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Sammanfattning  
Bakgrund 
Att skaffa barn allt längre upp i åldrarna har ökat markant de sista årtiondena i Sverige. I 
Samhället uttrycks en oro kring att nativiteten minskar då barnlösheten ökar beroende på 
stigande ålder hos kvinnor som vill skaffa barn. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att se hur ett antal kvinnor, 35 år fyllda, ser på det nyblivna 
moderskapet. Ytterligare ett syfte är att göra en jämförelse mellan några av de kvinnor i min 
studie som både fött barn i unga år och senare i livet. 

Metod 
Studien är en kvalitativ intervjustudie av 8 kvinnor som alla har fött barn efter 35 års ålder. 

Resultat 
Kvinnorna upplever sig inte som ”gamla” förstföderskor vilket är något som uttrycks av 
samtliga. Det finns en ambivalens ibland de intervjuade kvinnorna som man tydligt kan se, 
då de samtidigt beskriver ett större lugn som mor vilket de tror beror på att de är mödrar 
efter 35 år. De upplever samtidigt en större oro att inte räcka till, vilket främst visar sig på de 
kvinnor som både fått barn tidigare och senare. Kvinnornas framtidsplaner speglar en viss 
oro gällande kombinationen av att vara mor och att förvärvsarbeta. Att vänta med att skaffa 
barn har kvinnorna upplevt som ett bra beslut. Val av partner har varit en av faktorerna till 
att vänta. 
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INLEDNING 
Svensk statistik visar på olika mönster när det gäller kvinnors ålder vid barnafödande. 
Skillnader kan utläsas när det handlar om etnicitet, utbildningsgrad och var kvinnorna är 
bosatta geografiskt. Kvinnor i dagens samhälle blir allt äldre när de föder sitt första barn. 
Kvinnorna som fick barn under 2006 var i genomsnitt 30,9 år och medelåldern för männen 
var 33,7, vilket är något högre än tidigare år. År 2006 var genomsnittsåldern för 
förstföderskor 29,0 år. Sedan 2000 har medelåldern för förstföderskor ökat med knappt ett 
år. Ökningen i ålder på förstföderskor är markant när man jämför med statistik ifrån mitten 
av 1970-talet då genomsnittsåldern var 23,5 år (http://www.scb.se). 

Disa Bergnéhr ifrån Linköpings universitet som skrivit avhandlingen Uppskjutet 
föräldraskap (2008) uttrycker att den enskilt största anledningen till att nativiteten sjunker är 
att kvinnorna väntar till efter 30 års ålder innan de ens funderar på att skaffa sitt första barn. 
Min undersökning riktar sig till kvinnor som fött sitt första barn efter 35 år och till kvinnor 
som fött barn både i 20-årsåldern och efter att de fyllt 35 år. Ahrne m.fl. (2003) beskriver 
moderskapet på följande sätt. 

Moderskapsideologin skapar ambivalens hos dagens kvinnor som i hög grad är fostrade till 
att själva planera och bestämma över sina liv. Ekonomiskt oberoende, autonomi och kontroll 
är inte lätta att förena med de krav som modersrollen ställer (Ahrne, Roman, Franzén 2003 s 
143).  

Detta citat speglar min tanke jag hade när jag funderade på vad jag skulle välja för 
ämnesområde. En viss oro, ångest och ambivalens tror jag är känslor som många blivande 
mödrar känner men som man gärna inte pratar öppet om. Citatet beskriver känslor som 
Ahrne m.fl. (2003) tror kan vara en av orsakerna till att kvinnor väntar allt längre idag innan 
de föder barn. Dagens politiker diskuterar också mycket kring föräldrars möjlighet till olika 
val, autonomi som kan skapa oro och ambivalens hos många av dagens föräldrar.  

Kunskaper om äldre mödrars känslor och tankar samt jämförelse med kvinnor som fått barn 
både tidigt och senare i livet anser jag är av generellt sociologiskt intresse då en ökad 
förståelse för just den äldre moderns upplevelser i samband med att få barn inte alltid 
belyses i litteratur eller forskning, som jag ser det. Fokus ligger istället på exempelvis 
tonårsmammor.  

Psykoanalytiska teorier fokuserar ofta på en objektiv biologisk fakta snarare än på hur 
kvinnan upplever sitt samspel med barnet. Modern ses i huvudsak som en funktion, en 
person vars primära syfte är att ta hand om barnet (Chodorow 1995:104). 
Utvecklingspsykologin ser inte kvinnan som ett subjekt på samma sätt, då den inte 
analyserar moderns intentioner eller försöker nå en individuell förståelse av moderskapet 
eller barnens behov (Elvin-Novak 1999:19-20). 

Enligt Giddens (2003) är sociologi studiet av bland annat människans sociala liv, och att 
tänka sociologiskt är att lära sig se företeelser ur ett bredare perspektiv. Han beskriver vidare 
att den sociologiska visionen eller fantasin kräver i första hand en förmåga att tänka sig bort 
ifrån de välbekanta vardagsrutinerna, och betrakta dem i ett nytt ljus. Detta blir en utmaning 
för mig eftersom jag själv befinner mig i liknade vardag som den jag skall försöka gestalta 
utifrån mina respondenters vardag. 

Debatten i samhället och i media har startat på allvar. Samtalsämnet tycks därför ha en bred 
intresseförankring, och det känns som att mitt ämne ligger i tiden. Då min studie riktar sig 
till kvinnors upplevelser och känslor kan den ses som att det bli en mer 
individuell/psykologisk betraktelse på mikronivå än en sociologisk studie på makronivå. 
Min tanke är ändå att som Randal Collins (1990) beskriver, eftersom sociologiska 
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sammanhang styr också känslomässiga processer, så krävs en djupare förståelse genom 
studier på mikronivå. 

Den centrala utgångspunkten i studien är kvinnans subjektiva upplevelser utifrån hennes 
livsvärld och speglar därmed den fenomenologiska ansatsen. Jag studerar moderskapet som 
en social konstruktion.  

BAKGRUND OCH SYFTE 
Svensk statistik visar på olika mönster när det gäller kvinnors ålder vid barnafödande. 
Skillnader kan utläsas när det handlar om etnicitet, utbildningsgrad och var kvinnorna är 
bosatta geografiskt. Kvinnor i dagens samhälle blir allt äldre när de föder sitt första barn. 
Kvinnorna som fick barn under 2006 var i genomsnitt 30,9 år och medelåldern för männen 
var 33,7, vilket är något högre än tidigare år. År 2006 var genomsnittsåldern för 
förstföderskor 29,0 år. Sedan 2000 har medelåldern för förstföderskor ökat med knappt ett 
år. Ökningen i ålder på förstföderskor är markant när man jämför med statistik ifrån mitten 
av 1970-talet då genomsnittsåldern var 23,5 år. (http://www.scb.se) 

Disa Bergnéhr ifrån Linköpings universitet som skrivit avhandlingen Uppskjutet 
föräldraskap (2008) utrycker att den enskilt största anledningen till att nativiteten sjunker är 
att kvinnorna väntar till efter 30 års ålder innan de ens funderar på att skaffa sitt första barn. 
Min undersökning riktar sig till kvinnor som fött sitt första barn efter 35 år och till kvinnor 
som fött barn både i 20-årsåldern och efter att de fyllt 35 år. Ahrne m.fl. (2003) beskriver 
moderskapet på följande sätt. 

”Moderskapsideologin skapar ambivalens hos dagens kvinnor som i hög grad är 
fostrade till att själva planera och bestämma över sina liv. Ekonomiskt oberoende, 
autonomi och kontroll är inte lätta att förena med de krav som modersrollen ställer” 
(Lundqvist, Roman, Ahrne 2003 s 143).  

Detta citat speglar min tanke jag hade när jag funderade på vad jag skulle välja för 
ämnesområde. En viss oro, ångest och ambivalens tror jag är känslor som många blivande 
mödrar känner men som man gärna inte pratar öppet om. Citatet beskriver känslor som 
Ahrne m.fl. (2003) tror kan vara en av orsakerna till att kvinnor väntar allt längre idag innan 
de föder barn. Dagens politiker diskuterar också mycket kring föräldrars möjlighet till olika 
val, autonomi som kan skapa oro och ambivalens hos många av dagens föräldrar.  

Kunskaper om äldre mödrars känslor och tankar samt jämförelse med kvinnor som fått barn 
både tidigt och senare i livet anser jag är av generellt sociologiskt intresse då en ökad 
förståelse för just den äldre moderns upplevelser i samband med att få barn inte alltid 
belyses i litteratur eller forskning, som jag ser det. Fokus ligger istället på exempelvis 
tonårsmammor.  
Psykoanalytiska teorier fokuserar ofta på en objektiv biologisk fakta snarare än på hur 
kvinnan upplever sitt samspel med barnet. Modern ses i huvudsak som en funktion, en 
person vars primära syfte är att ta hand om barnet (Chodorow 1995:104). 
Utvecklingspsykologin ser inte kvinnan som ett subjekt på samma sätt, då den inte 
analyserar moderns intentioner eller försöker nå en individuell förståelse av moderskapet 
eller barnens behov (Elvin-Novak 1999:19-20). 

Enligt Giddens (2003) är sociologi studiet av bland annat människans sociala liv, och att 
tänka sociologiskt är att lära sig se företeelser ur ett bredare perspektiv. Han beskriver vidare 
att den sociologiska visionen eller fantasin kräver i första hand en förmåga att tänka sig bort 
ifrån de välbekanta vardagsrutinerna, och betrakta dem i ett nytt ljus. Detta blir en utmaning 
för mig eftersom jag själv befinner mig i liknade vardag som den jag skall försöka gestalta 
utifrån mina respondenters vardag. 

http://www.scb.se/
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Debatten i samhället och i media har startat på allvar. Samtalsämnet tycks därför ha en bred 
intresseförankring, och det känns som att mitt ämne ligger i tiden. Då min studie riktar sig 
till kvinnors upplevelser och känslor kan den ses som att det bli en mer 
individuell/psykologisk betraktelse på mikronivå än en sociologisk studie på makronivå. 
Min tanke är ändå att som Randal Collins (1990) beskriver, eftersom sociologiska 
sammanhang styr också känslomässiga processer, så krävs en djupare förståelse genom 
studier på mikronivå. 

Den centrala utgångspunkten i studien är kvinnans subjektiva upplevelser utifrån hennes 
livsvärld och speglar därmed den fenomenologiska ansatsen. Jag studerar moderskapet som 
en social konstruktion.  
Mitt syfte är att se hur ett antal kvinnor, 35 år fyllda, ser på det nyblivna moderskapet. 
Ytterligare ett syfte är att göra en jämförelse mellan de kvinnor i min studie som både fött 
barn i unga år och senare i livet. 

TIDIGARE FORSKNING  
Det har varit svårt att finna forskning som är grundad på enbart kvinnors upplevelser eller 
äldre mödrars upplevelser kring moderskapet. Den forskning som här tas med kan dock ses 
som relevant för mitt ämnesområde. Forskningskapitlet tar bland annat upp delar av 
Bergnéhrs (2008) resultat i avhandlingen uppskjutet föräldraskap med, studier av Bäck-
Wiklund och Bergsten som behandlar det moderna föräldraskapet. Giddens (2003), Elwin-
Nowak (1999) och Steern (1996) har forskat kring bland annat kvinnors tankar kring skuld 
och oro i samband med moderskapet och sett hur det bland annat kan vara relaterat till 
kvinnors försök att balansera arbete och familjeliv. 

3.1 Förstföderskan allt äldre 
Kvinnor i dagens samhälle blir allt äldre när de föder sitt första barn. Åldern är något högre i 
storstäder än på mindre platser. Då min undersökning riktar sig till kvinnor som fött barn 
något senare ville jag visa denna statistik. 

Av de nyfödda 2006 var drygt 40 000 föräldrarnas första barn vilket är några fler än 2005. 
Även totala antalet förstföderskor 2006 var något fler än under 2005. Kvinnorna som fick 
barn under 2006 var i genomsnitt 30,9 år och medelåldern för männen var 33,7, vilket är nå-
got högre än tidigare år. År 2006 var genomsnittsåldern för förstföderskor 29,9 år. Sedan 
2000 har medelåldern för förstföderskor ökat med knappt ett år. Männen är generellt sett 
äldre än kvinnorna när de fått barn. 
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Medelålder vid första, andra, tredje barnets födelse. 

 

Barnets ordningsnummer Moderns medelålder Faderns medelålder 

Första barnet 29,0 31,5 

Andra barnet 31,5 34,0 

Tredje barnet 33,5 36,9 

   

Statistiska centralbyrån (SCB 2008) 

 

De mönster som man kan finna i statistiken gällande kvinnors barnafödande urskiljs genom 
etnicitet, utbildningsgrad och var de är bosatta. I Sverige har man funnit skillnader på 
kvinnor bosatta i större städer, att där är fertiliteten lägre. Det har visat sig att kvinnor och 
män i mindre regioner skaffar barn i större utsträckning än de som lever i storstäder. Det har 
även visat sig att kvinnor med en högre utbildning skaffar barn längre upp i åldrarna, och 
skaffar även färre barn än kvinnor med en lägre utbildning. Du kan även finna skillnader när 
kvinnan inleder moderskapet när det gäller vilken form av utbildning de har. Kvinnor som är 
utbildade lärare eller inom vården blir mödrar tidigare är kvinnor med andra typer av 
utbildningar (SCB 2008). 

Internationell forskning som bland annat organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) har tittat på 2009 är att i México är förstföderskan yngst 21,3 år och 
äldst är man i Nya Zealand 30,5 år. Denna variabel kan man också relatera till tajmingen att 
skaffa bilda familj vilket också speglar de senaste årtiondena OECD (2008).  
www.oecd.org/social/family/database  

3.2 Uppskjutet föräldraskap  
Disa Bergnéhr ifrån Linköpings universitet har publicerat en avhandling 2008 som heter 
Uppskjutet föräldraskap. Hennes huvudfrågeställning har varit hur svenska kvinnor och män 
ser på föräldraskapet och ”tajmingen” av föräldraskapet. Jag fokuserar på vad kvinnorna i 
studien uttrycker då det är mest intressant utifrån min undersökning. Hon säger utifrån sitt 
resultat att den enskilt största anledningen till att nativiteten sjunker är att kvinnorna väntar 
till efter 30 års ålder innan de ens funderar på att skaffa sitt första barn. Kvinnorna hon 
intervjuat har varit mellan 24-39 år. Bland annat har hon ställt frågan om varför man väntar 
så länge med att skaffa barn idag. Att det handlar om ålder när kvinnan fattar sitt beslut att 
föda barn stöds av statistiken. På Bergnéhrs fråga till kvinnorna över 30 år i hennes 
undersökning varför just ”tajmingen” var rätt nu, var det huvudsakliga svaret just att åldern 
var rätt. Det är även viktigt enligt hennes respondenter att inte vara för gammal när man blir 
förälder. (Bergnéhr 2008:95). 

Kvinnorna i den fokusgruppen som fyllt 30 år betonar vikten av att de har hunnit med 
mycket innan de fick barn samt att de har fast anställning och betonar den tryggheten det 
innebär. Hon upplever att kraven kvinnorna känner när det gäller självförverkligande nästan 
var betungande stort. Kvinnorna hade även mycket tankar och bilder om hur föräldraskapet 
skulle vara. De skulle inte förändras, utan fortsätta resa, träffa nya människor och utvecklas. 
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Andra mönster som tydligt visade sig i studien var vikten av att finna rätt partner. Kvinnorna 
uttalar att det är svårt att finna en partner man vill skaffa barn med och att det därför kan dra 
ut på tiden. Kvinnorna menar att partnerns inställning till barn är en avgörande faktor, om de 
är blivande potentiella fäder eller inte. Kvinnorna uttrycker också att det kan vara svårt att 
finna rätt partner på grund av brist på tid när yrkeslivet och andra intressen tar mycket tid 
(Bergnéhr 2008:119). Bergnéhr finner att kvinnornas tankar om självständighet hamnar i 
konflikt med deras ideal om den perfekta relationen. 

Bergnéhr (2008) förvånades vidare över hur fokuserade kvinnorna var på sig själva. När de 
diskuterade föräldraskapet handlade svaren enbart om vad barnet kunde innebära för dem 
som individer och mindre tankar om vad de innebär för barnet som individ. Ändå var 
kärnfamiljsidealet starkt och ingen av kvinnorna kunde tänka sig ett liv utan barn. För även 
om kvinnorna uttryckte rädsla för stagnation när de skulle bli mödrar så hägrade tanken om 
mamma, pappa, barn. De ville dock vara helt säkra på att deras relation var tillräckligt stabil. 
Bergnéhr förklarar vidare att det fanns en oro över att bli ensam förälder, och att 
skilsmässostatistiken upplevdes skrämmande. Som en extra säkerhetsåtgärd väntade man 
därför tills man var äldre med att bilda familj. Många av de intervjuade hade levt ihop med 
sina partners i 5-10 år, utan att börja planera för det första barnet. Fast jobb och stadig 
inkomst stod högre upp på önskelistan. Fördelar med moderskapet är inte något som 
Bergnéhr ser först att kvinnorna reflekterar över lika mycket som de fokuserar på eventuella 
risker eller det som kan bli jobbigt. Efter att ha omformulerat vissa frågor ställer hon frågan 
mer direkt till kvinnorna - varför vill du ha barn? Då kommer lite olika svar upp. Det 
vanligaste svaret som uttrycks är att ha någon att älska och att få kärlek tillbaka. Bergnéhr 
refererar till det som Beck-Gernsheim uttrycker att den huvudsakliga fördelen med 
föräldraskap är att det uppstår ett band i relationen exempelvis mor och barn som inte kan 
ersättas av någon annan typ av relation (Bergnéhr 2008:152). 

Sammanfattningsvis är det jagande av upplevelser de vill hinna med innan de får barn som 
kvinnorna tror är den främsta orsaken till att många väntar idag med att skaffa barn. Resa, 
utbilda sig och hänga på krogen är upplevelser som räknas upp förutom fast arbete. Dessa 
svar beskriver Bergnéhr är entydiga oavsett utbildningsgrad eller var de är bosatta i landet i 
hennes studie. Just ansvaret för den sjunkande nativiteten och samhällets överlevnad var inte 
något som Bergnéhr fick svar på i sin studie. Inte heller om kvinnorna upplevde något 
personligt ansvar för att befolkningsantalet i Sverige sjunker. (Bergnéhr 2008). 

3.2.1 Konsekvenser av uppskjutet moderskap 
Per-Olof Karlström, professor på reproduktionscentrum på Uppsala akademiska sjukhus 
utrycker en oro över att allt fler kvinnor väntar med att föda barn. Han menar att efter att en 
kvinna fyllt 30 år sker en successiv försämring av hennes fertilitet för varje år som går. 
Kvinnans ägg åldras i samma takt som hennes kropp, och blir därför av både färre och sämre 
kvalitet ju äldre hon blir. Därför menar Karlström (2008) att risken för ofrivillig barnlöshet 
ökar ju mer åren går. Kvinnor är som mest fruktsamma i 25-årsåldern, möjligheten för en 
kvinna att blir gravid vid 35-år ålder är ungefär hälften så stor som vid 20 års ålder. En 37 
årig kvinna löper ungefär 25% risk att få missfall. För en 41-åring är risken 50 %. Han 
menar vidare att denna information inte är ny, men ändå har medelåldern på Sveriges 
förstföderskor stigit stadigt under många år. Karlström tycker att det ligger ett ansvar hos 
dem som föreskriver preventivmedel att berätta om för och nackdelar. Kommer någon 
kvinna som är över 30 år och har fast sällskap är det viktigt menar han att fråga hur man 
tänker sig med barn (Karlström 2008). 

Persson (2008) statistiker och demograf vid statistiska centralbyrån ser dock en tendens till 
att den ökande åldern för förstföderskor nu har avstannat. Hon säger vidare att för att kunna 
reproducera oss själva bör alla kvinnor föda 2.1 barn under sin fertila period. Persson (2008) 
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menar att under hela 1900-talet har vi kvinnor gjort bra ifrån oss i statistiken. Varje kvinna 
har i genomsnitt skaffat två barn i livet. Idag har siffran sjunkit till 1.85 barn, vilket ändå är 
en av de högsta siffrorna i Europa. Trenden ser likadan ut i hela västvärlden, något som 
framförallt oroar politikerna. Rädslan grundar sig på att det kommer bli alltför få som 
därmed kan försörja en åldrande befolkning. Som det ser ut nu menar Persson har vi 
invandringen att tacka för att befolkningstalet inte sjunker (Persson 2008)  

3.3 Det moderna föräldraskapet 
Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) har genomfört en studie som har ägt rum vid två 
tillfällen. Den första undersökningen gjordes när kvinnorna var gravida eller barnen var 
nyfödda, och den andra efter cirka ett år. Forskarna redovisar en mängd olika analyser men 
belyser i en av analyserna just moderskapet med tre olika typer av material och det är den 
underökningen som jag vill lyfta fram. De använder sig av en enkät och de två olika 
intervjutillfällena som jag ovan nämnde. Frågorna bygger på Antonovskys (ÅR) frågor som 
anger känsla av sammanhang i livet. Antonovskys salutogena perspektiv innefattar tre 
komponenter som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Bäck–Wiklund och 
Bergsten har kommit fram till att det är mödrarna som i högre grad än tidigare är familjens 
kraftcentrum och tenderar till att dominera familjelivet. Samtidigt menar forskarna att det 
oftast inte är dominans byggd på säkerhet utan snarare ambivalens. Samtidigt som mödrarna 
vill fullfölja barnet som projekt vill de kunna kombinera det med ett eget liv.  För att klara 
av alla de utmaningar som de som mödrar måste hantera för att få ihop sina liv använder de 
sig av strategier som innebär att de periodiserar eller sektoriserar tillvaron. Båda strategierna 
ser forskarna som ett sätt att lösa ambivalensen mellan att fullfölja den goda modersrollen 
och att skapa ett eget yrkesliv med egna intressen. Det reflexiva moderskapet enligt Bäck-
Wiklund och Bergsten kan innehålla tre olika typer av mödrar, de säkra, de resignerade och 
de ambivalenta. Ett viktigt samband som har betydelse för vilken modersidentitet som 
skapas är det menar forskarna, mellan en säker modersroll och en säker yrkesroll. Det menar 
de vidare är en viktig beståndsdel i den process som det reflexiva moderskapet formar.  
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Hur resultatet av mödrarnas känsla av sammanhang ser ut över tid visas i nedanstående 
tabell 
 1:a intervjun   2:intervjun 

 Antal     %   Antal   % 

Stabilt positiv 7           22   6         21 Säkra mödrar 

 

Ambivalent 
positiv 10         31   5         18 

Ambivalenta 
mödrar 

 

Ambivalent 
negativ 8           25   9         32 

Ambivalenta 
mödrar 

 

Stabilt negativ 7            22   8         29 
Resignerade 
mödrar 

 

Totalt 32         100   28       100   

(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:170). 

Resultatet utifrån tabellen visar att vid de senare intervjuerna var skillnaderna större i 
upplevd negativ ambivalens och att mödrarna upplevde sig i större grad resignerade än vid 
den första intervjun då kvinnorna var gravida eller nyförlösta. Detta menar Bäck-Wiklund 
beror på att kvinnorna har hunnit reflektera över sin modersroll. Det är även individuellt hur 
kvinnorna resonerar i förhållande till vilken diskurs som råder i övriga familjen (Bäck-
Wiklund & Berg-sten 1997:67). 

3.3.1 Mödrars dåliga samvete 
Skillnaden mellan föräldraideal och vardagslivets sysslor är en viktig anledning till att 
kvinnorna/mödrarna har dåligt samvete, där visar sig de mest markanta könsskillnaderna i 
Bäck-Wiklunds och Bergstens studie. Det dåliga samvetet är ett genomgående tema i just 
kvinnornas berättelser. Det resultatet är helt i linje med andra studier av föräldraskap (t.ex. 
Everingham 1994, Dencik 1987 och Ribbens 1994). 

De flesta kvinnorna har dåligt samvete för sina ageranden mot barnen, att tålamodet brister. 
De menar att det strider mot deras egna föreställningar om den lugna och förstående modern. 
En del kvinnor utrycker att de har dåligt samvete för att de inte fungerar som ”perfekta” 
mödrar. Forskarna menar att i kvinnornas dåliga samvete avspeglas deras föreställning om 
den egna betydelsen för barnens fysiska och psykiska och sociala utveckling och de krav 
som kvinnorna ställer på sig själva. Bäck-Wiklund och Bergsten tolkar mödrarnas känslor av 
dåligt samvete som ett uttryck för de gap de upplever mellan den goda modern och den 
moder de själva uppfattar sig vara. Dessa skillnader kan skapa en inre konflikt av känslan att 
inte räcka till (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:124-126). 

3.3.2 Kvinnoideal 
I undersökningen ställdes även frågor kring kvinnornas egna förebilder när det gäller 
kvinnlighet och moderskap. Svaren blir först ofta att de inte har några egentliga förebilder, 
men ofta framträder den egna mamman som en viktig person och som oftast utgör ett 
positivt ideal. Sammanfattningsvis visar det att i den moderna småbarnsmamman göms 
traditionella kvinnoideal men också nya värderingar som har att göra med jämställdhet och 



8 

den moderna tidens effektivitets och rationalitetsideal (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:136-
37). 

3.4 En medial konstruktion av äldre kvinnors moderskap  
Wesolowski (2007) har undersökt den mediala konstruktionen av äldre kvinnors moderskap 
i populära föräldratidningar. Fokus ligger på hur kvinnor över 35 år och experter uttalar sig 
om äldre kvinnors moderskap, och vilka kvinnor som framställs som äldre mödrar. Den 
teoretiska plattformen består av en kombination av samhällsvetenskapliga perspektiv och 
feministiska forskares teorier om konstruktionen av kvinnlighet och moderskap. De kvinnor 
som figurerar som äldre mödrar i dessa tidningar är till största del vita västerländska 
kvinnor. De har en framgångsrik karriär och är förmodligen från medelklassen. Kvinnorna 
är även i huvudsak heterosexuella och lever i en parrelation. Wesolowski (2007) kommer 
fram till två teman efter sin undersökning som hon kallar ”Biologi som ödet” och 
”Moderskap som möjlighet.” Hon menar att dessa tidskrifter framställer konstruktionen av 
det äldre moderskapet främst genom de biologiska utgångspunkterna. Å ena sidan kan det 
ses som en svårighet att få barn vid en senare ålder. Å andra sidan kan äldre kvinnors 
moderskap ses som en möjlighet eftersom de biologiska begränsningarna kan övervinnas 
genom läkekonstens utveckling, och metoder som bland annat kan förlänga möjligheten till 
att få barn (Wesolowski 2007: 29). 

3.5 Mödrars upplevelser i vardagen kring skuld 
Elwin-Nowak (1999) fil.dr. i psykolog har genomfört en kvalitativ studie med 13 mödrar 
som lever i Sverige. Hennes respondenter kommer ifrån olika samhällsklasser och har även 
olika bakgrunder. Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk synvinkel 
undersöka hur mödrar upplever sin vardag med inriktning på skuld gentemot familj och 
arbetsgivare. Här följer sammanfattningsvis delar av hennes resultat (Elvin-Novak 1999:11). 

3.5.1 Igångsättande av skuld och konstruktion 
Den skuld som kvinnorna i studien i huvudsak pratar om är den vardagliga skulden. Den 
vardagliga skulden beskrivs som en känsla som alltid mer eller mindre finns där, och att den 
kommer fram och betonas under vissa omständigheter. Den skuld som kan dyka upp varje 
dag är en ofullständig känsla som konstant förändras. Uttalandet att det ligger hos kvinnorna 
själva att de kan känna otillräcklighet, känna sig otillfreds, att de bär tyngsta bördan eller att 
de upplever skuld stämmer inte. Dessa känslor är nästan utan undantag kopplat till barnen. 

(Elvin-Novak 1999:10-11). En kvinna hon intervjuat utrycker följande: 
“It was these usual bouts of guilt. I have always felt a twinge of guilt when we had a 
babysitter. I should be home with the children instead of going to the movie’s.” 
Marianne, 45 år (Elvin-Novak 1999:11). 

3.5.2 Externa och interna krav och möjlighet till kontroll 
Den första dimensionen är relaterad till kontroll och krav. De kvinnor Elvin-Novak under-
sökte ställde oerhört höga krav på sig själva när det gällde att leva upp till det ansvar som 
all-tid fanns där när det gällde barnen. Att alltid uppföra sig på ett visst sätt, vara 
ansvarstagande för att visa respekt för andra. De krav som gör att kvinnorna upplever sig att 
de bör agera på ett visst sätt för att tillfredsställa andra, ligger bakom de mesta av deras 
handlanden med barnen. Dessa känslor uttrycker mödrarna främst när det gäller samspelet 
med barnen. Samtidigt har kvinnorna många krav på sig som kommer utifrån, som olika 
scheman att följa, jobb att utföra. Dessa krav är externa och ligger utom kvinnornas kontroll. 
Skulden uppstår när kvinnan upplever sig att det är omöjligt att leva upp till och balansera 



9 

mellan konflikten mellan hennes egna krav, samt att agera på det sätt som mest tilltalar 
andra.  På det byggs de externa krav som hon inte kan påverka (Elvin-Novak 1999:19). 

De externa kraven så som olika scheman och jobb att utföra har även Giddens (2003) 
beskrivit. Han menar att kvinnor idag fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för 
barnomsorgen även om det under senare år till viss del har förändrats. Fäder har idag ofta en 
mer aktiv roll i föräldraskapet och i barnets uppfostran. Även om det är så i vissa fall så ser 
det inte alltid ut så. Mödrar tvingas ofta balansera de till synes ändlösa kraven som hemmet 
och det dagliga arbetet innebär. För ensamstående mödrar blir dessa krav oftast ännu större. 
Många mödrar som arbetar upptäcker att de måste kompromissa om de ska kunna förena 
olika aspekter av sitt liv. En kvinna uttrycker det så här: 

”För mig verkar det som att det finns tre delar i livet: familj, socialt umgänge och 
arbete. I en familj där båda arbetar måste en väljas bort, och för mig har det blivit det 
sociala umgänget. När jag inte är på arbetet är jag mamma på heltid och när barnen 
somnat är jag helt utmattad (Giddens 2003:348)!” 

Giddens (2003) refererar till några undersökningar som utförts på senare tid och visar att det 
tyder på att den press och oro det innebär att skapa balans mellan arbete och familj gör att 
många heltidsarbetande mammor går ner i tid eller slutar att arbeta helt och hållet. Giddens 
menar vidare att det finns en risk för att dessa svårigheter uppfattas som en ”kvinnofråga”. 
För att komma underfund med hur en bättre balans ska uppstå för kvinnan/modern måste 
man titta på pappans roll, och vad staten gör för att underlätta föräldraskapet. Det utformas 
idag mer familjevänliga policys på arbetsplatserna. Det har genomförts en undersökning i 
Europa där Lisa Harker (1996) har tittat på mål för familjevänliga program på arbetsplatser. 
Pro-grammet ska bland annat skapa möjligheter för att tillgodose både hemmets och arbetets 
krav. Programmet ska verka för större jämlikhet så familjeplikterna fördelas rättvis mellan 
män och kvinnor. Programmet skall inte diskriminera någon part genom att ha rimliga 
arbetsvillkor. Slutligen säger Harker i studien att den familjevänliga policyn inte fungerar 
om det inte blir balans – ett ”osynligt kontrakt” – mellan de anställdas och arbetsgivarnas 
behov. 

Utgår man från detta på företaget så bidrar det till en mer engagerad och lojal personal som i 
sin tur leder till högre effektivitet och produktivitet. Människor som kan styra över sin tid 
och som upplever att just deras behov är viktiga blir också lugnare och säkrare och presterar 
där-med bättre (Giddens 2003: 348). 

3.6 Moderskapskonstellationen  
Steern (1996) har forskat mycket kring kvinnors upplevelser om att få barn och här följer 
bitar ur hans forskning som är publicerad under namnet moderskapskonstellationen.  

”I och med födelsen av det första barnet förändrades i ett slag moderns 
grundläggande identitet och status i livet” (Steern 1996:41). 

En genomgripande omorganisation och omprioritering av en majoritet av moderns jag 
representationer (nätverk av scheman-att-vara-med) inleds. Denna förändring kan ha 
påbörjats re-dan under graviditeten men vissa kommer att överrumpla henne. Medan modern 
fokuserar på mycket av det primära för barnet som mat och sömn, medverkar barnet till att 
påverka moderns värld. Barnet gör en mor av henne och tvingar henne till att bygga upp nya 
nätverk av scheman för henne själv. De förändringar som händer i kvinnans liv påverkas 
mycket av hur hon ser på sig själv som kvinna, mor, hustru, yrkesperson, vän, dotter, 
medlem i hennes ursprungsfamilj, samt av vilken position hon har i samhället. Det handlar 
även om hur hon ser på sig själv som huvudansvarig eller inte. Är hon en individ som har 
jour 24 timmar om dygnet? Det kommer att kännas ungefär likadant med andra och tredje 
barnet men inte fullt så intensivt och med samma kraft (Steern 1996:41). 
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En viktig del av de flesta kvinnors identitet utgörs av att de är döttrar till sina föräldrar. 
Även om kvinnan är självständig och oberoende med ett starkt engagemang i sitt yrkesliv 
och sin relation så är den livslånga identiteten som dotter ett historiskt gravitationscentrum. 
Kvinnan byter ifrån att vara dotter till sin mor till att bli mor åt sin dotter. Den 
representerade världen har för alltid bytt karaktär. Denna omvärdering av de gamla primära 
rollerna kan ibland försenas av en slags nådatid efter förlossningen, då mamman ibland 
återtar en moderroll till dottern, detta kan innebära att den gamla relationen förbättras men 
lika ofta att den försämras (Steern 1996:42). 

En annan utmaning eller ifrågasättande för den nyblivna mammans status vad gäller 
representationer är hennes önskan eller behov av att sätta barnets intressen framför sina 
egna. Det är inte alltid lätt att ändra balansen i livet när exempelvis karriären kan drabbas 
negativt (Steern 1996:46). 

Sammanfattningsvis menar Steern (1996) att har man en gång blivit förälder förblir man det 
oavsett vad som händer, hur gamla de än är eller vad de har för sig. När en kvinna blir mor 
börjar hennes liv att löpa efter en ny tideräkning. Förhoppningar, glädje, oro, ansvar, önskan 
att hjälpa sitt barn är några av de känslor som aldrig lämnar en förälder, även om barnet 
under skiftande tidsperioder kan vara mycket olika i tidsgrunden.  

3.7 Vad betyder barnomsorgen för barnafödandet? 
Konsten att kombinera barnafödandet med att förvärvsarbeta uppmärksammas ofta i 
samhällsdebatt och inte bara i Sverige utan i övriga Europa och på andra sidan atlanten. 
Frågan är högaktuell i Tyskland där man inför framtida hot om arbetsbrist infört en 
föräldraförsäkring efter nordisk förlaga och även diskuterar utbyggnad av barnomsorg. 
Målet är att både få kvinnor att både jobba och föda mer barn. 
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Fertilitet 

 

Förvärvsfrekvens, 

kvinnor  

25-54 år 

 

Förvärvsfrekvens 

män,  

25–54 år 

 

Fertilitet 

 

Förvärvsfrekvens, 

kvinnor  

25–34 år 

 

Förvärvsfrekvens, 

småbarnsmödrar 

 

Andel 0–3-

åringar i 

organiserad 

 
 

 1975–80 1980 2000–2005 2004 2004 2000–2004 2004 

Australien 2.0 49.8 1.8 68.8 86.2 56.7 24.6 

Belgien 1.7 57.9 1.7 68.8 85.7 59.4 27.6 

Danmark 1.7 78.4 1.8 80.6 87.3 76.5 83 

Finland 1.7 78.4 1.8 78.1 83.7 52.1 35.7 

Frankrike 1.9 63.5 1.9 72.2 86.6 49.5 27 

Grekland 2.3  1.3 57.8 89.6   

Irland 3.3 34.0 1.9 65.8 87.6 51.1 15 

Island 2.5  2.0 83.6 92.4   

Italien 1.9 49.5 1.3 57.8 86.5 45.2 18.7 

Japan 1.9  1.3 65.0 92.1   

Kanada 1.7 63.5 1.5 76.7 86.0 58.7  

Korea 3.0 35.3 1.2 58.0 88.4  10 

Luxemburg 1.5  1.7 66.2 92.2   

Nederländerna 1.6 59.0 1.7 74.0 88.9 66.4 29 

Norge 1.8 61.5 1.8 80.0 86.2 18 44 

Nya Zeeland 2.3  2.0 72.7 89.4   

Polen 2.3  1.3 62.7 74.0   

Portugal 2.4 57.8 1.5 74.9 87.4 70.8 25 

Schweiz 1.5  1.4 77.1 92.3   

Slovakien 2.4  1.2 69.3 80.0   

Spanien 2.5  1.3 58.9 86.1   

Storbritannien 1.8 64.8 1.7 74.2 87.5 49.2 26 

Sverige 1.7 79.5 1.7 80.8 85.0 72 66 

Tjeckien 2.3 66.7 1.2 73.4 89.2 14.2 0.5 

Tyskland 1.5 57.9 1.3 72.1 83.9 47.8 8.6 

Ungern 2.1 55.0 1.3 67.0 80.5 30.5 9.3 

USA 1.8 60.7 2.0 71.8 86.3 53.1 38 

Österrike 1.6  1.4 75.8 89.4 30* 10 

 
* officiell andel är 71.9, men den inkluderar föräldralediga. Källa OECD (2006 a,b). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
4.1.1 Social och personlig identitet  
Jag använder Giddens (2003) förklaringar kring teorier om identitet för att det ska kunna 
hjälpa till att bland annat förklara min första frågeställning om hur kvinnorna ser på sig 
själva. Begreppen personlig identitet och social identitet kan ge förståelse för hur kvinnorna 
ser på sig själva och hur de uppfattas av andra.  I den personliga identiteten ingår den 
symboliska interaktion ismen och därför förklarar jag den i anslutning till personlig identitet. 
Jag har även med Giddens (1997) teori om modernt identitetsskapande då just att kvinnor 
blir allt äldre när de föder barn är ett fenomen som speglas i det senmoderna samhället. 

Sociologer talar ofta om två typer av identitet, social identitet och personlig identitet. Man 
kan analysera dem var för sig, men de är också nära förknippade med varandra. Under 
socialisationen utvecklar vi en identitet och förmåga till självständiga tankar och handlingar. 
Identitetsbegreppet inom sociologin visar på många olika aspekter och kan analyseras på 
olika sätt. Generellt är identiteten de uppfattningar människor har om sig själva, och vad 
som är viktigt och meningsfullt för dem. Dessa uppfattningar formas utifrån olika grundval 
av vissa egenskaper som är viktigare än andra källor till mening. En del av de främsta 
identitetskällorna innefattar kön, sexuell läggning, etnicitet och samhällsklass. Social 
identitet innefattar de attribut som andra tillskriver oss som individer. Dessa attribut kan ses 
som kännetecken för vem personen är, samtidigt som de relaterar individen till andra 
individer som uppvisar samma kännetecken. Exempel på sociala identiteter är student, mor, 
hemlös, skandinav och ogift. Många individer har en social identitet som innefattar mer än 
ett kännetecken (Giddens 2003:43). 

De olika identiteterna som en individ har visar att andra individer är likadana. Gemensamma 
identiteter som grundar sig på samma mål och värderingar är en viktig grund för sociala 
rörelser. Sociala identiteter beskriver hur människor liknar varandra, och den personliga 
identiteten visar hur vi skiljs åt. Tanken om den personliga identiteten bygger mestadels på 
den symboliska interaktion ismen. Det är individens interaktion och förhandling med 
omvärlden som utgör upplevelserna av hur hon ser sig själv. Även om den sociala 
omgivningen är viktig så är det individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som 
är det viktiga. Den personliga identiteten har förändrats från det traditionella samhället till 
dagens moderna samhälle. Förr handlade det mer om nedärvda faktorer som klass eller 
nationalitet. Idag är identiteten mer komplex och mindre stabil. Vi är våra egna 
ambassadörer för var vi kommer ifrån, och vart vi är på väg. Då vi inte sitter fast i 
traditioner på samma sätt blir valmöjligheterna större. Den moderna verkligheten tvingar oss 
bli mer självständiga. I dagens samhälle har vi en stor möjlighet att forma oss själva, att hitta 
oss själva, till stor del på egen hand (Giddens 2003:44). 

4.1.2 Symbolisk interaktionism 
Då den personliga identiteten främst bygger på symbolisk interaktion ism, kan det visa hur 
kvinnornas interaktion med sin omgivning utgör upplevelsen av hur hon ser på sig själv. 
Mead (1976) som var amerikansk socialpsykolog och filosof tar i sitt tänkande upp en av 
sociologins grundläggande frågeställningar: förhållandet mellan individen och då i mitt fall 
kvinnan och samhället och hur människan utvecklas till ett socialt väsen. Mead lade vikten 
vid människans reflexiva kapacitet. Våra handlingar är reflexiva för att vi reagerar på vad 
andra säger och tänker om oss och vi korrigerar våra handlingar för att få acceptans ifrån 
andra (Brante, Andersen & Korsnes 2001:198). 
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Socialpsykologin har behandlat olika sidor av social erfarenhet med utgångspunkt i 
individens psykiska erfarenhet. Det angreppssätt som Mead (1976) föreslår är att behandla 
upplevelser utifrån samhället. Med detta synsätt menar Mead att man ser erfarenheten från 
individens utgångspunkt. Viktigt är dock att särskilt fastställa det som tillhör denna 
upplevelse på grundval av att individen tillhör en särskild social struktur, en social ordning. 
Någon stark gräns kan inte dras mellan socialpsykologi och individuell psykologi. Man 
studerar individen utifrån den sociala grupp hon tillhör, och letar efter hur den sociala 
gruppens inflytande påverkar hennes beteende och erfarenhet (Mead 1976:27). 

Jaget såsom det kan bli ett objekt för sig själv, är väsentligen en social konstruktion och den 
uppstår i den sociala erfarenheten. Det är omöjligt att föreställa sig ett jag som uppstår utan 
social erfarenhet. Vi delar upp oss själva i olika slags jag, med hänsyn till våra bekantskaper. 
Vi diskuterar politik med en och religion med en annan. Det finns olika slags jag som 
reagerar på olika slags sociala reaktioner (Mead 1976:113). 

Det organiserade samhälle eller den sociala grupp som ger individen hennes jags enhet 
kallas ”den generaliserande andre”. Den ”generaliserande andre” är samhällets attityd. Om 
en bestämd individ skall utveckla ett jag i full utsträckning är det inte tillräckligt för henne 
att anta andra människors attityd gentemot henne själv eller varandra inom den mänskliga 
sociala processen. Hon måste också anta andras attityder gentemot sig själv och andras 
attityder utifrån olika sidor och aspekter av den gemensamma sociala aktivitet, eller 
uppsättning sociala åtaganden som de befinner sig i, som medlemmar i ett organiserat 
samhälle. Det är i form av den generaliserade andre som den sociala processen influerar 
individens beteenden. Det vill säga att samhället utövar en slags kontroll över beteendet hos 
dess individuella medlemmar. Det är i den formen som den sociala processen eller samhället 
ingår som en bestämmande faktor i individens tänkande (Mead 1976:120–121). 

4.1.3 Identitetsskapande i det moderna 
”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till” skriver Giddens (1997:95) och framställer en 
teori om utvecklandet och förutsättning för vår självidentitet i vårt senmoderna samhälle 
(Giddens 1997:95). Teorin är analytisk och förklarar därmed mänskligt beteende på en 
allmän nivå, men då det kan finnas åtskilliga förklaringar i denna teori som visar på 
moderna strukturer som i sin tur bidragit till att kvinnor väntar allt längre med att föda barn, 
vilket gör teorin mycket intressant för mitt ämnesområde. En aspekt som denna teori bidrar 
till att se är att traditionen som förr i tiden såg ut på det sättet att kvinnor födde barn i unga 
år och som då ofta låg till grund för den personliga identiteten inte finns idag på samma sätt. 
Giddens (2003) beskriver metaforiskt samhällsutvecklingen i det moderna i förhållande till 
hur länge mänskligheten funnits på jorden ” De moderna samhällena har då utvecklats under 
de sista 30 sekunderna på dygnet” (Giddens 2003:56). Några viktiga frågeställningar har 
legat till grund för denna utveckling. Den ekonomiska påverkan har möjliggjort den 
kapitalistiska utvecklingen och därtill främjat förutsättningarna för vetenskapen.  

Vårt handlande kan få globala konsekvenser. Det personliga blir förbundet med det 
opersonliga. Giddens (1997) menar därför att det moderna präglas av en riskkultur vilkas 
risker inte blivit introducerade för tidigare generationer, och därmed har de inte behövt 
konfronteras med dem. I avtagandet av traditionens betydelse och tilltagandet av 
riskkulturen så utgörs utvecklandet av en individs självidentitet av ett reflexivt organiserat 
projekt. Självets reflexivitet upprätthåller en sammanhängande men ständigt reviderande 
biografiska händelser. Detta beskriver Giddens som självidentitet.  Med självets identitet 
menar Giddens att människan ständigt måste reflektera över de omständigheter som berör 
livet. Reflektera över omständigheterna har naturligtvis människan alltid gjort men inte i lika 
hög grad då människor levde efter seder som skapats i generationer, där barnafödandet ofta 
skedde i unga år, och att skaffa många fler barn än idag var en naturlig del i samhället. Detta 
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var inte något som man då reflekterade nämnvärt över. Det utmärkande för det senmoderna 
samhället är dess övergripande karaktär vilken innebär ständig riskbedömning, väga fördelar 
och nackdelar för att det man gör ska passa in i det sociala livet. Självidentiteten är inte 
statisk. Genom individens reflexiva handlingar utifrån sin livsvärld skapas en 
självmedvetenhet (Giddens 1997:67–68). 

4.2 Moderskapets olika diskurser 
Historiskt sett har synen på moderskapet växlat under olika tidsperioder. Jag kommer att 
försöka ge en inblick i några av de diskursiva fält som omger moderskapet, för att få en 
referensram för hur man idag kan analysera moderskapet. Enligt Foucault (1993) skapas 
verkligheten i diskursiva praktiker. Betydelsen av ett visst fenomen grundar sig inte på 
objektiv fakta utan på maktbruk, där tillfälliga sanningar skapas kollektivt i diskurser 
(Foucault 1993). Foucault använder diskursbegreppet i en vid mening och betonar det 
sammanhållna och gemensamma i en diskurs istället för dess motsättningar. Ett diskursivt 
fält är aldrig homogent. Det gäller också moderskapet men enligt Bäck-Wiklund m.fl. 
(2003) så har den dominerande diskursen i samhället rörande moderskapet länge sett ut som 
att kvinnan är den goda och uppoffrande modern. Myten om den goda modern omfattar 
föreställningar som länge varit centrala i det västerländska tänkande, till exempel att kvinnan 
har en automatisk medfödd moderskärlek, moderskapet som dess primära identitet samt att 
en mor alltid uppoffrar sig för andra och sätter sina egna behov sist. Samtidigt som bilden av 
den goda modern finns så existerar även dess motpart, den onda modern som förr i tiden 
kunde gestaltas som den elaka styvmodern men som idag, i nyare litteratur har bytts ut till 
karriärkvinnan, vilken inte har tid för sina barn på samma sätt, då de prioriterar arbetet före 
barnen (Bäck-Wiklund m.fl. 2003:40-41). 

Diskursen som den psykoanalytiska referensramen består av har en stark moderscentrering 
Denna moderscentrering kan förmodligen innebära både fördelar och nackdelar för dagens 
mödrar. Jag diskuterar mer om den psykoanalytiska diskursen utifrån Elvin- Novak i slutet 
av kapitlet under moderskap som social konstruktion. Bäck-Wiklund (2003) anser att den 
diskurs som växt fram i samhället med stöd av de psykoanalytiska teoriernas syn på 
moderskapet är den dominerande moderskapsdiskursen under 1900- talet (Bäck-Wiklund 
m.fl. 2003:53). 

4.3 Moderskap som social konstruktion 
Denna teori passar in i min studie på så sätt att jag fokuserar på moderskapet som en social 
konstruktion. Den uppstår av vad omgivningen förväntar sig av henne i moderskapet och 
bidrar därmed till att skapa hennes upplevelser av att vara mor. Jag definierar först 
moderskapet som social konstruktion. Därefter beskriver jag moderskapet som social 
konstruktion över tid med hjälp av Ahrne m fl. (2003) samt utifrån de psykologiska 
synvinklar som Elvin-Novak (1999) diskuterar. 

Konstruktivismen har en lång historia inom sociologin. Symbolisk interaktion ism och 
fenomenologi kan framförallt betecknas som sociala konstruktivister. Gemensamt för dessa 
ansatser är att de utgår ifrån en dels subjektivistisk utgångspunkt, och dels av att man ser 
samhället som en väv av interaktiva handlingar och processer. Sociala strukturer definieras 
som producerande återkommande handlingsmönster. Institutioner och institutioners makt ser 
man på hur de påverkar oss på så sätt att man undersöker hur vi uppfattar dem, som om de 
har en egen verklighet. Tyngdpunkter är alltså hur vi subjektivt uppfattar eller erfar 
strukturer eller institutioner, inte i dessa strukturers eller institutioners objektiva verkliga jag 
(Brante, Andersen & Korsnes 2001:287). 
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Den sociala konstruktionen av modersrollen liksom könskonstruktionerna tenderar att 
upprätthålla status quo i relationerna mellan könen. Det gäller även föreställningen om att 
moderskärleken är en instinkt hos kvinnor. Ser man tillbaks i tiden kan man se att 
moderskärleken varierar. I det förindustriella samhället var det långt ifrån självklart att det 
var modern som stod för den huvudsakliga omvårdnaden. Det kunde istället vara syskon, 
släktingar och tjänstefolk. Det handlade i första hand om att föda barnen inte att ha en 
speciell relation till dem. Ideologin om att kvinnan först och främst skulle föda och fostra 
barnen höll i sig under industrialiseringen. År 1961 uppmärksammades Eva Moberg för sin 
artikel ”Kvinnans villkorliga frigivning” Moberg (1961). Artikeln visade det starka 
sambandet med att modersrollen utformning hänger samman men mansrollens utformning. 
Mödrar började ställa mer krav inte bara på att få komma ut i arbetslivet utan att också få 
mer hjälp med barnen. 

I dagens samhälle är andelen kvinnor i yrkeslivet nästan lika stor som andelen män Den 
tvåförsörjande familjen har gjort att relationerna har förändrats. Familjemedlemmarna har 
flyttats till viss del in i andra organisationer som förskola, idrottssammanhang, frivilliga 
organisationer och så vidare. Trots den ökade individualiseringen så är debatten om 
modersrollen högst aktuell. Trots att de flesta kvinnorna förvärvsarbetar idag har de ändå det 
största ansvaret gälande barnen. Det är mestadels mödrar som tar ut föräldraledigheten 
(Ahrne m fl 2003:142-143). 

Ahrne och Roman (1997) menar att den kulturella föreställningen om moderskapet är en del 
av förklaringen varför kvinnor fortfarande ofta bär det yttersta ansvaret för barnen. Kvinnor 
förväntas på ett annat sätt än männen att sätta familjen i främsta rummet. 

”Moderskapsideologin skapar ambivalens hos dagens kvinnor som i hög grad är 
fostrade till att själva planera och bestämma över sina liv. Ekonomiskt oberoende, 
autonomi och kontroll är inte lätta att förena med de krav som modersrollen ställer” 
(Lundqvist, Roman 2003:143).  

Ovanstående kan vara en av förklaringarna menar Lundqvist och Roman (2003) att 
förstagångsmödrarna har blivit äldre. 

Elvin-Novak (1999) beskriver i Accompanied by guilt olika psykologiska synvinklar av 
moderskapet som speglar mina tankar som jag bland annat beskriver i inledningen om att det 
saknas studier, som fokuserar på just kvinnas upplevelser av moderskapet. Studien belyser 
hur viktigt det kan vara att studera moderskapet i ett sammanhang som en social 
konstruktion. 

Det finns olika psykologiska vinklar att framställa moderskapet. I huvudsak har de 
traditionella psykoanalytiska teorierna ägnat lite uppmärksamhet till kvinnans egna 
upplevelser som mor. De har i stället fokuserat på varför vissa mödrar agerar på ett sätt, och 
vissa mödrar på något annat sätt, eller om mödrarnas förståelse av vad de måste göra som 
mödrar. Utvecklingspsykologin analyserar inte moderskapet som en social konstruktion. Ett 
spädbarns agerande uttrycker behov som kvinnan förväntas känna igen. Kvinnan beskrivs 
som en person som måste övervaka barnet noga för att lära sig barnets minsta vink. 
Moderskapet på det sätt som beskrivs här är en funktionell beskrivning av modern som blir 
mer och mer kompetent och tillfredsställd som mor genom att uppfylla barnets behov. 
Psykoanalytiska teorier av utveckling mellan barn och mor betonar också betydelsen av att 
skapa en omhändertagande miljö för barnet för att minimera negativa upplevelser. Dessa 
typer av teorier fokuserar på en objektiv biologisk fakta snarare än på hur kvinnan upplever 
sitt samspel med barnet. Modern ses i huvudsak som den person som tar hand om barnet, 
och utvecklingspsykologin ser inte kvinnan som ett subjekt då det saknas analyser av 
moderns intentioner eller beskrivningen av en individuell förståelse av moderskapet (Elvin-
Novak 1999: 19-20). 
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4.4 Moderskap som funktion 
Chodorow (1944) sociologiprofessor och psykoanalytiker är en av föregångarna inom 
kvinnoforskning. Hon har skapat en egen teori om kvinnors och mäns 
personlighetsutveckling. Jag använder mig av hennes teori då hon dels beskriver 
moderskapet som en funktion istället för en social konstruktion. Hennes teori kan också 
hjälpa mig att förklara skillnader av kvinnors upplevelser idag och då. Hon grundar sina 
slutsatser på forskning inom sociologi, socialantropologi, biologi och historia. En av hennes 
utgångspunkter är att i de flesta familjer, trots allt tal om jämlikhet, fortfarande är modern 
som är den viktigaste omsorgspersonen under de viktiga år som separations- och 
individualiseringsprocessen äger rum. I hennes feministiskt teoretiska modell reproduceras 
patriarkatet via moderskapet. Hon tillämpar objektrelationsteorin och teorin om det 
personliga jaget för att förklara vår uppfattning om mannens och kvinnans utveckling. 

Mödrar är naturligtvis kvinnor eftersom en mor är en kvinnlig förälder. På samma sätt är 
fäder manliga föräldrar då de är män. Chodorow uttalar att vi menar något annat när vi säger 
att någon är mor till ett barn, än när vi säger att någon är far till ett barn. Hon menar att en 
man fyller modersfunktionen om han är den viktigaste vårdaren och fyller därmed en 
omvårdande funktion. Däremot skulle vi aldrig säga att en mor fyller fadersfunktionen 
gentemot sina barn. I dessa fall kallar vi modern barnets sociala far. Att vara mor menar 
Chodorow är inte bara att föda ett barn utan också att vara någon som roll fostrar och vårdar, 
vilket innebär att vara en primär förälder (Chodorow 1995:23- 24). 

”Varför är mödrar kvinnor? Varför är den som rutinmässigt utför alla de aktiviteter 
som ryms i föräldrafunktionen inte en man” (Chodorow 1995: 24). 

Denna fråga som visas i ovanstående citat är mycket viktig menar Chodorow kvinnans 
modersfunktion är det centrala när det gäller jämställdheten i arbetsfördelningen. Kvinnans 
modersroll har djupa effekter på kvinnans liv. Chodorow refererar till Balint som säger 
följande: 

”Den idealiska modern har inga egna intressen. Det är och förblir självklart för oss 
alla att moderns och barnets intressen är identiska, och den allmänt vedertagna 
måttstocken för hur god eller dålig en kvinna är som mor är i vilken utsträckning hon 
verkligen upplever att dessa intressen är gemensamma” (Alice Balint 1995:104). 

Chodorow hävdar att den viktigaste faktorn i barnets tidiga utveckling är att denna 
utveckling av identiska intressen äger rum i relation till just en mor. Hon utgår i sin 
beskrivning från att den tidiga utvecklingen är en social relation mellan individer, och inte 
enbart individens psykologiska eller kroppsliga utveckling. Vidare kan man då undersöka 
båda sidor av relationen, hur modern upplevelse av sitt barn ser ut och hur barnets 
upplevelse i sin tur ser ut av modern. Genom att utföra denna undersökning och se hur 
barnet uppfattar moderns omvårdnad kan man se hur de grundläggande förväntningarna på 
att kvinnor blir mödrar växer fram. Genom att undersöka de krav som modersfunktionen 
ställer och den upplevelse modersfunktionen ger finner man att grunderna för förmågan att 
fylla en föräldrafunktion byggs upp i den tidiga perioden. Chodorow menar vidare att i ett 
samhälle där mödrarna nästan ensamma står för omvårdnaden av barnet, och säkert har den 
mest meningsfulla relationen till barnet så utvecklar barnet sin jagkänsla i huvudsak till 
henne (Chodorow 1995:104-105). 

4.4.1 Kritik av Chodorow 
Giddens (2007) pekar på kritik som Chodorows arbeten har mött och refererar bland annat 
till Janet Sayers (1986) som menar att Chodorows teorier inte kan förklara kvinnans kamp 
att bli självständig och oberoende – i synnerhet inte i dagens läge. Hon påpekar att kvinnor 
är mer sammansatta o motsägande i sina psykologiska egenskaper än var hennes teori 
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utrycker. Sayers menar vidare att femininitet mycket väl kan dölja aggressivitet, påstridighet 
och självhädelse. Chodorow har också fått kritik för sin snäva syn på familjen, hennes teori 
utgår ifrån den vita medelklassfamiljen. Hur är det till exempel för ensamstående föräldrar 
eller i familjer där flera vuxna står för omsorgen och uppfostran av barnen. Denna kritik 
menar Giddens dock inte urholkar hennes idéer, utan de förblir viktiga. Utifrån dem kan vi 
få en förståelse av kvinnlighetens väsen och av den bristande förmåga män har att berätta 
om sina känslor för andra (Giddens 2007:172). 

Ulla Holm (1993) ställer sig också kritisk till Chodorows moderskapsteorier, och då främst 
till reproduktionsbegreppet och även den fastlåsta familjekonstruktionen. 
Moderskapsnormen är enligt Holm starkare i samhället idag och kan bli styrande för 
kvinnors liv. Hon tror det finns en risk att kvinnan som mor blir en stereotypbild om man 
resonerar som Chodorow att moderskapet hela tiden reproduceras. Holm menar att 
moderskap är en mångsidig term (Holm 1993). 

4.4.2 Föräldrafunktion  
I det senmoderna samhället som präglas av reflexivitet, ambivalens, öppenhet och 
risktagande som jag bland annat beskriver utifrån Giddens (1997) så ses moderskapet som 
en social konstruktion. Jag har gått in på moderskap som social konstruktion tidigare men 
vill också förklara utifrån Bäck-Wiklund m.fl. (2003) att gamla könsföreställningar är på 
väg att upplösas. Moderskapet i betydelsen av omsorgsgivare kan utföras av andra än 
modern. Detta reflexiva moderskap är under ständig bearbetning och förändring, och barnen 
uppfattas ofta som en del i föräldrarnas livsprojekt. Uttryck som modersfunktion byts ut till 
föräldrafunktion något som också kan utföras av andra än de biologiska föräldrarna. 
Moderskapet definieras här utifrån reflexivitet och nytänkande kring könsroller och 
familjemönster (Bäck-Wiklund 1997:45). 

METOD 
5.1 Val av metod  
Backman skiljer på två olika perspektiv inom vetenskaplig forskning, det kvantitativa och 
det kvalitativa perspektivet. I det kvalitativa perspektivet som min uppsats utgår ifrån 
betraktar man verkligheten subjektivt. Avsikten är att tolka hur den enskilda individen tolkar 
och uppfattar sin omgivning. Det kvantitativa perspektivet avser istället att mäta en objektiv 
verklighet (Backman 1998:47). 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av närheten till forskningsobjektet. Det som är 
specifikt för denna metod är subjekt - subjektrelationen mellan forskare och 
undersökningsenhet. Meningen är att ansikte mot ansikte möta den situation som 
respondenten befinner sig i Den nutida verkligheten präglas av att vi kan lite om mycket. 
Dessa förhållandevis ytliga kunskaper präglas av överförenklingar, förvanskningar och 
utelämnanden. Om vi ska kunna förstå den situation som individen befinner sig i så gäller 
det att försöka komma dem inpå livet, vilket är syftet med den kvalitativa undersökningen 

(Holme, Solvang 1998:92). 

Jag valde den kvalitativa ansatsen och intervjuer för att den stämmer bäst överens med mitt 
syfte om att försöka komma kvinnor in på livet när det gäller deras känslor och upplevelser 
kring moderskapet. Holme (1998) diskuterar just hur man studerar respondenten inifrån till 
skillnad från den kvantitativa metoden kan den kvalitativa sägas ge mycket information om 
få undersökningspersoner. Min metod att utföra intervjuerna via e-post begränsar 
möjligheten att komma kvinnorna in på livet på samma sätt som om man suttit ansikte mot 
ansikte med respondenterna. Anledningen till att jag ändå valde den kvalitativa ansatsen 
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istället för den kvantitativa ansatsen är att det är den subjektiva upplevelsen jag har för 
avsikt att mäta. Att kunna utföra en enkät på det sättet så att kvinnorna hade kunnat skriva 
ner känslor/upplevelser hade inte som jag ser det varit möjligt. Denna metod att utföra 
intervjuer på detta sätt är en relativt ny metod som börjar bli allt vanligare. Det finns dock 
ingen metodlitteratur kring detta ännu och hur subjektrelationen påverkas mellan forskare 
och undersökningsenhet är svårt för mig att svara på. Den synliga interaktionen finns inte 
där, men mitt val av metod fungerade ändå som jag ser det på ett tillfredsställande sätt, jag 
redogör vidare för mina överväganden vid intervjuerna i avsnitt 3.7 samt för en 
metoddiskussion i mitt diskussionskapitel. 

5.2 Empiriskt Urval 
Mitt urval grundar sig i mitt syfte om att undersöka vad kvinnor efter 35 upplever med sin 
nya situation. Anledningen till att jag valde just lite äldre kvinnor är att jag tror att de hunnit 
skaffa sig mer livserfarenhet som de kan relatera till när jag ställer mina frågor. En annan 
aspekt är att när jag letat forskning/teorier om moderskap hittar jag inte mycket om hur just 
äldre kvinnor upplever sitt moderskap, däremot en mängd om hur yngre kvinnor upplever 
det. Då jag valde respondenter till min studie valde jag att inte göra ett urval som baseras på 
slumpmässigt urval. Jag har gjort ett bekvämlighetsurval, vilket är en typ av icke sannolik-
hetsurval som innebär att man väljer de respondenter som är lättast att få tag på. Jag har sökt 
respondenter i min närmaste referensgrupp och även frågat dem om de i sin tur känner några 
mödrar som stämmer överens med mitt syfte (Holme, Solvang 1997:184). Holme, Solvang 
(1997) säger att respondenternas förmåga att uttrycka sig och villighet att delta är viktigt, när 
man sätter ihop sitt urval. De menar att i den kvalitativa processen kommer man ofta in på 
saker som är av mycket privat karaktär. Denna typ av urval som jag har gjort är inte 
representativt för hela populationen, vilket jag är medveten om. 

Mina avsikter med denna studie är inte att dra några generella slutsatser utan att söka en 
ökad förståelse för mina respondenters upplevelser och tankar kring ämnet, vilket gjorde att 
jag ändå ansåg att min typ av urval var relevant. Vidare gjordes också urvalet systematiskt 
utifrån i förväg formulerade kriterier (Holme, Solvang 1997:101). 

Mina kriterier var att mödrarna skulle vara minst 35 år och vara förstföderskor eller att de 
både fått barn tidigare och efter 35 år. Jag sökte upp mina respondenter via telefon. Jag 
tillfrågade tio kvinnor men två av dem valde att inte deltaga. En kvinna ansåg att frågorna 
var ”lite” känsliga och en kvinna tackade ja först men meddelande senare att hon inte hann 
vara med i min studie. Det totala antalet respondenter blev alltså åtta stycken. De åtta 
kvinnorna är mellan 35 – 49 år, de lever tillsammans med partner i Västra Götalands län. 
Samtliga har fött barn efter 35 men tre av dem har även fött sitt första i tjugoårsåldern. 
Kvinnorna är av svensk härkomst och kommer ifrån medelklass. 

5.2.1 Presentation av urvalet 
Första kvinnan är 37 år gift sedan tre år tillbaka. Hon fick sin dotter 2006. Hon är bosatt i 
villa i en mindre stad. Var vid intervjutillfället föräldraledig med sin dotter. Är utbildad 
socionom. 

Andra kvinnan är 36 år bor i lägenhet i en större stad med sin sambo och sin dotter som hon 
fick 2006. Var vid intervjutillfället också föräldraledig med sin dotter och räknar med att 
vara det till augusti 2008. Hon har gymnasieexamen. 

Tredje kvinnan är 36 år och bosatt i hus i en småstad. Hon är just nu arbetssökande efter 
avslutad högskoleutbildning. Hon fick sin son 2006. Hon längtar efter att börja arbeta men 
upplever sig samtidigt kluven då tiden med sonen kommer att bli mindre. Är utbildad 
beteendevetare. 
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Fjärde kvinnan är 42 år och är sambo med barnets pappa i en småstad. Hon fick sin son 
2005. Hon arbetar idag med bokföring. Är utbildad civilekonom. 

Femte kvinnan är 38 år och bor i hus med sin man på landet. Hon fick sitt första barn 1990 
och sitt sista barn 2007. Hon har tre biologiska barn och hennes nuvarande man har 
ytterligare tre biologiska barn. Är vid intervjutillfälle sjukskriven fram tills december 2008. 
Har gymnasieexamen. 

Sjätte kvinnan är 49 år och bor i villa med sin sambo i ett litet samhälle. Hon fick sitt första 
barn 1976 och sitt sista 2003. Arbetar som förskolelärare. Har även hunnit bli farmor till två 
barn födda 2001 och 2007. Har högskoleexamen. 

Sjunde kvinnan är 37 år, gift har tre barn med samma man, det är bosatta i villa i en mindre 
ort. Hon fick sitt första barn 1994 och sitt sista 2007. Hon beskriver sig själv som att hon 
ogärna hamnar i kvinnofällor som att ta ut det mesta av föräldraledigheten och att planera 
och tänka för hela familjen. Har gymnasieexamen. 

Åttonde kvinnan är 36 år har ett barn på dryga året och är gift. Hon bor i ett radhus strax 
utanför en större stad. Hon är i slutet på sin föräldraledighet och ska snart gå tillbaks till 
jobbet som förskolelärare. Hon är utbildad förskolelärare. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Kvale (1997) beskriver att en betydande del av intervjuprojektet bör ha ägt rum innan 
intervjun utförs Att ha läst in sig på teorier och tidigare forskning samt bearbetat 
intervjufrågorna noga, är av yttersta vikt för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 
Jag började därför mitt uppsatsskrivande med att söka relevanta teorier samt tidigare 
forskning som kunde passa mitt ämne utifrån vad jag skulle undersöka. Forskning sökte jag i 
databaser på Internet såsom bland annat Libris, Sociological Abstracts. Jag bokade tid på 
biblioteket för att få söksupport. Nyckelord som jag bland annat använde var moderskap, 
modersroll, föräldraskap och identitet. Det var svårt att hitta forskning och vetenskapliga 
artiklar som hade liknande fokus som jag. Det visade sig till slut att det enklaste helt enkelt 
var att ”googla” på moderskap för att finna information, något som min söksupport till och 
med föreslog när vi tillsammans letat ett tag. Mycket övrig information kunde jag finna på 
Borås högskolas bibliotek. När jag sammanställt den tidigare forskningen och mina teorier 
formade jag mina intervjufrågor. Jag gjorde en testintervju på en av mina närmsta vänner för 
att se hur frågorna kunde upplevas innan jag skulle intervjua mina respondenter. Hon 
frågade om jag inte kunde e-posta frågorna till henne så hon kunde fundera på dem i lugn 
och ro och därefter återkomma till mig. Intervjun gick bra och hon gav konstruktiv kritik. 
Kvale talar även om att förutom den teoretiska förförståelsen bör man ha en viss kännedom 
om den miljö, som respondenten kommer att befinna sig i (Kvale 1997:92). Kännedom om 
miljöerna är något som jag har även om jag inte var på plats just vid intervjutillfällena, så 
kan jag ändå sätta mig in i kvinnornas miljö/situation. 

”Nyckelfrågorna vid planering av en intervjuundersökning gäller intervjuns vad, varför och 
hur” (Kvale 1997:91). Problemformuleringen av vad jag ska undersöka har jag grundat 
utifrån mina teorier, tidigare forskning samt min förförståelse i ämnet. Jag har samlat empiri 
om olika kvinnors subjektiva upplevelser och uppfattningar och varför jag just gjort det är 
för att det stämmer överens med min problemformulering. Hur jag har genomfört detta är att 
använda mig av respondentintervjuer vilket innebär att man intervjuar personer som själva 
är delaktiga i det man studerar. När jag planerade vidare hur jag ville förvärva min kunskap, 
kom jag fram till att det var lämpligast med en semistrukturerad intervju. Denna 
intervjuform innebär att man använder sig av frågor som inte är lika standardiserade som i 
en strukturerad intervju, för att respondenten ska kunna svara mer öppet på frågorna. Jag 
utgick ifrån några fastställda teman utifrån mina frågeställningar. Alla intervjuer utfördes av 
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kvinnorna som erhöll frågorna via e-post. Intervjumanualen såg ut på samma sätt som den 
skulle ha gjort om jag träffat respondenterna personligen. Den bestod av teman med 
underliggande frågor. Skillnaden var att det även följde med ett tydligt missivbrev om vad 
min avsikt var med intervjuerna samt att jag då inte kunde ställa ytterligare följdfrågor 
utifrån min intervjumanual. Frågorna var utformade på ett sätt så att respondenterna kunde 
skriva ner sina svar istället för att då kommunicera svaren verbalt. 

5.4 Bearbetning och analys av material 
Kvale (1997) beskriver sex steg när det gäller att analysera intervjun, vilka jag har försökt 
utgå ifrån. I det första stadiet beskriver mina respondenter öppet utifrån mina teman, som jag 
grundat utifrån mina frågeställningar om sina upplevelser utifrån sin livsvärld. I det andra 
steget beskriver Kvale att respondenten själv kan upptäcka nya innebörder i det hon 
upplever och reflektera kring frågorna vilket kan leda till en fördjupning av 
intervjuresultatet.  Den formen av fördjupning i mitt fall var dock inte möjligt då intervjun 
skedde via e-post. När intervjuerna var färdiga satte jag mig som beskrivs i det fjärde steget 
direkt och läste igenom vad mina respondenter skrivit.  Jag skrev först in materialet i 
resultatet i sin helhet. En viss klarläggning ägde ändå rum då jag upptäckte några 
upprepningar. När det var något som var oväsentligt för mitt syfte och mina frågeställningar 
togs det också bort direkt vid tillfället då jag förde över svaren i mitt resultat. 

Då jag fick mina svar nerskrivna via e-post underlättades bearbetningen av materialet 
betydligt, då jag inte behövde lyssna och skriva ner resultatet ifrån någon bandinspelning. 

Det femte steget är att göra en ny intervju. Jag skickade ut mina intervjuer vid lite olika 
tillfällen och förtydligade vid något tillfälle en fråga för att det skulle skapa bättre 
förutsättningar vid nästa intervjutillfälle. Ett möjligt sjätte steg som Kvale beskriver är att 
utvidga de beskrivningar som respondenten återgivit till att omfatta handlandet som 
eventuellt har ändrats då respondenten kanske agerar annorlunda utifrån de nya insikterna 
samt reflekterandet. Detta är dock inget som jag gått vidare med i min kandidatuppsats, men 
som är en intressant tanke då resultatet visar att mina respondenter har reflekterat över sin 
situation. 

5.5 Etiska överväganden 
”Etiska avgöranden sker inte på något särskilt stadium i intervjuundersökningen utan 
aktualiseras under hela forskningsprocessen” (Kvale 1997:105).  

Citatet är något jag försökt ta fasta på under hela min process med detta arbete. Enligt 
vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer.  

Informationskravet innebär att intervjupersonen ska informeras om undersökningens syfte 
och vilka regler som gäller för deras deltagande. I mitt fall berättade jag för kvinnorna vem 
jag var i mitt missivbrev och även när jag kontaktade dem samt att denna intervju är en del i 
mitt undersökningssyfte som jag vidare kommer att delge i min kandidatuppsats. 
Samtyckeskravet syftar till respondentens rättighet att avgöra villkoren för det egna 
deltagandet. Att deltaga gav 8 av 10 kvinnor sitt samtycke till i telefon och vid 
intervjutillfället beskriver jag skriftligt att de fick avbryta eller hoppa över någon fråga, om 
de upplevde att det skulle bli för mycket på något sätt. Jag är medveten om att en del frågor 
jag ställer är känsliga och därför betonar jag vikten vid att avbryta, eller att det kanske 
behövs en paus. Konfidentialitetskravet bygger på att persondata kring respondenten skall 
hållas konfidentiella och att dessa uppgifter skall förvaras på ett sätt så inte obehöriga kan ta 
del av dem. Den information som jag får in kommer att publiceras utan korrekt namn samt 
utan att tala om bostadsort. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den information 
som jag tagit del av endast kommer att användas till mitt examensarbete och att deras 
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dokument som de har bifogat till mig raderas så fort jag fört in det i resultatet 
(Vetenskapsrådet 1990 Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 
forskning). 

5.6 Källkritik 
Thurén (2003) beskriver i sin bok Källkritik fyra kriterier att följa då man skall bedöma 
källornas trovärdighet och dess äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén 
2003:34). 

Oberoendekriteriet utgår ifrån att källan skrivit det sagda och att det inte är en avskrift. Då 
har en tradering uppstått vilket kan vara vanligt på Internet. Jag har beaktat detta och främst 
hämtat information ifrån erkända auktoriteter så som www.regeringen.se och www.scb.se. 

Thurén skiljer också på primär och sekundärkällan (Thurén 2003:34). Primärkällan är 
ursprunglig och därmed mest trovärdig och sekundärkällan har traderats. All litteratur jag 
har använt i denna studie är primärkällor. Utom i ett fall då jag använt mig av boken Modern 
sociologisk teori av Oskar Engdahl. I den boken har både han och Tomas Johansson 
beskrivet Goffmans teorier. Jag ser dock avsnittet om Goffmans teorier som reliabla då jag 
dels även använt primärkällan Goffman (1959) Jaget och maskerna och Engdahl och 
Johansson är erkända sociologer och författare. 

5.7 Validitet och reliabilitet  
”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 
bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om det är 
ut klarat i frågeställningen” (Holme, Solvang, 1997:163). 

Jag inleder med detta citat men vill betona att det är främst i kvantitativa metoder man är 
upptagen med hur representativ den information man har är, om man verkligen mätt det man 
vill mäta, och om den information man fått in är reliabel. Detta har inte samma centrala plats 
i kvalitativa undersökningar. Problemet med att få valid information är i princip mycket 
mindre i kvalitativa undersökningar än kvantitativa studier (Holme, Solvang,1997:94). 

Det är ändå viktigt att man redan på ett tidigt stadium frågar sig själv om hur användbar de 
data är som man har samlat in. Majoriteten av de data jag samlat in har varit relevant som 
jag ser det utifrån mina frågeställningar. Jag anser även att jag har en reliabilitet i min 
undersökning, eftersom jag kan se flera likheter när jag jämför mitt resultat med den tidigare 
forskningen som rör mitt ämne. Mina respondenters upplevelser liknar ofta också varandra 
och når en slags intersubjektivitet på det sättet. Det är viktigt att man är självkritisk och 
granskar sina frågor för att verkligen få svar på det man undersöker. Annars blir 
undersökningen oanvändbar (Holme,Solvang,1997:164). 

Jag har strävat efter att vara självkritisk och att noggrant fundera på mina frågor. Jag 
korrigerade en del frågor efter min testundersökning. Det finns ändå frågor som jag kunde 
ha ställt något annorlunda för att ytterligare fastställa validiteten utifrån mina 
frågeställningar. Då jag genomförde mina intervjuer via e-post är gränsen mellan min 
undersökning som kvalitativ eller kvantitativ hårfin. 

5.8 Överväganden vid intervju 
Min intention var att försöka hitta så lugna miljöer som möjligt, och när jag skulle ta kontakt 
med mina respondenter skulle jag fråga om de kunde medverka utan barn. Tanken var att 
kvinnan lättare skulle kunna fokusera på intervjun. Efter att jag genomfört min testintervju 
via nätet så tänkte jag om, diskuterade med mig själv och min vän och kom till slut fram till 
att det kunde vara det bästa att fortsätta genomföra intervjuerna på detta sätt dvs genom e-
post. 
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Seidman (1998) poängterar att man ska ta vissa saker i beaktande när man använder sig av 
intervju som undersökningsmetod. Enligt Seidman är risken större att man gör tolkningar 
som inte fullt ut stämmer om man har en relation till dem man intervjuar. Han menar vidare 
att det är lätt att anta saker för att man som vänner tror att man förstår varandra. Risken finns 
att man som intervjuare påverkas både under och efter intervjuprocessen (Seidman 1998:36) 

Forskaren menar Seidman kan dela med sig av sina egna erfarenheter och åsikter inom 
ämnet, (om man nu delar dem med respondenterna), vilket är viktigt att det undviks. Om 
man intervjuar någon med liknande erfarenheter som en själv är det mycket viktigt att hålla 
ett avstånd till respondenten (Seidman 1998:81). 

Fyra av mina intervjukvinnor känner jag ytligt och fyra av dem har jag aldrig träffat. Jag 
funderade mycket på hur jag skulle kunna genomföra bra intervjuer utan att påverka dem 
med mina erfarenheter och åsikter Även om jag inte hade en nära relation med någon av 
kvinnorna är det lätt att ”skena” iväg inom mitt ämnesområde. Är båda nyblivna mödrar kan 
man diskutera upplevelser i oändlighet. En tanke med mina intervjuer var även att kvinnan 
skulle kunna få möjlighet att reflektera något som kvinnan jag testade intervjun på, speciellt 
uttryckte att det var väldigt bra att göra det i lugn och ro när barnet sov. Ytterligare en aspekt 
av mina överväganden kring intervjuformen var att det visade sig svårt att kunna komma 
överens om en lämplig tid att träffas för en intervju utan barn, då de flesta av mina 
respondenter för tillfället var föräldralediga. Jag övervägde att försöka att intervjua någon 
per telefon, träffa någon och genomföra intervjun via e-post med någon men bestämde mig 
till slut att genomföra alla intervjuer via e-post. 

Jag bifogade ett tydligt missivbrev där jag utförligt beskrev min tanke. Jag förklarade även 
tydligt var man kunde nå mig för frågor och eventuella kompletteringar. Då jag fick svaren 
skrivna konkret till mig ser jag att jag kunde göra objektiva och korrekta tolkningar av 
resultaten. Givetvis fanns det nackdelar som jag kan se med detta tillvägagångssätt, något 
jag diskuterar vidare i metoddiskussionen i resultatkapitlet. 

5.9 Förförståelse  
När jag letade litteratur när jag själv väntade barn hittade jag mest litteratur om 
anknytningsteorier och barns olika utvecklingsstadier. En liten delhandlade om att kvinnor 
kan bli deprimerade i samband med förlossning och så vidare. Att det finns mycket litteratur 
om barn och deras känslor och stadier är en självklarhet och något som jag absolut inte vill 
förringa. När barnet kommit till världen så hamnar fokus på barnet vilket också är naturligt, 
men jag tror ändå att det är viktigt att lyfta fram föräldrars känslor och tankar i samband med 
denna förändring. 

Jag ser ämnet som intressant ur min subjektiva livsvärld då jag själv nyligen fått en dotter. 

Jag hade mycket tankar innan jag fick barn på hur jag eventuellt skulle förändras och hur 
mitt liv skulle se ut. Dock är det ju omöjligt att veta innan hur det i verkligheten kommer att 
se ut. När man får sitt första barn som jag vid 36 års ålder har man haft lång tid på sig att 
skapa sina egna vanor. Jag var van vid att ha kontroll och bestämma över min tid. Min 
förförståelse säger mig att dessa faktorer påverkas i högre grad, när man får barn senare i 
livet. Egen tid är ett populärt uttryck idag. Det är viktigt att ha egen tid. Här har det skett en 
mycket stor förändring vilket jag tror är generellt för alla föräldrar men främst kvinnor. 

Jag känner även en viss oro för framtiden som mor då jag i detta läge snart skall söka arbete. 
Min förförståelse säger mig att det kan vara svårare att få arbete, då det kan finnas fördomar 
från arbetsgivare om att mödrar är mera borta ifrån sina arbeten. Jag har funderat mycket 
kring det. Jag har även haft mycket funderingar kring min egen identitet. Vem är jag? Mor 
är jag ju alltid givetvis eftersom jag fött barn, men går det exempelvis att vara student, 
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yrkeskvinna, fru, vän lika mycket som tidigare? Du kan ha flera sociala identiteter men går 
de och förena på ett tillfredställande sätt för alla parter? Jag personligen upplever det ibland 
svårt och det dåliga samvetet träder i kraft ibland när jag önskar ägna mig åt andra saker än 
min dotter. 

Att få barn lite senare i livet ser jag ändå som positivt utifrån min livsvärld och med det 
habitus jag har med mig. De partners jag haft tidigare har jag inte känt att jag vill bilda 
familj med och den arbetssituation jag hade tidigare upplever jag inte heller som lämplig 
med barn. Den mognad jag känner idag är också en helt annan än den jag upplevt tidigare. 
Negativa faktorer kan vara att om min dotter också väntar med att skaffa barn, så kan jag 
vara över 70 år när hon själv får barn, och kanske inte orkar hjälpa till lika mycket med 
barnbarn. 

Det finns även saker som jag hade velat hinna med innan jag fick barn fast jag väntade länge 
Resa till Afrika och arbeta som volontär är en grej, göra FN tjänst är en annan dröm. Nya 
drömmar uppstår i samband med moderskapet som inkluderar min dotter men jag tror det är 
viktigt att fortsätta drömma egna drömmar också. 

I slutet av mitt uppsatsskrivande tar debatten fart på allvar om att kvinnor blir allt äldre när 
de föder barn vilket resulterar i ökad barnlöshet, vilket i sin tur leder till att nativiteten 
minskar. 

Många orsaker till att vi väntar sägs bero på att vi vill leva livet innan vi skaffar barn och att 
vi är ett gäng egoister. Linda Skugge en känd krönikör undrar i sin krönika i 
Göteborgsposten om vi som väntar är ”stenkorkade” och säger vidare att hon i linje med 
professor Waldenström (2008) gärna ger av sina skattepengar till studenter så att de får råd 
att skaffa barn innan de fyller 25 år. Den undersökningen jag har med som Bergnéhr (2008) 
utfört visar just på att kvinnorna väntar för att de vill hinna med så mycket som möjligt, 
innan de skaffar barn. Statistiken idag visar också att vi är äldre när vi föder barn men 
bakom dessa siffror tror jag det döljer sig många olika aspekter och att det är vanskligt att 
generalisera att de flesta av oss äldre kvinnor är ett gäng egoister som hellre jagar andra 
upplevelser än att skaffa barn.
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RESULTAT 
Jag redovisar mitt resultat i två delar. I del 4.1 - 4.3 delger jag vad samtliga kvinnor upplever 
kring att de fött barn efter 35 år. I del 4.4 beskriver jag vad de tre kvinnorna upplever som 
fött barn både i tjugoårsåldern och efter 35 år. I avsnitt4.5 visar jag kvinnornas tankar och 
drömmar om framtiden. Jag väljer även att citera något av samtligas tankar. 

6.1 Främst är jag mor 
Samtliga kvinnor upplever sig själva annorlunda i samband med att ha blivit mödrar. Det 
mest framträdande är upplevelsen av att de känner sig mer vuxna och ansvarstagande. En 
annan framträdande upplevelse är förlossningen, att den har stärkt kvinnornas 
självförtroende. En kvinna säger ”Förlossningen stärkte mig som människa och det känns 
som man klarar av vad som helst”. De upplever idag också en mognad som de kvinnor som 
är förstföderskor inte tror de hade upplevt på samma sätt om de fått barn tidigare. Kvinnorna 
visar också på en ambivalens när de uppger att en del saker tas med ro men att det samtidigt 
uppstår en inre oro som de kvinnor som fött barn tidigare inte upplevde då. Kvinnorna 
betonar också vikten av att i större utsträckning ta hand om sig själva för att ha en så bra 
förmåga som möjligt att ta hand om sina barn. Två av kvinnorna säger ändå att de upplever 
sig ungefär som innan, att förändringen inte blev lika stor som de trodde En kvinna uttrycker 
”Min son har infogats i mitt liv, jag har inte byggt upp det kring honom” Övervägande delen 
av kvinnorna upplever sig själva idag främst som mödrar. Då jag frågat kvinnorna om att 
eventuellt specificera deras identiteter kommer mor på första plats därefter hustru och 
älskarinna och sist yrkeskvinna. 

6.1.1 Plötsligt är någon annan beroende av dig 
Den största förändringen som samtliga mödrar uppger är att någon annan person är helt 
beroende av dem Att de hela tiden måste finnas där och tillgodose barnets behov. Hänsyn är 
en gemensam nämnare som dyker upp, att hela tiden visa hänsyn till sitt barn och sätta det i 
främsta rummet. En kvinna uttrycker sig lite annorlunda ifrån de andra: 

Den största förändringen med att få barn är känslan av att vara älskad på det viset som 
bara ett barn kan älska sina föräldrar 

En kvinna utrycker att hon upplever sig mer avslappnad nu när hon är mamma när hon 
umgås med sina vänner som redan har barn Hon tror att det är enklare för henne att vara sist 
med att få barn, i ett redan etablerat kompisgäng med barn. Hon menar att bland deras 
vänner som fått barn tidigare så fanns det inte alltid förståelse för hur det var att ha barn, inte 
minst ifrån henne själv kunde den förståelsen saknas. 

6.2 Kvinnornas känslor och tankar i samband med moderskapet 

6.2.1 Åsikterna går isär kring upplevelser av omgivningen 
De flesta upplever inte att omgivningen ser på dem annorlunda idag när de har fått barn. En 
av respondenterna upplever dock att omgivningen reagerat starkare när hon fick sitt fjärde 
barn betydligt senare i livet. De undrar hur syskonen upplever det att få ett syskon så sent. 
Hon får även frågan om hur hon orkar vara småbarnsförälder igen, hon berättar vidare 

”En del människor förstår inte riktigt att jag åter igen är småbarnsförälder på senare år 
med allt vad det inne bär och ingen EGEN tid”. 

Samma kvinna funderar vid om reaktionen hade blivit den samma på att få barn igen vid en 
högre ålder ifall hon varit pappan. En kvinna uppger också att hon på något sätt känner sig 
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mer respekterad från omgivningen sedan hon fick barn. Några av mödrarna upplever att de 
inte kommer i första hand längre. Omgivningen fokuserar i första hand på barnen, då främst 
mor och farföräldrar, en upplevelse som de säger är naturlig men som ändå kan ta ett tag att 
vänja sig vid. En kvinna säger att utåt sett tror hon att hon betraktas som en mor med mycket 
erfarenhet då hon har tre barn men att hon inom sig upplever en större oro nu när hon är 
äldre som mor, hon funderar mer på vad som kan hända med barnet. En kvinna uttrycker 
också att hon upplever att omgivningen ibland kan ha en viss åsikt om moderskapet som inte 
alltid stämmer överens med på hur hon själv ser på det, vilket kan leda till en viss frustration 
och nedstämdhet.  

Kvinnornas upplevelser från omgivningen är lite blandade även om majoriteten bara har 
upplevt positiv respons ifrån omgivningen. Tre av kvinnorna upplevde ingen större press 
ifrån omgivningen med att skaffa barn tidigare men berättar om att deras föräldrar mer i 
skämtsam ton kunde undra ibland när de skulle få barnbarn och att de tycker det är skönt att 
slippa de kommentarerna idag. En av de kvinnorna har varit gift tidigare och upplevde där 
en stress ifrån omgivningen men inte att det varit så nu i det nuvarande samboförhållandet. 
Två av kvinnorna säger direkt att de upplevde press ifrån omgivning att skaffa barn tidigare. 
Även om snittåldern har ökat för att bli mamma säger de att som kvinna förväntas man vilja 
ha barn. En av de kvinnorna säger så här. 

”Vi har främst känt pressen ifrån kompisgänget, vi är de sista med att skaffa barn. De 
börjar skaffa sitt andra nu”. 

6.2.2 Tid en bristvara 
Samtliga kvinnor vittnar om att det finns en oro som är förknippat med moderskapet. Det 
kan vara vardagliga saker som att barnet inte äter, är ofta sjukt, att barnet skall skada sig 
eller råka ut för något och att barnet inte kommer att trivas på förskolan och så vidare. Oron 
över att det skall hända barnen något gör att några av kvinnorna anser att de överbeskyddar 
barnet. Oron kan även leda till att det ibland uppstår ångest. En kvinna utrycker sig så här: 

”Jag kan känna oro i mitt moderskap att man inte tar den tid det tar, att få ett bra 
band med barnet, utan rusar iväg och tror att det tar man sen”. 

Fyra kvinnor upplever ibland skuld gentemot sina barn, tre uppger att de inte upplever någon 
skuld nu men att de tror att de kommer att göra det när de börjar arbeta. En kvinna uppger 
att hon inte upplever någon skuld. Den kvinnan arbetar också idag. De kvinnorna som ibland 
upplever skuld menar främst att det saknas tid för att finnas till för samtliga barn. Tid är den 
största gemensamma nämnaren. Främst visar sig detta hos de kvinnor som har fler barn. En 
kvinna säger så här. 

”Jag upplever skuld när alla tre barnen behöver min uppmärksamhet samtidigt. 
Ska man läsa för mellanbarnet och det yngsta barnet skriker och det äldsta 
kanske vill prata om något som hänt i skolan”. 

En av kvinnorna utrycker också att den största skulden upplevs när hennes barn från tidigare 
äktenskap inte kommer överens med hennes nya man. Två kvinnor upplever också att de kan 
känna en viss skuld när de vill ha mer egen tid, eller mer tid för träning och kurser. På 
samma sätt som en del kvinnor vittnar om att de tror de kommer att uppleva skuld när de 
börjar arbeta igen, säger de även att oron kommer att tillta när de lämnar bort sitt barn och 
inte själva har kontrollen. Den äldsta modern som intervjuats beskriver oron över att 
möjligheten att vara med när hennes dotter växer upp förkortas, då hon var äldre då hon fick 
henne. 
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6.2.3 Min mor är en förebild 
Tre mödrar upplever att deras relation till sina mödrar ser annorlunda ut. Den första av de 
kvinnorna tror dock inte att det beror på att hon själv fått barn utan att det grundar sig i att 
hennes föräldrar nyligen skiljt sig. Hon tror även att denna fråga lämpar sig bäst för 
förstföderskor, då den frågan främst väcks. Hon säger: 

”Man funderar på hur de själv var när man var liten och hur ens föräldrar gjorde och om 
man ville göra som dem eller inte när man själv fick barn”. 

Den andra av de tre kvinnorna utrycker att hon upplever att relationen har förändrats och att 
bandet inte stärktes så mycket i början som hon först trodde det skulle göra. Hon tror dock 
inte att det berodde på att just hon fick barn utan andra omständigheter som sjukdom bland 
annat. Dock upplever hon att bandet stärkts idag när det gått ett tag, och hon ringer ofta och 
ber om råd och känner att hon får mycket hjälp ifrån sin mor. Kvinnorna som inte direkt 
upplever förändring upplever dock att de har sina mödrar som en förebild i större 
utsträckning idag. En kvinna utrycker, 

”Min mor uppfostrade tre barn på egen hand, och jag inser idag på ett annat sätt hur om 
välvande det är att få och ta hand om barn”.  

En av mödrarnas mor hade gått bort sedan en längre tid tillbaka.  

6.2.4 ”Fixar” jag detta, tänk om något är fel 
Tre av kvinnorna uppger att de inte hade så mycket tankar kring hur de skulle bli innan de 
fick barn utan tänkte att de kommer att växa in i rollen när de väl är där. De uttrycker att det 
snarare var andra som hade funderingar kring det. En av kvinnorna som inte hade några 
direkta funderingar innan, beskrev att hon umgicks mycket med sin syster som har barn och 
kände sig därför trygg i vad som komma skulle. De fem andra kvinnornas funderingar är 
bland annat hur det skulle kännas att ta hand om ett barn, kommer man klara av det? En 
tanke som också dyker upp är att det skulle bli en fördel att bli en äldre mor för att man är 
tryggare i sig själv och i sin relation till barnet och omgivningen. Tankar om oro är också 
tankar som speglas, att något skulle vara ”fel” på barnet, att man inte skulle knyta an 
tillräckligt till barnet i början. 

6.2.5 Lyckan består 
Den största gemensamma nämnaren över tankar och känslor direkt vid barnens födelse är att 
det känns överväldigande, stort och underbart. En stor beskyddarinstinkt är en annan känsla 
som uppstår. Två kvinnor berättar att glädjen blandades med en viss panik! Hur ska jag klara 
detta? En kvinna som förlöstes med kejsarsnitt beskriver att hon gick miste om de allra 
första känslorna. Det kändes dock mycket bättre för henne på uppvaket och hon beskriver 
lycka och lättnad när allt gått bra. 

När kvinnorna fått perspektiv på de tankar de hade innan de blev mödrar uppger någon av 
dem att det var onödigt att oroa sig så mycket innan. Känslan av att inte uppleva sitt barn på 
samma sätt som den första tiden är också tankar som kommer när det gått ett tag med barnet. 
Vardagen kommer och det gäller och få tid till allt som måste göras. En av kvinnorna som 
inte funderade så mycket innan var förvånad över att den första tiden var så tuff. Hon 
beskriver att många envisas med att måla upp allt i något rosa skimmer. Hon menar vidare 
att det ofta räcker med att skrapa lite på ytan hos nyblivna mödrar så var det inte så 
uteslutande mysigt och underbart. De flesta vittnar ändå om att de känslor som lycka och 
glädje, som upplevdes så stark i det första ögonblicket inte förändras, snarare har lyckan 
bara förstärkts. Kvinnorna beskriver också glädjen i att lära känna en ny människa som blir 
mer och mer en unik personlighet för varje dag som går. 



27 

6.2.6  Good enough mother 
Samtliga kvinnor uppger att just de är mycket viktiga för att barnet ska överleva. En kvinna 
säger så här. ”Jag är hans mamma! Jag tror inte någon fullt ut kan ersätta mig”! Tre av 
kvinnorna säger att barnets far är lika viktig. En av dem betonar även syskonen. Det 
viktigaste som du som mor kan ge ditt barn anser kvinnorna är kärlek, grundtrygghet, och en 
bra självkänsla. Det är viktigt att barnen ska känna att man även finns där om de begår 
misstag. Kvinnorna är också överens om vikten av att vara en bra förebild för barnet och att 
man ska försöka ta sig tid att lyssna in barnet i de olika stadierna som passerar. 

Fyra av åtta kvinnor känner sig ibland osäkra i sitt moderskap och är rädda att misslyckas 
med uppfostran och så vidare. De säger ändå att man kan bara göra sitt bästa, och att det är 
viktigt att inte tro för lite om sig själv som mor. ”Good enough mother” är ett uttryck som 
dyker upp. De fyra kvinnor som inte känner sig osäkra i sitt moderskap uttrycker att de är så 
pass trygga i sig själva och litar till sitt sunda förnuft att allt kommer att gå bra. Tryggheten i 
sig själv hoppas de ska smitta av sig på barnen. 

6.3 Upplevelser kring att få första barnet senare i livet 

6.3.1 Vi är inte ”gamla” 
Fyra av de fem kvinnorna upplevde sig inte ”gamla” som förstföderskor. En trodde hon 
skulle göra det och den femte kvinnan upplevde sig gammal fysiskt men inte psykiskt när 
hon fick barn. Två av kvinnorna som inte upplevde åldern som något problem säger ändå 
senare att kroppen kan ha påverkats negativt av att bära och föda barn senare i livet. En av 
kvinnorna utrycker också att åren blir färre med henne son. En av de fyra kvinnorna som 
trodde hon skulle känna sig äldre som förstföderska efter 35 år tror inte att hon gör det för 
att de är så många runt omkring henne som fått barn senare. En kvinna säger så här om 
upplevelsen av att få första barnet senare i livet: 

”Det enda negativa med att jag fått barn först nu skulle möjligtvis vara att jag har tiden 
lite emot mig om jag vill har fler barn”. 

Tre kvinnor är osäkra på om de skulle ha upplevt det annorlunda om de hade fått barn 
tidigare, de menar att det ju är väldigt svårt att föreställa sig så här i efterhand. En av de tre 
tror ändå att omställningen hade varit mindre om hon varit yngre. Hon tror att det kanske 
hade varit lättare att anpassa sig till modersrollen. Av de andra två kvinnorna är det en som 
absolut tror hon skulle ha upplevt moderskapet annorlunda om hon varit yngre. Hon tror inte 
hon hade kunnat slappna av och njuta lika mycket som idag. Hon säger att den trygghet hon 
fått genom åren gör henne till en bättre mamma. Hon tror inte heller att hon hade kunnat se 
pararallen mellan att prioritera sitt eget välmående för att blir en så bra mamma som möjligt 
på samma sätt. Även den andra kvinnan beskriver att hon idag är mer trygg i sig själv och 
har redan gjort karriär. 
Endast en av kvinnorna har haft allvarliga funderingar på att skaffa barn tidigare i livet, och 
det var kvinnan som tidigare varit gift, men en känsla sa henne att det inte var rätt. De andra 
anser bland annat att de inte har träffat rätt man förrän nu. De har haft långa relationer 
tidigare som inte fungerat. De uttrycker sig också att de inte känt sig redo allmänt för att 
skaffa barn förrän senare i livet. En av kvinnorna säger så här 

”Vi letade hus och ville renovera där först, sen vill man ju verkligen lära känna sin 
partner också det har dragit ut på tiden”. 

6.4 En större mognad och vi lever i nuet 
Det mest framträdande som kvinnorna upplever med att få barn både tidigare och senare är 
att de känner sig förståndigare och mer erfarna idag. De reflekterar över livet på ett sätt de 
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kanske inte gjort tidigare. En kvinna betonar att man mer tänker på konsekvenser av 
uppfostran, hur det kan påverka barnen senare i livet. En mor som nu har både ett litet barn 
och ett tonårsbarn tycker det är väldigt spännande och även krävande att uppleva de olika 
behoven som pojkarna har.  

Förmågan att leva i nuet och att njuta är också något som kvinnorna anser är lättare nu när 
de är äldre med barn. De som fött barn även när de var yngre upplevde med första barnet att 
de jämförde mycket mer med andra. Som äldre förälder litar man mer till sina instinkter och 
låter sig inte påverkas på samma sätt som när man var en yngre mor. En kvinna beskriver 
också att hon upplevde sig mer ifrågasatt som ung mamma, hon berättar. 

”Jag känner mig mycket säkrare som mamma idag och har inget behov av att förklara 
eller försvara varför jag gör si eller så t.ex. när mitt äldsta barn skrek, tittade äldre 
släktingar på mig förmanade, hon ska väl inte ta upp pojken nu igen, lite skrik skadar väl 
inte. Idag tar jag upp barnet utan att ens reflektera vad andra tänker”. 

De bästa med att vara en yngre mamma är alla eniga om att det är att man har mer ork och 
energi De säger samtidigt att de upplevde sig mer självupptagna som mammor och ville 
gärna hinna med vännerna och vara ute och festa mer än idag.  

En kvinna propagerar för alla yngre och hennes egna barn att man ska vänta tills man är över 
30år innan man skaffar barn hon menar att man inte är för gammal då. Hon menar att man 
själv har en trygghet innan man skaffar barn är mycket viktigt. Samtliga kvinnor upplever att 
oavsett om man fått barn i tjugoårsåldern eller senare så kan det vara komplicerat att 
kombinera karriär och småbarn. Denna komplikation tror de främst hos kvinnor. En kvinna 
uttrycker sig så här. 

”Att det ser ut så för oss kvinnor tror jag beror på hur det ser ut i samhället idag, att vi 
faktiskt inte är så jämställda som vi borde vara 2008, tyvärr”. 

6.5 Mer tid för familjen 
När jag frågar kvinnorna om deras tankar och drömmar om framtiden skiljer sig de något, 
dock kan man urskilja mönster som speglar kvinnornas funderingar kring att kombinera 
yrkesarbete med barn. Mål för några av kvinnorna är att trivas med sina arbeten men att då 
samtidigt kunna kombinera det på ett bra sätt med familjelivet så att det inte blir lidande. 
Något som detta citat visar. 

”Jag är på väg på mitt livs resa när det gäller att följa min dotter. Är även på väg mot att 
söka ett nytt arbete. Om några år har jag mitt drömjobb, min dotter går på förskolan. 
Min förhoppning är att hon ska trivas så det fungerar både för henne och mig”. 

Flera av de intervjuade är på väg ut i arbetslivet på nytt, och en del är även arbetssökande. 
För de som i dagsläget redan är ute på arbetsmarknaden ser man ett visst mönster om en 
önskan att gå ner i arbetstid för att hinna med familjelivet. 

 
”Tankar om framtiden bra fråga, vet ej i dagsläget, men framåt. Om några år ser jag mig 
fortfarande som yrkesarbetande men med tid för familjen, prioriterar det som känns 
viktigt, barn är bara små en gång”. 
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DISKUSSION 
7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal ”äldre” mödrar upplever moderskapet 
och även göra en mindre jämförelse mellan mina respondenter som fött barn både tidigare 
och senare i livet. Jag kommer nu att försöka besvara mina frågeställningar och argumentera 
för den röda tråd jag kan skönja i resultatet. Jag kopplar även samman min teori och tidigare 
forskning med min empiri och för en diskussion parallellt. Efter min resultatdiskussion kan 
man finna min metoddiskussion och slutligen tankar om vidare forskning. 

7.2 Hur upplever kvinnorna sig själva i samband med moderskapet 
Giddens (2003) Beskriver identiteten som något som generellt är uppfattningar som 
individerna har om sig själva och som grundar sig på vad som är viktigt och meningsfullt för 
dem. Samtliga kvinnor som intervjuats upplever sig annorlunda i samband med att de blivit 
mödrar. Sociologer talar ofta om två identiteter och skiljer på social identitet och personlig 
identitet. Den sociala identiteten är något som andra tillskriver oss som individer. Utifrån 
mina respondenter som samtliga svarar att de i första hand ser på sig själva som just mödrar, 
kan man se att just mor är en identitet som gör att de kan relatera till andra kvinnor som 
också har fött barn. I min studie är det svårt att skilja på den personliga och sociala 
identiteten då det går samman för mina respondenter, vilket också Giddens säger, då han 
menar att det är svårt att analysera de olika identiteterna var för sig. Förr i tiden låg tyngden 
i den personliga identiteten oftast på nedärvda faktorer som klass eller nationalitet. Idag 
menar Giddens att vi är våra egna ambassadörer för vem vi är, och vart vi är på väg. Något 
som visar sig i min studie där kvinnorna uttrycker att de upplever en större mognad idag, 
och utifrån mina frågor om framtiden kan man se att de flesta mödrar vet vad de vill, och 
vart de är på väg i livet. Giddens säger vidare att även om omgivningen är viktig så är det 
individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är viktigast i utvecklandet av 
identiteten. Utifrån min studie upplevde majoriteten av kvinnorna ingen press med att skaffa 
barn tidigare, vilket tyder på att den handlingen, att vänta med att skaffa barn, kan spegla att 
de tillfrågade kvinnor upplevde att de hade ett val och en frihet att vänta.  Den största 
förändringen som samtliga kvinnor uppgav var att någon annan person är helt beroende av 
dem, och att de hela tiden måste tillgodose barnets behov. Steern (1996) uttrycker att en av 
de största utmaningarna för en nybliven mor är hur hon hanterar att sätta sina behov och 
önskningar åt sidan, till förmån för barnets intressen. Han menar vidare att det inte alltid är 
lätt att finna den balansen. Det går att se att det är ett problem om man tittar på Bäck-
Wiklund, Bergstens (1999) resultat att de mödrar de intervjuat, speciellt vid tillfälle nummer 
tvåvisar på en motstridighet hur de ska hantera sitt moderskap. De kvinnor jag intervjuat 
uttrycker dock inte att balansen är svår att finna när de är föräldralediga, utan att den uppstår 
eller att de tror att den kommer att uppstå, när de börjar arbeta. 

Samtliga kvinnor upplevde sig annorlunda som personer i samband med sitt nyblivna 
moderskap, som jag beskrev i inledningen av analysen, Steern säger att i samband med 
födseln av det första barnet, så förändras kvinnans grundläggande identitet. En del kvinnor 
förbereder sig på denna omställning redan under graviditeten, men för en del kommer det 
överrumplande, menar Steern. Det kan man tyda av studien då en del kvinnor uttrycker att 
de upplever ett lugn och några uttrycker en viss panik om hur detta ska gå, klarar jag detta. 
Steern menar vidare att kvinnans upplevelser kring det nyblivna moderskapet grundar sig i 
hur hon upplever sig själv som kvinna. På min fråga om hur kvinnorna främst ser på sig 
själva just nu svarar samtliga att de ser sig själva främst som mor därefter hustru, älskarinna 
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och sist yrkeskvinna. Det resultatet stämmer med det som Steern säger när han menar att 
barnet gör en mor av kvinnan, och tvingar henne bygga upp ett nätverk av scheman för sig 
själv. Identiteten blir starkt sammankopplad med moderskapet. Det blir även här svårt att 
analysera identiteterna för sig så som Giddens beskriver den sociala identiteten och 
personliga identiteten. Den sociala identiteten visar hur kvinnorna liknar varandra, i detta 
fall är likheten just att de är mödrar. Den personliga identiteten visar hur kvinnorna skiljer 
sig åt. Att kvinnornas främsta sociala identitet är att de ser sig som mödrar framför till 
exempel andra sociala identiteter som hustru eller yrkeskvinna är kanske inte så konstigt, det 
är ju som Steern onekligen säger att barnet gör en mor av kvinnan antingen hon är beredd 
eller inte.  

7.3 Vilka känslor och tankar kan urskiljas 
Majoriteten av mina respondenter upplever någon gång skuld, dock anser de flesta att det 
hänger ihop med arbete. Att det ibland kan saknas tid är den största gemensamma nämnaren 
hos mödrarna. I Elwin-Nowaks (1999) studie kommer hon fram till att det främst är i 
vardagen som kvinnorna skuldbelägger sig själva. Hennes studie skiljer på interna krav och 
externa krav. Min studie visar främst att kvinnorna tror att de kommer att uppleva externa 
krav ifrån arbete. Externa krav så som att uppföra sig eller agera på ett visst sätt gentemot 
sina barn så att det passar omgivningen är något som kvinnorna som fött barn både nu och 
tidigare i min studie, upplever att de kraven har minskat nu i en högre ålder. Det är lättare att 
utgå ifrån att ens eget agerande är det bästa, vilket tyder på att de kvinnor jag intervjuat 
upplever en ökad kontroll i samband med sin ålder. Däremot vittnar flera av mina 
respondenter om att de känner sig oroade när det kommer till vardagliga ting som om barnet 
inte äter, är sjukt, inte kommer och trivas på förskolan och så vidare, vilket kan ses som 
interna krav de har på sig själva. Giddens (2003) påtalar att kvinnorna fortfarande har det 
huvudsakliga ansvaret för barnomsorgen, och att även om männen har en mer aktiv roll, så 
är det svårt för mödrar att balansera de till synes ibland ändlösa kraven. Enligt Chodorow 
(1944) så är det också så att modern är den viktigaste omsorgspersonen under de första åren 
innan individuationsprocessen äger rum. Bäck-Wiklund och Bergstens (1999) studie tar 
också upp att vardagslivets sysslor är en viktig anledning till att kvinnorna har dåligt 
samvete och upplever skuld. Där kan de också se den mest markanta skillnaden mellan män 
och kvinnor, att det är främst kvinnorna som upplever det så. De flesta kvinnorna i deras 
studie vittnar om att det är när agerandet och tålamodet brister gentemot barnen som skapar 
den största skulden. Detta ser jag även i min studie då det är tid som främst saknas, speciellt 
för de mödrar som har fler barn. Två av mina kvinnor vittnade även om att de kände skuld 
när de ville ha mer egen tid.  

Mina respondenter visar på en ambivalens när de uttrycker att de tar mycket med ro kring 
moderskapet just för att de är äldre, men att de även upplever en inre oro som de kvinnor 
som även fött barn tidigare inte upplevde då. Det stämmer överens med Bäck-Wiklund och 
Bergstens resultat då endast ett 20-tal av de tillfrågade 100 kvinnorna upplevde att de var 
stabilt positiva och säkra mödrar. Övervägande delen visar på att de upplever en ambivalens 
och att den kan vara negativ. Ahrne m.fl. (2003) tror att en av orsakerna till att 
moderskapsideologin skapar ambivalens är just det som även Giddens menar, att kvinnorna 
är mycket mer autonoma idag att bestämma och planera över sina liv. Det i sin tur tror 
Ahrne m.fl. (2003) har lett till att förstagångsmödrarna blivit äldre. 

7.4 Kvinnornas tankar om relationen till sin egen mor 
Steern (1996) menar att en viktig del av kvinnors identitetsuppfattning grundar sig i att de 
själva är döttrar till sina föräldrar. Han menar vidare även om kvinnan/modern är 
självständig och oberoende så är ändå den livslånga identiteten som dotter historisk. Han 
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säger att relationen kan förbättras eller försämras. Min undersökning visar på att hälften av 
kvinnorna uttrycker att det har skett en förändring i deras relation till sina egna mödrar men 
att de inte tror att det grundar sig i att de just själva har blivit mödrar utan beror på andra 
externa omständigheter. Utifrån det var det svårt och se om det uppstått någon försämring 
eller förbättring. Det uttrycktes dock känslor som att modern var idag en förebild i större 
omfattning än tidigare. 

I Bäck-Wiklund och Bergstens (1999) studie så visar det sig också att kvinnornas förebilder 
just är deras mödrar. De menar vidare att i den moderna småbarnsmamman göms 
traditionella kvinnoideal men också nya värderingar som har att göra med jämställdhet och 
den moderna tidens effektivitets och rationalitetsideal. Då den personliga identiteten i större 
utsträckning förr i tiden sågs som nedärvd av föräldrarna och samtidigt är identiteten bevis 
på hur vi integrerar i det moderna samhället kan man utifrån de förutsättningarna finna 
mönster som leder till den ambivalens som Bäck-Wiklund, Bergsten pratar, om att idealen 
inte ser likadana ut hos mor och dotter. 

7.5 Vilka tankar och värderingar kan figurera i samband med 
moderskapet 
Några av kvinnorna jag intervjuade hade inte så mycket tankar om hur det skulle bli innan 
de fick barn, utan de tänkte att de växer in i rollen först när de är där. Istället uttryckte de att 
det snarare var andra som hade funderingar kring det. I Bergnéhrs (2008) studie beskriver 
hon att hennes respondenter hade mycket tankar om hur föräldraskapet skulle vara. 
Sammanfattningsvis skulle de inte förändras, utan fortsätta resa, träffa vänner och utvecklas. 
Samtliga kvinnor i min studie upplevde en förändring även om de inte hade så mycket 
tankar kring det tidigare. Mead (1976) beskriver samhällets attityd som den generaliserande 
andre. I den sociala process där kvinnans beteenden formas så influeras hon av den 
generaliserande andre. Kvinnornas tankar var innan de skulle få barn bland annat hur det 
skulle kännas att ta hand om ett barn, kommer man klara av det. En annan tanke som dyker 
upp är att de flesta av kvinnorna tänkte att de var en fördel att bli mor vid deras ålder, för att 
de anser sig tryggare i sig själva. Utifrån de tankarna kan man inte se att kvinnorna jag 
intervjuat påverkas nämnvärt utav den generaliserande andre om man utgår ifrån att en del 
av samhällets attityder ser ut som i debatten idag, som bland annat Bergnéhr, Karlström och 
Persson skriver om.  

Andra viktiga värderingar som kommer fram är att de flesta av kvinnorna anser att de är 
viktigast för sina barn, det är få av dem som nämner att fadern är lika viktig som 
omsorgsperson. Den tanken om att fler kan vara lika viktiga som omsorgspersoner i barnens 
liv är inte tankar som kvinnorna yttrar. Det mönster som man kan utläsa av det är att trots att 
vi lever i ett senmodernt samhälle där gamla könsföreställningar enligt Bäck-Wiklund m.fl. 
håller på att lösas upp ändå kan se att mödrarna som jag intervjuat går att jämföra med 
exempelvis Chodorows teori om moderskapet som funktion. Diskursen om moderskapet 
som den primära identiteten är också något som visar sig då samtliga kvinnor just anser att 
de är i första hand mödrar. En annan intressant aspekt är att om diskursen stämmer i 
samhället, den goda modern som alltid uppoffrar sig för sitt barn, och den onda modern som 
vill satsa på sin karriär, så kan den aspekten leda till att det inte är så konstigt att kvinnorna 
jag frågat upplever en oro och inre stress när de skall börja arbeta igen. Konsten att förena 
arbete och familj är ju en diskurs som även förs i övriga Europa, är de bl a som det är i 
Tyskland då att ambitionen är att ändra föräldraförsäkringen och utöka barnomsorgen 
hjälper ju det inte kanske självklart om ändå kvinnan ofta ser sig som främsta 
omsorgsperson. Samtidigt som vi lever i ett senmodernt samhälle tror jag ändå att normen 
om den goda modern lever kvar i större utsträckning än många tror. 
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I media idag debatteras det att kvinnor borde tänka mer på att skaffa barn, och då helst 
tidigare, och när de väl gör det så bör de ta ett större ansvar och inte jaga andra upplevelser 
som karriär och intressen. Jämför jag med vad bland annat Chodorow refererar till, om att 
den idealiska modern är någon som inte har några egna intressen kan jag känna igen bitar av 
resonemanget. Jag blir därför lite rädd om det är så att debatten ska gå tillbaka i tiden, för att 
det eventuellt finns en oro i samhället över att kvinnor idag är mer självständiga och 
autonoma. Samtidigt visar mitt resultat både på att kvinnorna är självständiga då de inte 
upplevt press på att skaffa barn tidigare, utan att det är egna val, ändå på att de ser sig själva 
som den primära omsorgspersonen när de väl har blivit mödrar. Det kanske ses som en sund 
tanke samtidigt som den tanken kan bli aningen föråldrad. 

7.6 Hur upplever kvinnorna tidsaspekten med att få barn senare i livet 
Fyra av fem tillfrågade kvinnor upplevde sig inte ”gamla” som förstföderskor psykiskt. En 
av kvinnorna uppger att hon kände sig gammal fysiskt, och även två av de fyra kvinnorna 
medger att de tror att kroppen kan ha påverkats negativt att föda barn senare i livet. Det tas 
inte upp några aspekter som att vara en äldre mor skulle kunna vara negativt för barnet 
vilket visar på det som Bergnéhr säger när hon förvånas över att kvinnornas svar endast gick 
ut på vad barnen kunde innebära för dem som individer och mindre tankar på vad det kan 
innebära för barnet som individ. 

Endast en av mina tillfrågade mödrar hade haft funderingar på att skaffa barn tidigare i livet 
och det var när hon var gift, men något sa inom henne att det inte var rätt, de andra uttrycker 
att de inte träffat rätt partner förrän nu eller att de känt sig redo. Samtliga har också haft 
långa relationer tidigare som inte fungerat. Det mönstret jag finner visar på likheter med det 
som Bergnéhr finner om att det är viktigt att ha en stabil relation innan man beslutar och 
skaffa barn. Fast arbete och stadig inkomst som Bergnéhr också ser i sitt resultat, att det 
skulle vara en avgörande faktor för att skaffa barn är dock inte ett mönster jag kan se hos 
alla de kvinnor jag intervjuat då flera av kvinnorna idag är arbetssökande, vilket alltså inte 
har varit avskräckande när det gäller och skaffa barn. Om kvinnorna jag frågat funderat på 
om fertiliteten minskar som Karlström (2008) uttrycker när de valt att vänta framgår tyvärr 
inte i mitt resultat. Kvinnorna uppger att de reflekterar mer över moderskapet idag. De som 
fött barn både tidigare och senare säger bland annat att de funderar mer över vilka 
konsekvenser barnuppfostran kan få. Det reflexiva moderskapet är något som man bland 
annat kan förklara utifrån Giddens teori om självidentitet. I det senmoderna samhället blir 
mödrar i snitt allt äldre. I dagens samhälle reflekterar vi på ett helt annat sätt över de 
omständigheter som berör livet. Giddens menar att vi ständigt gör en riskbedömning, om att 
bland annat väga för och nackdelar, vilket kan ses som att kvinnorna reflekterar över 
konsekvenser av barnuppfostran. Att det även finns en oro innan man föder barnet om att 
något kan vara fel, kan ju också vara en produkt av att kvinnor är allt äldre vilket medför 
ökade risker. 

En annan aspekt av uppskjutet moderskap som sällan tas upp är som jag ser det är att det kan 
dröja flera år för par att blir gravida eller att många kvinnor kanske inte vill skaffa barn alls. 
Diskursen som jag ser det fokuserar ofta på att kvinnorna är egoister som inte skaffar barn i 
samma utsträckning eller i tidigare ålder. Det framgår inte i min undersökning hur länge 
kvinnorna försökt bli gravida. Det kan ju vara så att de har försökt i många år. Att hitta rätt 
partner att skaffa barn med kan också vara en aspekt till att det dröjde och som också visade 
sig vara en av de anledningar som en del av mina respondenter uttryckte. Som kvinna idag 
tror jag att du tänker dig för mer, och inte skaffar barn med ”vem som helst” bara för att 
tiden kanske är rätt rent biologiskt. Det mönstret visar sig också i Bergnéhrs underökning 
om hur viktigt det är att hitta en partner med rätt inställning till att skaffa barn. Det uttrycks 
också i hennes studie en rädsla för skilsmässostatistiken, och som en extra säkerhetsåtgärd 
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väntar man tills man är äldre med att skaffa barn. Då några av mina respondenter gjort det 
samma, kan man även där hänvisa till Giddens teori om riskbedömning. I kvinnors sökande 
av ”rätt” partner funderar kvinnorna i större utsträckning på för och nackdelar med partnern. 
Några av mina intervjuade beskrev också att det inte fungerade bra i deras tidigare långa 
förhållanden. Om de nu liksom jag hade fått barn i de tidigare relationerna och att vi idag 
hade haft barn som pendlat mellan sina föräldrar behöver vägas in i debatten om att kvinnor 
kan ses som själviska som väntar. Att ha en nyanserad bild när man pratar om att kvinnor 
väntar allt länge tror jag är viktigt, det är lätt att trampa många kvinnor på tårna annars. Det 
finns inga garantier att det ska fungera med min man eller mina respondenters partners bara 
för att vi väntade med familjebildningen men vi har iallafall oddsen på vår sida som mödrar. 

En annan mycket intressant aspekt är om vi kvinnor bör känna ett personligt ansvar för 
fortplantningen och att det säkert kommer att finnas tillräckligt med människor som tar hand 
om våra äldre? Den frågan lämnar jag hängande i ”luften”. 

7.7 Skillnader i upplevt moderskap då och nu 
De viktigaste skillnaderna man kan se hos de tre kvinnor jag intervjuat som fått barn både 
tidigare och senare i livet är att de upplever sig mer erfarna och förståndigare idag. De pratar 
även om att de reflekterar på ett annat sätt. Kvinnorna pratar om förmågan att leva i nuet 
med sitt barn. De beskriver också att som äldre mor litar man mer till sina instinkter än när 
man är yngre mor. Den säkerheten kan man inte alltid se som en röd tråd i kvinnornas 
berättelser då det även genomgående uttrycks en viss oro och skuld. Det bästa med att vara 
ung mamma är alla eniga om, är att orken och energin är större i 20 års ålder. Som 
Karlström påtalar är också fertiliteten som bäst då vilket kan ses som att de kvinnor jag 
frågat även ser fördelarna rent fysiskt. 

Jag finner en motsägelse när jag jämför med Bergnéhrs studie som visar på att kvinnorna 
ofta prioriterar annat innan de vill skaffa barn så som resa, jobba och festa, då mina 
respondenter upplever att de var mer självupptagna när de var yngre mammor. De säger att 
de då ville hinna med vännerna och vara ute och festa mer än de vill som mödrar idag. En 
kvinna uttrycker att den största skulden upplever hon när inte hennes barn ifrån tidigare 
äktenskap kommer överens med hennes nya man. Familjebildningen idag kan vara 
komplicerad. Att få ett nytt barn med en ny man och foga ihop det med det gamla livet är 
ibland ett problem. Två av de tre kvinnorna jag intervjuat har fått sitt senaste barn med nya 
partners. Då de erfarit en skilsmässa som kvinnorna i Bergnéhrs studie uttrycker en rädsla 
för och att de kvinnor jag intervjuat samtidigt uppger att de reflekterar mer kan jag bara 
spekulera kring om valet av partner har övervägts idag annorlunda än när de var yngre. 

7.8 Metoddiskussion 
Jag anser att jag uppnått syftet med min undersökning och att jag fått mina frågeställningar 
besvarade. Jag upplever att processen med att skriva min C-uppsats har gått bra. Jag kunde 
dock stundtals uppleva det ensamt att skriva själv. Samtidigt som man lär sig oerhört mycket 
på att skriva själv, är det en fördel att ha någon vid sin sida som man kan diskutera sitt 
tillvägagångssätt med, och inte minst den sociala biten. 

Att jag efter mycket övervägande valde att genomföra mina intervjuer via nätet och att det 
kan ha påverkat mitt resultat negativt är jag medveten om. Jag säkerställer att inte påverka 
genom egna erfarenheter men kan samtidigt gå miste om viktiga följdfrågor. Jag kan även 
uppleva att svaren blev något mer ”politiskt korrekta” när jag inte var närvarande i 
processen och kunde ”skrapa” under ytan. Detta är något jag bara kan anta och självklart 
inte veta. Även om intervjusvaren kom till mig skriftligt, upplevde jag ändå svaren som 
utförliga, vilket möjliggjorde att det gick att koppla till teorier och tidigare forskning på ett 
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bra sätt. Då min tanke med mitt arbete var att nå kvinnans subjektiva upplevelse av sitt 
moderskap hade inte en kvantitativ undersökning varit lämplig. Även om mina frågor blev 
standardiserade på det sättet att jag inte var där och kunde ställa vidare frågor, var ändå 
frågorna formulerade på ett öppet sätt utifrån olika teman, och det fanns möjlighet att 
utveckla svaren. Då några av mina respondenter var bekvämlighetsurval kunde det uppstå 
problem men när alla kvinnor fick svaren på samma sätt så blev de ändå okända för mig. 
Därför hade respondenterna lika väl kunnat ”vaskats” fram på ett mer slumpmässigt sätt. 

Utifrån vad jag tidigare beskrev vad Seidman uttalade om att hålla distans, anser jag ändå att 
mitt sätt att genomföra intervjuerna gick bättre än väntat. Fördelar var att kvinnan i lugn och 
ro kunde svara på frågorna. Jag ber om avslutande reflektioner kring intervjun och 
majoriteten har där uttryckt att de upplevde det positivt att få tänka och sätta ord på mina 
frågor, något som jag ändå måste se som positivt med just detta tillvägagångssätt. Något 
väsentligt som jag ändå missar med min metod är givetvis kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
så vidare. Seidman betonar även vikten av att lyssna på olika nivåer och vikten av att lyssna 
överhuvudtaget. När jag inte är där och lyssnar alternativt även spelar in så kan det finnas en 
risk att jag gjort någon oriktig tolkning i resultatet.  

Jag beskriver även i min inledning att jag tror att kvinnor ibland agerar olika som mödrar i 
det som Goffman beskriver som den bakre och främre regionen. För att få fram detta hade 
det varit nödvändigt tror jag att möta respondenten öga mot öga för att nå en djupare bild. 
Det hade dock kunnat bli känsligt för kvinnan och det finns alltid en risk om man känner sig 
lite ”påhoppad” att man ingår i en försvarsställning, eller så kanske man berättar saker man 
sedan ångrar. 

Jag anser vidare att mina respondenter varit mycket tydliga och att jag genom deras skrift 
endast gjort en meningskoncentrering utifrån mina teman för att visa det faktiska resultatet. 
Att mina respondenter var villiga att uttrycka och utveckla sig i skrift var naturligtvis tur för 
mig och nödvändigt för att få ett bra resultat. Det behöver ändå beaktas att två kvinnor valde 
att avstå vilket eventuellt kan ha berott på att de inte ville ställa upp på min metod att bli 
intervjuade via nätet. 

Jag beskriver i min inledning att Giddens (2003) säger att den sociologiska visionen eller 
fantasin kräver i första hand en förmåga att tänka sig bort ifrån de välbekanta 
vardagsrutinerna och betrakta dem i ett nytt ljus. Jag säger vidare att det kan blir en 
utmaning för mig som är i samma vardag, som kvinnorna jag intervjuat. Om jag har lyckats 
med det är upp till läsaren. En nackdel med min metod var att det inte fanns någon 
metodlitteratur just kring att intervjua på nätet. Sammanfattningsvis är jag ändå nöjd med 
min metod att intervjua kvinnorna via e-post, då det var ett smidigt sätt samt att de 
minimerade risken, att jag skulle påverka dem med min förförståelse. Arbetet har tagit cirka 
ett halvår vilket har varit nyttigt då mycket växt fram under tiden. Debatten kring att kvinnor 
väntar med att föda barn hann också skjuta fart på allvar vilket bidrog till att mitt arbete 
kändes mer meningsfullt med tiden. Jag kände också att eftersom det kom upp så mycket 
nya tankar kring ämnet i och med att ämnet blev så uppmärksammat skulle intervjutillfällena 
ha legat längre fram i tiden med bland annat frågan om kvinnorna upplever något personligt 
ansvar när det gäller samhället och nativiteten? Andra saker som jag kunde ha gjort bättre 
det var att endast fokusera på förstföderskor eller kvinnor som fött barn både tidigare i livet 
och senare. Jag var så ivrig med att ha med fler aspekter men upptäckte i efterhand när jag 
skulle sammanställa resultatet att det blev lite splittrat, det hade varit en fördel att begränsa 
sig ytterligare och gå djupare in på färre frågor.  

Det var ändå spännande att pröva en relativt ny metod. Jag hade tankar i min förförståelse 
om att kvinnorna skulle få en chans att reflektera över sin situation, och ställe därför den 
avslutande frågan om hur de upplevde själva intervjun. Visar några av dessa reflektioner här 
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i min metoddiskussion då min metod att genomföra intervjuerna via e-post kan ha betydelse 
för resultatet. 

De flesta tyckte intervjun kändes bra, det uttrycktes även att det var positivt att få skriva ner 
vad man känner och att få göra det i lugn och ro. En kvinna beskrev det så här och det citatet 
speglar det som nästan samtliga beskrev. 

Kändes bra att sätta ord på dina frågor. Det blir positivt att tänka till om varför saker 
och ting är som de är; vill jag göra en förändring eller inte. Det var även skönt att ha en 
stund för sig själv. 

7.9 Vidare forskning 
De kvinnor jag undersökt är svenskar och kommer ifrån ungefär liknade samhällsklass. Det 
hade varit mycket intressant att intervjua kvinnor som kommer från andra länder. Då de 
kanske har med sig en annorlunda syn på moderskapet, och hur de då i så fall bemöts här 
samt hur de eventuellt upplever skillnader. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 
män upplever sig själva och sin identitet och sedan eventuellt jämföra mäns och kvinnors 
upplevelser. 

Skulle jag gå vidare med liknande syfte som jag har idag skulle jag kunna tänka mig att 
fokusera just på upplevd skuld eller hur möten kan se ut i mödravård eller i föräldragrupper. 

Något som också framgår tydligt i mitt resultat är brist på tid, därför skulle det också vara 
intressant att försöka utreda varför det är så i dagens samhälle. Även att fortsätta där 
debatten ligger idag om just varför kvinnor väntar med att bli mödrar och dess eventuella 
konsekvenser för fortbildningen i Sverige vore också oerhört intressant. 
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