ångest förväntas vara en lycklig tid i livet (för 
många är det inte i närheten av verkligheten); singellivet som man förväntas njuta till fullo – 
men bara till en viss gräns, sedan bör man ”hitta den rätte” och njuta tillvaron i partnerskapet; 
resa, socialisera, bara vara, älska, ingå äktenskap och minnas den dagen som den lyckligaste; 
följaktligen i väntan på familjelivet där lyckan att få barn slår allting annat tidigare skett. 
Sedan barndomen följer bilden av det perfekta livet där varje beståndsdel ska utveckla oss 
mot målet som är någon form av självförverkligande. Jag föreställer mig att familjebildandet 
också kan vara en flykt från alla krav – i tron att livet kanske blir mindre kravfyllt när man får 
återgå till det som antas vara ”hemmets lugna vrå”. Förmodligen missar man målet. I bilden 
av den samtida förhandlande familjen ingår de ungdomliga, fräscha och pigga 
curlingföräldrarna med de initiativrika och kreativa barnen, men bilden tycks något skev 
eftersom det finns ett behov av böcker som Skriet från Kärnfamiljen och Familjens 
projektledare säger upp sig. Meningen med livet har blivit att njuta så länge det är möjligt 
och att införliva barn i självständighet och egentid kan vara ett svårlösligt projekt. Kan det 
vara så att kvinnor som inte skaffar barn blir sedda med avundsjuka av kvinnor som anpassar 
livet efter familjen? Informanterna anser att alltför mycket kretsar kring kärnfamiljer och 
barn, och förstår inte varför deras livsstil undervärderas bara för att de inte har familj. Det 
gäller att vara en så perfekt förälder som möjligt för att leva upp till förväntningarna, men 
Carina tycker att det många gånger går för långt. 
 

Jag tycker det är för mycket som koncentreras runt själva barnen i deras vardag och då blir jag 
lite mer anti då. Det är liksom omedelbar stimulans hela tiden så fort det pips, det är nästan som 
om...ja...man känner ibland att folk har inte…dom har skaffat barn mer för att…dom inte har 
tänkt till, för att man ska få den här lilla perfekta kärnfamiljen. Jag menar – barn har ju fötts i 
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hundratusentals år känns det som och för trettio år sedan var det väl inget sånt ståhej bara för att 
barnet ifråga skulle ha mat, eller det pep, och det tittas, och såna Babywatchers, alltså hela 
liksom...det blir sån stor affär, det blir nästan som en liten mamma-pappa-barn-lek istället för på 
riktigt. 
 

Och kanske är det i ett påstående som Carinas en stor del av problemet ligger; familjelivet är 
så uppvärderat att minsta felsteg – när leken inte är så rolig längre – orsakar fasaden att 
krackelera, eller än värre, falla ihop. Med uppvärderingen förvandlas alla andra val till 
andrahandsalternativ. Ibland hävdas det att andra familjeformer än kärnfamiljen är udda och 
ovanliga val, och så var fallet när jag 2001 skrev min C-uppsats om ombildade familjer. Jag 
tror inte längre att det är så i samma utsträckning. En nyfamilism har på senare tid kommit i 
dess ställe, och från att ha setts som någon slags ”icke-familjer” har familjesammansättningar 
andra än kärnfamiljen istället kommit att betraktas som ”icke-perfekta”, och därför torde de 
heller inte duga i mycket större utsträckning än tidigare. Accepterade men inte respekterade. 
Precis som kvinnan som väljer bort barn. Möjligen accepterad men långt ifrån respekterad för 
sitt val. Och kanske är den perfekta familjen en myt. En drömbild att förhärliga eller förfasas 
över. Man saknar den, åtrår den, avskyr den. Mår illa över förväntningarna och 
könsrollsstereotyperna, men infriar idealen i den märkliga jakten på det jämställda men 
ojämlika förhållandet för att undvika en underminering av hela den romantiska sociala över- 
och underordningen som gör man till man, kvinna till kvinna, kärlek till äkta vara och tron på 
”den rätte” trovärdig. Natalies vänner uppvisar märkliga reaktionära åsikter; en fullständig 
vetskap om hur det är att bära ett barn i magen, en fixering vid graviditet, ett starkt motstånd 
till abort samt ett ännu större motstånd mot adoption. Jag blev mycket förvånad över Natalies 
berättelse, eftersom jag trodde att dagens femtonåringar var moderna och nytänkande. Så är 
tydligen inte fallet, åtminstone inte där Natalie bor. Detta förstärker naturligtvis tanken om en 
tvingande idealisering av barn. Motsatsen till hegemoni är dekonstruktion, så låt oss hoppas 
att de emanciperade kvinnorna kan nagga kanterna på de annars så skarpa konturerna i den 
kollektiva identitet som modersrollen utgör. Butlers centrala begrepp performativitet betyder 
att vi gör kön och genus, vilket innebär att det man tror är vara i själva verket är skapat, 
konstruerat, och därmed inte ett urtillstånd. Med andra ord är det möjligt att dekonstruera den 
dominerande diskursen. Beck & Beck-Gernsheim frågar sig vilka förutsättningarna är för att 
ta ett beslut eller ett annat; vem väljer att bilda eller inte bilda familj och utifrån vilka 
premisser; historiska, samhälleliga, kulturella, ekonomiska, traditionella och så vidare. Vilka 
kvinnor styr mot nya mål och vilka individer bygger vidare på den konstruktion av 
moderskapet som Badinter, Butler, Holm och Jonsson lyfter fram? Kommande studier kan 
förhoppningsvis leda till större insikt i ämnet. Frågan om barn eller inte, sjunkande nativitet 
och uppståndelsen runt kvinnor som kringgår moderskapet kan tyckas vara en ny företeelse 
men mycket tyder på att ett ifrågasättande av moderskapet som norm är något som funnits 
långt tidigare än dagens statistiska och populärvetenskapliga resonemang hävdande en 
befolkningskris som nära förestående.  
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Reflektioner 
 

 
 Nemi©Lise, distr. iblis@nemi.no 

 
Minnena, livet, vetskapen, planerandet; i princip allt jag tagit mig för minns jag som en plan 
inför ett framtida föräldraskap. Känns inte helt logiskt att nu framkalla sådana minnen med 
tanke på uppsatsämne. Vem är jag att snacka frihet och obundenhet när jag ändå, trots allt och 
likväl ser, eller såg, barn som något självklart. Minns att jag tyckte synd om ett äldre par i 
bekantskapskretsen som inte har barn, ingen vet varför eller har vågat fråga. Jag var 
tjugonågonting och redogjorde för barn som att vara meningen med livet. Stackars dom som 
inga har, tänkte jag på fullaste vuxna allvar. Tystnaden… jag vill inte dokumentera mina egna 
farhågor, min egen rädsla för att ses som ”onormal”, konstig” och ”annorlunda”. Känns 
otäckt och skrämmande att göra medvetet. Jag vill så gärna vilja egentligen. Hemska tanke. För 
det strider mot allt jag står för, bortom ”egentligheten”. Kan känna ett visst illamående och 
stark rädsla över att göra människor i min omgivning besvikna. 
 

Det är synd om vi inte skaffar barn, kan jag tänka mig att många tycker. Varför då? För att 
man missar strävan efter den perfekta familjen? För att kärnfamiljen går om intet och 
släktledet bryts? För att det underbara (?) med att vara mamma går förlorat? Tycker man synd 
om mor- och farföräldrarna som inte blev? Är man, som Lina påpekade, skyldig samhället att 
reproducera sig? En ohållbar tanke, men ändå… En heterosexuell matris som grund, ett 
normativt omhuldat moderskap, en befarad befolkningskris med önskan att Sverigefödda ska 
föda svenska barn? Ett klamrande vid en patriarkal över- och underordning för bevarandet av 
den romantiska synen på kärlek och äktenskap? Eller helt enkelt en kombination av 
alltsamman? Ja… jag undrar förstås än. Varför tjatar de så, alla de som tydligen inte kan stå ut 
med tanken att jag kan tänka mig att avstå barn. Jag vet fortfarande inte svaret. Men jag har 
åtminstone undersökt några möjligheter.  
   Visst skulle man kunna tolka denna studie som en strid mot kärnfamiljen, mot graviditet 
och mot barn – och kanske till och med mot män. Så är naturligtvis inte fallet. Jag är själv gift 
med en man jag trivs utmärkt med, och kanske kommer vi så småningom att skaffa barn, 
kanske inte. Det är dock ett beslut som vi vill ta själva, utan andras medverkan. Och helst 
under tiden slippa lyssna till märkliga kommentarer om kärnfamiljens bevarande. För så 
viktig är den inte. Är den fungerande och alla inneboende trivs och mår bra – fine. Om inte – 
fine, då fixar man det. Svårare än så är det inte. Jag vill, som säkert framgått, upp till försvar 
för de tveksamma, för dem som inte vill bilda familj, självborna och alla andra som väljer 
familjekonstellationer som frångått traditionella mönster. Visst är skilsmässor uppslitande och 
undergången stundtals nära, men samtidigt behöver man inte tillskriva uppbrott som trauman. 
Och suddades stämpeln av den perfekta kärnfamiljen som det som ”alla” vill ha, så kunde 
kanske det dåliga samvetet för att inte fixa den komma att vara lika avlägset som ett 
reaktionärt synsätt på familjekonstellationer borde bli. Då finge möjligen de kvinnor som 
väljer sig själva istället för barn ha sitt beslut ifred, och megamorsorna återgå till att vara 
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individer utan dåligt samvete för den perfekta familjen som aldrig blev. För det är ett fullgott 
liv, även utan partner, bullbak och barn. Kvinnorna som delat med sig av sina tankar och 
erfarenheter står med en fot i vardera diskurs, osäkra på vilken de tillhör. Visst har frågorna 
jag ställt påverkat den bild de valt att ge av sig själva, och kanske kunde jag tolkat deras svar 
annorlunda, men likafullt är deras berättelser en del av det diskursiva fält i vilket vi alla 
befinner oss; för eller mot kärnfamiljen, för eller mot kvinnor som väljer barnfrihet, och för 
eller mot det jag väljer att kalla konstruktionen av moderskapet som instinkt. Jag har forskat 
intersubjektivt, och man kan hävda att jag kanske borde tagit mig an ett annat ämne som inte 
låg mig så nära, men samtidigt vill jag idogt lyfta fram att detta utan tvekan har berikat 
materialet mer än försvårat. Jag har under forskningsprocessen försökt att i Gouldners anda 
utveckla en självmedvetenhet i jakten på möjliga tolkningar i det svårfångade men oerhört 
intressanta ämne som det omhuldade moderskapet utgör. I efterhand kan jag naturligtvis fråga 
mig vad jag med hjälp av minnesarbetet kommit fram till som jag inte upptäckt annars. Svaret 
är förmodligen att även jag har hakat på den heterosexuella matrisen – annars hade jag 
överhuvudtaget inte blivit upprörd av kommentarerna som jag inledningsvis berättade om. 
Kanske hade jag inte lyckats tydliggöra min förförståelse utan minnesarbetet, för även om det 
kan tyckas naivt i sitt sammanhang är det en ärlig bild av hur det förhöll sig just då. Och alla 
formas vi av det regelverk av förväntningar som ett partnerskap bär med sig. Det normativa 
moderskapet och familjebildandet är något som genomsyrar relationer och kontakter med 
andra människor. Vi frågar varandra när vi ska skaffa barn och mycket sällan om, vi jagar 
partners och undrar om inte singelkompisen har hittat ”den rätte” än, vi köper villor och 
radhus och inreder för eventuella barn. Det är något som vi alla bara gör. Utan att tänka efter 
särskilt mycket, för så är konstruktionen av det omhuldande moderskapet och den normativa 
tvåsamheten uppbyggd. Denna heterosexuella matris strålar i all sin glans tillsammans med en 
reaktionär nyfamilism som avslöjar en längtan tillbaka till något som företräder traditionella 
värderingar med gemenskap i fokus, vilket dock är något som uppenbarligen inte var värt att 
bevara i större utsträckning eftersom modernitet och individualism vann och fortsätter vinna 
mark. Vi kan inte vända tillbaka till det som varit, och även om vi kunde torde fördelarna stå 
sig släta jämfört med nackdelarna.  
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Sammanfattning 
 

Jaha…kan han sluta tidigare sådär varje vecka? Är det okej med hans jobb? Konstigt. Så gick 
tankarna när han återigen skulle hämta dottern på förskolan, fastän jag vet att han slutar fyra 
egentligen, och inte tre. Imponerad av hans pappamammaroll. Jätteimponerad verkligen. Inte 
hade jag tänkt det om mamman gjort detsamma. 
 

Minnesarbetet ovan får illustrera det svåra i att skaka av sig normativa förväntningar och 
outtalade värderingar, något som genomsyrar hela denna studie. Kvinnornas berättelser har 
visat att det är långt ifrån respekterat att välja bort barn och familj. Istället får de höra att de är 
egoistiska och okvinnliga som inte skaffar barn. Omgivningen påminner också ständigt om 
vad man går miste om när man väljer bort familj. Hotet om ensamhet är också en populär 
övertalningsstrategi för att förmå informanterna att förstå att i en tvåsamhet skaffar man barn. 
Det är heller ingen överdrift att påstå att det råder en biologistisk syn på moderskapet. Att 
adoptera ses som ett andrahandsalternativ, liksom andra familjesammansättningar än den högt 
värderade kärnfamiljen. Kvinnorna i studien känner sig utsatta för alltför mycket 
kommentarer om sitt val eller sin tveksamhet inför moderskapet, och är irriterade över att inte 
få ha sina åsikter i fred. Med den teoretiska ramen som stöd har resultatet visat att 
moderskapet är starkt omhuldat och kringgärdat av föreställningar om vad och hur ”en riktig 
kvinna” bör vara, nämligen mor och moderlig. Sådana förväntningar och kommentarer följer 
informanterna i deras vardag, och komplicerar ett beslut om barn eller inte, alternativt irriterar 
om beslutet redan är taget. Diskursivt står kvinnorna med en fot i varje läger. De har svårt att 
skaka av sig den normativa föreställningen om partnerskapet och det förväntade 
familjebildandet med allt vad det innebär, samtidigt som en emancipatorisk självständighet är 
av största vikt. Resultatet visar att motdiskursen representerar en framtid där kvinnor kan 
tänkas välja andra stigar än de sedan länge upptrampade där målet var (och är) kärnfamiljens 
gemenskap. Mödrande framställs ofta som att utgöra någon form av instinktivt beteende, där 
den så kallade biologiska klockan utgör ett exempel på ett mer eller mindre fanatiskt sökande 
efter instinkter som inte finns. Alla kvinnor är inte mammaämnen, och önskar inte heller att 
bli. Och kanske är inte ens de som redan är mödrar mammaämnen. Judith Butlers 
heterosexuella matris utgör en språngbräda för att förstå det omhuldade moderskapet, det 
påstådda instinktiva beteendet samt den normativa tvåsamheten. Vi förväntas skaffa barn. Det 
är också något de allra flesta gör. Frågan är hur planerat detta scenario egentligen är. Många 
av kvinnorna i studien misstänker att man i allmänhet inte tänker efter så mycket innan man 
skaffar barn, och att det därför är något som bara blir. Inte så att man kanske ångrar sig, även 
om det också tycks förekomma, utan mera att beslutet inte var genomtänkt. För mödra 
förväntas man göra, på ett eller annat sätt. Helst i det heterosexuella av samhället legitimerade 
förhållandet där den urgamla över- och underordningen mellan män och kvinnor utgör 
grunden för hela den romantiska synen på vad ett partnerskap bör vara. 
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Mall för intervjuguide (ej barn) 
 

� Du har valt bort barn – tankar runt detta? 
 

� Någonsin funderat på att skaffa barn? 
 

� Speciella skäl för att välja bort? 
 

� Reaktioner? Omgivningen? Släkt, vänner & bekanta?  
 

� Alltid haft samma uppfattning/tankar om detta? 
 

� Positivt med att inte ha barn? Negativt? Fördelar med att ha barn? Nackdelar?      
Andra som har/inte har barn? 

 
� Umgås med andra kvinnor/män som har gjort samma val? (Känner till deras 

uppfattning?) 
 

� Barnfamiljers liv och fritid? Egen? 
 

� (Om lever ensam) Förändras något om träffar en man som vill ha barn ? 
 

� Att ev bli ”extramamma”? 
 

� Tankar kring ”den biologiska klockan”? 
 

� Egoism? Tankar? 
 

� Föds mindre barn och medelåldern för förstagångsföderskor höjs. Tankar kring detta? 
 

� Om skulle valt att skaffa barn – kriterier? 
 

� Varför så många väljer att skaffa barn?  
 

� Tankar kring ”det omhuldade moderskapet”?  
 

� Andra tankar? Något att tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mall för intervjuguide (har barn) 
 

� Du har valt att skaffa barn – tankar runt detta? 
� Funderingar kring moderskapet? 
� Vad fick dig att bestämma dig för att skaffa barn? 

 
� Någonsin funderat på att inte skaffa barn? Något som ventilerades med andra? 

(Vem/vilka?) Reaktioner? 
 

� (Om skaffat barn sent – mött reaktioner?) Omgivning? Släkt, vänner & bekanta? 
 

� Alltid haft samma uppfattning/tankar om moderskapet? Alltid velat ha barn? 
 

� Fördelar med att ha barn? Nackdelar? Positivt med att inte ha barn? Negativt?  
 

� Umgås med andra kvinnor/män som inte har barn? Eller kvinnor/män med barn? 
(Deras uppfattning?) 

 
� Barnfamiljers liv och fritid? Egen?  

 
� Liv och fritid som kvinnor som valt bort barn har? 

 
� Tankar kring ”den biologiska klockan”? 

 
� Egoism? Tankar runt detta? 

 
� Föds mindre barn och medelåldern för förstagångsföderskor höjs. Tankar? 

 
� Kriterier för att skaffa barn? 

 
� Varför så många väljer att skaffa barn?  

 
� Varför kvinnor väljer bort barn? 

 
� Tankar kring ”det omhuldade moderskapet”? 

 
� Andra tankar? Något att tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mall för intervjuguide (barnmorska)  
 
� Medelåldern på förstagångsföderskor höjs – vad märker du av detta? 

 
� Möter kvinnor som funderar på att inte skaffa barn? 

 
� I vilka åldrar? 

 
� Uppfattning om vilka reaktioner dessa kvinnor möter? Omgivning? Släkt, vänner & 

bekanta? 
 

� Redan bestämd uppfattning eller tveksamhet? 
 

� Klara kriterier för när och hur skaffa barn eller inte? 
 

� Även diskussioner på ett mer psykologiskt plan när kvinnor funderar runt barn och 
familj? 

 
� Tankar kring ”den biologiska klockan”? 

 
� Egoistiskt att inte skaffa barn? Något du möter i ditt yrke? 

 
� Föds mindre barn och medelåldern för förstagångsföderskor höjs. Tankar kring detta? 

 
� Varför så många väljer att skaffa barn?  

 
� Varför en del kvinnor väljer bort barn? 

 
� Tankar kring ”det omhuldade moderskapet”?  

 
� Andra tankar? Något att tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


