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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
”Hur ska vi någonsin kunna få ett jämställt samhälle när vi inte ens klarar av att leva jämställt 
med den vi älskar?” frågar sig berättarjaget i Maria Svelands roman Bitterfittan (2007).1 
Boken handlar om Sara och hennes frustration över det mammasammanhang som hon 
befinner sig i. Hon lever med man och tvåårig son och hon har fått nog. 
 
Att bli förälder är för många stort och omkullkastar det liv som man levde innan man fick 
barn. Jag har hört mig själv, liksom vänner och bekanta säga, att det inte blev som man tänkt 
sig. Det kan handla om den stora överrumplande kärleken till barnet, avståndskänslor till 
barnet, den massiva tröttheten, stressen, att inte känna igen sig själv och den som man delar 
föräldraskapet med. Det som det kanske inte pratas lika mycket om är varför vi, så fort barnen 
kommer, mer eller mindre faller in i traditionella mönster för vad en kvinna och mamma 
respektive man och pappa förväntas göra och faktiskt gör. Svelands roman cirkulerar kring 
det heterosexuella föräldraskapet och den lyfter frågor om vad det innebär att vara förälder i 
dagens svenska samhälle; vilka föreställningar finns, vilka politiska strävanden och 
förhoppningar finns?  
    
Sara i Bitterfittan utgår från att det samhälle hon lever i är ett patriarkat.2 Att vårt samhälle är 
präglat av patriarkal ordning är något som jag instämmer med, i linje med många andra. 
Forskaren Carin Holmberg, vars avhandling jag kommer att refererar till i den här studien, 
utgår från att det är ett faktum att vårt samhälle är ett patriarkat och att patriarkala strukturer 
är ”de sociokulturella- och ekonomiska mönster som präglas av kategorin mäns dominans 
över kategorin kvinnor”.3 Denna definition av patriarkat är en av utgångspunkterna i den här 
uppsatsen. Holmberg skriver vidare att det svenska samhället är konstruerat kring kön och det 
är inte är så enkelt för människor i parförhållanden att bestämma sig för att leva jämställt. 
Detta trots att det i Sverige finns en officiell ideologi som präglas av jämställdhet.4  
 

1.2 Problemformulering 
 
Den här uppsatsen kommer att handla om att vi ofta tänker och talar utifrån kategorin män 
och kategorin kvinnor när vi tänker och talar om människor. Ett annat möjligt sätt att tänka 
och tala om människor vore att inte utgå från kategorierna, utan att endast använda begreppet 
människor. En grundsten i ett patriarkaliskt präglat samhälle är just att vi delar upp människor 
i två grupper och att vi knyter vissa egenskaper, skyldigheter och rättigheter till de olika 
grupperna. I den här uppsatsen kommer jag att undersöka det patriarkaliska samhället, eller 
synonymt uttryckt: ett samhälle som präglas av en könsmaktsordning.  

                                                 
1 Sveland, Maria (2007). Bitterfittan. Stockholm: Norstedts. S. 9. 
2 Patriarkat definieras så här i Nationalencyklopedin: ”samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom 
vilka kvinnor är underordnade män. Patriarkat är en djupt liggande samhällsstruktur som kan manifesteras på 
många sätt: män har t.ex. högre lön än kvinnor för samma arbete, och arbetsdelningen i hemmet leder till att 
kvinnor utför obetalt arbete. Även våldtäkt, pornografi, kvinnlig prostitution o.d. kan ses som former av manligt 
förtryck och effekter av en patriarkalisk struktur.” 
3 Holmberg, Carin (2007). Det kallas kärlek: En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 
överordning bland unga jämställda par. Stockholm: Alfa beta. Diss. Göteborgs universitet (1993). S. 18. 
4 Ibid., s. 13. 
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Min utgångspunkt är att jag tycker mig se att i vårt samhälle så bekönar vi ständigt människor 
och även då föräldrar. Med det menar jag att man snarare än att vara förälder, är mamma eller 
pappa beroende av vilket kön man har. Om detta stämmer, vilka föreställningar, skyldigheter 
och ansvar knyts till ett kvinnligt respektive manligt föräldraskap? Hur rimmar dessa med 
politiska jämställdhetsidéer och uppfattningar av jämställdhet?  
    
Det finns uppfattningar som menar att moderskapet är viktigt för att kvinnor ska kunna 
uppleva sig som så kallade riktiga kvinnor. Vidare verkar det finnas normer och värderingar 
för vad det innebär att vara en bra mamma (och en bra pappa). Litteraturvetaren Lena Sohl 
skriver: 
 

Moderskapet intar en central position i berättelsen om vad det är att vara kvinna men moderskapet i 
sig är inte tillräckligt för att betraktas som en riktig kvinna. För att vara en riktig kvinna och en riktig 
mor kan man inte bete sig hur som helst: det är osjälviskt omhändertagande som gäller. Denna 
grundläggande del av moderskapet bryter mödrarna i den samtida svenska litteraturen med. 
Uppgörelser med moderligheten är också uppgörelser med vad som betraktas som kvinnlighetens 
essens. Våldsamheten i uppgörelsen tycks vara ofrånkomlig, eftersom föreställningarna om vad det är 
att vara mor och vad det är att vara kvinna är så starka.5  
 

I den här uppsatsen vill jag undersöka hur Sara i Bitterfittan är som kvinna och som mor och 
vilka uppfattningar som hon omgärdar kvinnlighet och moderskap. Jag vill fånga upp hur Sara 
förhåller sig till dessa fenomen och föreställningar och om det i Bitterfittan finns motstånd 
mot uppfattningen att världen är grundad på beköning, alltså baseras på att man snarare är 
kvinna eller man än människa, mor eller far snarare än förälder.  
 
Bitterfittan är en del av den samhälleliga debatten om föräldraskap och jämställdhet. I den här 
uppsatsen kommer jag att undersöka vad jämställdhet mellan män och kvinnor kan innebära 
och hur den uttrycks i Bitterfittan, samt i den övriga litteratur jag tar upp. Sara i Bitterfittan 
har en feministisk drivkraft. Feminismen vill förändra samhället så att villkoren för män och 
kvinnor blir lika. Det är problematiskt att tala om feminism i singularis då den kan förstås på 
olika vis. Den feminism som jag tycker liknar Saras är den feminism som beskrivs av 
författaren och litteraturforskaren Nina Björk. Hon skriver i boken Under det rosa täcket att 
feminismen har kämpat och kämpar för kvinnors rättigheter. Björk menar att de rättigheter 
som kvinnor idag har, antagligen för hundra år sedan ansågs som en omöjlighet. Björk anser 
”[a]tt tro att en människa kan födas till denna jord utan att få sin identitet formad av hur hon 
ser ut mellan benen är feminismens nästa omöjlighet att förverkliga”6 Vidare skriver Björk: 
 

Jag önskar mig en feminism som löser upp de berättelser som skapar manligt och kvinnligt; en 
feminism som inte vill uppvärdera ”det kvinnliga” – utan som vill en upplösning av könsidentiteter, 
som vill slita av kvinnan hennes kläder, inte för att då finna en naken och sann kvinna, utan för att 
finna: ingenting eller allting. Kanske finna en människa som skulle vara en annan än henne som vi 
känner idag, hon som främst formas av sitt samhälles förväntningar på att bli kvinna (eller man).7 

     
Alltså så innebär ökad jämställdhet, vilket då går hand i hand med försvagat patriarkat, inte 
bara att kategorin kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och makt som kategorin män. 
Det innebär även att man går steget längre och upplöser kategorierna och talar om människor, 
istället för män och kvinnor. Björk menar vidare att berättelsen som fenomen viktig. Det är 
genom olika berättelser som vi orienterar oss i världen. Björk diskuterar i Under det rosa 

                                                 
5 Sohl, Lena (2001). Våldsamt, svart och hotfullt. Bang: Feministisk kulturtidskrift, nr. 4, s. 65. 
6 Björk, Nina (1996). Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Nörharen: 
Wahlström & Widstrand. S. 13. 
7 Ibid., s. 13f. 
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täcket berättelsen om kvinnan. Hon skriver att alla som talar svenska vet vad kvinna är – en 
människa med bröst och slida – men att ordet blir meningsfullt först då det laddas med 
betydelser. Ordet har i dagens svenska samhälle, enligt Björk, starka kopplingar till ”’den som 
föder barn’, ’den som känner omsorg’, ’den som är vacker’, ’den som kan tala om känslor’ 
osv.”8 Hon poängterar att den mening vi ger ord förändras i tid och rum, till exempel så 
betydde att vara kvinna för hundra år sedan någon som inte hade rösträtt och inte längre var 
myndig när hon gifte sig.9  
 
I föreliggande uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap är fokus inställt på hur det 
samhälleliga fenomenet föräldraskap framställs i romanen Bitterfittan av Maria Sveland. Det 
som jag kommer att försöka fånga upp är hur föräldraskap förstås och presenteras, vilket är 
nära sammanbundet med vad som menas med kategorierna män och kvinnor. Jag kommer att 
lyfta fram Saras ifrågasättande av den patriarkala samhällsordningen och hennes strävan att 
skapa ett mer jämställt samhälle, där försvagad beköning av människor, och av föräldrar, är 
central. En underliggande fråga är om man i Svelands roman om föräldraskap möter normer, 
värderingar och önskningar gällande föräldraskap som skiljer sig från de berättelser om 
föräldraskap som vi ofta möter.  Jag ämnar relatera romananalysen till aktuell forskning i 
Sverige angående föräldraskap, kön och jämställdhet.  Jag är intresserad av förhållandet 
mellan litteratur och politik, då jag utgår från att samtidens politiska anda kan stiga fram ur 
litterära texter, samt att litteraturen kan bli en röst i en politisk debatt och att den kan 
ifrågasätta och problematisera samhällelig ordning. Jag utgår vidare från att individnivå och 
samhällelig strukturnivå hänger samman, det vill säga att genom analys av en fiktiv individs 
tankar, handlingar och livsberättelse, kan man belysa ett samhälles föreställningar, förståelser, 
ordningar och normer.  
 
Förhållandet mellan litteratur och samhälle behandlas inom ämnet litteratursociologi, som 
ingår i biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås Högskola. En av de tongivande 
forskarna inom litteratursociologi, Lars Furuland, menar att ämnets uppgift är ”att studera 
växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras receptionssammanhang 
men även (vilket är lika angeläget) analysera själva diktverken med särskild hänsyn till hur 
samhällsstrukturerna framträder”.10Jag kommer att i min uppsats undersöka strukturer och 
föreställningar kring föräldraskap, så som de stiger fram i det litterära verket Bitterfittan. Att 
undersöka samhället i litteraturen är ett stort område inom litteratursociologin. En viktig 
forskare inom området, Johan Svedjedal, pekar på att det finns en så kallad ”speglingsteori” 
som grundar sig på föreställningen att litteraturen på olika sätt reflekterar samhället.11 Det 
förstår jag som att man inom litteratursociologin kan undersöka hur samhället, med sociala 
förhållanden, idéer och värderingar, speglas i skönlitteraturen.12  
 
Svedjedal menar att det finns en gemensam utgångspunkt i studier av samhället i litteraturen. 
Det är ”intresset för bilden av samhället i skönlitteraturen, i regel analyserat efter 
gruppkategorier som klass, genus eller etnicitet”.13 I mitt fall kommer genus, eller begreppet 

                                                 
8 Ibid., s. 11. 
9 Ibid., s. 11f. 
10 Furuland, Lars (1997). Litteratur och samhälle: Om litteratursociologi och dess forskningsfält. Ingår i 
Furuland, Lars & Svedjedal, Johan red. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. S. 19. 
11 Svedjedal, Johan (1997). Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan red. Litteratursociologi: Texter om litteratur och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 79. 
12 Jmf. Furuland, s. 27f. 
13 Ibid., s. 73. 
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som jag använder: kön, att användas. Man kan dela upp kön i biologiskt kön och socialt kön 
och det är det sistnämnda som jag menar när jag använder begreppet kön. Yvonne Hirdman 
diskuterar i essän ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” bland 
annat användningen av begreppen genus respektive kön. Hirdman förespråkar att man 
använder begreppet genus, då socialt kön är relativt klumpigt att använda, samt att det finns 
komplikationer med begreppet. Exempelvis frågar hon sig varför man skriver just socialt kön 
och inte kulturellt kön. Vidare problematiserar hon uppdelningen av biologiskt och socialt 
kön, då det sistnämnda kan förstås som ett plagg som träs över ett biologiskt kön.14 Jag 
instämmer med Hirdmans invändningar, men använder mig ändå av begreppet kön (inte 
socialt kön, då uppdelningen av biologiskt och socialt är problematiskt), då jag känner mig 
mest bekväm med det begreppet och för att den övergripande delen av de forskare jag 
refererar till använder kön istället för genus. Begreppet kön så som jag använder det är 
synonymt med Hirdmans genusbegrepp som hon definierar följande 
 

genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden 
alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att 
också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och 
”socialt kön”.15 

 
I uppsatsen förekommer begreppet genus, då jag hänvisar till texter där begreppet används. I 
uppsatsen ska begreppen genus och kön förstås synonymt.    
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att analysera föräldraskap och kön såsom det träder fram i romanen 
Bitterfittan (2007), skriven av Maria Sveland. Min avsikt är att undersöka hur föräldraskap 
görs och hur denna praktik förhåller sig till jämställdhetsfrågor. Jag ämnar undersöka utifrån 
vilka normer och föreställningar som föräldraskap praktiseras. 
 
Frågeställningarna är: 
 
1) Hur presenteras och problematiseras föräldraskap i förhållande till kön i Bitterfittan? 
 
2) Reproduceras bekönat föräldraskap, som samspelar med en patriarkal samhällsordning, i 
Bitterfittan eller finns där öppningar för möjliga förändringar? 
 
För att besvara frågeställningarna har jag konstruerat tre analysmodeller. Den första är 
inspirerad av idéanalysen och jag har skapat tre dimensioner av föräldraskap, vilka har tydliga 
kopplingar med tidigare forskning av föräldraskap, kön och jämställdhet. De två andra 
modellerna har jag lånat, och förenklat, från forskare som studerat dels föräldraskap dels 
kärleksrelationer. 
 

                                                 
14 Hirdman, Yvonne (1997). Genussystemet: Reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Ingår i Furuland, 
Lars & Svedjedal, Johan red. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 
403f. 
15 Ibid., s. 404. 
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1.4 Avgränsningar 
 
I den här uppsatsen kommer jag att analysera det samhälle som stiger fram i Bitterfittan. Jag 
utgår från att samhälleliga strukturer står i nära förhållande till människor och deras 
interaktion med varandra. Jag ämnar inte undersöka den psykologiska nivån för människors 
tankar och handlingar. Jag utgår från den skönlitterära texten och kommer inte att ägna tid åt 
författaren Maria Svelands biografi eller hur Bitterfittan mottogs. En skönlitterär text kan 
studeras utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv, vilket exempelvis kan innebära att man 
fångar upp stilgrepp, teman och genrer. I min analys av Bitterfittan kommer jag inte att titta 
på detta i första hand. Jag kommer att analysera texten efter kön i huvudsak och inte efter 
andra gruppkategorier såsom exempelvis klass, etnicitet och sexuell preferens. Detta för att 
uppsatsens omfång inte ska bli för stort. Att jag valde endast en roman är en följd av den 
avgränsning jag måste göra för denna uppsats form. Vidare ville jag sträva efter djup i 
analysen, istället för att studera fler romaner, vilket kunde ha varit ett alternativ. 
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2. Ämnesbakgrund 
 
I det här kapitlet kommer jag att beröra, främst utifrån texter i två tidskrifter, hur litteraturen 
har behandlat föräldraskap. Jag kommer att ta upp litteratur som kan sättas i relation till 
Bitterfittan. Vidare kommer jag att teckna en kort bakgrund till hur föräldraskap och 
familjeliv organiseras i Sverige, och även hur denna praktik kan ifrågasättas.  
 

2.1 Föräldraskap i litteraturen 
 
2001 ägnar kulturtidskriften 00TAL ett nummer åt moderskap. I ledaren kan man läsa att 
utgångspunkten är att när en kvinna får barn förändras hela hennes identitet genom att hon får 
ny roll både i familjen och i samhället. Denna roll är präglad av föråldrade föreställningar. 
Vidare står det att vi lever i en tid då många kvinnor väljer bort barn eller föder dem sent i 
livet. Tidningens ledare anser att man måste göra upp med modersmyten och förändra 
moderns status i samhället, som i sin tur måste göras mer barn- och kvinnovänligt.16 
Tidningen undersöker moderskap ur fler perspektiv och bland annat tittar de på hur föräldrar 
blivit skildrade i litteraturen. De menar att barndomen är ett av litteraturens vanligaste teman, 
men att det ofta är skildrat ur barnets perspektiv och inte ur förälderns.17 För vissa författare 
har dock moderskapet varit centralt, de ger Moa Martinsson, Sara Lidman och Kerstin Ekman 
som exempel.18 
    
En av artikelförfattarna i detta nummer av 00TAL är litteraturprofessorn Christina Sjöblad, 
som skriver att då en av litteraturens främsta uppgifter är att uttrycka och tolka vad det 
innebär att vara människa, är det häpnadsväckande att moderns och faderns relation till barnet 
är så pass ovanligt tema som det är. Sjöblad anser att tidigare i vår historia var det inte så 
konstigt, eftersom kvinnans uppgift var att ta hand om barn och vara hustru. Det fanns ingen 
tid att författa om detta. Dock är det mer konstigt att temat är ovanligt även i vår samtid. Från 
äldre tid kan man dock finna kvinnors berättelser, också om ämnen som berör barn och familj, 
i brev och dagböcker.19 Sjöblad skriver:  
 

Dagens unga kvinnliga författare analyserar hellre de komplicerade relationerna till det egna jaget, till 
mannen, älskaren eller till en annan kvinna, än de återger upplevelsen av närheten till barnet med den 
glädje och alla de krävande situationer som detta växande innebär.20 

    
En annan artikelförfattare, litteraturforskaren Kristina Fjelkestam, frågar sig om skulden är det 
som gör att berättelser om moderskap lyser med sin frånvaro. Skulden hänger samman med 
att mödrar ofta har känslor av otillräcklighet.21 
    
Även den feministiska kulturtidskriften Bang har samma år ett nummer som det ägnar åt 
föräldraskap. Där går litteraturvetaren Lena Sohl i polemik mot Sjöblad och Fjelkestam. Hon 

                                                 
16 Grive, Madeleine (2001). Mor ömsar skinn. 00TAL: Litteratur, konst, samtidsdebatt, nr. 6/7, s. 4. 
17 Ibid., s. 7. 
18 Ibid., s. 9. 
19 Sjöblad, Christina (2001). Nu har jag på allvar fått en sårbar punkt. 00TAL: Litteratur, konst, samtidsdebatt, 
nr. 6/7, s. 28ff. 
20 Ibid., s. 31. 
21 Fjelkestam, Kristina (2001). Att skriva sig ur skuld och skam. 00TAL: Litteratur, konst, samtidsdebatt, nr. 6/7, 
s. 126. 
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menar att moderskapet är ett vanligt tema hos yngre kvinnliga författare. De skildrar och 
problematiserar motviljan mot ofödda och födda barn, samt symbiosen som antas finnas 
mellan mor och barn. Exempel på sådana författare är Inger Edelfeldt, Pamela Jaskoviak och 
Mare Kandre.22  
 
Föreställningar om moderskap och kvinnlighet, respektive faderskap och manlighet hänger 
samman. Exempelvis är mammablivandet ofta ansett som en viktig del i en kvinnoidentitet, är 
kvinnan inte mor är kvinnan ingen riktig kvinna. Denna åsikt har ifrågasatts och 
problematiserats på senare år. Karin Johannisson, professor i idé - och lärdomshistoria, skriver 
i 00TALS nummer om moderskap: 
 

Det sägs att vår tids unga kvinnogeneration är den första där man kan välja bort moderskapet utan att 
vara tragisk. En majoritet kvinnor sätter inte längre likhetstecken mellan kvinnlighet och moderskap; 
det är fullt möjligt att vara en fullblodskvinna utan barn. 
   Moderskapet tycks också ligga i konflikt med en rad värden knutna till det moderna, 
självuppfyllande subjektet: tid, frihet, utrymme, egen behovstillfredsställelse och vad som kallats 
Madonna-komplexet: moderskap som hot mot den erotiskt attraktiva kroppen.23 

 
Även Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap och genusvetenskap, lyfter upp kopplingen 
mellan moderskap och kvinnlighet. Hon skriver att genom att utgå från att moderskap är en 
specifik kvinnoerfarenhet, binder man fast föräldraskapet vid moderns kropp. Denna kropp är 
heteronormativ förstådd. Med det menar hon att vi grundar vår förståelse av världen på 
antagandet att alla är heterosexuella till motsatsen bevisas och att denna livsstil är normal och 
naturlig.24 
    
Vad är då en riktig mor? Vilka förställningar finns om moderskap i vår samtid och hur ser 
förhållandet ut till föreställningar om en riktig kvinna? Psykologen Ylva Elvin-Nowak skriver 
om dagens mammors föreställningar i 00TAL. Hon menar att dagens mammor kryssar mellan 
två ideal, dels ett tillgänglighetsideal dels ett jämställdhetsideal. Det förstnämnda föder ofta 
skuld hos mammorna, då det kräver att hon ska anpassa sig till barnet i största möjliga mån. 
Det är vidare hon, inte barnens pappa, som utnyttjar flest dagar av föräldraförsäkringen och 
när det är dags att börja yrkesarbeta så gör hon det deltid för att barnen inte ska ha långa dagar 
i barnomsorgen. Denna kod för ett gott moderskap krockar med jämställdhetsidealet. Detta 
säger att kön inte spelar någon roll, pappans roll innebär att han ska vara lika delaktig och 
ansvarstagande som mamman. Så ser dock verkligheten inte ut, menar Elvin-Nowak. 
Föräldrarnas förklaring till att moderskapet och faderskapet skiljer sig åt utgår från det 
personliga fria valet.25 Elvin-Nowaks uppmärksammanden återkommer ofta i texter jag läst 
om föräldraskap, jag kommer nedan att ta upp de exempel som jag tycker är mest relevanta 
för föreliggande uppsats.  
 
Bitterfittan är en berättelse om hur det är att vara kvinna och förälder i dagens Sverige och 
den förhåller sig till samtidens diskussion om det jämställda föräldraskapet. Romanens 
berättarjag spinner trådar, bland annat genom att referera, till två betydelsefulla böcker från 
1970-talet: Erica Jongs Rädd  att flyga och Suzanne Bröggers Fräls oss från kärleken. Den 
förstnämnda fick ryktet om sig att sprida en ny kvinnotyp. Intresset för denna så kallade nya 

                                                 
22 Sohl, s. 62ff. 
23 Johannisson, Karin (2001). Den frånvarande moderligheten. 00TAL: Litteratur, konst, samtidsdebatt, nr. 6/7. s. 
73. 
24 Rosenberg, Tiina (2001). Skuggor i normalitetens paradis. 00TAL: Litteratur, konst, samtidsdebatt, nr. 6/7, s. 
86. 
25 Elvin-Nowak, Ylva (2001). Bara en mor. 00TAL: Litteratur, konst, samtidsdebatt, nr. 6/7, s. 76f. 
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kvinna fanns bredvid sjuttiotalets stora intresse för den ”vanliga” kvinnan och hennes 
erfarenheter, som blev beskriven i tidens stora produktion av rapportböcker. Där skildras 
kvinna efter kvinna, något som före 1970-talet ansetts olitterärt.26 Bröggers bok säger nej till 
den individualistiska kärleken, till äktenskapet, till kärnfamiljen och barnen.27 Jong och 
Brögger kopplas ofta samman med sjuttiotalets kvinnorörelse. I Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria beskrivs denna rörelse som antihierarkisk och gränsöverskridande, 
önskan var att upphäva gränserna mellan det politiska, det kulturella och det privata. Målet 
var att skapa ekonomisk jämlikhet, ny syn på kroppen, på sexualiteten, reproduktionen och 
arbetsfördelning.28 Bitterfittan belyser och ställer frågor till denna epok och hur det är med 
kvinnorörelsen och feminismen i dagens Sverige.  
 
Bitterfittan kategoriseras som dokumentärroman. Jag kommer inte att gå in djupare i en 
genrediskussion, men jag anser att Bitterfittan, trots sin genrebeteckning, kan sammankopplas 
med den omdebatterade bekännelsegenren, dels om man ser till dess ämne och teman, dels 
genom att den tar upp Rädd att flyga och Fräls oss från kärleken. Dessa romaner blev 
kategoriserade som bekännelseböcker. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria beskrivs 
bekännelseromanen som en fortsättning på 1960-talets rapportbok. Rapportboken handlade 
om det stora livet: om resor, om arbetsplatser, om sociologiska skildringar av 
samhällsgrupper. Som kontrast till dessa teman handlade bekännelseromanen om det lilla 
livet: om hemmet, om känslor, om privat utveckling. Man skrev om kvinnlig sexualitet, 
modershat, frigörelseförsök från den traditionella kvinnorollen, samt etablerade 
samlevnadsformer, ämnen som tidigare varit tabubelagda. De kvinnliga författarna under 
1970-talet som kategoriseras under bekännelsegenren ville finna nya modeller att leva efter. 
De ville tala i egen sak om sina egna erfarenheter. För att kunna göra det återskapade de en 
gammal genre, som har rötter tillbaka till Augustinus Bekännelser från 400- talet och vilken 
fick en modern utformning av Rousseau. 29 Det är problematiskt att använda beteckningen 
bekännelseroman och kategoriseringen är omdiskuterad, en diskussion som jag kommer att 
återkomma till längre fram i uppsatsen. Jag anser dock att Bitterfittan förhåller sig till 
bekännelsegenren, samtidigt tycker jag att Sveland genom att skriva om en resa, om 
arbetsplatser, om samhällsgrupper även knyter an till rapportgenretraditionen.  
 

2.2 Familjeliv i Sverige 
 
Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten, båda forskare i socialt arbete, har skrivit Det 
moderna föräldraskapet- en studie av familj och kön i förändring (1997). De skriver att 
familjebegreppet egentligen inte har någon bestämd betydelse, vare sig här i Sverige eller i 
andra länder, men det vanligaste är att man förstår familjen som lika med kärnfamiljen. Vad 
familjeliv och föräldraskap innebär skapas och omskapas ständigt. Tidigare i Sverige så var 

                                                 
26 Langås, Unni, Larsson, Lisbeth & Richard, Anne Birgitte (1997). Ut ur naturhistorien, in i moderniteten: 
1970-talets nya kvinnooffentlighet. Ingår i Jensen, Elisabeth Möller red. Nordisk kvinnolitteraturhistoria: På 
jorden: 1960-1990. Bd. 4. Höganäs. Bokförlaget Bra böcker AB. S. 153. 
27 Jensen, Elisabeth Möller (1997). Nej! Om Suzanne Brögger. Ingår i Jensen, Elisabeth Möller red. Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria: På  jorden: 1960-1990. Bd. 4. Höganäs: bokförlaget Bra böcker. S. 156. 
28 Langås, s. 146. 
29 Malmberg, Lena (1997). På jakt efter den moder som försvann: En litterär debatt om moderskapet. Ingår i 
Jensen, Elisabeth Möller red. Nordisk kvinnolitteraturhistoria: På jorden: 1960-1990. Bd. 4. Höganäs: Bra 
böcker. S.  173 
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familjen den minsta juridiska, ekonomiska och administrativa enhet, men idag utgår man 
istället från självständiga individer.30  
 
Bäck-Wiklund och Bergsten skriver att sedan 1960-talet finns en politisk inställning att det 
ska råda jämställdhet mellan könen. Men den politiska retoriken stämmer inte med den 
vardagliga praktiken. Diskussioner förekommer om vad som ska ligga i familjens respektive 
statens sfär i frågan om att skapa större jämställdhet. Det som är tydligt är att bilderna är 
luddiga och mångtydiga av hur den jämställda förvärvsarbetaren ska formas i den moderna 
familjen. Parallellt finns både traditionella och moderna förebilder.31 I essäsamlingen 
Jämställdhetens pris (2008), vilken jag tar upp nedan, utgår man från konflikten att 
jämställdhetssträvan ser ut på ett vis på politiskt plan och på ett annat hos enskilda familjer.  
    
Bäck-Wiklund och Bergsten tar upp olika lagar som påverkat jämställdheten. 1971 kom lagen 
om att gifta makar ska särbeskattas. Tidigare hade det ofta legat på mannen att stå för 
försörjningen, men denna lag ville påverka att båda i ett gift par har personligt ansvar för sin 
ekonomi. 1980 kom den första svenska jämställdhetslagen, som revideras i början på 1990-
talet. Den första lagen fokuserade på arbetslivet medan den senare även ville få med 
familjelivet. Bäck-Wiklund och Bergsten skriver att det övergripande jämställdhetsmålet är: 
 

Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet; var och en bör ha ett arbete som ger sådan lön att man kan svara för sin egen 
försörjning; kvinnor och män bör dela ansvaret för barn och hemarbete; båda könen bör engagera sig 
lika mycket i politiska, fackliga och andra gemensamma angelägenheter i arbete och samhälle.32 

  
Bäck-Wiklund och Bergsten visar att ett tydligt tecken i det moderna samhället är att det finns 
många och olika bilder och föreställningar att förhålla sig till när individen reflekterar över sin 
situation. Traditionella bilder av män och kvinnor lever kvar i sagor, myter, reklam, media 
och i människors tankemönster. De stämmer inte överens med de bilder som 
jämställdhetsnormen vilar på. Genomgången drag i det moderna samhället är att individen 
känner sig fri att fritt välja bland bilderna, både de traditionella och de modernt jämställda, när 
han eller hon ska skapa sin livsstil.33 
 
Sociologen Lisbeth Bekkengen har skrivit avhandlingen Man får välja – om föräldraskap och 
föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv (2002). Bekkengen skriver att i Sverige finns en 
lång tradition av att staten har givit riktlinjer för att det ska kunna gå att kombinera familjeliv 
och arbetsliv. Staten har på olika sätt styrt förhållandet mellan arbete och familj utifrån hur 
behovet av arbetskraft sett ut och vilken politik som gällt. Att arbetsliv och familjeliv ska 
kunna fungera sida vid sida är inte bara av vikt för individen, utan även för samhället i stort: 
det måste förekomma produktion av tjänster och produkter, samt så måste det finnas 
möjlighet för barn att födas om samhället ska överleva.34 Ett av de viktigaste politiska 
styrmedlen i den här frågan är föräldraförsäkringen. Sedan 1960-talet har 
tvåförsörjarmodellen varit tongivande i Sverige och är idag den modell som dominerar. Enligt 
Bekkengen visar studier att kvinnor idag gör merparten av hushållsarbetet och att det är 
kvinnors huvudansvar och skyldighet att göra det. Kvinnor är avsevärt mer föräldralediga än 

                                                 
30 Bergsten, Birgitta & Bäck-Wiklund, Margareta (1997). Det moderna föräldraskapet: En studie av familj och 
kön i förändring. Stockholm: Natur och kultur. S. 13f.   
31 Ibid., s. 194.  
32 Ibid., s. 21. 
33 Ibid., s. 35. 
34 Bekkengen, Lisbeth (2002). Man får välja: Om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv. 
Malmö: Liber ekonomi. Diss. Karlstad: univ. S. 9.  
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män. Vidare skriver Bekkengen att det i Sverige råder formell jämställdhet och det är inte en 
legitim ordning att arbets- och ansvarsfördelningen i hemmet och hur mycket tid man lägger 
på arbetsliv respektive familjeliv ska baseras utifrån kön. Den politiska strävan har länge varit 
att förändra kvinnors och mäns beteende.35 Bekkengen frågar sig  
 

hur kan det komma sig att det i ett formellt jämställt land som Sverige fortfarande är kvinnor – och 
inte män – som tar ut majoriteten av föräldrapenningdagarna, som övergår till att arbeta deltid medan 
barnen är små och som utför merparten av hushållsarbetet?36 

    
Bekkengen menar att föräldraförsäkringen politiskt har tre syften: att skapa jämställdhet 
mellan män och kvinnor, att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar och att den rådande 
föreställningen om maskulinitet ska förändras.37 Från statens håll är kopplingen mellan 
jämställdhet och mäns uttag av föräldraledighet stark, men hos människor i vardagen är detta 
inte lika självklart. 
 

2.3 Kvinnans villkorliga frigivning 
 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria, och även litteraturvetaren Cristine Sarrimo i sin avhandling, 
tar upp en debatt som hade stor betydelse under sextiotalet.38 Denna debatt tycker jag väl 
speglar Bitterfittans ambitioner; om man ser den som ett debattinlägg i den samhälleliga 
diskussionen om föräldraskap. Det skiljer drygt fyrtiofem år mellan debatten på sextiotalet 
och Bitterfittans publicering. 
    
Debatten på sextiotalet hade sin upprinnelse i en artikel av Eva Moberg, med titeln ”Kvinnans 
villkorliga frigivning” (1961). Essän i Nordisk kvinnolitteraturhistoria menar att Mobergs 
kritik var samma som den 1970-talets kvinnorörelse lyfte fram. De attackerade kvinnans roll 
som hemmafru, att hon gjorde så mycket obetalt arbete inom hemmets väggar. Vidare tar 
essän upp att Moberg kritiserar den kvardröjande biologismen, där mycket kopplas till det 
biologiska moderskapet. Essän citerar Moberg: 
 

I själva verket finns det ju inte något som helst biologiskt samband mellan funktionen att föda och 
amma ett barn, och funktionen att tvätta dess kläder, laga dess mat och försöka fostra det till en god 
och harmonisk människa. För att inte tala om funktionen att skura golv, tvätta fönster, sy kläder, gå i 
mjölkaffären och polera möbler.39   

 
Diskussionen som följde på artikeln handlade om kvinnans dubbla roller som yrkesarbetande 
och mor. Moberg pläderade för vissa politiska förändringar; exempelvis en utbyggd 
barnomsorg och att kvinnan skulle bli helt ekonomiskt oberoende av mannen. I stort kan man 
väl säga att dessa politiska strävanden är uppfyllda, även om det går att diskutera om de är bra 
så som de ser ut idag. Berättarjaget i Bitterfittan diskuterar även hon om hur politiken gör och 
borde göra för att nå jämställdhetsidealen. Det som både Moberg och Bitterfittan riktar starkt 
fokus på är förändringar inom äktenskapets och familjens ramar. Mobergs artikel attackerar 
inte äktenskaps- och familjeinstitutionen, som exempelvis Brögger och Jong gör på 

                                                 
35 Ibid., s. 10. 
36 Ibid., s. 186. 
37 Ibid., s. 201. 
38 Larsson, s. 255 & Sarrimo, Cristine (2000). När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse 
och självbiografi. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Diss. Lund: univ. S. 102. 
39 Citatet kommer från Eva Mobergs artikel ”Kvinnans villkorliga frigivning (1960), men är hämtat från Larsson, 
s. 255. 
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sjuttiotalet. Bitterfittan har ambitionerna att diskutera relationen inom familjen, hur den gör 
det och om och hur den utmanar familjekonstellationen och äktenskapet kommer analysen att 
visa. När Moberg diskuterar familjen och äktenskapet strävar hon efter ”en genomgripande 
attitydförändring hos mannen gentemot hem och barn” och hävdar att ”män och kvinnor har 
en huvudroll, den som människor”.40 Sarrimo skriver att Moberg i liberal anda hade kravet på 
”den enskilda individens friast möjliga utveckling”.41 

                                                 
40 Citatet hämtat från Sarrimo, s. 102. 
41 Ibid., s. 102. 
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3. Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet kommer jag att uppmärksamma litteratur, som på samma vis som 
Bitterfittan, är en röst i en politisk debatt. Jag ämnar ta upp hur man kan förhålla sig till så 
kallade kvinnliga ämnen, som ofta är knutna till familj och barn, och frågan om litteraturen 
har ett kön. Vidare kommer jag att ta upp svensk forskning om föräldraskap, kön och 
jämställdhet. Den forskning som jag refererar till här är baserad på intervjuer med främst 
föräldrar.  
 

3.1 En kluven litteraturhistoria 
 
Min utgångspunkt är att Bitterfittan är delaktig i debatten om föräldraskap, kön och 
jämställdhet, vilket även gör att romanen är med i diskussionen kring att vara kvinna i ett 
patriarkat. Utifrån en fiktiv kvinnas berättelse får vi en bild av samhället. Hennes personliga 
erfarenheter blir en politisk röst. Detta och att Jong och Brögger förekommer i romanen gör 
att Bitterfittan har kopplingar till 70-talets kvinnorörelse och till bekännelsegenren. Cristine 
Sarrimo studerar i sin avhandling När det personliga blev politiskt några självbiografier 
skrivna av kvinnor i Sverige under 1970-talet. Det var en tid då det diskuterades hur 
kapitalistiska och patriarkala samhällsstrukturer påverkar kvinnors situation och 
kvinnorörelsen växte sig stark.42 Det fanns de som påpekade att kvinnors underordning 
berodde på samhällets patriarkala ordning vilken överskred klassgränserna.43 Stora delar av de 
aktiva inom kvinnorörelsen var kvinnor från medelklassen, som ville leva ett annat liv än sina 
mödrar. De ville ha bättre utbildning och ett friare och mer givande liv.44  
   
En politisk strategi för att förändra ojämlikheter var, enligt Sarrimo, att medvetandegöra den 
personliga och privata erfarenheten.45 Sarrimo skriver att under 1970-talet publicerades en 
mängd kvinnliga självbiografier, som kom att kallas bekännelselitteratur. Många kvinnliga 
författare kallade själva inte sina verk för bekännelser, utan det var kritikerkårens benämning. 
Trots att det finns män som har kallat sina texter för bekännelser, könsbestämdes denna genre 
som kvinnlig. Vidare har män skrivit självbiografiskt, utan att för den skull blivit hopbuntade 
i samma kategori. Den kvinnliga bekännelsens motiv ansågs vara ”äktenskap, relationer, 
sexualitet, kvinnoroller”.46 Sarrimo tar upp frågan om hur man värderade kvinnlig respektive 
manlig litteratur, där den sistnämnda fick stå för det allmängiltiga. Kvinnor var i förhållande 
till män opolitiska och allt för privata. Sarrimo skriver: 
 

Hon [den kvinnliga författaren] placerades i kvinnorummet  och värderas där efter: betraktades i 
första hand som en skrivande privatperson och i andra hand som en professionell offentlig författare. 
Den privata kvinnligt kodade intimsfären ställdes mot den publika, av tradition manliga, domänen. 
Det personliga gavs flera betydelser: reproduktionssfären (sexualitet, hem, barn, äktenskap, familj) 
samt den strukturellt könsmässiga uppdelningen mellan det privata och offentliga livet. Det 
feministiska målet var att motsättningen mellan det privata och det publika skulle brytas upp och 
förändras.47 

 

                                                 
42 Sarrimo, s. 7. 
43 Ibid., s. 22. 
44 Ibid., s. 11. 
45 Ibid., s. 7. 
46 Ibid., s. 83f. 
47 Ibid., s. 11. 
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Sarrimo menar att en effekt av att kvinnorörelsen hade ett så stort offentligt genomslag, blev 
att en stor grupp av presumtiva kvinnliga läsare blev synlig, vilka förlagen ville satsa på. De 
satsade på att ge ut så kallad ny kvinnolitteratur som de benämnde bekännelselitteratur. De 
tänkte sig att den skulle ha en självbiografisk prägel och uttrycka nya former för kvinnor att 
leva sina liv. De skulle skildra kvinnors erfarenheter och på så sätt tilltala den stora gruppen 
möjliga kvinnliga läsare, som skulle kunna känna igen sig i romanerna. I berättelserna skulle 
liv, litteratur och politik förenas.48   
    
Två böcker som av kritikerkåren fick benämningen bekännelser var Suzanne Bröggers Fräls 
oss från kärleken (1974) och Erica Jongs Rädd att flyga (1975). Båda böckerna mottogs som 
dokument över författarnas egna upplevelser. Huvudpersonerna i böckerna blev symboler för 
den nya emanciperade kvinnan, som hade rätt till all frihet, framför allt den sexuella. Den nya 
kvinnan hade slitit sig lös från sina inlärda roller inom familj och samhälle.49 Jongs bok 
ifrågasätter invanda könsmönster genom att låta kvinnan spela mannen. Mannen misslyckas 
med att spela sig själv för att rollen är upptagen. Mannen kan inte leva upp till kvinnans 
erotiska krav. Bröggers roman är en kritik av äktenskapet och familjelivet. Den diskuterar att 
sex inom äktenskapets ramar och enbart för kärleks skull är förlegad.50 Sveland bollar i 
Bitterfittan med Jongs och Bröggers kvinnoporträtt. 
 
Anna Williams har i sin studie Stjärnor utan stjärnbilder undersökt kanonbildning och 
litteraturhistorieskrivning ur ett könsperspektiv i svenska litteraturhistoriska översiktsverk. 
Williams syfte är bland annat att titta på hur historien om de kvinnliga författarna utvecklats. 
Williams menar att när man tolkar och uppfattar ett författarskap har författarens kön stor 
betydelse.51 
    
Williams tar bland annat upp det faktum att kvinnors antal genom litteraturhistorien är lågt 
och att när de tas upp hamnar de ofta under lågstatusgenrer som barnlitteratur, 
populärlitteratur och kvinnolitteratur.52 Hon tar även upp att litteraturhistoriens utformning 
samspelar med litteraturforskningen. Hon skriver att under 1970-talet ägnade 99% av de 
manliga forskarstudenterna sig åt manliga författarskap. Motsvarande siffra för kvinnliga 
forskarstuderande var 74%. Kvinnliga författarskap, fortsätter Williams, behandlas idag av 
främst kvinnliga forskare. Hon sammanfattar: ”Författarens och kritikerns eller forskarens kön 
är en avgörande faktor för den bild av litteraturen som framträder i tidningar, seminarium och 
handböcker”.53 
    
Williams hävdar att litteraturhistorien är kluven (ett annat sätt att uttrycka sig är att den är 
bekönad), det finns litteratur och kvinnolitteratur och isärhållandet är uppenbart. Kvinnorna 
hamnar under rubriker som ”Nyfeminism och kvinnolitteratur” och ”Kvinnokamp och 
kvinnolitteratur”.54 Williams skriver att kvinnor knyts samman med känslor medan ”männen 
har det politiska tolkningsföreträdet och blir innovatörer och idébärare”.55 Hon fortsätter: 
 

                                                 
48 Ibid., s. 9. 
49 Ibid., 83f. 
50 Ibid., s. 120ff. 
51 Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon I litteraturhistoriska översiktsverk 
under 1900-talet. Stockholm: Gidlund. S. 14. 
52 Ibid., s. 30. 
53 Ibid., s. 34. 
54 Ibid., s. 177. 
55 Ibid., s. 180. 
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Kvinnornas litteratur länkas också enligt traditionen till det biografiska och personliga mer än 
männens. Både kvinnliga och manliga författare skrev självbiografiska romaner under 1970-talet, 
men kvinnornas beskrevs som ”bekännelselitteratur” och ”kvinnolitteratur” och den självbiografiska 
karaktären understryks mer än hos t.ex. Göran Tunström, Jan Myrdal och Sven Lindqvist”.56 

    
Min egen uppsats följer och förstärker tesen att litteraturen har ett kön. Jag är en del av 
fenomenet när det gäller litteraturforskning: Jag som kvinna väljer att undersöka ett kvinnligt 
författarskap, som skriver om ämnen som traditionellt ansetts som typiskt kvinnliga. Hade det 
varit fruktsamt att göra annorlunda? Den frågan bär jag med mig. Vidare undrar Williams:  
 

Är det möjligt att läsa könsöverskridande? Kan vi som kvinnliga och manliga läsare ta oss ur könets 
mörker och läsa så att vår könsidentitet inte begränsar vår tolkning? Och kan vi läsa den litterära 
texten utan att låta oss begränsas av författarens könsidentitet och utan att alltid läsa kvinnliga och 
manliga författare som representanter för sitt kön?57 

 
Dessa frågor tar jag med mig under analysarbetet. 
 

3.2 Föräldraskap 
 
Det finns mycket forskat och skrivet om föräldraskap. Jag har valt källor som är publicerade 
främst de senaste åren och som berör mina fokus på föräldraskap och kön. Aspekter som jag 
har tittat närmare på är föreställningar om jämställdhet, det bekönade föräldraskapet och 
relationen mellan föräldrarna. När jag frågat mig hur relationen ser ut har jag fördjupat mig i 
forskning av pars kärleksförhållande, vilket har lett till att ett av mina teoretiska verktyg är 
Anna G. Jónasdóttirs teori om kärlekskraft, vilken kommer att tas upp i teorikapitlet. 
  

3.2.1 Det moderna föräldraskapet  
 
Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten, båda forskare i socialt arbete, har skrivit Det 
moderna föräldraskapet- en studie av familj och kön i förändring (1997). I sin studie vill de 
undersöka familjers inre liv och det gör de utifrån vad småbarnsföräldrar i intervjuer berättar 
om sina liv. Resultaten i deras studie visar att män och kvinnor pratar på samma sätt om 
familjeprojektet, ett projekt som kretsar kring barnen. Men när män och kvinnor berättar hur 
de handlar i vardagen blir skillnaden mellan könen tydlig. Föräldrarna i Bäck-Wiklund och 
Bergstens studie har ordnat sin vardag på olika vis. Dock talar de på liknande sätt om 
jämställdhet, men innebörden i deras berättelser är olika. De flesta familjer i studien lever 
efter traditionella mönster, men det är en traditionalism på modernitetens villkor menar 
författarna. Det innebär att hur man gör i sin vardag förhandlas fram och att sättet man valt att 
ordna familjelivet är ett rationellt och medvetet val.58 Detta problematiseras i annan forskning, 
vilket jag tar upp senare. 
 
Sociologen Lisbeth Bekkengen har skrivit avhandlingen Man får välja – om föräldraskap och 
föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv (2002). Hennes utgångspunkt är att många föräldrar 
upplever svårigheter med att få orken att räcka till för både familj och förvärvsarbete. Enligt 
henne finns det strukturella motsättningar mellan familjeliv och arbetsliv som bör studeras.59 

                                                 
56 Ibid., s. 181f. 
57 Ibid., s. 195. 
58 Bergsten & Bäck-Wiklund., s. 190ff. 
59 Bekkengen, s. 185. 
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Från statens håll är kopplingen mellan jämställdhet och mäns uttag av föräldraledighet stark, 
men hos människor i vardagen är detta inte lika självklart. Detta har Bekkengen funnit i sina 
intervjuer med föräldrar. Det som istället lyfts fram i intervjuerna är att man bör planera 
familjens föräldraledighet utifrån barnets bästa och att män bör ta ut mer föräldraledigt för att 
det ger positiva konsekvenser för männen. Dessa två föreställningar som kommit fram i 
intervjuerna, menar Bekkengen, speglas i den politiska retoriken rörande föräldraförsäkringen 
från 1990-talet till idag.60 Bekkengen påpekar att det trots allt har skett en viss förändring när 
det gäller hur mycket männen är föräldralediga. Förändring märks på diskursiv nivå, det vill 
säga föreställningen eller talet om hur många föräldradagar papporna tar ut. Däremot i 
praktiken så går förändringen mycket långsamt, det konkreta uttaget är lågt.61 Några argument 
som används för att förklara varför män inte tar ut fler dagar är: traditionella könsroller, 
ekonomiska skäl, attityder på arbetsplatsen och kvinnan som inte delar med sig av 
föräldraledigheten.62 Det finns dock få konkreta exempel på något av dessa hinder.63 De 
föräldrar som intervjuades i Bekkengens studie visade på föreställningen att männens 
motivation till att vara föräldralediga är barnorienterad; det vill säga att det skulle vara bra för 
relationen mellan pappan och barnet. Utanför fokus finns relationen till kvinnan vilket skulle 
innebära att motiven skulle vara att öka jämställdheten, där ansvaret och arbetsdelningen i 
hemmet ingår.64 
 
Bäck-Wiklund och Bergsten skriver att män och kvinnor förhåller sig både till traditionella 
och moderna bilder av familj, föräldraskap och kön. De motsägelsefulla föreställningarna 
kommer upp till ytan när man gör empiriska undersökningar. De syns när människor 
reflekterar över sin situation, hur de ständigt tolkar, omtolkar och legitimerar en specifik 
situation i ett specifikt sammanhang utifrån hur de uppfattar den information som står 
tillbuds.65     
    
Bäck-Wiklund och Bergsten hävdar att resultaten i deras studie visar att män och kvinnor 
tänker på olika sätt när det gäller att forma könsideal och självuppfattning. De utgår från 
liknande värderingar men prioriteringen är inte densamma. Männens mansideal är mer 
traditionellt än kvinnors mansideal. Männen anser att det är viktigt för en man att vara kunnig, 
kunna beskydda och ha tydliga principer. Bäck-Wiklund och Bergsten skriver: 
 

På den diskursiva nivån utgår familjeprojektet från en livsplan, som har samma mål för man och 
kvinna i familjen. När det skall förverkligas är det däremot individuellt och könsspecifikt. Grunden 
till detta är att män och kvinnor lägger olika innebörd i begreppet ansvar. Kvinnor tar huvudansvar 
för och utför oftas huvuddelen av arbetet med den direkta omsorgen om människorna. Männen tar 
huvudansvar för och utför huvuddelen av arbetet med försörjning, bostad med mera.66    

    
Bekkengen kommer i sin studie fram till att män har mycket större handlingsutrymme än 
kvinnor. Det gäller allt från att kunna välja hur mycket man vill vara föräldraledig till att 
kunna få göra på sitt eget sätt utifrån sina önskemål och behov. Mäns större 
handlingsutrymme skapas inte endast av dem själva, utan kvinnor är också delaktiga. För att 
kunna skapa en förståelse för att det är på det sättet vänder sig Bekkengen till Jónasdóttirs 

                                                 
60 Ibid., s. 185. 
61 Ibid., s. 196. 
62 Ibid., s. 17f. 
63 Ibid., s. 175. 
64 Ibid., s. 116f. 
65 Bergsten & Bäck-Wiklund, s. 36. 
66 Ibid., s. 195f. 
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kärlekskraftsteori. Denna teori kommer jag att återkomma till eftersom den tillhör den 
teoretiska basen för den här uppsatsen. 
 
Enligt Bekkengen finns det i dag i Sverige en tydlig norm att man ska utgå från barnets bästa. 
Detta gäller bland annat när föräldraförsäkringen ska utformas. Den rådande föreställningen 
är att barnet ska vara hemma med en av föräldrarna så länge som möjligt innan det skolas in i 
barnomsorgen och att när båda föräldrarna jobbar så ska man stäva efter att barnet ska ha så 
korta dagar som möjligt på förskolan eller dagmamman.67 Diskursen, normen, att det är 
barnets bästa som ska gälla ställer sig både män och kvinnor bakom, enligt Bekkengen. Men 
det är kvinnornas ansvar att diskursen omsätts i praktiken. De är de som har lång 
föräldraledighet och efter det jobbar deltid. Mannen väljer inte att jobba deltid och 
Bekkengens studie visar att de däremot relativt ofta byter jobb när barnen är små, ett byte som 
innebär längre dagar borta från hemmet.68 
    

3.3 Jämställdhetens pris 
 
I den nyutkomna essäsamlingen Jämställdhetens pris undersöks vad som händer när 
jämställdheten ska förverkligas. Forskningen som boken grundar sig på visar att svenskar 
överlag har en positiv inställning till jämställdhet, men att jämställdhetsarbetet går 
förvånansvärt sakta.69 Man hävdar att politiker och experter inte tillräckligt lyft fram de 
problem som vanliga människor stöter på när de ska förverkliga jämställdhetsidealen. Om inte 
detta görs, kommer människor att tappa tron på jämställdhetspolitiken, hävdar forskarna 
bakom essäsamlingen. Forskarna menar att inom politiken och forskning om familjer så finns 
det en föreställning om att förhandling ingår när beslut fattas inom familjen (se exempelvis 
Bäck-Wiklund och Bergsten), att par innan de tar ett beslut värderar och omvärderar olika 
saker. Detta menar personerna bakom essäsamlingen är felaktigt. Istället styrs vardagen av 
rutiner, ritualer och traditioner.70  
 
Forskarna menar att de par som försöker uppnå jämställdhet får betala med hårt och riskfyllt 
arbete, som ofta leder till missnöje, konflikter och stress. Forskarna skriver i en debattartikel i 
samband med utgivningen av deras bok: 
 

Kärleksförhållanden där könsrollerna avviker från de traditionella utsätts för stora påfrestningar. Att 
ifrågasätta de invanda och könstypiska mönstren och sträva efter jämställdhet upplevs ofta som 
hotfullt, direkt felaktigt och likställt med att ifrågasätta partnern och hela kärleksrelationen. I valet 
mellan att åstadkomma jämställdhet inom parrelationen eller att bekräfta varandra och 
kärleksrelationen väljer par ofta det senare. Vinsterna med jämställdhet är inte alltid uppenbara.71 

 
Samlingen visar att par är mer intresserade av att göra kön än att göra jämställdhet. Paren gör 
tvåsamhet, vilket vilar på tanken att män och kvinnor ska komplettera varandra. Denna 
föreställning är av stor betydelse när paren organiserar sitt familjeliv och hur de föreställer sig 
och praktiserar jämställdhet.72 Rutiner i parförhållanden bygger på kulturellt bestämda 
föreställningar om kärlek och tvåsamhet, vilket samspelar med föreställningar om manligt och 

                                                 
67 Bekkengen, s. 201. 
68 Ibid., s. 188. 
69 Grönlund, Anne & Halleröd, Björn red. (2008A). Jämställdhetens pris. Umeå: Boréa. S. 17. 
70 Ibid., s. 22f, 45f. 
71 Grönlund, Anne & Halleröd, Björn m. fl. (2008B). Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida. Dagens 
Nyheter, 080104, sektion A, s. 4.  
72 Grönlund & Halleröd (2008A), s. 64. 
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kvinnligt, bland de par som forskarna undersökt.73 När paren tänker kring jämställdhet är 
begreppet rättvisa i fokus och ”rättvisa innebär att var och en tar ansvar för sina respektive 
(könsspecifika) sysslor”.74 Att bekräfta varandra som man och kvinna är något annat än att 
skapa jämställdhet. Paren, i undersökningarna som antologin utgår från, legitimerar sin 
traditionella arbetsfördelning med att de två individerna i paret har olika intressen, 
personligheter och kompetensområden. Vad det egentligen säger är att vi gör det män och 
kvinnor, enligt gängse föreställningar om vad som definierar en man och en kvinna, gör.75 
 

3.4 Föräldrarelationen 
 
Carin Holmberg vill i sin avhandling Det kallas kärlek ”synliggöra några av de sociala 
mekanismer som återskapar kvinnors underordning och mäns överordning bland unga par 
utan barn i Sverige i dag”.76 Dessa mekanismer bidrar till att upprätthålla en patriarkal 
ordning och hon vill visa hur maktsymmetrin mellan kvinnor och män reproduceras.77 Hon 
hävdar att man ofta kan få intrycket av att ojämställdheten mellan par uppkommer i samband 
med att de får barn, men att verkligheten inte är så enkel. Könsmaktförhållanden, anser 
Holmberg, borde finnas innan barnen kommer.78 Hon skriver: 
 

Hur man uppfattar samhällsstrukturen påverkar analysen av parrelationen. Min utgångspunkt är att 
strukturen i dagens parrelationer avspeglar ett könmaktsförhållande. Detta är också dokumenterat av 
andra forskare. Det betyder att för att förändra maktsymmetrin i parrelationen räcker det inte med att 
kvinnan yrkesarbetar och att mannen tar hand om barnen och utökar sitt deltagande i hemarbetet. Det 
krävs andra förändringar. En förutsättning för att sådana ska äga rum är att kvinnan och mannen 
lokaliserar och förändrar de subtila mönster och processer som strukturerar parrelationen.79 

 
Holmbergs utgångspunkt sammanfaller med min egen. Att göra det som Holmberg föreslår 
för att öka jämställdheten kostar för den enskilda individen, vilket Jämställdhetens pris visat. 
   
Holmbergs studie visar att kvinnan i parförhållandet är den som förväntas binda ihop paret 
och mannen tar avstånd, vilket Holmberg sett när hon undersöker parens syn på samboendet 
och vad de har för önskningar med det. Kvinnan vill vara mer tillsammans och mannen vill 
hitta på aktiviteter utan sin sambo på annat håll.80 Vidare visar Holmbergs studie att det är 
kvinnan som står för känslorna och hemmet, mannen för det som ligger utanför vardagslivet. 
Mannen är vidare en gränsöverskridare, eftersom han även är den som lär kvinnan om 
känslor. Kvinnan står för det omvårdande.81 
    
Ovan refererar jag till Bäck-Wiklund och Bergsten som menar att en tendens i moderna 
samhällen är att vi gör medvetna och rationella val när vi resonerar fram hur vi vill leva 
familjelivet. Holmberg problematiserar detta, även om hon gör det i förhållande till hur vi 
lever våra parförhållanden utan barn. Hon skriver att för att handla rationellt krävs 
förförståelsen om hur det är att vara man respektive kvinna i vårt samhälle. Det för med sig att 
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man handlar utefter samhälleliga normer och förställningar om relationen mellan könen, utan 
att ha reflekterat över dessa. Detta handlande förbinder samhället med individen, samt 
resulterar i en oreflekterad manlig överordning. Ett annat sätt att handla, som man inte kan ha 
samtidigt, är att ha en medveten strategi, skriver Holmberg. Då har man perspektiv på 
samhället som gör att man problematiserat könsmaktsförhållandena.82 
    
Holmberg skriver vidare: 
 

Det specifika bland dagens s k moderna par är att kvinnan underordnar sig med hänvisning till 
mannens personliga egenskaper och inte med hänvisning till hans kön eftersom manlig dominans 
anses som illegitim. Mannen uppfattar inte det kvinnan gör för honom som underordning utan snarare 
som uttryck för att hon värdesätter hans specifika karaktärsdrag. På det viset döljs sambandet mellan 
deras respektive kön och under- och överordning. De utvecklar en ”positiv” kvinnlighet och 
manlighet när maktsymmetrin osynliggörs. Mannens överordning fortgår men utan hänvisning till att 
han är man.83 

 
Som teoretiskt ramverk använder Holmberg Anna G Jónasdóttir, Yvonne Hirdman och Maud 
Landby Eduards. I min uppsats använder jag mig av de två förstnämnda. Holmberg utarbetar 
en modell för analysen, vilken jag kommer att ta delar av i skapandet av en av 
analysmodellerna i den här uppsatsen.  
 
 
 
 

                                                 
82 Ibid., s. 32. 
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4. Teori 
 
I den här uppsatsen kommer föräldraskap att undersökas. Föräldraskap är ett samhälleligt 
fenomen som är präglat av den samhälleliga ordning det träder fram i. Här är det den 
patriarkala ordningen som ska studeras och för att kunna förstå det tar jag Yvonne Hirdman 
till hjälp. Jag utgår från att struktur och individ är nära sammanlänkade och jag är intresserad 
av hur människor hanterar sin tillvaro i förhållande till det kön de har. Jag utgår från att det är 
en process att ha ett kön och vänder mig till Judith Butler som formulerat att människor inte är 
sitt kön, utan att man gör kön. Centralt för uppsatsen är föräldraskap och för att kunna sätta 
det under lupp har jag använt mig av Lisbeth Bekkengers tankegångar om förståelsen och 
organiseringen av familjen, vilka väl korresponderar med de teoretiska verktyg som jag 
hämtar från Hirdman. Ett fokus för den här uppsatsen är att undersöka och försöka förstå 
varför patriarkatet, som bekönat föräldraskap hänger samman med, reproduceras. För att 
kunna göra kommer jag att närmare titta på relationen mellan föräldrarna och använda mig 
teoretiska begreppen kärlekskraft och asymmetriskt rollövertagande, vilka kommer från Anna 
Jónasdóttir respektive Carin Holmberg.  
 

4.1 Kön som teoretiskt verktyg 
 
I den här uppsatsen utgår jag från genus, eller med det begrepp som jag använder: kön, för att 
analysera föräldraskap som det träder fram i romanen Bitterfittan. Jag lutar mig mot Yvonne 
Hirdmans modell av genussystemet, som lyfter fram att processer, fenomen, föreställningar 
och förväntningar konstruerar kön. Genussystemet hjälper oss att göra världen begriplig. 
Systemet har två bärande principer. Den första är att isärhållandet som ringar in att om det 
som anses som kvinnligt respektive manligt inte blandas, så upprätthålls systemet. Den andra 
påpekar att det finns en hierarki som säger att det som är manligt är överordnat det som är 
kvinnligt och att det manliga är norm och det kvinnliga avvikande. Ett annat begrepp hos 
Hirdman är genuskontraktet, som lyfter fram att det finns outtalade överenskommelser mellan 
män och kvinnor som handlar om hur män och kvinnor bör vara mot varandra och vem som 
ska göra vad.84 När jag tänker på föräldraskap utifrån Hirdman, utgår jag från att det finns en 
strukturerad ordning för föräldraskap, vilket innebär att män och kvinnor förväntas vara och 
handla på skilda sätt som föräldrar. Vidare finns ett outtalat kontrakt mellan mammor och 
pappor om att detta system ska upprätthållas. Aktuell forskning om föräldraskap visar att 
dessa två antagande är gällande idag, i Sverige.85 
    
För att tänka vidare kring kön vänder jag mig till Judith Butler och hennes begrepp 
performativitet. Med begreppet visar hon att genus (i mitt fall kön) skapas genom processer. 
Via upprepade handlingar så betraktas kvinnan (och i denna uppsats: mamman) som kvinna 
(mamma), förutsatt att hon gör sådana saker som definierar hennes som kvinna (mamma). 
Med performativitet utgår man från att man inte är en kvinna (mamma), inte blir en kvinna 
(mamma) genom att tillägna sig vissa egenskaper och föreställningar, utan att man 
kontinuerligt gör kvinna (mamma).86 Jag utgår alltså från att man gör sitt föräldraskap, genom 
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handlingar är man förälder, eller kanske snarare kanske mamma eller pappa. Det betyder 
vidare att man medvetet eller omedvetet kan göra ”fel” eller läcka. ”Felaktiga” handlingar och 
läckage kan leda till att patriarkal ordning försvagas och är alltså ett motstånd mot denna. 
Begreppet läckage återkommer jag till i metodkapitlet. 
 

4.2. Kärnfamiljen 
 
Bekkengen använder, i sin studie av föräldraskap, begreppet kärnfamilj för att fokusera 
relationer och positioner som par går in i när de blir föräldrar. Hon undersöker heterosexuella 
par bestående av mamma, pappas och minst ett barn. Det påpekas att kärnfamiljen inte är en 
förutsättning för människans reproduktion, utan en socialt konstruerad samlevnadsform. Hon 
finner två strukturer och två diskurser som upprätthåller kärnfamiljen.87 Om modellens två 
strukturer och två diskurser gäller för en studerad familj, betyder det att familjelivet 
arrangeras traditionellt. Modellen har Bekkengen skapat utifrån de resultat hon fått i sin studie 
av föräldraskap. Familjerna hon studerade visade sig ordna sitt familjeliv relativt traditionellt, 
förändringar mot ett mer jämställt föräldraskap går sakta. Om de två strukturer och de två 
diskurser som Bekkengen finner inte skulle gälla för en familj så skulle där finnas öppningar 
för förändring. 
 
Strukturerna är två relationer, dels den mellan förälder – barn, dels den mellan föräldrarna. På 
grund av den rådande ordningen mellan könen har männen respektive kvinnorna olika 
positioner inom båda strukturerna. Bekkengen skriver:  
 

I förälder-barnrelationen är män ”pappor” medan kvinnor är ”förälder”, och i relationen man -kvinna 
är män överordnade och kvinnorna underordnade. Följden blir att mannen – inte kvinnan – kan välja 
engagemang i föräldraskapet.88 

    
De två diskurserna handlar om hur män och kvinnor bör vara som föräldrar och vad som 
anses vara barnets bästa. Kärnfamiljens diskurs om föräldrarna handlar om att mammor och 
pappor är olika. Den vilar på den heterosexuella normen och att kvinnor och män till grunden 
är två skilda sorters kategorier av människor. Det finns föreställningar om att mamman och 
pappan ska fylla olika behov hos barnet. Om föräldrarna är för lika finns risken att 
kärnfamiljen som institution krackelerar. Den andra diskursen handlar om barncentrering, 
barnet i centrum blir en norm för handlandet. Det finns föreställningar om vad som är barnets 
bästa. En sådan är att barnet ska vistas så mycket som möjligt hemma.89 
   
 Bekkengen skriver: 
 

När man sätter fokus på kärnfamiljens två strukturer blir det tydligt att det råder en motsättning 
mellan barncentrering och jämställdhetsideologi, där det sistnämnda även strider mot diskursen om 
mödrars och fäders olikhet. Genom att belysa dessa ideologier kan man kasta nytt ljus på mäns och 
kvinnors val och handlande. Inte sällan uppstår motstridiga krav och intressen mellan å ena sidan 
förälder –barnrelationen – där det ska råda barncentrering – och å andra sidan relationen man – 
kvinna – där olikhet, kärlekskraft och jämställdhet blir centrala och sinsemellan oförenliga fenomen. 

                                                 
87 Diskurs är ett komplext begrepp. I den här uppsatsen ansluter jag mig till Bekkengens definition. Hon 
använder diskurs för föreställningar som ”inte enbart är kopplade till enskilda medverkande personer utan utgör 
en tendens i materialet. Det förefaller handla om mer utbredda kollektiva föreställningar.” (Bekkengen, s. 43.) 
Bekkenger skriver att diskurs är den rådande föreställningen. (s. 103) 
88 Bekkengen, s. 133. 
89 Ibid., s. 125- 146. 
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Barncentreringen är självklar i förälder – barnrelationen, men vållar problem i relationen mellan 
mannen och kvinnan.90  

 
När det gäller relationen mellan föräldrarna tar, vilket citatet ovan visar, Bekkengen upp tre 
begrepp – olikhet, kärlekskraft och jämställdhet – dessa korresponderar bland annat med de 
tre dimensioner som jag använder i min idéanalys av Bitterfittan. Den första dimensionen är 
människosyn, där jag undersöker om man ser på män och kvinnor som människor först och 
främst, eller kön kommer först i uppfattningen av en individ. Den andra dimensionen handlar 
om synen på tvåsamhet vilken står i förhållande till kärlekskraft, vilket är ett begrepp myntat 
av Jónasdóttir som jag kommer att återkomma till. Den sista dimensionen handlar om synen 
på jämställdhet. Vidare korresponderar mina tre dimensioner med centrala fokus i 
Jämställdhetens pris.91 
 
Bekkengen visar att den ojämställdhet som hon fann hos paren hon undersökte, inte berodde 
på socioekonomiska orsaker. Hon finner att både mannen och kvinnan döljer orättvisorna och 
att de båda tillvaratar mannens intressen. Bekkengen frågar sig varför och vänder sig till Anna 
G. Jònasdóttir. Med begreppet kärlekskraft och hur denna fungerar kan man förstå det 
asymmetriska rollövertagandet och de skilda och könsbestämda tolkningsramarna, som 
Bekkengen funnit. Det asymmetriska rollövertagandet handlar om att kvinnor är lyhörda för 
männens behov och önskningar och har lätt att leva sig in i deras förutsättningar. Detta verkar 
ofta främmande för männen. När Bekkengen fokuserar tolkningsramarna belyser hon att mäns 
och kvinnors villkor och handlade jämförs på olika vis.92 Hon skriver: 
 

Det är inte enbart kvinnan i de enskilda paren som uppvärderar och uppskattar mannen och hans 
insatser, utan även andra kvinnor i omgivningen. När mannen ställer upp på kvinnan uppstår starka 
förväntningar på att hon ska vara tacksam. […] Det [saknas] inte män som anpassar sig och sitt 
handlande efter kvinnor. Men eftersom normerna är utformade på det sättet kommer sådana 
handlingar att betraktas – och i högsta grad förnimmas – som avvikelser från det normala och 
förgivettagna mönstret.93 

 
 
Bekkengen konkluderar:  
 

Trots att det på ett plan sker förändringar i relationen mellan män och kvinnor – genom att män tar 
större del av omsorgen om barnen och kvinnor har en hög förvärvsfrekvens – så består den 
strukturella ordningen mellan könen där kvinnor och feminitet underordnas män och maskulinitet.94  

 
Detta är även Holmberg inne på när hon ringar in att om man vill förändra 
könsmaktsförhållanden räcker det inte med att kvinnan börjar yrkesarbeta och att man tar mer 
hand om barnen. Lokalisering och förändring av subtila mönster och processer som 
strukturerar parrelationer måste även ske.  
    
Bekkengen har lånat begreppen asymmetriskt rollövertagande och tolkningsramar från 
Holmbergs avhandling om parförhållanden. Med det asymmetriska rollövertagandet menar 
Holmberg att man kan synliggöra under- och överordning. Asymmetriskt rollövertagande 
handlar om interaktionssituationen, när mannen och kvinnan möts. Den som är underordnad i 
mötet gör rollövertaganden mer än den som befinner sig överordnad. Holmberg skriver: 

                                                 
90 Ibid., s. 144. 
91 Se denna uppsats avsnitt ”Jämställdhetens pris”. 
92 Bekkengen, s. 108ff. 
93 Ibid., s. 115. 
94 Ibid. 
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Man kan vända på det och säga att ett uttryck för att en person är överordnad är att denna inte gör 
rollövertagande i samma utsträckning som den underordnade. Den överordnade kan genom att inte 
sätta sig in i den andras situation, eller genom att inte ta den andras perspektiv på situationen, styra 
den till sin egen fördel. Det är detta som definieras som ett asymmetriskt rollövertagande.95 

 
Tolkningsramarna definierar kvinnan som empatisk och kan sätta sig in i hur männen har det, 
att de är omsorgs- och relationsinriktade: kvinnor förväntas göra rollövertaganden. Gör de inte 
det är det ett brott mot ”kvinnligheten”, vilket tolkningsramarna visar.96 Tolkningsramarna är 
en grundförutsättning för hur manlighet och kvinnlighet förstås. Den säger bland annat att 
kvinnan har en helhetsförståelse av verkligheten. Mannen är den rationella. Tolkningsramarna 
påverkar både hur man förstår sig själv och sin partner.97  
    
Jag har visat hur man genom att lägga ett genusperspektiv på föräldraskap ser att strukturer 
som utgör föräldraskap, är jämförbart med Hirdmans genussystem. Det finns skilda sätt för 
kvinnor och män att vara föräldrar och med ett genuskontrakt, så upprätthåller man mönstret 
för föräldraskap. Vilka förutsättningar, processer och egenskaper som innebär att vara förälder 
är alltså beroende av kön. Genom upprepat görande av mamma- respektive pappamärkta 
handlingar gör vi oss till mammor och pappor, att vara mamma och pappa är inget vi är eller 
blir, om man talar med Butler. Om man skulle göra lite fel, läcka, göra sådant som inte 
förväntas av en hotar man själva föräldraskapet. Hirdman skriver att om man hotar 
genussystemet skapas oro.98 I Jämställdhetens pris kan man läsa att det i många par diskuteras 
inte upplägget av föräldraskapet utifrån en jämlikhetssträvan.99 Oron är just priset för 
jämställdhet och i stället för att utmana kärleksrelationen med den man delar föräldraskapet 
med, så följer man mer eller mindre traditionella mallar för föräldraskap.  
 

4.3 Kärlekskraft 
 
Anledningar till att bekönat föräldraskap reproduceras hör tätt samman med orsakerna till att 
en patriarkal ordning ständigt återskapas. Hirdman har visat att mäns överordning och 
kvinnors underordning upprätthålls av isärhållandets logik, vilket vi kommer att se gäller i 
hög grad för föräldraskapet där mammasfär och pappasfär åtskiljs. Holmberg skriver att ett 
problem med Hirdmans genussystem är att det inte diskuterar varför det reproduceras. 
Holmberg skriver att vilka krafter som återskapar genussystemets bärande balkar inte tas 
upp.100 Liksom Holmberg vänder jag mig till Anna G Jónasdóttir för att problematisera varför 
patriarkatet återskapas, och i och med det varför det bekönade  föräldraskapet reproduceras. 
Jónasdóttir är processinriktad och studerar relationen mellan män och kvinnor. Där i ligger 
kärnan till patriarkatets reproduktion, menar hon.101 
 
Jónasdóttir ser inte män och kvinnor som endast biologiska varelser eller som statiska 
kategorier. Det hon talar om är de sociala villkor som män och kvinnor lever under.102 
Jónasdóttir skriver att när man tänker på kön är det ofta man tänker på män och kvinnor som 

                                                 
95 Holmberg, s. 76. 
96 Ibid. 
97 Ibid., s. 184f. 
98 Se denna uppsats avsnitt ”En genusteoretisk ansats”. 
99 Se denna uppsats avsnitt ”Jämställdhetens pris”. 
100 Holmberg, s. 70. 
101 Jónasdóttir, s. 245. 
102 Ibid., s. 233. 
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grupper som skapas av flerdimensionerat mönster av egenskaper och positioner. Man kan visa 
på skillnader och likheter mellan de två kategorierna. Detta räcker dock inte om en teori ska få 
substans. Hon skriver: 

  
Så länge de enda strukturer man kopplar till kvinnor och män är mönster av egenskaper, värderingar 
och skilda positioner får man inte fram några orsaksrelationer eller beroenderelationer mellan kvinnor 
och män. […] Den här begränsningen innebär att man inte ser kön som en social relation, en relation 
med en inneboende koppling mellan två förbundna parter/värden, en social omständighet i sig.103  

 
Min egen förståelse av begreppet kön följer Jónasdóttirs. Det som Jónasdóttir påpekar är 
att det är viktigt att inte bara slå fast hur män och kvinnor, och vidare; mammor och 
pappor, är, utan fokus måste hamna på relationerna mellan individer. Hur individer, eller 
som Jónasdóttir skriver; män och kvinnor, relaterar till varandra bör vara en centralt i en 
studie.    
 
Enligt Jónasdóttir lever vi i ett samhälle som ofta definieras som fritt och jämlikt, dock trots 
att detta samhälle har en patriarkal ordning. Hon frågar sig hur denna samhällsordning 
struktureras och återskapas.104 Jónasdóttir menar att det inte räcker med att säga att kvinnor är 
förtryckta. För att kunna undersöka varför och hur behövs en teori för det. Därav hennes 
begrepp kärlekskraft. Hon utgår från att den dominerande formen av sociosexuella relationer 
idag är att kvinnor frivilligt givna kärlekskraft exploateras av männen. Det blir en form av 
utsugning av kvinnan. Detta pågår utan synligt tvång, det som spelar in är de skilda villkor 
som gäller för kvinnor och män i könsliga möten.105 Jónasdóttir ringar in att ”kvinnan” i dessa 
möten 
 

behöver älska och bli älskad för att bli socioexistensiellt bekräftad, för att bli en person. Hon har 
emellertid inte den fulla kontrollen över hur och i vilka former hon på ett legitimt sätt kan använda 
sin kapacitet. Hon är inte bemyndigad att bestämma om samhällets kärleksvillkor och resultatet av 
dem.106 

 
Det är däremot ”mannen”, enligt Jónasdóttir. Han kommer inte till det könsliga mötet för att 
älska, utan för att älska sig själv genom kvinnan. Hon skriver: ”Liksom kapitalisterna måste 
exploatera arbetarna för att förbli kapitalister måste vår tids män exploatera kvinnorna för att 
förbli det slags män som de historiska omständigheterna pressar dem att vara.”107 
    
Jónasdóttirs fokus ligger på relationer på individnivå, när personer möts. Det gäller inte bara i 
nära relationer som familjen, utan överallt i samhället.108 
 
 

                                                 
103 Ibid., s. 250f. 
104 Ibid., s. 228. 
105 Ibid., s. 237. 
106 Ibid., s. 238. 
107 Ibid. 
108 Ibid., s. 227. 
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5. Metod 
 
I föreliggande uppsats ska jag studera föräldraskap, kön och jämställdhet i en specifik litterär 
text. I litteratursociologisk anda utgår jag från att det är av intresse att studera samhällen som 
träder fram i litteraturen. En sådan studie säger något om det samhälle vi lever i. För att fånga 
det samhälle som träder fram i mitt material har jag teoretiska verktyg och begrepp som 
genussystem, performativitet, kärnfamilj, kärlekskraft och asymmetriskt rollövertagande. 
Dessa skapar ett teoretiskt raster som jag ska lägga över mitt material. För att kunna göra det 
har jag använt tre analysmodeller. Modellerna går i viss mån in i varandra, men min 
förhoppning är att de ska kunna belysa föräldraskap så som det kommer till uttryck i mitt 
material. Jag kommer att inleda med en modell inspirerad av idéanalysen, de två följande har 
jag lånat, och i viss mån gjort om, från forskare som dels analyserat föräldraskap och kön, 
dels kärleksrelationer i heterosexuella par.   
 
Göran Bergström och Kristina Boréus diskuterar i boken Textens mening och makt texter från 
ett samhällsvetenskapligt perspektiv. De skriver att i samhällsvetenskapen studeras människor 
och deras relationer med varandra och förhållanden mellan olika samhällsgrupper. 
Exempelvis studeras ”makt, politik, förtryck, regeringar, jämlikhet, ojämlikhet, brottslighet, 
ekonomiska och andra marknader, traditioner och kulturmönster, invandring, utvandring, 
konflikt och samförstånd”.109 Bergström och Boréus menar att texter ofta används i sådana 
studier, bland annat på grund av att vårt moderna samhälle producerar mängder av text. 
Texterna påverkar hur människor tänker och vad de gör.110 Från sitt samhällsvetenskapliga 
perspektiv betraktar de text som något som skapats av människor och att det ofta är människor 
som är mottagare till texterna. De skriver: ”Texterna speglar både medvetna och omedvetna 
föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser. Texterna speglar, 
reproducerar eller ifrågasätter till exempel makt”.111 
 
I analysarbetet har jag närläst Bitterfittan. Med det menar jag att jag läst och läst om texten 
flera gånger för att kunna upptäcka ställen som är intressanta, utifrån syftet jag har. Jag har 
varit frikostig med citat i resultat- och analyskapitlet för att ge läsaren möjlighet att följa mina 
tankegångar. Mellan mina läsningar har jag vänt mig till texter som berör mitt ämne, 
exempelvis från tidigare forskning och från mina teoretiska utgångspunkter. Det sätt jag 
förstått dessa texter har jag noga velat redovisa, då min förståelse har varit vägledande när jag 
gripit mig an mitt analysmaterial igen.  
 

5.1 Material 
 
Den text som ska analyseras i denna uppsats är skönlitterär och det är inte i första hand sådana 
texter som Bergström och Boréus skriver om. I litteraturvetenskapen finns mängder av 
definitioner av text, mer eller mindre komplexa. Jag följer Bergstöms och Boréus 
utgångspunkt ovan, men i föreliggande uppsats kommer jag inte att titta på det sammanhang 
som Bitterfittan skrevs i. Jag kommer inte ägna tid åt författaren Maria Sveland eller hur 
Bitterfittan mottogs.  

                                                 
109 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Textens mening och makt: Metodbok i samhälssvetenskaplig 
text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. S. 12. 
110 Ibid. 
111 Ibid., s. 15. 
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Mitt uppsatsämne – föräldraskap, kön och jämställdhet – är ett ofta debatterat ämne i 
tidningsartiklar, essäer, tv- och radioprogram, böcker och så vidare. Att jag finner värde i att 
studera ämnet i ett skönlitterärt verk grundar sig på att jag anser att skönlitteratur har kraft att 
kunna få människor att hitta nya insikter, att förändra människors åsikter, samt att den kan 
vara delaktig i samhällsförändringar. Detta utöver att jag följer litteratursociologins 
antaganden att det finns samband mellan skönlitteratur och samhälle och att skönlitteraturen 
speglar samhället. Genom att undersöka ett litterärt verk kan jag få nya perspektiv, 
uppfattningar och förståelser av samhället. Att jag just valde Bitterfittan beror på att då det var 
tid för mig att välja uppsatsämne publicerades romanen och den förekom ofta i debatter och 
texter som behandlade jämställdhet, kön och föräldraskap. Romanens författare, Maria 
Sveland, fick ofta komma till tals i mediebruset. Andreas Utterström skriver i en DN-artikel i 
augusti 2008 att Bitterfittan ”skapade en het debatt om familj och jämställdhet. Ett och ett 
halvt år senare pågår den fortfarande.”112 
 

5.2 Analysmodeller 

5.2.1 Idéanalys 
 
Det första steget är att titta på hur föräldraskapet i förhållande till kön presenteras och 
problematiseras. För att göra det låter jag mig inspireras av idéanalysen. För att definiera en 
idé använder jag Bergström och Boréus definition där idé beskrivs som en tankekonstruktion 
som utmärks av en viss kontinuitet.113 Denna tankekonstruktion uttrycker exempelvis en 
föreställning om verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man 
bör handla. Jag anser att Bitterfittan har ett politiskt budskap i det sätt som den berättar om 
förhållanden mellan föräldraskap, kön och jämställdhet. Den undersöker patriarkala strukturer 
och försöker hitta vägar till ett mer jämställt samhälle och mer jämställd kärleksrelation. 
Ludvig Beckman skriver i Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och 
idéer att idéanalys är  
 

ett samlingsnamn för olika tänkbara kombinationer av syften, frågeställningar och analystekniker 
som kan användas i studiet av politiska budskap. Med idéanalys avses helt enkelt det vetenskapliga 
studiet av politiska budskap. Om en forskningsuppgift skall betraktas som idéanalytisk beror därför 
främst på vad den undersöker och mindre på hur det görs.114 

 
Vidare skriver Beckman att idéanalysens syften kan vara att beskriva, förklara eller ta 
ställning.115 I min studie gör jag det förstnämnda. Att som forskningsuppgift beskriva ett 
material är, enligt Beckman, en av de mest grundläggande forskningsavsikterna.116 Han 
skriver att beskrivningar också förklarar verkligheten och dess fenomen och att: ”För att en 
beskrivning skall ha ett vetenskaplig värde måste den tillföra något och innebär att forskaren 
drar slutsatser om sitt material.”117 Min analys utgår från en roman och diskuterar inte 
författaren. Jag undersöker föräldraskap och kön som träder fram i texten. Beckman anser att 
idéanalysen förutsätter att man tidigt i undersökningen vet vad man vill studera, för att det ska 

                                                 
112 Utterström, Andreas (2008). ”Bitterfittan” startade debatten. Dagens Nyheter, 080803. DN Söndag, s. 8.  
113 Bergström & Boréus, s. 48. 
114 Beckman, Ludvig  (2005). Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 
Stockholm: Santérus. S. 11. 
115 Ibid., s. 14. 
116 Ibid., s. 48f. 
117 Ibid., s. 49. 
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vara möjligt att hitta något intressant. Det är viktigt att man utformar kategorier för att kunna 
studera de frågor man är intresserad av. Vidare skriver han att det är av stor vikt att forskaren 
redovisar teoretiska utgångspunkter, kategorier och begrepp, så att läsaren kan bedöma de 
resultat som forskaren kommer fram till.118  
 
Jag kommer att titta på tre dimensioner som kan knytas till föräldraskap. De tre 
dimensionerna har visat sig relevanta i annan forskning om föräldraskap. Dimensionera är: 
1) människosyn (bekönad - icke bekönad) 
2) syn på tvåsamhet 
3) jämställdhetssyn (baserad på att kön har betydelse – baserad på att kön inte har betydelse) 
 
Beckman skriver att dimensioner är aspekter av olika påståenden. I mitt fall vill jag fånga hur 
berättelsen i Bitterfittan presenterar och problematiserar föräldraskap och se vilka värderingar, 
utgångspunkter och försanttaganden som finns. Dessa ligger till grund när man tycker, 
beskriver och försöker förändra fenomen som exempelvis föräldraskap. Beckman skriver att 
analysapparaten kan utformas som dimensioner eller idealtyper. Det som skiljer dessa åt är att 
dimensionerna vill särskilja olika dela av argumentationen och att idealtyper mera 
sammanfogar olika beståndsdelar till mer sammanhållen ståndpunkt.119 
 

5.2.2 Bekkengens modell 
 
Nästa steg är att titta på hur bekönat föräldraskap reproduceras. Jag kommer här att utgå från 
Bekkengens modell av kärnfamiljen som fokuserar relationer och processer inom 
föräldraskapet. Hon menar att modellen väl belyser hur familjen och föräldraskapet förstås 
och varför det ser ut som det gör. Om modellens strukturer och diskurser stämmer överens 
med de resultat som Bekkengen tagit fram i sin studie, så reproduceras hur vi förstår, tänker 
och gör föräldraskap.120 Om inte så finns öppningar för förändring. Modellen följer 
isärhållandets logik i Hirdmans genussystem. Hirdman skriver att om gränsen överträds 
mellan kategorin man och kategorin kvinna och isärhållandet bryts försvagas genussystemet. 
Hirdman skriver: ”Det gör den när kvinnor tvingas/får lov till att göra det män gör och vice 
versa – ju svagare/mindre isärhållandet verkar, ju mer illegitim blir den manliga normen.”121 
Vidare menar Hirdman att vi i den västerländska civilisationen befinner oss i den dikotomiska 
fällan, som driver fram att män och kvinnor är väsenskilda. Hon skriver: 
 

Genom att koncentrera förståelsen dels på det meningsskapande, dels på det systemskapande (där den 
manliga makten är inbyggd) skulle vi eventuellt kunna styra undan dessa antingen eller, dessa 
”manligt”, ”kvinnligt” och därmed undvika att bidra till att själva reproducera systemet.122 

 
Om man vill förändra genussystemet (och även då hur föräldraskap förstås), så är det 
viktigt att gå mot den diskurs som säger hur män respektive kvinnor bör vara som 
förälder och att föräldrarna bör vara olika och därmed komplettera varandra. Om man 
inte oreflekterat följer normen för faders- och moderskap och istället funderar på vad 
föräldraskap innebär, så finns det öppningar för förändringar av bekönat föräldraskap och 
en försvagning av patriarkatet.  

                                                 
118 Ibid., s. 22. 
119 Ibid., s. 25ff. 
120 Bekkengen, s. 125ff. 
121 Hirdman, s. 415. 
122 Ibid., s. 418. 
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Med Bekkengens modell kan jag till viss del visa hur föräldraskapet presenteras och 
problematiseras, men framför allt hur det upprätthålls och om där sker förändring. Jag 
kommer att titta på de två strukturer och de två diskurser som modellen innehåller. Dessa är: 
1) struktur: relationen mellan föräldrarna 
2) struktur: relationerna mellan föräldern och barnet 
3) diskurs: hur män och kvinnor bör vara som föräldrar 
4) diskurs: barncentrering 
 

5.2.3 Holmbergs modell 
 
Jag kommer via tolkningar av delar av en modell, som Holmberg skapat, närmre studera 
relationen mellan föräldrarna, struktur 1 i Bekkengens modell. 
    
Holmberg skriver att hennes modell är en sammanfattning av hennes teoretiska verktyg. Hon 
har en ambition att föra samman struktur- och individnivå, alltså både samhälleliga mönster 
och människors interaktion med varandra. Hon har, liksom jag, inte haft ambitioner att 
studera den psykologiska nivån. Nedan visar jag Holmbergs modell och efter det kommer jag 
visa hur jag använder den. Holmbergs modell är uppdelad i två, den första visar vad som leder 
till reproduktion av patriarkatet och den andra vad som leder till motstånd. Modellen ska läsas 
lodrätt, med det menas att första kolumnen sammanfattar Jónasdóttir, den andra Hirdman och 
den tredje Landby Eduards. Första delen av modellen har en strukturnivå och en 
interaktionsnivå, som ska korrespondera med varandra. 
  
Holmbergs modell (ska läsas lodrätt)123  
 
Leder till reproduktion av patriarkatet: 
 
 
Strukturnivå 

 
Kvinnors rätt att ge män 
kärlek och omvårdnad 
och mäns rätt att ta emot 
utan att i någon större 
utsträckning behöva ge 
tillbaka. 
 

 
Isärhållandets logik. 
Mannen som norm. 

 
Kvinnor förhindras att 
komma samman och tala 
om sina erfarenheter som 
politiskt relevant. 

 
Interaktionsnivå 

 
Det asymmetriska 
rollövertygandet: kvinnor 
tar mäns perspektiv på 
situationen medan män i 
mindre utsträckning tar 
kvinnors perspektiv på 
situationen. 

 
Differentiering genom att 
män skapar social distans 
till kvinnor. 
Konstruktionen av kön 
som olikhet och hierarki 
och som kvinnors 
underordnade och mäns 
överordnade 
förhållningssätt i 
interaktionen. 
 

 
Kvinnors identifiering 
med män som leder till 
att kvinnor övertar mäns 
uppfattningar, vilket ger 
män möjlighet att 
definiera den 
gemensamma situationen 
i förhållandet. 

 
 
 
                                                 
123 Holmberg, s. 74f. 
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Leder till frigörelse från eller motstånd mot patriarkatet: 
 
 
 
Interaktionsnivå 

 
Göra motstånd mot det 
asymmetriska 
rollövertagandet. 

 
Problematisera kön i t ex 
medvetandehöjande 
grupper. 

 
Icke-identifiering med 
män och att kvinnor i 
stället identifiera sig med 
andra kvinnor för att 
synliggöra att de egna 
och andra kvinnors 
erfarenheter är politiskt 
relevanta.  
 

 
 
Min tanke är att en förenklad version av Holmbergs modell ska komplettera och fördjupa 
analyserna av hur relationerna mellan paren i Bitterfittan presenteras och problematiseras, 
vilket i sin tur belyser varför den patriarkala samhällsordningen vidmakthålls och 
reproduceras. Jag kan även fånga upp om motstånd finns mot rådande ordningar och hur det 
ser ut. Jag har förenklat Holmberg modell för att den ska passa mina syften. Jag har använt de 
delar som utgår från Hirdman och Jónasdóttir, vilka är teoretiker som ligger till grund i den 
här uppsatsen. Jag vill utifrån modellen skapa påståenden som kan vägleda mig i textanalysen 
och hjälpa mig att strukturera analysredovisningen. Att använda modellens boxar upplever jag 
försvårar överskådligheten, istället för att förtydliga. Nedan följer nu vilka delar jag tagit, och 
till viss del gjort om, av modellen. Jag delar in modellen i två grupper: Asymmetriskt 
rollövertagande och beköning, vilka också är rubriker i analyskapitlet. I varje grupp finns 
påståenden som jag ska undersöka som dels leder till reproduktion dels till motstånd av 
patriarkatet. 
 
1) Asymmetriskt rollövertagande 
Här har jag hämtat från första kolumnen (lodrätt) i Holmbergs modell, som är inspirerad av 
Jónasdóttir. Först är det påståenden som leder till reproduktion av patriarkatet:  
 
Det asymmetriska rollövertagandet: kvinnor tar mäns perspektiv på situationen medan män i 
mindre utsträckning tar kvinnors perspektiv på situationen. 
 
Det andra är vad som kan leda till motstånd mot patriarkatet: 
 
Göra motstånd mot det asymmetriska rollövertagandet. 
    
2) Beköning 
Här har jag hämtat från andra (mitten) kolumnen i Holmbergs modell. Här lutar sig Holmberg 
på Hirdman. Först är påståenden som leder till reproduktion av patriarkatet: 
 
Kvinnan och mannen åtskiljs. Konstruktionen av kön som olikhet och hierarki och som 
kvinnors underordnade och mäns överordnade förhållningssätt i mötet mellan mannen och 
kvinnan i paret. 
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Det andra är vad som kan leda till motstånd mot patriarkatet: 
 
Problematisera kön. Göra kön ”fel”, läcka. Diskutera och förhandla med sin partner. Våga 
betala jämställdhetens pris. 
 
När jag undersöker beköning är jag extra vaksam på hur kön görs och när det sker läckage. 
Eva Magnusson visar i en studie om föräldrar hur män och kvinnor bekönar föräldraskap. 
Intressant i Magnussons studie är bland annat att hon tar upp begreppet läckage. Med det vill 
hon fokusera att processerna att bli en (könad) förälder inte alltid är vattentäta, de stämmer 
inte alltid. Det visar sig att förebilder och föreställningar inte stämmer. Människor kanske vet 
hur de borde göra för att uppfattas som en god förälder, de kanske vet att de skulle kunna göra 
på det sättet, men gör det ändå inte. De kanske upplever att sätten de borde göra och 
egenskaperna de borde ha, inte stämmer med deras person i övrigt. Etablerade och 
traditionella föreställningar om vad det innebär att vara förälder krockar med hur personerna 
tänker kring och gör sitt föräldraskap. Genom att upptäcka läckagen kan man se att motstånd 
mot rådande ordningar och föreställningar är möjlig.124 När jag formulerat beköningsdelen i 
min modell och hur man kan göra motstånd mot patriarkatet, har jag influerats av antologin 
Jämställdhetens pris. Där menar man att för att kunna nå jämställdhet måste vi börja betala 
jämställdhetens pris – att förhandla, diskutera och bråka med sin partner. 
 
 
 

                                                 
124 Magnusson, Eva (2006). Hon, han och hemmet: Genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska 
familjer. Stockholm: Natur och kultur. S. 131ff. 
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6. Resultat och analys 
 
Följande kapitel är uppbyggt av tre delar, vilka följer mina tre analysmodeller. Den första 
modellen består av tre dimensioner som handlar om 1) människosyn, 2) syn på tvåsamhet och 
3) jämställdhetssyn. I nästa analysdel studeras kärnfamiljen med hjälp av två 
relationsstrukturer och två diskurser. I den tredje delen sätts närmare fokus på en av 
relationsstrukturerna – relationen mellan föräldrarna. Analysmodellerna ska förhoppningsvis 
hjälpa mig att strukturera och tolka mitt material och slutligen svara på mina två 
frågeställningar: 1) Hur presenteras och problematiseras föräldraskap i förhållande till kön i 
Bitterfittan? 2) Reproduceras bekönat föräldraskap, som samspelar med en patriarkal 
samhällsordning, i Bitterfittan eller finns där öppningar för möjliga förändringar?   
 

6.1 Referat av Bitterfittan 
 
Bitterfittan handlar om Sara som är 30 år.125 Hon är gift med Johan och de har tillsammans 
sonen Sigge som är två år. Familjen bor i Stockholm. Sara jobbar som journalist och Johan 
arbetar med teater. Sara är uppvuxen i en mindre stad och hennes föräldrar är arbetarklass och 
har inte studerat. Romanens ramberättelse är att Sara som är trött och låg på grund av jobb 
och att ha familj har givit sig av ensam på en resa. Hon ska vara på chartersemester en vecka 
på Teneriffa. Romen utspelar sig under denna vecka, men med många tillbakablickande 
trådar. Under resan reflekterar hon över kärleken, sitt äktenskap, sitt föräldraskap, sitt jobb, 
sin uppväxt och sitt liv i stort. Hon bollar sina tankegångar med två böcker skrivna på 70-
talet: Erica Jongs Rädd att flyga Suzanne Bröggers Fräls oss från kärleken.  
 

6.2 Föräldraskap i Bitterfittan 
 
I detta avsnitt kommer jag att påbörja presentationen och problematiseringen av föräldraskap i 
Bitterfittan. Jag kommer att med en idéanalys studera hur föräldraskap i Bitterfittan förstås. 
Detta kommer att fördjupas i de två efterföljande avsnitten. Där är fokuset inställt på om hur 
och varför föräldraskapet, så som många praktiserar det, reproduceras och om där eventuellt 
finns öppningar för förändringar. Min första frågeställning, som behandlas i kapitlets första 
avsnitt, står närmast idéanalysmodellen, medan min andra frågeställning, vilken behandlas i 
kapitlets två senare avsnitt, i första hand knyts samman med modeller inspirerade av Lisbeth 
Bekkengen och Carin Holmberg. Givetvis kommer avsnitten att glida in i varandra, men min 
förhoppning är att efter analysen ska läsaren ha en tydlig bild av föräldraskap i förhållande till 
kön, i romanen Bitterfittan.     
 
Detta avsnitt utgår från idéanalys och dimensioner, som presenterades i föregående kapitel. 
Varje dimension har nedan ett eget avsnitt. En dimension som känns självklar när man 
behandlar föräldraskap, är en som innehåller barnperspektiv. Att jag inte har med en sådan 
beror på att Bitterfittan inte fokuserar barnen. Detta kommer jag ta upp längre fram i analysen. 

                                                 
125 Sveland. Sidhänvisning till Bitterfittan sker löpande i texten. 
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6.2.1 Människosyn 
 
Sara, Bitterfittans berättarjag, sitter på flyget till Teneriffa. Hon känner sig trött, ful och arg. 
Hon funderar över hur hon har hamnat i dessa känslor. För att försöka att hitta sätt att hantera 
sina tankar så läser hon sin favoritbok Rädd att flyga. Sara konstaterar att hon lever i ett 
relativt lyckligt äktenskap, men att något hänt med deras kärlek.  
 

Jag är bara trettio, men ack så bitter. En riktig bitterfitta faktiskt.  
Det var aldrig meningen att det skulle bli såhär. Jag drömde bara om kärleken som alla andra. Men en 
misstanke, som kanske är en insikt, har börjat gro i mig och den skaver djupa variga sår: Hur ska vi 
någonsin kunna få ett jämställt samhälle när vi inte ens klarar av att leva jämställt med den vi 
älskar? (s. 9) 

 
Boken handlar om hur Sara undersöker hur hon ska förstå sin bitterhet och vilka anledningar 
det finns att hon känner så som hon gör.  
 

Vad är förbannad struktur och vad är privat ångest? Hur stor anledning har jag egentligen att vara 
bitterfitta? Ganska stor om jag ska tro mig själv. Min erfarenhet säger mig det. Jag har till och med en 
lista med konspiratorisk fakta som jag läser ibland för att påminna mig. En sorts bitterfitta-statistik 
som bygger på små notiser och artiklar jag läst och upprörts över genom åren. (s. 39f) 

 
Statistiken handlar bland annat om att gifta kvinnor har större psykisk ohälsa än ogifta, att 
män får dyrare medicin än kvinnor, misshandel, våldtäkt, prostitution och lönediskriminering. 
Sara konkluderar: ”Hur ska jag kunna sluta vara bitterfitta när världens patriarkat är så 
överjävligt allenarådande ner i minsta beståndsdel?” (s. 40) 
 
Sara undersöker sin position som är definierad som kvinnlig. Hur gör män och kvinnor runt 
omkring henne? Hur har äldre kvinnor gjort? I sitt sökande efter svar går Sara bland annat till 
litteraturens kvinnor, samt till sin egen uppväxt. Hon läser Erica Jongs Rädd att flyga. Den 
publicerades på sjuttiotalet, ett decennium som enligt Sara var mycket roligare, vilket är ännu 
en anledning att vara en bitterfitta. 
 

Medan hon fick knulla runt, gå i analys, festknarka, vara vänster och med i en stor fet kvinnorörelse, 
fick jag växa upp och vara tonåring under ett antifeministiskt, räddhågset 80- tal där allt var 
mörkblått, till och med mascaran. (s. 10) 
 

Hur det omgivande samhället ser ut påverkar hur man blir som människa och Sara undersöker 
det samhälle hon växte upp i och det samhälle som hon idag lever i. Hon antar att hon blivit 
mindre bitterfittig om hon växt upp på 70 –talet och hon undrar varför samhällsutvecklingen 
gick åt det håll som den gjorde. Samhället idag skapar bitterfittor, ett epitet som är 

 
[s]kuldtyngt och fullt av historiens alla oförrätter. Tyngt av könens maktkamp. Det är sån man blir i 
det här samhället. Om du är kvinna vill säga. (s. 11) 
 

I det samhälle som omger Sara, hur görs kvinnor och män där? Sara noterar att män och 
kvinnor ofta lever i olika sfärer, vilket följer Yvonne Hirdmans tes om isärhållandets logik. 
Ett exempel är när Sara är på Arlanda. Männen är i baren och dricker vodka medan kvinnorna 
är i Pressbyrån och bläddrar i tidskrifter som handlar om bröllop, vikten och skönhet. Att män 
och alkohol ofta går hand i hand återkommer flera gånger i boken. Sara funderar på om hon 
ska gå till baren. 
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Bli berusad och leka att jag var världsvan och singel istället för den gifta, trötta småbarnsmamman. 
Fast Pressbyrån lockade mer med sina tidningar och sitt mineralvatten. (s. 20) 
 

Om Sara gått till baren, hade hon säkert, för att återigen gå till Hirdman, stört genusordningen. 
Hon hade säkerligen fått undrande blickar på sig. 
 
Sara tycker sig se att det är i sin ordning att män handlar egoistiskt och tillfredställer sina 
behov. Om kvinnor gör det ses de som egoistiska i dålig betydelse, vilket skapar skuld hos 
kvinnor.  

 
Varför anses det så fruktansvärt provocerande med egoistiska kvinnor, medan det för män snarare 
anses som ett normaltillstånd? Någonting måste det väl ändå ha att göra med att vår kulturs religion 
börjar med en våldtagen kvinna? (s.  22) 

 
Sara tycker inte att det är konstigt att det ser ut på det här viset då kristendomen dyrkar Maria 
som var en självuppoffrande kvinna, som man i grovt skulle kunna tolka blev våldtagen av 
den heliga anden.  
 
Ett område som män och kvinnor bör handla och handlar olika är det sexuella, enligt 
Bitterfittan. Människor som är kåta bör handla olika, beroende av om du är man eller kvinna. 
Sara upplever att om man är  
 

sprängkåt och vill ha glömmer man lätt hur förbjudet det är. Det vill säga om du är kvinna och inte 
vill bli avspisad utan åtrådd. Om du inte vill bli kallad hora. (s. 116) 

 
Sara summerar att kvinnor inte får vara lika gåpåig och villig som män. Hon går bakåt i sin 
historia och Bitterfittan berättar om Saras sexuella erfarenheter genom främst hennes tonår 
och åren närmast tonåren. Hon bryter mot oskrivna regler om vem som ska erövras och erövra 
och förlorar därmed pojkvänner. Bitterfittan tar även upp rättsfall i nutid där domarna dömt 
utifrån en unken kvinnosyn, enligt Sara. En kvinnosyn som baseras på att män har makt över 
kvinnors sexualitet. (s. 118ff.)  
 
En viktig logik för att Hirdmans genusordning upprätthålls, är att man utgår från att mannen 
är norm. Detta illustreras i Bitterfittan med en svensklektion om modernismen. Sara undrar 
varför läroboken inte tar upp Virginia Woolf. Svenskläraren svarar: 
 

”Författarna till den här boken”, säger han med irriterad röst och hård blick, ”har gjort ett urval av de 
författare som haft störst betydelse för litteraturen.” […]  
”[Men] när det gäller modernismen är Proust och Joyce betydligt viktigare”, säger han […]. (s. 179) 

 
Flera exempel och områden där män och kvinnor gör kön i Bitterfittan kommer jag ta upp 
senare i uppsatsen när jag fördjupar analysen.  
 
Sara och hennes man Johan går in i sitt föräldraskap med en förståelse av att detta är 
obekönat. Berättelsen illustrerar detta med att ofta berätta om graviditeten och förlossningen i 
”vi” –form, detta är något som föräldrarna Sara och Johan upplever och gör tillsammans.(s.  
49ff.) Uppdelningen av mamma och pappa påbörjas när de kommer hem och Johan efter två 
dagar börjar jobba. Sara känner sig ensam med sitt barn Sigge och de omvälvande känslor hon 
har för föräldraskapet. 
 

Mitt liv är så fullständigt förändrat. Min kropp har varit med om ett krig och nu är den ockuperad av 
en främmande makt. Han som jag trodde var min allierade visade sig vara förrädare. En svikare, fullt 
upptagen på annat håll med andra möten. Och jag försöker förstå. (s.  53) 
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Sara upplever att just mammablivandet är en stark orsak till hennes bitterfittaomvandling. Den 
är smärtsam och Sara konkluderar: ”Av alla myter är nog det heliga mammablivandet den 
mest falska. Den som gör mest ont.” (s. 47) Sara kopplar samman sina mammaerfarenheter 
med att hon lever i ett patriarkat, att samhället ser ut och har sett ut som det gör. 
 

Det är svårt nog att bli mamma i det här förbannade patriarkatet. Modersrollen och dess förbannat 
tunga bagage ska ingen jävel behöva bära ensam. 
   Ändå sitter kvinnor där, generation efter generation, nyförlösta och övergivna. Bredvid står i bästa 
fall en förvirrad man som luras att tro att han tar sitt pappaansvar genom att klippa navelsträngen. 
   Egentligen tror jag inte att det är så stor skillnad mellan att bli mamma på 70 – talet och på 2000 – 
talet. Den första tiden är du lika ensam med ditt barn som de flesta mammor varit i alla årtusenden – 
trots pappaledighet och dagis. (s.  75) 

 
I Bitterfittan illustreras att bli mamma skulle vara en viktig del i en kvinnoidentitet. Sara 
menar ”det var när jag fick barn som jag blev upptagen i en odefinierbar, mystisk kvinnlig 
gemenskap”. (s. 74) I Saras fall var det först då som hennes mamma pustade ut av lättnad. 
Först nu blev det något av Sara, innan, trots examen från universitet och bra anställningar, var 
hon inget, förutom onormal. Sara upptäcker att det inte bara är genusordningen, med sin 
beköning av människor, genomsyrar henne, utan även föreställningen att män och kvinnor 
åtrår varandra i heteronormativ ordning. Denna utesluter att kvinnor åtrår kvinnor och att män 
åtrår män. Vidare visar den att samhället vilar på tanken att människor lever i tvåsamhet. (s. 
24) Detta träder fram bland annat när Sara ska köpa biljett på Arlandabanan, det är reducerat 
pris om man är två. Sara tänker att tvåsamhet när det gäller barn och familj inte heller är 
optimalt, det vore bättre om det fanns fler vuxna kring barnet. 
  

Att samhället och kulturen på alla möjliga, löjliga sätt sen sanktionerar tvåsamheten, ja det är väl 
någon slags förklaring till denna ologiska och för kvinnor missgynnsamma konstruktion. Alla som 
har barn vet att två är alldeles för få för att vara idealt när det gäller omsorg, kärlek och tid till detta 
nya lilla liv. Tre eller fyra är däremot lagom. (s. 153)     

 
Att resa själv (åtminstone som kvinna) upplever Sara blir betraktat som fel, man bör inte resa 
ensam. (s. 71) Tvåsamhetens konstruktion erfar Sara missgynnar kvinnor. 
     
 

6.2.2 Syn på tvåsamhet 
 
Äktenskapet har inte fokuserats i forskningen om föräldraskap, vilket antagligen beror på att 
många par idag har barn även om de inte är gifta. Däremot så är det många som lever i 
samboskap. Vidare är det inte ovanligt att barn har föräldrar som inte lever tillsammans och 
att föräldrarna bildat nya familjer, dessa förhållanden är inte i fokus i den här uppsatsen. Att 
jag valt att fokusera äktenskap beror på att fenomenet är en viktig del av berättelsen i 
Bitterfittan, vilket hör samman med att Sara är gift. Hon diskuterar det symboliska med 
äktenskap och vad själva institutionen bär med sig. Den tvåsamhet som Sara reflekterar kring 
finns både i äktenskap och i andra parförhållanden, alltså de strukturer och mönster som finns 
i parförhållanden. 
 
Om man vill studera patriarkatet är den äktenskapliga institutionen ett relevant område att 
analysera, enligt Jónasdóttir. Här fortsätter den patriarkala strukturen, trots att det inte behöver 
vara så med tanke på att det råder ekonomiskt och socialt trygga omständigheter. Hon menar 
att till och med där hushållsarbetet och omsorgen av barnet fördelas lika, råder underordning 
av kvinnor som kön. Den monogama heterosexuella äktenskapliga institutionen med anor från 
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1100-talet reglerar inte bara förhållandet mellan gifta par, utan reglerar informellt och formellt 
relationerna mellan kvinnor och män som kön i hela samhället. Institutionen tillskriver i 
värderingar och normer skilda rättigheter och plikter för könen när det gäller tillgången till 
den andra partens könsliga förmågor. Kvinnor har rollen som beviljande och defensiva.126 
 
Sara ifrågasätter inte direkt varför hon är i ett kärleksförhållande med sin man, däremot frågar 
hon sig varför hon ingått äktenskapet. Inte för att hon inte vill leva med sin man, utan för 
 

det skitiga bagage som följde med äktenskapet. All dålig smak i munnen när man tänkte på vad 
äktenskap står för. Hundratals år av förtryck, miljoner olyckliga människor som väste i bakgrunden. 
(s. 15) 

  
Romanerna av Jong och Brögger beskriver förtvivlan över äktenskapet och kärnfamiljen. En 
förtvivlan som Sara upplever som sin egen. Sara känner ingen som lever i ett lyckligt 
äktenskap och menar att alla är lurade av kärleksmyten. (s. 15) Vidare så erfar Sara att alla 
lever i en kärlekslögn. En kärlek som börjar med romantik och slutar i tystnad. (s. 16) Sara 
funderar över om det inte vore bättre med resonemangsäktenskap, då skulle man slippa de 
romantiska förväntningarna. Sara spekulerar i att om äktenskapet var en affärsuppgörelse så 
skulle man slippa besvikelsen som kommer av att romantiken och kärleksmyten lagt beslag på 
tvåsamheten. (s. 17)  
 
Sara har gjort en liten undersökning bland sina vänner och bekanta som lever i 
parförhållanden och kommit fram till att de flesta män kände sig mycket älskade. Hos 
kvinnorna däremot fanns tvivlet på om de var älskade eller inte. (s. 39) Sara finner att det 
finns mycket orättvisor och ojämlikhet inom kärleksförhållanden.  
  

När det gäller förnekelsen av orättvisor i kärleksrelationer finns det en aldrig sinande ström av giltiga 
skäl som ursäktar en förnedrande, ojämlik uppdelning. Som en del av förnekelsen och 
osynliggörandet följer dessutom svårigheterna att definiera vad kärlek egentligen är. […] Att  om vi 
började betrakta kärleken mer som en handling än som en känsla så skulle ansvar och förpliktelser 
automatiskt följa med. Om vi slutade se kärleken bara som en känsla, så skulle vi lättare slippa tjafsa 
mot argumentet att kärleken kan ta sig olika uttryck för olika individer. (s. 44) 

 
Sara börjar fundera på sin relation till Johan när de blev föräldrar och därmed blev en familj. 
Den första familj som Sara ingått i var den med sina föräldrar. Saras föräldrar och deras 
relation beskrivs som allt annat än lycklig. (s. 26 ff.) Jag kommer att återkomma till detta och 
till den ojämlika kärleken längre fram.  
 
Sara diskuterar tvåsamhet med sin idol Suzanne Brögger under en intervju som Sara gör med 
författaren. Brögger har skrivit om tvåsamhetens svårigheter: ”Att tvåsamheten är en 
organiserad form av olevt liv. En rad icke – möten”. (s. 101) Saras möte med Brögger blir 
dock en besvikelse. Brögger, som kritiserat äktenskapet och kärnfamiljen, är numer gift och 
förälder och har inte de svar som Sara vill höra. Hon säger att kärleken är lika komplicerad i 
fasta relationer som öppna och att hon nu på äldre dar känner tacksamhet över att hon och 
hennes nära och kära har hälsan och att ömhet finns i hennes liv. Sara finner inget av kritik 
och motstånd mot patriarkatet, äktenskapet och kärnfamiljen, vilket hon hade väntat sig. (s. 
101ff)      
 
En essä i Nordisk kvinnolitteraturhistoria diskuterar definitionen av den kvinnliga 
bekännelseromanen, genom att mena att den handlar om 

                                                 
126 Jónasdóttir, s. 246. 
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en kvinna som drabbas av en kris, bearbetar denna, kommer till insikt och går vidare mot större frihet 
och rikare liv. Några av romanerna fokuserar på socialiseringsprocessen enligt Simone de Beauvoirs 
tes att man inte födds till kvinna utan skapas till det. Krisen i dessa romaner handlar om striden för att 
få växa upp till fritt tänkande individer.127 

 
Detta citat kan beskriva Bitterfittan. Sara drabbas av en kris när hon får barn och när hon 
upplever att hon blir sviken av sin man. Bitterfittan handlar om hur Sara bearbetar sin kris och 
hur hon kommer vidare. I romanen får vi läsa om hur Sara tillsist förstår hur samhället hon 
lever i skapar henne till kvinna, snarare än människa. Vi får följa Saras strategier för att kunna 
vara en människa som inte är genomsyrad av föreställningar gällande vad en kvinna 
respektive man är. Essän menar vidare att ett mönster som urskiljs är att huvudpersonen 
genom otrohet och skilsmässa kommer vidare.128 Detta stämmer inte med Bitterfittan. Sara i 
Bitterfittan är inte otrogen, utan söker vägar inom sitt äktenskap för att utveckla sig själv och 
relationen med sin man.  
  

6.2.3 Jämställdhetssyn 
 
Sara trodde sig leva jämställt med sin man, men när barnet kommer inser hon att det kanske 
inte var så. Hon funderar på om det har med föräldraskapet att göra. 
 

Jag är bitter över att vi blev som alla andra par som får barn, alla dem jag läst om, alla som berättat 
och vittnat om hur jämställdheten försvann när barnen kom. Jag är bitter över att inse att vi inte är 
jämställda längre – kanske var vi aldrig jämställda överhuvudtaget? (s. 70) 

 
Här ovan illustreras Holmbergs utgångspunkt att undersöka hur det ser ut i parförhållanden, 
istället för att som många andra forskare titta på föräldraskapet, som om det skulle vara roten 
till genusordningen och ojämställdheten. Citatet nedan pekar på att faktum är att när det 
kommer till barnalstranden så spelar könens olika biologi stor roll: det är mamman som är 
gravid, föder barnet och har möjligheten att amma. Men det är som artikeln ”Kvinnans 
villkorliga frigivning” av Eva Moberg påpekar: det behöver inte betyda att kvinnan per 
automatik är bäst lämpan att sköta städning, handling, matlagning, barnuppfostran, ordna 
läkarbesök och ha kontakt med förskolan och så vidare. Snarare har det mer att göra med 
kulturella föreställningar och social ordning.  
 

Det här är sorgligt, men att bli mamma verkar vara ett av de svåraste jämställdhetsprojekten. Det 
verkar helt enkelt som om det är för svårt att kämpa mot både en biologisk ojämlikhet och en ännu 
tyngre social och kulturell ojämlikhet. (s.  76) 
 

Bitterfittan speglar det som forskning om föräldraskap visar; att kvinnor tar stor del av 
ansvaret för hem och barn. Eftersom de dessutom ofta yrkesarbetar innebär det att kvinnor 
dubbelarbetar. Sara spekulerar i om det var bättre förr när kvinnorna var hemmafruar och 
deras självförverkligande, inte var en yrkeskarriär, utan moderskap och ett välskött hem. Det 
bästa vore dock förstås, enligt Sara, att männen tog lika stort ansvar för barn och hushåll. Då 
skulle jämställdhet infinna sig, baserad på att män och kvinnor kan och bör göra samma sorts 
insatser och det bekönade föräldraskapet skulle försvagas och kvinnor skulle sluta vara 
sönderstressade. (s. 76)  
 

                                                 
127 Malmberg., s. 177. 
128 Ibid. 
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När Sara och Johan blir föräldrar går de in i föräldraskapet, som jag redan varit inne på, med 
tron att deras insatser ska vara lika (i alla fall ser Saras historia ut så). De tror att de ska kunna 
göra ett obekönat föräldraskap. När det inte går och de inte kommer vidare i sina diskussioner 
och förhandlingar söker de hjälp hos familjerådgivningen. Här berättar de varför de känner sig 
ledsna och besvikna över hur deras föräldraskap görs. Sara säger: 
 

Vi har hamnat i kris för att Johan har varit borta så mycket och jobbat samtidigt som vi fött vårt första 
barn. Det var svårare än jag någonsin kunnat föreställa mig, och jag har känt mig övergiven och 
oälskad och jag upplever att Johan inte förstått hur jobbigt det varit. (s.  66) 

 
Johan berättar: 
 

Jag tycker också det var olyckligt att jag var borta och jobbade så mycket när Sigge var nyfödd, men 
jag upplever inte att jag hade något val. Det var ett jobb jag redan skrivit kontrakt på, så jag var 
tvungen. (s.  66) 

 
Sara och Johan får inte den hjälp de förväntar sig av familjeterapeuterna. Terapeuterna utgår 
från en beköning av föräldraskapet och att mamman och pappan bör göra olika saker, efter 
som det alltid sett ut så. Till exempel är det troligen mer naturligt, enligt terapeuterna, att 
Johan byter sommardäck på bilen än att Sara gör det och omvänt att Sara lagar mat, inte 
Johan. De tycker inte att det är konstigt att Johan jobbar mycket eftersom det sett ut så sedan 
stenåldern: män jagar och tar hem föda. (s. 67f.) Vidare har terapeuterna en syn på rättvisa 
som inte delas av Sara och Johan. De säger  
 

att det här med att försöka uppnå rättvisa i en kärleksrelation, det kan ni bara glömma! Ni måste helt 
enkelt acceptera att rättvisa är ett omöjligt mål i en kärleksrelation. Det går inte att uppnå rättvisa.(s.  
67)  

 
Det som bland annat speglas hos familjerådgivningen är att Johan tycker att deras kris beror 
på olyckliga omständigheter, medan Sara mer ser det som något strukturellt. Det vill säga att 
det finns ett mönster i samhället som gör att Sara och Johans kris ser ut som den gör. Vidare 
åskådliggör Saras och Johans möte med familjeterapeuterna att det finns olika sätt att sträva 
efter jämställdhet. Sara och Johan vill leva jämställt oberoende av kön, deras kön ska inte 
styra vad de ska göra. Familjeterapeuterna tycker att jämställdhet står i nära förhållande till 
rättvisa, alltså att det viktiga är att mannen och kvinnan gör lika mycket och då spelar det 
ingen roll vad de gör. Terapeuternas utgångspunkt blir även synlig hos många av de par som 
forskningen (exempelvis Bekkengen, Holmberg och Jämställdhetens pris) studerat. Många 
forskare påpekar att detta inte är jämställdhet mellan könen och att det inte är så som de 
politiska ambitionerna ser ut.  
 
Lösningen för Johan och Sara att nå mer jämställdhet låg till stor del i att Johan var hemma 
med Sigge. 
 

Plötsligt var det Johan som hade koll på allt, från vad som saknades i kylskåpet eller att Sigge 
behövde en ny vinterjacka till vilken saga Sigge tyckte mest om. Plötsligt var det jag som kom hem 
glad och full av berättelser från världen utanför till en trött Johan som behövde avlastning. (s. 77)  

 
Sara konkluderar att Johan först då förstod vad föräldraansvar innebar och att  
 

egentligen borde männen vara föräldralediga mer än kvinnorna eftersom vi redan har ett biologiskt 
försprång genom att vi burit och fött barnet. Männen behöver längre tid på sig för att få den där 
erfarenheten som sitter i huden. (s. 81) 
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Sara återkommer gång på gång till att hon inte förstår varför det är så svårt att uppnå 
jämställdhet. Hon upptäcker dessutom att många inte ens ser orättvisorna. Det är 
provocerande, anser Sara, att männen lyser med sin frånvaro när det gäller 
jämställdhetsarbetet. Många gömmer sig bakom myten att Sverige är så fantastiskt jämställt 
och att man personligen inte har något att göra med orättvisorna. (s. 157) Fast Sara tror att 
många män ser att det inte är rättvist mellan könen, men då kommer nästa fråga: 

 
Hur kommer det sig att män, i kärlekens namn, inte gör allt som står i deras makt för att kämpa mot 
orättvisorna, patriarkatets apartheid? Och om de anser att makten och tusentals år av patriarkalt 
förtryck är något som är svårt för dem att förändra, hur kommer det sig då att de åtminstone inte 
kämpar mot orättvisorna inom deras eget, privata kärleksförhållande? (s. 153)    

 
Sara funderar över om att det enda sättet att nå jämställdhet 
 

är att ta över männens beteende och divalater. Det känns inte kul, men kanske är det ett nödvändigt 
ont. Att kvinnor helt enkelt måste släppa ansvaret, tillåta sig själva att bli lika slarviga, glömska och 
egoistiska som sina män. (s. 143)  

 
Här blir mannen norm, vilken är en logik i Hirdmans genusordning. Att det som mannen är är 
något som man ska rätta sig efter. Detta gäller även yrkeskarriär. Att få jobba och där igenom 
nå självförverkligande är i Bitterfittan eftersträvansvärt.  
 

6.3 Kärnfamiljen 
 
I avsnittet ”Kärnfamiljen” kommer jag att fördjupa analysen av föräldraskap i Bitterfittan. 
Fokus är inställt på varför det ojämställda och bekönade föräldraskapet reproduceras. Jag vill 
undersöka om det finns öppningar för förändring. Finns där läckage när Sara och Johan 
praktiserar föräldraskap?  Här utgår jag från Bekkengens modell med två relationsstrukturer 
och två diskurser, vilka var och en nedan har ett eget avsnitt. 
 

6.3.1 Relationen mellan föräldrarna 
 
Det som kännetecknar Johans och Saras relation, utifrån Saras perspektiv, är en trygg kärlek 
som får törnar när första barnet föds. De uppskattar varandra och anser båda att jämställdhet 
är viktigt. För båda är yrkeskarriären viktig. När Sara i början av romanen åker ensam till 
Teneriffa frågar folk om det är dåligt mellan dem och det är det inte direkt. 
 

Sådär lagom passionerat i januari efter ett intensivt familjeturnerande under julen bland familj och 
släkt i Västerås. Men inte sämre än vanligt, ingen äktenskaplig kris eller så. Bara lite onormal trötthet 
kombinerad med logistiska mästerverk i dagishämtning och två fullblodskarriärer som vi båda hyser 
ett skamligt begär till. (s. 13f.) 

 
Det som är slående i romanen är att det stora fokuset på att lyckas med sin karriär, det 
ifrågasätts inte på allvar, även om berättelsen snuddar vid det. Följden till att båda upplever att 
jobbet fyller en viktig del av ens liv, som måste få ta tid i anspråk, blir att det blir svårt och 
stressigt att få tiden att räcka till att vara förälder. Paret åker på semester och där föds en liten 
insikt om att deras prioriteringar kanske borde omvärderas. 
 

Det var egentligen så löjligt enkelt. Vi behövde tid tillsammans, alla tre. Efter ett jobbigt, 
äktenskapskrisigt år där vi istället för att stanna upp och tänka efter bara jobbade på. Under allt större 
irritation och trötthet. 
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   Hur dum får man bli? 
   Vad är det egentligen för skitval vi gör? Konstiga prioriteringar som får förödande konsekvenser. 
Som kan sabba allt som betyder något. (s.  150) 

 
I slutet av romanen stöter Sara ihop med ett äldre par och de kommer att prata om livet; om 
familjeliv och barn. Kvinnan hade som ung drömmar om en karriär, men valde bort den när 
barnen kom, mannen fortsatte att satsa på sin karriär. Sara undrar om kvinnan inte ångrade 
sig, och hon svarar att hon tyckte om att vara med barnen, fann det intressant att se dem växa 
upp, men att hon antagligen gjort andra val idag. Sara konstaterar att mannen ser nöjd ut: 
”Kanske är han nöjd med att han inte behövt avstå från den bekräftelse som ett jobb och en 
karriär kan innebära? Eller har han skuldkänslor över allt som Mary [kvinnan] avstått för hans 
skull?” (s. 211) Sara vill inte ge upp sin karriär, men hon vill inte heller försaka familj. Hon 
vill kämpa för att få det att gå ihop. I sista kapitlet, som (ironiskt?) heter ”Ett heteronormativt 
tjugohundratalsslut” handlar om att Sara på nytt är gravid. 
 

Jag vill ha det här barnet. Jag vill inte skiljas från Johan. Jag älskar honom faktiskt! 
   Just nu i alla fall, är jag tvungen att tillägga för mig själv. Jag har frihet att göra andra val nästa 
vecka, månad, år. Men just nu inser jag att jag är beredd att kämpa vidare. Jag vill det. Jag tror jag 
orkar bråka och skrika mig blå en omgång till om det skulle behövas. 
   Det är en envis och trotsig känsla som fyller mig: jag vill både behålla kakan och äta av den. Det 
måste gå. (s. 214) 

 
Relationen mellan mannen och kvinnan, så som Bekkengen pekar på, baseras på männens 
överordning och kvinnornas underordning. I Bitterfittan illustreras detta tydligast med Saras 
föräldrar. Pappan skriker, mamman diskar, pappan servas, mamman tar hand om hushållet, 
pappan har pengarna och kan köpa det han har lust med, pappan kör bil, mamman cyklar och 
så vidare. (s. 27ff. & s. 166)     
 
Relationen mellan föräldrar kommer att fördjupas i avsnittet  5.4 med hjälp av en modell 
inspirerad av Holmbergs modell. 
 

6.3.2 Relationerna mellan föräldrarna och barnet 
 
Bekkengen skriver att i föräldrarnas relation till barnet så ses mannen som pappa och kvinnan 
som förälder. Bekkengen skriver: 
 

Följden blir att mannen – men inte kvinnan – kan välja nivå på engagemanget i föräldraskapet. Om 
mannens engagemang är högt, och i praktiken närmar sig kvinnans, mottar mannen – i motsats till 
kvinnan – en uppskattning från omgivningen i allmänhet och från sin partner i synnerhet. 
Uppskattningen och berömmet har oftast kvinnor som avsändare. Kvinnan däremot har det självklara 
huvudansvaret för barnet och de kringliggande åtagandena. Man jämför inte mannens föräldraskap 
med kvinnans, utan med andra mäns.129 

 
En vanlig känsla som Sara har i sin relation med Sigge är skuldkänslan. Den känner hon bland 
annat när hon ska ge sig i väg ensam på en veckas semester. Hon behöver verkligen vila och 
hon vill resa, men något hindrar henne. 
 

Vad hindrade mig? […] Inte mitt jobb, inte min partner, inte pengarna. Min tvekan handlade om 
något helt annat. Något outtalat, en förbjuden känsla. Som jag var på väg att begå en fruktansvärd 
brottslig handling. (s. 19) 

 

                                                 
129 Bekkengen, s. 133. 
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Hon behöver dock Johans godkännande för att åka. ”Det kändes redan tillräckligt tabu som 
det var, detta att dra iväg ensam från man och barn.” (s. 19) Hon bävar för bestraffningen från 
Sigge och kan inte förstå varför Johan kunde vara borta i veckor utan att Sigge blev det minsta 
sur: 
 

De få gånger jag var borta mer än en natt kunde det dröja timmar innan Sigge slutade ignorera mig. 
En kall beslutsamhet som skrämde mig. Och gav mig ännu mer skuld. En gång frågade jag Johan vad 
han trodde Sigges reaktion berodde på. Han svarade snabbt och självklart. 
   ”Jag har aldrig dåligt samvete när jag är bortrest, medan du får så mycket skuldkänslor att du nästan 
kräks. Och ditt dåliga samvete känner Sigge och det bekräftar att han har rätt att vara arg på dig.” (s. 
20) 

 
Citatet kan tolkas som att män inte behöver känna skuld för ordningar och strukturer säger 
inget om att pappor behöver vara närvarande hela tiden med sina barn. Däremot mammorna 
ska sätta sitt barn främst och inte lämna det mer än nödvändigt. Män och kvinnor känner olika 
förväntningar på sig i föräldraskapet. Skuldkänslorna återkommer i romanen när Saras 
relation med Sigge presenteras. 
 

Ändå får jag kämpa tappert mot den där smygande känslan av ful egoism som ständigt infinner sig så 
fort jag väljer något som går före Sigge. Så fort jag vill jobba istället för att hämta Sigge tidigare på 
dagis. Så fort jag vill gå ut och dricka rödvin en kväll istället för att natta Sigge. Så fort jag vill åka 
till Teneriffa ensam istället för att vara hemma en vecka med Sigge. (s.  81) 

 
Kristina Fjelkestam skriver i tidskriften 00TAL  att författare väljer de teman som de gör har 
att göra med skulden i relation till barnet. Skulden är en återkommande tematik i Bitterfittan, 
men det är inget som Sveland väjer för. Skulden är en motor i romanen. Sara har skuldkänslor 
och det driver henne bland annat till att skärskåda sig själv och sin omgivning. 
 
Det här med mäns närvaro i sina barns uppväxt kommer upp fler gånger, eller kanske man ska 
säga frånvaro.  
 

I verkligheten känner jag många som växt upp utan sin pappa men ingen som växt upp utan sin 
mamma. Jag känner en del som faktiskt haft närvarande pappor. Pappor som delat vårdnaden vid 
skilsmässor, pappor som inte jobbat och jobbat och jobbat. Men de är inte så många. Betydligt färre 
än alla pappor jag känner till som aldrig har funnits där. Som mer kommit hem och gästspelat på 
helgerna. Lagat festlig mat på fredagen och lördagen innan det var dags att åka igen på måndag 
morgon. (s. 148)   

 
Sara berättar en historia om en kompis som trodde hon var pappas flicka eftersom hon 
och pappan alltid var på foton tillsammans, mamman var aldrig med. Den föreställning 
levde hon med tills hon insåg att det var mamman som knäppt bilderna. ”Dessa kvinnor 
som ständigt täcker över männens frånvaro och skapar berättelser och fotografier för att 
minska barnens längtan.” (s. 148) Vidare konstaterar Sara att pappor är mycket 
närvarande i barnböcker och barnfilmer, exempelvis Hitta Nemo, Pippi och Alfons 
Åberg. 
 

6.3.3 Hur män och kvinnor bör vara som föräldrar 
 
Enligt Bekkengen så är föreställningen om föräldrarnas olikhet grundläggande och skulle man 
ha en annan utgångspunkt, skulle kärnfamiljens ramar försvagas. Jag har redan varit inne på 
att denna föreställning finns hos de familjerådgivare som Sara och Johan vänder sig till. Men 
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föreställningen finns även på andra samhälleliga instanser. Nedan handlar om tröjor som det 
står ”pappaledig” på. 
 

Det visade sig att en försäkringskassa i samband med kurserna för blivande föräldrar hade delat ut 
tröjorna till papporna i gruppen som en liten uppmuntran till dem att ta ut ”sin del av 
föräldraledigheten”. En god tanke och välvilja som sticker i mina bitterfittaögon eftersom det alltför 
tydligt visar hur det här samhället betraktar pappors ansvarstagande som något fantastiskt 
extraordinärt. Och trots ihärdiga kampanjer och T-shirtar från olika myndigheter verkar det tyvärr 
ganska omöjligt att få papporna att känna och ta lika stort ansvar för sina barn som mammorna. 
Papporna i Sverige tar i snitt ut tjugo procent (knappt) av föräldraledigheten. Och bara några få 
procent av alla föräldrapar delar helt lika på den. (s. 77f.) 

 
Ett annat exempel som tas upp i Bitterfittan är amningen och att det framställs så viktigt att 
barnen ammas, även i en tid då det finns fullgod mjölkersättning på Konsum. Amning binder 
barnet till mamman och sätter hinder för ett obekönat föräldraskap. Sara irriterar sig för att 
Mödravårdscentralen är så pro amning och inte tar upp att det finns varianter, hennes tolkning 
är att de utgår från att män och kvinnor har olika uppgifter i föräldraskapet. (s. 80) Detta 
illustreras även när Sara får amningshjälp. De kvinnor som ska hjälpa Sara blir förkrossade 
när Sara säger att hon vill sluta amma. (s. 55f.) Denna handling innebär att Sara läcker när 
hon gör sitt föräldraskap; hon vet att hon som mamma borde amma, ändå väljer hon att inte 
göra det. 
 

Nappflaskan och mjölkersättningen är mina befriare och överlycklig sätter jag igång att återerövra 
livet. Johan däremot är stressad. Under tiden som jag varit sjuk har han varit tvungen att ställa in alla 
arbetsmöten och nu måste han ta igen all förlorade tid med råge. (s. 61) 

 
I Saras beskrivning av sin första tid med Sigge, blir det tydligt att mamman och pappan lever i 
två verkligheter; Sara är hemma och har ansvaret för Sigge, medan Johan fokuserar sig på 
jobbet. De båda verkligheterna hålls isär och Hirdmans isärhållandets logik som upprätthåller 
genusordningen blir illustrerad. Men som ovan visar så bryter de mot isärhållandet när Sara 
slutar amma och Johan också kan ge Sigge mat. Precis som Hirdman säger kan detta upplevas 
som hotfullt, vilket illustreras av kvinnorna som ska hjälpa Sara med amningen. Ett annat 
exempel som tas upp i Bitterfittan är att Johan sover gott om nätterna, även när Sigge vaknar 
och behöver omvårdnad. Det gör inte Sara och det blir också hon som går upp om nätterna 
och tar hand om Sigge. (s. 62) 
 
Föreställningen om föräldrars olikhet finns lite överallt i det samhälle och hos de människor 
som Sara skärskådar. Där det blir tydligt är i Saras uppväxtfamilj. Där är det Saras pappa som 
vet namnet på ovanlig fisk, som vet hur man bokar lyxhotell och beställer mat på restaurang, 
som kan köpa det där extra, som kommer hem på fredagen efter att ha varit borta hela veckan 
och fixar festmiddag, som är trött på helgerna och sover, som grillar. Saras mamma är den 
som diskar även fast hennes händer är frasiga av eksem, som kör barnen tidigt om morgonen 
på cykel till dagis, som handlar all mat och som överhuvudtaget ser till att vardagen fungerar. 
Hon står ofta i köket och tar sällan sig tid för att vila. (s. 27ff.) 
 
Sara noterar att mammor och pappor gör olika insatser hos de föräldrar som hon möter på 
Teneriffa. Där finns inga pappor som står vid poolen och skriker efter sina barn, de sitter i 
baren, dricker öl och pratar.  (s. 46f.)  Fast även här läcker sättet som föräldraskap görs. En 
finsk pappa som Sara iakttar har fullt upp med att ordna för sin familj: han ordnar med 
solstolar så att alla ska få ligga bredvid varandra. (s. 146) 
 
Sara gör slutsatser och det är tydligt för henne vad det är hon drömmer om. 
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Jag önskar bara att jag fick älska på samma fria sätt som männen och fäderna. Insikten om hur 
skuldtyngd mammarollen är, hur tagen för given och kravfylld den är jämfört med papparollen, får 
mig att bli en avundsjuk bitterfitta. Jag vill också vara man och uppleva hur det känns att ha ett helt 
samhälle som applåderar när jag tar ut knappt två månader av föräldraledigheten, medan ingen höjer 
ett minsta lilla ögonbryn när min fru tar ut de resterande tolv. Jag vill också vara man och uppleva 
känslan när samhället applåderar min kärlek och mina uppoffringar som något fantastiskt, 
extraordinärt. 
   Önskar att jag fick älska mitt barn och ändå hysa rena, skära egoistiska känslor. (s. 23) 

 
En egoistisk handling, enligt Sara själv, är att hon reser iväg en vecka till Teneriffa. Denna 
känsla av att göra en felaktig mammahandling förstärks av att en tjej på flyget ifrågasätter 
Sara. Tjejen som tidigare beundrat att Sara reser ensam blir misstänkt när hon inser att Sara 
lämnat en tvååring hemma. (s. 13) 
 
Sara gör ännu en resa, ännu en handllig som går mot mammablivandet. ”Paris skulle bli 
symbolen för att moderskapet inte förändrat mig. En bekräftelse på att jag fortfarande var en 
fri kvinna med egna behov.” Att göra mammaskapet felaktig kostar på. Hon längtar efter 
Sigge och känner skuld, kan inte njuta av Paris.  
 
Redan när Sara är gravid gör hon fel saker, trots att hon vet att hon borde göra annorlunda. 
Det sker läckage när hon vägrar att bli en mammaödla genom att vägra sjukskriva sig, vägra 
stanna upp och inte ha jobbet som identitet. (s. 50) 
 
Andra sätt som läckage sker när Sara gör sitt föräldraskap är när hon vägrar att vara den som 
alltid går upp på natten, när Sigge vaknar. Hon sätter in öronproppar och sover vidare och 
låter Johan (till sist) vakna och ta sin del av föräldraansvaret. (s. 142) 
 
I ett nummer av 00TAL så skriver Karin Johannisson att majoriteten av kvinnor idag inte 
sätter likhetstecken mellan kvinnlighet och moderskap, som tidigare var vanligt.130 Detta 
illustreras av Sara. Hon gör motstånd mot sambandet mellan kvinnlighet och moderskap. 
Berättelsen om Sara ger en bild av Johannisson antagande att: ”Moderskapet tycks [också] 
ligga i konflikt med en rad värden knutna till det moderna, självuppfyllande subjeket: tid, 
frihet, utrymme, egna behovstillfredsställelse […].”131    
 

6.3.4 Barncentrering 
 
I tidskriften 00TAL, som i ett nummer diskuterar moderskap, skriver Christina Sjöblad att det 
är få författare som skriver om föräldrars relationer till sitt barn. Unga kvinnliga författare 
väljer hellre att skriva om relationer till exempel det egna jaget och till mannen. Med 
Bitterfittan så följer Maria Sveland detta antagande, då romanen fokuserar vuxnas perspektiv i 
familjelivet. Även om barnperspektivet finns med så kommer det i skymundan. 
 
När Sara beskriver sin vardag med Sigge, så blir det tydligt att det är sina egna behov som 
Sara fyller. 
 

                                                 
130 Se uppsatsens avsnitt ”Patriarkatet ”. 
131 Johannisson, s. 73. 
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Dagarna fylls av promenader, mathandling, kafébesök i flera timmar med vänner, babysim, babybio, 
museibesök, klädshopping. Varje dag massor att göra, ett fullspäckat schema som jag vårdar 
noggrant. Är livrädd för de tysta, ensamma kvällarna när tankarna övermannar mig. 
[…] 
   På kvällarna gråter jag av trötthet. Sigge ligger bredvid mig i sängen och ser allvarligt in mina 
ögon. Han ser också ledsen och trött ut av allt flängande, av vårt hysteriska tempo som jag 
upprätthåller varje dag. (s. 62f.) 

 
Sara läcker i sitt föräldraskap när hon inte sätter Sigge före sin egna behov. 
 

Jag minns med tydlig skärpa den första tiden med Sigge. Hur varenda minut gick ut på att få honom 
att sova lite så att jag skulle kunna få en stund för mig själv. Hur jag jobbade mot honom istället för 
att njuta av hans vakenhet. Hur svårt jag hade att bara släppa allt, mitt gamla liv, och bara vara här 
och nu. (s. 185) 

 
Sara gör motstånd mot vad som förväntas av henne som mamma. Detta illustreras bland annat 
av ett besök på öppna förskolan. I stället för att sätta sig på golvet och leka med Sigge, satte 
hon sig bredvid och läste tidningen. 
 

Jag hade satt mig i en soffa och på så sätt hamnat en halvmeter ovanför golvmammorna. Jag hade 
gjort så som jag sett så många pappor göra på öppna förskolan. Att göra det samma som mamma var 
däremot inte bra. I en halv minut försökte jag ignorera tystnaden innan jag gav upp och lämnade 
soffan och satte mig på golvet, en decimeter från Sigge. (s. 186) 

 
Sara inser att som mamma bör man ha sitt barn i fokus hela tiden för att inte sticka ut, 
inte göra fel mammahandling. Pappor tolkas, förstås och bedöms efter andra mallar. 
 

6.4 Reproduktion av och motstånd mot patriarkatet 
 
I det här avsnittet utgår jag från Holmbergs modell, vilken jag plockat delar av. Här är jag 
intresserad av varför patriarkatet reproduceras. Patriarkatet samspelar med föräldraskapet och 
gör det bekönat. Jag vänder mig till Holmberg och Jónasdóttir. Jónasdóttir är en forskare vars 
teori även Holmberg använder sig av. De delar av Holmbergs modell som jag använt tittar på 
det asymmetriska rollövertagandet och hur konstruktionen av kön som olikhet och hierarki 
görs. Det asymmetriska rollövertagandet kan göras så att patriarkatet reproduceras, men 
motstånd kan också göras mot det. Så även när kön görs. Att göra motstånd mot hur man gör 
kön innebär att man gör kön ”fel”, att man läcker, och att man diskuterar och förhandlar med 
sin partner. Eftersom både Holmberg och Jónasdóttir utgår från relationer mellan män och 
kvinnor, så gör jag även det i det här avsnittet. Avsnittet är uppdelat i två delar; det första 
handlar om det asymmetriska rollövertagandet och det andra om beköning – om hur 
människor gör kön. 
 

6.4.1 Asymmetriskt rollövertagande 
 
Sara får mycket lite förståelse och medkänsla från Johan under Sigges första tid. Han måste 
jobba mycket och Sara blir sjuk och amningen fungerar inte. Hon längtar tillbaka till BB där 
hon inte var ensam. Johan jobbar och Sara försöker förstå honom, vilket utmärker ett 
rollövertagande. Hon försöker förstå hans situation, Johan gör inte det samma för Sara. 
Rollövertagandet är asymmetriskt. (s. 52f.) 
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Vågar inte tänka på att Johan stack. Att han försvann genom dörren trots att jag bad honom om att 
stanna. Snuddar vid det oerhörda men låter det förbli en väl inkapslad varböld. (s.  54) 

 
Hon låter bli att känna de starka känslorna för svek, hon backar och tar inte upp det till 
diskussion och förhandling. Inte till en början i alla fall. 
 
Historien fortsätter med att Sara måste läggas in på sjukhus för att hennes bröst är 
inflammerat. Sara vill inget hellre än att Johan och Sigge ska stanna kvar på sjukhuset med 
henne.  
 

Men Johan förstår inte hur jag tänker och säger att hade det varit han som var sjuk skulle han inte 
vilja att jag och Sigge stannade med honom. Vad nu det är för argument, för nu är det ju jag som är 
sjuk och som vill att han och Sigge blir hos mig. (s. 57) 

 
Det asymmetriska rollövertagandet understryks när Sara för sig själv erkänner att hon inte kan 
ta in vidden av Johans svek, och dessutom låter hans version av sjukhusvistelsen bli den 
historia som de berättar för omgivningen. 
 

Vidden av hans svek orkar jag inte ta till mig. Den stoppar jag undan och gömmer väl och det 
kommer att dröja tio månader innan jag ens vågar använda ordet svek. Under den här tiden berättar 
jag inte för någon vad jag upplevt. Istället använder jag Johans version. Säger att Johan och Sigge 
inte kunde stanna kvar på sjukhuset eftersom det var så jobbigt för dem att vara där. Att det var bättre 
både för Sigge och mig att de sov hemma. (s. 60) 

 
Sara minns gamla kärlekar, bland annat Benjamin. Här får man möta ännu en man som inte 
kan sätta sig in i sin partners situation. Sara har vid upprepande tillfällen sagt att hon vill vara 
ensam, ändå låter han inte henne vara ifred. Han står oanmäld vid hennes dörr med en flaska 
vin, totalt döv för Saras behov. (s. 196) 
 
Det asymmetriska rollövertagandet blir tydligt hos paren på Teneriffa. Här tar männen 
förgivet att frun ska serva med kaffe, även fast den kaffekopp frun ställt fram var till henne 
själv. ”Hon varken log överseende eller påpekade det. Hon vände bara tyst om och hämtade 
en ny kopp kaffe till sig själv.” (s. 101) Vidare så uppmärksammar Sara: 
 

Kvinnorna här i frukostsalen sitter alla vända mot männen, med kroppen och blicken. Männen sitter 
antingen frånvända eller tittar rakt fram. Hitintills har jag inte sett ett enda par där mannen sitter vänd 
mot frun. Till och med när de sitter mitt emot varandra är hans blick nånstans långt bort i horisonten, 
medan hennes är uppmärksamt fäst vid hans. Ständigt beredd att le eller parera. (s. 137) 

 
Som den genusintresserad person som Sara är har hon läst Carin Holmbergs avhandling, 
vilken även jag använder i den här uppsatsen. Sara refererar till studien, som bland annat 
säger att män har svårt att lyssna på sina flickvänner medan kvinnorna säger att de förstår 
varför männen ha svårt att lyssna på dem. Sara känner igen sig i Holmbergs studie. 
 

En av hennes teorier är att kvinnors frivillig underordning gör männens överordning osynlig för dem 
båda. Att vi ständigt parerar, täcker över och antar roller och hushållssysslor ”frivilligt” likt en 
medberoende alkoholisthustru. Det är ett resonemang som jag inte har några problem att känna igen 
mig i. Att bli medveten om att man är förtryckt är smärtsamt och något jag gärna skjuter upp in i det 
längsta…(s. 153) 

 
Sara har upptäckt att Johan struntar i att svara henne även fast hon är säker på att han hört att 
hon talade till honom. Själv vet hon med sig att hon alltid är redo att svara på Johans frågor 
och undringar. Men Sara strävar efter förändring. 
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Ibland försöker jag göra likadant som han, dröja med mitt svar några sekunder, precis lagom länge 
för att göra honom osäker. Tvinga honom att upprepa frågan medan jag fortsätter med det jag höll på 
med som om jag var så upptagen att jag inte riktigt hörde. Och det är intressant att se att han reagerar 
med samma osäkerhet som jag. Och det är intressant att uppleva vilket säkert lugn som infinner sig 
hos mig. (s. 141) 

 
En annan situation är vid frukostbordet. Sara har upptäckt att hon alltid är redo även för 
Sigges behov, medan Johan skärmar av sig och har nog med sig själv. För att göra motstånd 
har hon öronproppar i öronen.  
 

Tillåtit mig att befinna mig i min egen underbara tysta värld medan jag läst tidningen och låtit kaffet 
sakta väcka mig till liv. Försjunkit djupt i någon artikel och inte reagerat på Sigges gnäll så förbannat 
omedelbart. Druckit mitt kaffe långsamt och tittat tomt på Johans läppar som rör sig när han säger 
något till mig. 
”Va?”, har jag frågat. ”Vasaru?”  
Låtit öronpropparna sitta i och göra mig lika avstängd och tyst som han, ända tills han frustrerat 
frågat vad det är med mig. 
”Ingenting. Det är ingenting, jag lovar.” har jag svarat och fortsatt läsa tidningen. 
Ett sätt att uppnå balans, han skyller på sitt dåliga morgonhumör, jag skyller på öronpropparna. (s. 
142f.) 

 
Det blir tydligt för Sara hur hon täcker för Johan, exempelvis försvarar hon hans val att vara 
borta och jobba så mycket. Men Sigges frågor om varför pappa egentligen måste vara borta så 
börjar hon tvivla och börja se saker från ett annat håll. 
 

”Man måste jobba”, försökte jag och hörde hur tomt det lät. 
”Varför det?” sa Sigge, och jag insåg att jag faktiskt inte hade något bra svar. Det blev ännu tydligare 
på något sätt att det inte är någon som tvingar en. Att det är egna självständiga val. Men det kunde jag 
inte säga till Sigge. Att Johan faktiskt ville vara i Växjö och jobba. 
   Det är hopplöst att tänka på att det alltid verkar finnas tusen giltiga skäl att göra de ojämlika valen. 
(s. 149) 

 
Men det är inte bara Sara som ifrågasätter varför hon alltid ska sätta sig in i sin mans 
situation. Även Saras mamma kan göra motstånd mot det asymmetriska rollövertagandet. 
Detta visas när hela familjen beställt tid hos fotografen och Saras pappa helt plötsligt är för 
trött för att åka. Då vägrar Saras mamma förstå honom, hon struntar i att blir kvar hemma, tar 
bilen (vilken hon aldrig brukar ”låna”) och kör familjen minus pappan till fotografen. (s. 93) 
 

6.4.2 Beköning 
 
Sara erfar att människor runt om henne förstås antingen som kvinnor eller män och att vissa 
egenskaper och förväntningar är kopplade till de olika könen. 
 

Till när det är fest och festens kvinnliga deltagare, mina medsystrar, springer fram och tillbaka och 
dukar fram maten och vinet och efterrätten och kaffet och spriten, medan männen lugnt sitter kvar 
runt bordet och diskuterar och dricker mer vin. Vem ska jag vara lojal med? Jag vill ju också sitta 
kvar och prata och skita i den förbannade disken. Jag vill att männen ska resa sig och göra sin del, så 
att mina smarta, roliga kvinnliga vänner också kan slå sig ner runt bordet. För det är svårt att föra 
någon längre diskussion samtidigt som man springer med disk, hur intelligent man än är. Därför är 
männens samtal runt middagsbordet oftast mer spännande än det ständigt avbrutna som pågår ute i 
köket. Och så sitter jag lite och springer lite och känner mig likt förbannat som en könsförrädare. (s. 
82) 
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En annan erfarenhet som Sara har är kopplat till hennes jobb som journalist. I arbetsgruppen 
pratar män utan att veta riktigt vad de menar, de vågar slänga fram halvfärdiga förslag. Något 
som inte accepteras av kvinnorna. Till sist har Sara fått nog. 
 

Till slut ville jag kräkas på mig själv, men det är jag för väluppfostrad för att göra så istället började 
det bubbla i mig av ilska. Jag iakttog hur de pöste. Mina ögon smalnade och jag önskade att jag också 
vågade testa mina ogenomtänkta idéer ogenerat och högt inför alla. Till slut gick det inte att hålla 
emot. Jag släppte taget och lät det koka över. (s. 158) 

 
Det går inte så bra för Sara på det här jobbet och det slutar med att hon får sluta. Sara 
konstaterar att man inte blir väl omtyckt om man försöker ta sin in på en manlig arena genom 
att utföra manligt kodade handlingar.  
 
Att Sara tidigt gör motstånd mot genusordningen beskrivs med luciatåget under Saras 
gymnasietid. Där var det tradition att pojkarna som var stjärngossar gjorde en kupp och sjöng 
en omgjord staffansång. De fick vara roliga och tuffa, medans tjejerna skulle stå som värna 
lydiga tärnor. Saras och hennes vänner planerar en egen kupp. De klär ut sig som gravida 
tärnor med utsmetat läppstift. Sedan sjunger de om att tärnorna demonstrerar.  
 

Jag försöker se någon reaktion i ansikten där i aulan, men alla stirrar tomt. Ingen ler eller skrattar. Så 
är det dags för stjärngossarnas solo. […] Aulans publik, lärare och elever, bryter ut i vilt skratt. (s. 
174) 

 
Ett annat område där Sara gör kvinna fel är det sexuella. Sara och hennes väninna är på 
krogen och stöter på killar på ett rått humoristiskt sätt.  
 

Jag antar att vi ville testa hur det kändes att vara lika frimodig och kaxig som grabbarna. Vi hade 
fruktansvärt kul åt oss själva, skrattade rått, älskade oss och hatade alla tysta, mystiska tjejer som 
grabbarna tenderade att flockas kring. (s. 111) 

 
Här, som jag varit inne på, finns skillnad på kvinnligt och manligt kodade handlingar. 
Kvinnor ska jagas, män ska jaga. Sara och hennes kompis får sällan positiva gensvar från 
männen. 
 

6.5 Summering av kapitlet 
 
I först delen av det här kapitlet tittade jag på tre olika dimensioner för att kunna svara hur 
föräldraskap presenteras och problematiseras i Bitterfittan. Dessa var människosyn, syn på 
tvåsamhet och jämställdhetssyn. För att komma djupare i analysen och närmare just 
föräldraskap undersökte jag i nästa kapiteldel mitt material utifrån två relationsstrukturer och 
två diskurser som handlar om hur kärnfamiljen organiseras. Via dem kunde jag börja nosa på 
varför bekönat föräldraskap ständigt återskapas, vilket min andra frågeställning handlar om. 
För att utveckla mitt resonemang varför beköning reproduceras hamnade fokus på relationen 
mellan föräldrarna. Där kunde jag lyfta fram hur individen kan göra motstånd mot beköning 
och därmed det patriarkaliska samhället. Innan jag går över till diskussionskapitlet vill jag 
summera mitt resultat och min analys.  
 
Bitterfittan berättar hur en patriarkal samhällsordning formar människor inte i första hand till 
människor, utan till män och kvinnor. Boken för fram tesen att hur vi förstår människor 
samspelar tätt med samhällsordningen vi lever i. Individ och struktur interagerar. Boken visar 
både hur en struktur (patriarkal ordning) ser ut och hur individer formas och förstås. Sara, 
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Bitterfittans berättarjag, upptäcker när hon blir förälder att hon är mer insnärjd i 
genusordningen, med sin beköning av människor, än hon tidigare trott. Efter några månader 
med sin son Sigge, fyllda av svek och skuld, börjar hon göra motstånd mot det sammanhang 
hon lever i. Motståndet innebär bland annat att skärskåda sig själv och sin omgivning 
 
När Sara får barn frågar hon sig om förhållandet med sin man är så jämställt som hon tidigare 
antagit. Hennes grundfråga är att om man inte kan leva jämställt med den man älskar, hur kan 
vi då ens drömma om ett jämställt samhälle? Sara ställer frågor till kärleken och till 
äktenskapet som institution, men hennes strävan är att försöka nå svar inom den 
kärleksrelation hon har och inom det äktenskap hon lever i.  
 
Sara försöker att förstå vad kärlek är och vad den gör med människor. Hon konstaterar att 
föreställningen om att tvåsamheten är det naturliga, är stark i samhället. Sara upptäcker även 
att föreställningen att män och kvinnor åtrår varandra i heteronormativ ordning genomsyrar 
henne. Denna utesluter att kvinnor åtrar kvinnor, män åtrår män. 
 
Både Sara och Johan har yrkeskarriärer som de värnar om. Det är viktigt för Sara att kunna 
ägna sig åt sitt jobb lika mycket som Johan, det ger henne bekräftelse. Vidare är det viktigt för 
Sara att kunna göra egoistiska handlingar, precis som Johan och andra män, utan att få dåligt 
samvete. Sara vill ha ett mer jämställt samhälle, vilket bland annat innebär att män och 
kvinnor ska ha samma rätt att kunna ägna sig åt sitt yrke och råda över sin tid. 
 
När Sara känner att det är fel att Johan är borta så mycket från familjen som han är, och 
slutligen, ifrågasätter detta gör hon motstånd mot förståelsen av hur män och kvinnor bör göra 
föräldraskap. Hon, och även Johan, vill att de ska vara lika mycket med Sigge (även om Sara 
känner större tryck på sig att vara med Sigge mer än hon är än vad Johan gör). Att paret delar 
föräldraledigheten är att gå mot gängse organisering av föräldraskapet. När de gör det följer 
de dock de politiska visionerna gällande föräldraskap.  
 
Känslan av skuld, ofta i förhållande till att vara ifrån Sigge, återkommer gång på gång i 
Bitterfittan. Det är Sara som känner skuld och hon undrar varför. Johan känner ju inte alls på 
samma sätt. Att resa från sitt barn, om man är kvinna, speglas i Bitterfittan som något fel. När 
Sara, som trots att hon erfar att det är fel, ändå väljer att resa läcker hennes sätt att göra 
föräldraskap. Hon gör på ett annat sätt än det gällande. Detta är ett led i att förändra synen på 
vad föräldraskap för kvinnor är, men det får Sara att känna skuld. Ändå bestämmer hon sig för 
att resa. 
 
Sara läser och refererar till Erica Jong och Suzanne Brögger som stred för kvinnorörelsens 
ideal. Det som förbryllar Sara är att det i sjuttiotalets kvinnorörelse fanns så många visioner 
och att det i dag verkar som det nästan inte blev något av dem. Jong och Brögger ifrågasatte 
familjeliv, tvåsamhet och äktenskapet. Sara förstår inte själv varför hon ingått äktenskap, men 
det är inte så att hon vill ge upp tvåsamheten. Däremot ifrågasätter hon kärleken som 
fenomen, finns det andra sätt att göra och förstå kärlek än den som gäller idag? Vidare 
ifrågasätter hon hur hon och Johan gör föräldraskap. Hennes önskan är att det ska vara 
obekönat, det vill säga att hennes och Johans skyldigheter och ansvar är oberoende av kön. 
Sara vägrar i vissa situationer att gå med på det asymmetriska rollövertagandet och hon 
diskuterar och bråkar med Johan om hur de ska leva tillsammans och hur deras föräldraskap 
ser ut. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer jag att först diskutera mina resultat och knyta an dem till tidigare 
forskning, teoretiska utgångspunkter och problemformulering. Sedan kommer jag att 
kortfattat besvara mina två frågeställningar och visa vilka slutsatser jag drar av svaren. Sist 
ämnar jag ge förslag på vidare studier. Förslagen spirar ur de tankegångar och insikter som 
jag fått när jag arbetat med den här uppsatsen. Dessa handlar bland annat om att om man har 
en feministisk vision, som jag anser att Sara har, som handlar om att förändra berättelserna 
om manligt och kvinnligt och på det viset luckra upp de stereotypa bilder av vad kvinnor och 
män är, är det viktigt att fråga sig hur litteratur som vänder sig till barnen ser ut. Om barnen 
får en föreställning gällande vad som är en människa, som är vidare än traditionella bilder av 
manligt och kvinnligt, är det en god grund för att de i framtiden kommer att praktisera 
obekönat föräldraskap. 
 

7.1 Diskussion 
 
I Bitterfittan står berättarjaget Sara för den jämställdhetsideologi som även de politiska 
jämställdhetssträvanden vilar på. Dessa säger att människor ska ha samma rättigheter och 
skyldigheter oavsett kön, vilket innebär att män och kvinnor ska kunna göra samma saker utan 
att betraktas som konstiga och hotfulla. Den jämställdhetsfilosofi som Sara har och det sätt 
som hon gör motstånd mot genusordningen innebär att hon skiljer sig från den gängse bilden 
av föräldrar i dagens Sverige, vilken olika forskare har mejslat fram. Forskning av 
föräldraskap har visat att det finns en jämställdhetsideologi på politiskt plan och en i vardagen 
hos föräldrar själva. Eftersom Sara och hennes man Johan har samma jämställdhetsideologi, 
som den som finns på politisk nivå skiljer de sig från den allmänna bild av föräldrar som 
stiger fram i forskning om föräldraskap. Många organiserar sitt familjeliv utifrån traditionella 
föreställningar av föräldraskap där män och kvinnor har olika uppgifter att fylla, det viktiga är 
att insatsen i familjen är rättvis. Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten tar upp i sin 
studie att myter, sagor och reklam är viktiga när människor formar föräldraskap.132 Dessa 
vilar ofta på traditionella föreställningar. Föreställningarna, visar Bitterfittan, finns även på 
flera ställen i dagens svenska samhälle. De visar sig i amningshjälp, mödravårdscentralen, 
försäkringskassan och familjerådgivningen.  
 
Sara och Johan är stressade och ledsna för att de inte hinner med både hem och familj. Det 
skulle ha varit intressant att följa dem om de ifrågasatt det liv som de strävar efter, där tid är 
en bristvara. En utmaning vore att lämna männens arena, där karriär, egen tid och rätten till 
egoistiska handlingar är ledord, och rita nya kartor för önskningar av hur livet ska vara. Ett 
sätt att sträva efter jämställdhet, än att ta efter männen, är att som Sara faktiskt gör. Hon 
ifrågasätta hur hon och andra människor gör kön och Sara förhandlar med Johan som hon 
delar föräldraskapet med. Just detta menar forskarna i Jämställdhetens pris är ovanligt 
eftersom det kostar energi och är känslomässigt jobbigt, vilket också visas i Bitterfittan.  
 
Lisbeth Bekkengens studie visar att männens motivation till att vara föräldraledig är 
barnorienterad, det vill säga att det skulle vara bra för deras relation till barnet. Det som inte 
fokuseras är relationen till kvinnan – att om männen la ner mer tid och engagemang på barnen 
så skulle det öka jämställdheten i förhållandet mellan mannen och kvinnan. Kvinnans ansvar 
                                                 
132 Bäck-Wiklund & Bergsten, s. 35. 
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för och arbetsbörda i hemmet skulle minska om mannen gjorde sin del.133 Johan stämmer inte 
överens med bilden av mannen som Bekkengen tecknar. Johan vill göra sin del med hem och 
barn för att just kunna leva jämställt med Sara. Han och Sara lyckas dock inte och de vänder 
sig till familjerådgivningen.      
 
Bekkengen, samt andra forskare, har visat att föreställningar som gäller barnets bästa styr hur 
föräldrar strukturer sitt familjeliv. I Bitterfittan tas barnperspektivet sällan upp. Här är det ett 
tydligt föräldraperspektiv: vad är bäst för att de två vuxna ska må bra och kunna förverkliga 
sig själva? Detta att inte perspektivet i första hand är riktat mot Sara och Johans barn Sigge, 
vad han skulle må bäst av och så vidare, gör att etablerade föreställningar om förståelsen av 
familjen luckras upp. I Bitterfittan får man en känsla av att barn sätter bromsar i hjulet för ett 
lyckligt yrkesliv, i alla fall för kvinnan. Eftersom detta inte gäller för männen, så känner Sara 
att det finns en orättvisa. Hon strävar efter att kunna förverkliga sig genom sitt yrke, precis 
som männen kan, trots att man fått barn. Här blir Yvonne Hirdmans genussystem tydlig och 
även en av dess bärande principer: att mannen är norm för hur det borde vara. Att på allvar 
hota genusordningen vore att ifrågasätta hela tankesättet att yrket är så pass viktigt för 
människors välbefinnande.  Eller att ifrågasätta varför rätten till egoistiska handlingar är 
viktig för människor. 
 
Många krafter som upprätthåller genussystemet är osynliga. Att det är först när Sara får barn 
som hon börjar se och känna dessa krafter har att göra med biologi, alltså med kroppen. Trots 
att man, som Sara, önskar att man ska se människor som just människor och inte som män och 
kvinnor, blir det ett faktum när man ska bli föräldrar att biologin spelar roll. Det går att 
hantera detta faktum på olika sätt. Antingen köper man hela det traditionella paket 
innehållande innebörden av att vara man respektive kvinna eller så börjar man syna de subtila 
könsmönsterna, de mönster som Carin Holmgren och Anna G Jónasdóttir visar finns. Redan 
på 60-talet påpekade Eva Moberg att bara för att kvinnan föder barn och ammar så betyder 
inte det att hon också ska ta hand om allt som har med barn och hem att göra.134  Om man vill 
förändra den patriarkala samhällsordningen räcker det inte med, hävdar Holmberg och 
Jónasdóttir, att män börjar ta hand om barn och hem och att kvinnor i högre grad ägnar sig åt 
yrkesarbete. Det gäller att förändra de subtila mönstren och för att göra det måste man först 
lokalisera dem. Sett ur den synvinkeln blir Saras insikt att föräldraskapet som bekönat och 
ojämställt av godo. När Sara börjar skärskåda sin omgivning och sig själv börjar hon sin resa 
mot att göra motstånd mot genussystemet och då även öppna för förändringar av denna. Det 
gör hon genom att problematisera sig själv och sin relation och att diskutera (bråka) med sin 
man. Hon börjar vägra att alltid vara redo för att förstå honom och hans känslor och situation. 
Hon gör motstånd mot det asymmetriska rollövertagandet. 
 
Enligt Bäck-Wiklund och Bergsten lever vi i en modern tid där vi upplever att vi gör 
självständiga val. Det som slår mig här att det faktiskt kan vara så att man inte har något val; 
alla har inte förmånen att kunna välja bort jobb. Om man skulle vända bort blicken från Sara 
och Johan som speglar ett medelklassigt par som jobbar med media, skulle det kanske se 
annorlunda ut. I vissa fall är det en illusion att man har stor valmöjlighet. Inledningsvis så 
speglar Johan och Sara det som bland annat forskarna i Jämställdhetens pris utgår från: att par 
inte förhandlar särskilt mycket, utan handlar utefter tradition och rutin. Det som skiljer Sara 
från den gängse bilden av par i dagens Sverige är att de (eller Sara) upptäcker att de 
bortförklarar ojämlika val och utifrån det börjar hon diskutera och förhandla med sin partner.  
 
                                                 
133 Se uppsatsens avsnitt ”Forskning om föräldraskap”. 
134 Se uppsatsens avsnitt ”Kvinnans villkorliga frigivning”. 
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Med Jónasdóttir teori om kärlekskraft kan man se att det är olika villkor för män och kvinnor i 
kärleksrelationen. Detta gäller för de relationer som Sara uppmärksammar, inklusive sin egen. 
Jónasdóttir säger att patriarkatet reproduceras för att kärleksrelationerna ser ut som de gör. 
Eftersom Sara med sin man diskuterar och ifrågasätter sin relation och grundvalarna för den 
finns där öppningar för förändringar. 
 
En egenskap hos skönlitteratur är att den kan visa på alternativa sätt att leva och på alternativa 
samhällen. I Bitterfittan träder ett samhälle fram där traditionella föreställningar gällande 
föräldraskap och kön är dominerande. Där finns dock motstånd. Motståndet beskrivs genom 
Sara och hennes erfarenheter av patriarkatet och att bli förälder. Genom Saras handlingar kan 
man som läsare få lust och tips om att göra som Sara. Romanen kan även fungera som en 
väckarklocka. Jag skulle vidare vilja påstå att Bitterfittan är en alternativ berättelse, inte bara 
för att den presenterar ett föräldraskap som går mot de traditionella förhållningssätt till 
föräldraskap som kommer fram i studier av intervjuer med föräldrar, utan även för att det är 
en föräldraskapsberättelse som man inte så ofta finner i litteraturen. Jag ser släktskap mellan 
Bitterfittan och 70-talets så kallade bekännelselitteratur. Två viktiga romaner här är Fräls oss 
från kärleken och Rädd att flyga. Dessa romaner handlar bland annat om den nya kvinnan 
som slitit sig loss från sina inlärda roller inom familj och samhälle. Den så kallade 
bekännelselitteraturen stod nära kvinnorörelsen och en politisk strategi under 70-talet för att 
förändra ojämlikhet var att lyfta fram den personliga och privata erfarenheten.   
 
Om det går att läsa okluvet är en fråga som Anna Williams väckte hos mig och som jag burit 
med mig under uppsatsarbetet. Hon skriver: 
 

Är det möjligt att läsa könsöverskridande? Kan vi som kvinnliga och manliga läsare ta oss ur könets 
mörker och läsa så att vår könsidentitet inte begränsar vår tolkning? Och kan vi läsa den litterära 
texten utan att låta oss begränsas av författarens könsidentitet och utan att alltid läsa kvinnliga och 
manliga författare som representanter för sitt kön?135 

 
Jag har inget svar på den frågan. Det är svårt eftersom genussystemet är så genomsyrande i 
vårt samhälle. Det är ett jämställdhetspris som jag har problem med hur jag ska kunna betala. 
Jag tycker att forskningen behöver lyfta fram kvinnor och kvinnliga erfarenheter, samt belysa 
hur det är för just kvinnor i vårt samhälle, som fortfarande vilar på patriarkala grunder. Nina 
Björk skriver att när man vill förändra villkoren för en underordnad grupp, exempelvis 
kvinnor, så ligger det i sakens natur att man benämner just den gruppen för kvinnor och att 
man exempelvis talar om kvinnliga erfarenheter. Det är viktigt att inse det problematiska och 
det konstruerade i en sådan benämning. Björk pläderar dock för att den måste användas:  
 

Eftersom kvinnor i dag behandlas som en grupp som förutsägs ha gemensamma egenskaper får 
kvinnor också någonting gemensamt: erfarenheten av att stå i ett annat förhållande till makt än 
männen, erfarenheten att stå i ett annorlunda förhållande till sina egna kroppar än männen till sina. 
Därför är det politiskt viktigt för feminister att definiera kvinnor som kvinnor, som en grupp.136 

 
Vidare menar hon att det faktum ”[a]tt vi lever i ett patriarkat är en erfarenhet som kvinnor 
delar – sedan kan vi tolka den erfarenheten olika”.137 Hur vi tolkar är beroende av mängd 
olika faktorer och Björk skriver: ”Mitt sätt att vara kvinna, min erfarenhet av den kvinnliga 
positionen i ett patriarkalt samhälle är beroende av, och inflätade i, allt det andra jag är – 
medelklass, akademiker, ogift, journalist, stadsbo etc,”.138 Med det vill jag säga att med den 
                                                 
135 Williams, s. 195.  
136 Björk, s. 15. 
137 Ibid., s. 238. 
138 Ibid., s. 237. 
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här uppsatsen om Maria Svelands Bitterfittan har jag skapat en berättelse om föräldraskap, 
kön och jämställdhet, som ser ut som den gör för att jag har just min plats i tillvaron och min 
förförståelse av denna.   
 

7.2 Slutsatser  
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka föräldraskap och kön som det träder fram i 
romanen Bitterfittan. Avsikten var att undersöka hur föräldraskap görs och hur denna praktik 
förhåller sig till jämställdhetsfrågor. Jag ville lyfta fram vilka normer och föreställningar som 
finns som bas när föräldraskap praktiseras. Jag kommer nedan att presentera de båda 
frågeställningarna och redogöra för mina slutsatser. 
 
Hur presenteras och problematiseras föräldraskap i förhållande till kön i Bitterfittan? 
Bitterfittans berättarjag, Sara, är en feministisk och genusmedveten människa i dagens 
Sverige, som när hon får barn upptäcker att föreställningar om vad det innebär att vara man 
respektive kvinna samt pappa respektive mamma, genomsyrar henne och samhället mer än 
hon insåg innan hon fick barn. Sara och hennes man Johan går in i sitt föräldraskap med tron 
att de kan praktisera ett obekönat föräldraskap, det vill säga att de inte kommer att göra 
särskilda föräldrahandlingar baserade på om de är mamma eller pappa. De antar att de har 
samma förutsättningar, ansvar och skyldigheter. Sara inser snart att de har varit naiva, de har 
slussats in i det bekönade föräldraskapet. När Sara upptäcker detta börjar hon skärskåda sig 
själv, människorna omkring henne och samhället. Via Saras upptäckter får läsaren en bild av 
att gängse bilden av föräldraskap i samhället vilar på traditionella föreställningar. Dessa säger 
att människan i första hand förstås som man eller kvinna, inte som människa och att mannen 
och kvinnan har olika roller i föräldraskapet. Har man den utgångspunkten och samtidigt vill 
sträva efter mer jämställdhet kan man utgå från rättvisebegreppet, som för med sig att det 
viktiga är att man investerar lika mycket i föräldraskapet, inte vad man gör. Det leder till att 
män och kvinnor gör olika saker. Mannen och kvinnan har även skilda förväntningar när de 
gör kärlek i parförhållandet. Det går sakta att förändra den traditionella förståelsen och 
görandet av familj.  
 
Reproduceras bekönat föräldraskap, som samspelar med en patriarkal samhällsordning, i 
Bitterfittan eller finns där öppningar för möjliga förändringar? 
Berättelsen i Bitterfittan visar att bekönat föräldraskap å ena sidan reproduceras. Å andra 
sidan finns det där även öppningar för förändringar. Dessa står Sara, och i viss mån Johan, 
för. Sara önskar att man först och främst ser människan som människa och förälder som 
förälder; det vill säga att hennes vision är ett obekönat föräldraskap som då skulle samspela 
med försvagad patriarkal samhällsordning. Sara stämmer väl överens med de politiska 
ambitioner som finns gällande jämställdhet och föräldraskap. Sara gör motstånd genom att 
diskutera och förhandla med sig själv och med Johan och att göra så kallade felaktiga mamma 
– och kvinnohandlingar.  
 

7.3 Förslag på framtida studier 
 
Jag anser att mina analysmodeller skulle vara fruktsamma att använda i studier av andra 
böcker om föräldraskap. Några böcker som jag tycker skulle vara intressant att studera är 
Uppdrag mamma (2002, red. Karin Salmson), Uppdrag pappa (2004, red. Hannes Dukler) 
och Uppdrag familj (2005, red. Karin Salmson). Dessa böcker är essäsamlingar där många 
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olika personer lämnat sina bidrag. Jag skulle även kunna tänka mig att studera böcker som 
mer har ett barnperspektiv än Bitterfittan. Ett exempel är franska Babyn av Marie 
Darrieussecq (2002).  Den har fokus på babyn och jagberätterskans relation med babyn. Här 
finns mammans relation med pappan i bakgrunden, likaså föräldrarnas olika 
handlingsutrymme i föräldraskapet. Det sistnämnda finns som resonansbotten i Anne Sörmans 
Sparka mitt hjärta (2004). I den romanen är fokuset på berättarjagets relation dels till sina 
barn dels till barnens far. Jämställdhetsperspektivet finns endast i bakgrunden. Det som gjorde 
att jag valde Bitterfittan som analysobjekt är just att romanen har föräldraskap i förhållande 
till kön, samt jämställdhetsperspektivet, i fokus. 
 
Att tänka utifrån kön, att ha ett genusperspektiv, anser jag viktigt i vad man än tar sig för. 
Framtida forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap anser jag berikas av ett 
genusperspektiv. Likaså i arbetet ute på biblioteken. Några som har tagit med sig 
genusperspektivet ut i sin yrkesutövning är två bibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek. 
De har gjort en utställning om barnboken och genus. Deras arbete skulle vara en bra 
utgångspunkt för en uppsats i biblioteks – och informationsvetenskap. I deras 
utställningsbroschyr ”Fri att vara sig själv? Barnlitteratur som bryter mönster” skriver de:  
 

Flickor och pojkar har ofta framställts olika i barnlitteraturen. Pojkar har inte sällan framställts som 
aktiva, självständiga och äventyrliga. Flickorna har ofta varit mindre framträdande i passiva roller.  
[…] 
När vi har läst böckerna har vi tittat på barnboksfigureras intressen, egenskaper och hur de pratar med 
varandra. Vi har även tittat på familjerelationer och olika tabugränser. På utställningen och i våra 
boktips presenterar vi böcker som på olika sätt diskuterar hur starka föreställningar om kön är och 
vilka problem som kan uppstå när roller blir för snäva. 139  

 
Ett annat förslag för vidare studier när det gäller barnlitteratur och genus är att studera de 
förlag som nyligen startas, med fokus på en utgivning av barnlitteratur med 
genusmedvetenhet. Ett av förlagen är OLIKA förlag. De skriver: 
 

OLIKA förlags berättelser är genusmedvetna. Det innebär att vi endast ger ut berättelser som på olika 
sätt utmanar snarare än befäster traditionella könsroller och idén om att skillnaden mellan oss 
människor framför allt är knutet till om vi är kvinnor eller män, flickor eller pojkar.140  

 
Ett annat förlag är Vilda förlag.(www.vildabok.se) En debatt i Dagens Nyheter mellan 
förlagets Karin Salmson och DNs Lotta Olsson är värd att studeras. Här exemplifieras att det 
ofta väcker starka känslor när man talar om genus. Olsson är kritisk till att barnboksförlag 
utgår från en värdegrund. Hon anser att utgivningen av barnböcker bör utgå från konstnärligt 
bra böcker. Salmson menar att Olsson verkar utgå  
 

från någon typ av värdegrund inte bara är oseriöst utan också förlorar kvalité […] Resonemanget 
implicerar likhetstecken mellan värderingsförmedling och förlorad kvalitet. Och bortser att från att all 
litteratur alltid förmedlar värderingar, ofta traditionella och normativt återskapande.141    

 
Vilda Förlag har startat förlaget för att fylla ett tomrum som de har funnit. De menar att 
föräldrar, som exempelvis Sara, har svårt att hitta sammanhang där deras visioner om ett 
rättvist samhälle utan beköning existerar. Salmon skriver i DN - artikeln: 
 

                                                 
139 Baruch, Monica & Dahlin, Sara. (2008) Fri att vara sig själv? Barnlitteratur som bryter mönster. 
Medborgarplatsens bibliotek. Stockholm stad. 
140 Olika förlag. http://olika.nu [2008-03-19] 
141 Salmson, Karin (2008). Våra böcker ökar toleransen. Dagens Nyheter, 080513, sektion B, s. 2. 
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Kritikerna förstår inte den desperation vår generations föräldrar upplever i kläd – och leksaksbutiker, 
hur våra barn manglas med budskap rörande kön och normer. Hur de kommer hem från förskolorna 
deklarerandes just de värden om det motsatta könet vi trodde var förlegade. 
   Vi vill garantera att det vi läser för våra barn inte fortsätter att förminska deras fria 
utvecklingsmöjligheter när de skapar sin identitet och vår framtid.142  

 
Jag skulle tänka mig att om Sara återkommer i en berättelse om föräldrasammanhang, så 
skulle den handla om hur svårt det är att stödja sina barn att utvecklas till jämställda 
människor. Jag tänker mig då en jämställdhet där kön inte snärjer in människor i 
förutbestämda roller. En jämställdhet där människan är fri att vara just människa, inte 
man eller kvinna. 
 
 
 

                                                 
142 Ibid. 
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8. Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om föräldraskap, kön och jämställdhet. Dessa fenomen studeras i 
romanen Bitterfittan (2007) av Maria Sveland. Jag utgår från att skönlitteratur kan säga något 
om samhälleliga företeelser och uppsatsen sorteras in under ämnet litteratursociologi, som i 
sin tur ingår i biblioteks-och informationsvetenskap vid Borås Högskola. Litteratursociologin 
menar att det råder samband mellan litteratur och samhälle och att litteraturen speglar 
samhället, med dess föreställningar, normer och värderingar. Inom litteratursociologin kan 
man studera samhället som träder fram i en roman och analysera det utifrån begrepp som 
exempelvis kön, vilket jag gör i den här uppsatsen. Jag ser kön som socialt konstruerat. 
Vidare utgår jag från att det finns samband mellan litteratur och politik och att litteratur kan 
vara en röst i en politiks debatt, samt att litteratur kan ifrågasätta och problematisera 
samhällelig ordning. Jag uppfattar att vårt samhälle präglas av patriarkal ordning som för par 
blir extra tydlig när de blir föräldrar. Denna ojämställdhet beroende av kön bör studeras och 
problematiseras, för att man ska kunna förändra samhället till ett mer jämställt samhälle. 
Litteratur kan få läsaren att få nya insikter och perspektiv på sig själv, sina relationer och det 
samhälle hon eller han lever i.     
 
För att sätta in Bitterfittan i ett litteratursammanhang, har jag tittat på vilken litterär tradition 
romanen kan förhållas till. Först och främst relaterar jag den till bekännelsegenren, men även 
till rapportboken. Böcker som fick dessa etiketter på 70-talet, då dessa genrer kom i fokus, var 
en viktig del i den tidens kvinnorörelse. Jag menar att Bitterfittan är en politisk röst i en 
diskussion om föräldraskap, kön och jämställdhet.    
 
Uppsatsens syfte är att studera föräldraskap, kön och jämställdhet så som det träder fram i 
Bitterfittan. För att göra det har jag två frågeställningar. 
Hur presenteras och problematiseras föräldraskap i förhållande till kön i Bitterfittan? 
Reproduceras bekönat föräldraskap, som samspelar med en patriarkal samhällsordning, i 
Bitterfittan eller finns där öppningar för möjliga förändringar? 
 
Begreppet bekönat föräldraskap innebär att föräldrar först och främst är mamma och pappa, i 
stället för föräldrar. Till mamma respektive pappa knyts särskilda ansvarsområden och 
skyldigheter. Att tänka föräldraskap som bekönat är vanligt visar forskning om föräldraskap. 
Forskningen visar också att föräldrar ofta förklarar att delar upp föräldraskapet traditionellt 
med individernas skilda egenskaper och intressen. Forskning visar vidare att för föräldrar är 
det viktigt att det råder rättvisa när det gäller hur mycket man investerar i barn och hem, inte 
vad man gör. Detta leder till traditionell uppdelning. Vidare visar forskning att par är mer 
intresserade av att göra kön än att göra jämställdhet. Paren gör tvåsamhet vilket vilar på att 
män och kvinnor kompletterar varandra. Rutiner i parförhållanden bygger på kulturellt 
bestämda föreställningar om kärlek och tvåsamhet, vilket samspelar med föreställningar om 
manligt och kvinnligt. Forskare som Carin Holmberg och Anna Jónasdóttir poängterar att det 
finns subtila mönster som påverkar relationerna mellan män och kvinnor. De menar att det 
inte räcker med att män börjar ta mer ansvar för hem och barn för att försvaga patriarkatet, 
utan om förändring ska ske måste man lokalisera dessa ofta osynliga mönster. 
 
För att kunna besvara mina frågeställningar använder jag tre analysmodeller. Den första är 
inspirerad av idéanalysen. Jag identifierar, utifrån litteratur om föräldraskap, tre stycken 
dimensioner som jag undersöker i romanen för att se hur föräldraskap och kön presenteras. 
Dimensionerna är människosyn (bekönad – icke bekönad), syn på tvåsamhet och 
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jämställdhetssyn (baserad på att kön har betydelse – baserad på att kön inte har betydelse). 
Den andra modellen är hämtad från Lisbeth Bekkengen som skapat modellen utifrån hur de 
föräldrar som hon studerat förstår och gör föräldraskap. Dessa gör överlag föräldraskap 
utifrån traditionella föreställningar. Bekkengen har hittat två diskurser och två 
relationsstruktur, som om de ser ut på ett viss sätt vidmakthåller det bekönade föräldraskapet 
som korresponderar med patriarkal samhällsordning. Dessa handlar om att män och kvinnor 
har olika roller som kompletterar varandra i föräldraskapet. Mamman och pappan fyller olika 
behov hos barnet. Pappan, inte mamman, kan välja engagemang i föräldraskapet. Diskurserna 
handlar även om barncentrering, att barnet står i centrum för handlandet och att det finns 
föreställningar om vad som är barnets bästa. Bekkengen lånar i sin analys begreppet 
asymmetriskt rollövertagande från Holmberg, från vilken min tredje modell är inspirerad av. 
Med Holmberg vill jag fördjupa analysen av relationerna mellan föräldrarna i ett föräldraskap 
och jag instämmer i hennes antagande att det finns mer eller mindre synliga 
könsmaktsmönster som påverkar relationerna mellan män och kvinnor. För att kunna förändra 
patriarkatet, och i linje med det luckra upp det bekönade föräldraskapet, behöver man få syn 
på dessa mönster. Det asymmetriska rollövertagandet synliggör mäns överordning och 
kvinnors underordning. Det handlar om att kvinnor ofta kan sätta sig in i mäns situation och 
leva sig in i deras önskningar och förutsättningar, vilket inte gäller tvärtom. En teoretisk 
utgångspunkt för Holmberg, och för mig, är Jónasdóttirs begrepp kärlekskraft. Den handlar 
kort om att kvinnor frivilligt ger kärlekskraft till män, som exploaterar den. Det omvända 
förhållandet gäller inte. Med min tredje modell, inspirerad av Holmberg, tittar jag på hur 
patriarkatet reproduceras och hur motstånd mot det kan ske. Jag uppmärksammar det 
asymmetriska rollövertagandet och hur människor gör kön, hur de gör 
mamma/kvinnohandlingar, respektiver pappa/manshandlingar, men även hur de medvetet och 
omedvetet gör kön ”fel” och läcker. 
 
Mina teoretiska verktyg kommer alltså från Bekkengen (kärnfamiljen) och Jónasdóttir 
(kärlekskraft). Min användning av dem vilar på en teoretisk bas som dels kommer från 
Yvonne Hirdman, dels från Judith Butler. Jag utgår från Butlers tes om att vi inte är kön och 
vi tillägnar oss inte heller vissa egenskaper för att vara man respektive kvinna. Butler är 
processinriktad och menar att man ständigt gör exempelvis kvinnohandlingar vilka definierar 
en människa som kvinna. En annan utgångspunkt för mig är Hirdmans genussystem, som har 
två bärande principer. Den första isärhållandets logik som visar att det som är manligt och 
kvinnligt inte blandas. Den andra principen är att mannen är norm och överordnad, kvinnan är 
underordnad.  
 
Genom analysen träder ett berättarjag, Sara, fram som är genusmedveten och bitterfittig. Hon 
är gift med Johan och tillsammans har de sonen tvååriga Sigge. Hon har trott sig leva jämställt 
med sin man, men när de får barn förändras förutsättningarna. Hon frågar sig om hur vi ska 
kunna få ett jämställt samhälle om man inte kan leva jämställt med den man älskar. Det som 
Sara upptäcker när hon får barn är att föräldraskapet är bekönat, att föräldraskapet ser olika ut 
beroende av om man är man eller kvinna. Upptäckten får Sara att börja skärskåda sig själv, 
sin relation och samhället som hon är en del av. Hon upptäcker att könsmaktsordningen 
genomsyrar allt mer än hon tidigare sett. Sara gör kön fel och hon läcker när hon gör 
mammahandlingar, vilket blir ett motstånd mot patriarkatet. Hon börjar göra som sin man, 
vilket innebär att inte ständigt vara så redo på hans samtal och känsloyttringar. Vidare börjar 
Sara och Johan att diskutera och bråka om upplägget för deras familjeliv. De älskar varandra 
och vill leva tillsammans, dessutom vill de leva jämställt. De vänder sig till familjeterapeuter 
för att få hjälp, men möter där en, enligt dem, föråldrad syn på män, kvinnor och föräldraskap. 
En syn som återfinns på flera olika samhälleliga institutioner. Det blir tydligt att man kan 
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förstå jämställdhet på olika sätt. Dels kan man utgå från rättvisa och att det inte spelar roll vad 
man gör bara man gör lika mycket. Detta leder ofta till att man har en traditionell uppdelning. 
En annan jämställdhetssyn är att man ska göra samma saker oavsett om man är man eller 
kvinna, vilket leder till att man på lika villkor har kunskap, ansvar och engagemang i 
föräldraskapet. Den sistnämnda synen stämmer överens med de ambitioner som finns på 
politisk nivå. Synen illustreras av Sara och Johan i Bitterfittan. Där går de mot hur de flesta 
föräldrar ordnar sitt föräldraskap, enligt forskningen om denna. Det sätt som Sara och Johan 
gör sitt föräldraskap och sin relation, är en del av förändring av bekönat föräldraskap som 
hänger samman med en patriarkal samhällsordning. De möter motstånd i samhället och hos 
människor vars värderingar och föreställningar ofta är traditionella.  
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