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Sammanfattning 
 Syftet med denna uppsats och är att undersöka mammors upplevelser av sitt eget 

moderskap och vad som kännetecknar en bra kontra en dålig mamma utifrån temana 

klass och femininitet, föräldraskap samt identitet. Detta kommer att undersökas utifrån 

frågeställningar om vad som är en bra kontra dålig mamma och hur denna 

dikotomisering påverkar mammorna i rollen som mamma. 

 För att få en djupare förståelse av mammornas egna upplevelser användes en 

kvalitativ ansats. Undersökningsmetoden som användes var semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide på två öppna förskolor i Stockholms förorter. Förorterna 

valdes utifrån socioekonomisk status och partifördelning i kommunfullmäktige. Syftet 

med detta var att få spridning i materialet. Första förorten hade något lägre 

socioekonomisk status, medan förort nummer två hade en medelhög status. 

 Intervjuerna visar att mammornas upplevelse av omgivningens åsikter hanterades 

olika och att mammornas trygghet i sitt föräldraskap hade grund i olika saker. I området 

med något lägre socioekonomisk status grundade sig mammornas självförtroende i 

yrkesmässig kunskap, medan det i medelklassområdet i högre utsträckning grundade sig 

i en god självkänsla och en trygghet i att partnern skulle uppfostra barnen i samförstånd 

med mamman. Mammorna i de olika områdena skiljde sig även i hur de fann ny 

kunskap och information om barnuppfostran. I det området med lägre socioekonomisk 

status uppfattades kunskapsinhämtning inte som något stort eller omfattande, utan 

snarare som en fortbildning och uppfräschning av yrkeskunskapen, medan det i det 

andra området sågs som dels en möjlighet att skapa nya kontakter såväl som kunskaper. 

 Resultaten visar att mödrarna inhämtar kunskap från olika forum beroende på 

socioekonomisk status, men att mammorna föredrog att diskutera med andra föräldrar 

för att utbyta erfarenheter och tips. Tryckta media var endast en liten del av 

kunskapsinhämtningen. Istället för att upplysa mammor via tryckt text kan det vara 

rimligt att skapa utbildning och upplysning genom gruppdiskussioner, men även genom 

att skapa sociala nätverk samt mötesplatser för mammor.  

Nyckelord 

Mamma, moderskap, barn, media, klass, femininitet, föräldraskap, identitet, 

identitetsskapande, konsumtion, kunskap, nätverk 
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Inledning  

 En stor del av dagens forskning ägnas åt att undersöka hur mammor kombinerar rollerna 

som yrkesverksam och mamma till ett litet barn. Samtidigt som lite tid ägnas åt att kartlägga 

mammors egen förståelse och syn på sig själva samt andra som mammor. I dagsläget saknas 

därför djupare förståelse för om/hur mammor upplever sitt och andras moderskap utifrån ett 

sociologiskt perspektiv. 

Moderskapet är något alla kvinnor förhåller sig till medvetet eller omedvetet, samtidigt 

som bilden av vad och hur en mamma ska vara samt vad som är ett lämpligt föräldraskap 

förändras över tid. Vad som anses vara en bra kontra dålig mamma påverkas av samhället. 

Omgivningens normer påverkar människor på både medvetet och omedvetet plan. Detta gäller 

även mammor. Omgivningens normer bidrar till att forma en eller flera idealbilder av 

mammor, vilket påverkar hur omgivningen bedömer och värderar mammor. Omgivningens 

värderingar och åsikter är något som kan påverka mamman både negativt och positivt 

beroende på relationen till den som kritiserar, såväl som vilka implikationer den kritik som 

framförts har. 

 Uppsatsen kommer att undersöka hur kvinnor upplever sitt moderskap och hur de ser sig 

själva respektive andra mammor. Undersökningen kommer att rikta in sig på hur kvinnor i en 

specifik grupp (kvinnor som har barn under två år, besöker öppna förskolan och bor i 

Stockholm) definierar en bra kontra en dålig mamma, samt förhåller sig till dikotomin bra 

kontra dålig mamma och hur detta påverkar mammornas val och handlingar. Hur påverkar 

klassificering bra/dålig mammors sätt att agera, konsumera samt tala om sig själva och andra 

som mammor. 

 Föräldraskapet och framförallt moderskapet definieras i denna uppsats som den sociala 

position en kvinna som skaffat barn får, men även det ansvar och uppgifter som kommer med 

att uppfostra ett barn till en samhällsduglig individ.  

 Uppsatsen utgår från tre olika teman. Det första temat är klass och femininitet, som 

behandlar framförallt Skeggs (2011) teorier om hur kvinnor ur olika klass hanterar 

omgivningens reaktioner utifrån begreppet respektabilitet. Tema nummer två är föräldraskap, 

som tar avstamp i Bäck-Wiklund och Bergsten (2010). Bäck-Wiklund och Bergsten tar upp 
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hur det moderna föräldraskapet är pågående förhandling mellan partnerna, men att 

förhandlingen också påverkas av omgivningen. Slutligen behandlas temat identitet. Detta 

tema utgår huvudsakligen ifrån Sterns (1999) idéer om hur mammor får nya intressen och 

behov när ett barn föds. Detta leder till en omformning av livet såväl som mammans 

personlighet såväl som liv. 

 De tre temana tar sig uttryck på flera sätt, men uttrycks här i olika områden utifrån status 

på boendeområde, boendeform, utbildningsnivå samt yrke där dessa kriterier samverkar för att 

skapa olika intressen och livsstilar.  

 Syftet är att undersöka mammors upplevelser av sitt eget moderskap och vad som 

kännetecknar en bra kontra en dålig mamma utifrån temat klass och femininitet, föräldraskap 

samt identitet. Den huvudsakliga forskningsfrågan blir således ”Hur definieras en bra/dålig 

mamma? och Hur förhåller sig mammorna till dikotomin en bra/dålig mamma?” 

Syfte och frågeställning 

Syfte  

 Syftet är att undersöka mammors upplevelser av sitt eget moderskap och vad som 

kännetecknar en bra kontra en dålig mamma utifrån temana klass och femininitet, 

föräldraskap samt identitet. 

Frågeställning 

 Hur definieras en bra/dålig mamma? Hur förhåller sig mammorna till kategorierna bra/dålig 

mamma? Hur påverkas kvinnor i två områden med olika socioekonomisk ställning? 
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Teori och tidigare forskning  

Uppsatsen utgår ifrån att kvinnor som bor och lever på olika platser har olika 

socioekonomiska tillgångar och möjligheter kommer att ha olika intressen. De påverkas olika 

mycket av tryckt media samt uppfattar omgivningens kritik olika.  

Moderskap är ett ständigt relevant område med många infallsvinklar och olika fokus som 

alla kan vara sociologiskt relevanta och viktiga. Denna uppsats följer tre övergripande teman 

som löper som en tråd genom uppsatsen. Dessa är 1. Klass och femininitet, 2. Föräldraskap 

och 3. Identitet. Dessa teman går inte alltid att separera utan går i viss mån ihop med 

varandra. Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning utifrån de huvudteman som 

redovisats.  

Klass och femininitet 

Skeggs talar om hur att inte vara respektabel är att inneha en lågt social status och svag 

legitimitet (Skeggs, 2011, s 12). Skeggs vill återinföra klass i feministisk teori och kulturteori, 

eftersom hon anser att begreppet klass försvunnit från feminismens och kulturteorins 

dagordning. Detta har resulterat i en homogen syn på kvinnor som grupp (Skeggs, 2011, s 10-

11).  Skeggs har under flera år bedrivit kvalitativa fältstudier, vilka kulminerade i boken Att 

bli Respektabel (2011). Kvinnorna i Skeggs studie var medvetna om sin sociala position, men 

ville själva inte definiera sig som arbetarklass. Detta visar sig prägla deras syn på både sig 

själva och andra. Skeggs skriver om hur dessa kvinnor bemöter medelklassens normer och 

ideal, men även om hur de själva väljer att inte gestalta sig som arbetarklasskvinnor. Dessa 

kvinnors försök att inte gestalta sig som arbetarklass förstärker medelklassen kulturella och 

ekonomiska dominans. Skeggs tar upp begreppet respektabel som något dessa kvinnor 

ständigt kämpat för att bli och ses som. Skeggs menar att de som tänker mest på 

respektabilitet är ofta de som inte ses som respektabla (Skeggs, 2011, s 9). Respektabiliteten 

hade med detta resonemang inte varit lika viktigt att uppnå om inte arbetarklassen konsekvent 

tillskrivits mindre önskvärda karaktärsdrag såsom exempelvis farlig, förorenande, patologisk 

och respektlös. Respektabiliteten vore inte ett mål om det inte fanns något orespektabelt för 

dessa kvinnor att försöka distansera sig ifrån, medan respektabilitet sällan ses som ett problem 

hos dem som redan från sin sociala position fått legitimitet och socialt värde.  
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Klass är något som konsekvent påverkar människors livsstil och förutsättningar. Detta 

illustreras exempelvis i Bergnehrs (2015) artikel Mothering for discipline and educational 

success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden där hon 

beskriver hur kvinnor med ogynsamma socioekonomiska förhållanden med annan bakgrund 

än svensk känner sig pressade att anpassa sig till det svenska samhällets syn på hur 

föräldraskap bör göras, vilket inte bara inkluderade en mjukare uppfostringsmetod än de hade 

föredragit, utan också att bli aktiva på arbetsmarknaden, vilket de inte varit i sitt hemland. 

Istället sågs att ta hand om hem och uppfostrande av barnen som en fullt tillräcklig 

sysselsättning och ett stort ansvar. Hur uppfostran påverkas av att inte ha råd att köpa det som 

önskas eller behövs vid barnuppfostran blir tydligt när kvinnorna försöker skapa sin identitet 

som mammor i sina egna såväl som andras ögon. Kvinnorna förlitar sig på att barnen ska 

kunna röra sig uppåt i det sociala rummet med hjälp av goda studieresultat. Detta gör att 

kvinnorna med utländsk bakgrund väljer att se utbildning och social mobilitet som barnets 

bästa, medan svenska mammor i en mer privilegierad sits har andra kriterier om vad som är 

barns bästa. Även James-Hawkings och Sennott (2014) visar hur normer påverkar kvinnor i 

olika socioekonomiska skikt olika, framförallt genom att befästa de strukturer som redan 

finns. James-Hawkings och Sennots (2014) studie handlar framförallt om hur kvinnors val av 

tidpunkt när de skaffar barn och påtalar även hur dessa normer påverkar kvinnornas självbild 

när de brutit mot dem (normerna) genom att skaffa barn för tidigt eller genom att få för många 

barn. Det är intressant att se hur normer påverkar kvinnorna vad det gäller att fatta beslut om 

sitt barnafödande, men även angående antalet barn såväl som när de väljer att skaffa barn, 

samt om hur de talar om sin fertilitet i förhållande till sterilisering och barnafödande.  

Andra faktorer som bidrar till att kvinnor uttrycker klass och femininitet är dels kroppen 

och hur de ser på hälsa, men också vad de anser vara god hälsa, god kosthållning samt en frisk 

kropp. Stigmatiseringen kring kroppen, såväl som en svag ekonomi, bidrar till att kvinnorna 

väljer att fokusera på andra aspekter än vad som just nu anses vara hälsosamt och åtråvärt. 

Jarve (2015) beskriver fetma som mer utbrett hos människor med låg socioekonomisk 

ställning, vilket även speglas i barnens hälsa och hur kvinnor som uppfostrar barn med fetma 

misslyckats med vad samhället ser som god uppfostran. Orsaken till detta misslyckande ses 

ofta vara ett resultat av att mammorna saknar tillgång till och kunskap om hur de hittar 

uppdaterad kunskap om exempelvis kosthållning eller motion. 

Gemensamt för Bergner (2015), James-Hawkings och Sennott (2014) samt Jarve (2015) är 

att internet är en källa för hur kvinnor bygger sitt sociala nätverk och reproducerar sin plats i 

samhället, såväl som hur de uttrycker sin identitet och femininitet, medan exempelvis Mannay 
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(2014) undersökt huruvida det ens är möjligt att upprätthålla femininitet, identitet och en 

känsla av gott moderskap i en arbetarklassmiljö. Moderskapet bidrar, enligt Mannay (2014) 

till att kvinnan får en ny position som innebär en automatisk respekt och förståelse för att 

personen ifråga har en annan individ att värna om samt uppfostra.  

Stora delar av dessa källor inriktar sig i högre utsträckning på personer med 

invandrarbakgrund, men eftersom undersökningen som ligger till grund för denna uppsats är 

uppdelad i två områden utifrån socioekonomisk bakgrund där ena området hade en högre 

frekvens av mammor med just invandrarbakgrund är detta en relevant del att ta upp. 

Föräldraskap 

Bäck-Wiklund och Bergsten har bedrivit forskning om det moderna föräldraskapet (Bäck-

Wiklund och Bergsten, 2010), där de undersökt hur familj och kön påverkar föräldraskapet, 

hur föräldrar ser på barnuppfostran, hem- och lönearbete, samt hur manligt och kvinnligt 

föräldraskap upplevs. De redovisar hur föräldrar upplever barnens bästa som det viktigaste 

målet i sina liv - att mäns och kvinnors dominerande livsplan är familjen med barnen i 

centrum. De tar även upp att män och kvinnor pratar ungefär på samma sätt om 

familjeprojektet - som handlar om barnen. När de berättar om det dagliga arbetets fördelning 

inom familjen kommer de traditionella könsrollerna till användning igen, men på nya villkor 

(Bäck-Wiklund och Bergsten, 2010, s 150). Enligt Bäck-Wiklund och Bergsten innebär det 

moderna föräldraskapet utforskning av nya alternativ och ständig förhandling för att forma 

fungerande familjeregler. Den traditionalism som finns enligt forskarna är en traditionalism 

på modernitetens villkor (Bäck-Wiklund och Bergsten, 2010, s 151). De beskriver 

moderskapet i det (sen)moderna samhället utifrån reflexivitet. Med reflexivitet menas att 

individen “bollar” den ideala verkligheten med den upplevda, samtidigt som individen i 

relationen till andra “bollar” de egna upplevelserna emot andras upplevelser (Bäck-Wiklund 

och Bergsten, 2010, s 69). Mammornas sätt att prioritera barnens bästa som det viktigaste 

målet i livet skiljer sig jämfört med pappornas. 

Slutligen kommer Bäck-Wiklund och Bergsten (2010) fram till att mammorna själva anser 

sig vara “tillräckligt bra” och att det på det hela taget går ganska bra för dem, utifrån 

omständigheter de lever under (Bäck-Wiklund och Bergsten, 2010, s 137). Bäck-Wiklund och 

Bergsten tar också upp bilder som ideal i sin studie. De menar att i det moderna samhället är 

mötet mellan olika bilder, som producerats under olika tider i olika samhällen, underlättande 

för individen att använda sig av för att reflektera över sin situation. De bilder av kön, 
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föräldraskap och familj som förmedlas i det moderna samhället är alltid i enlighet med de 

politiska målsättningarna gällande jämställdhet.  

Enligt forskarna introducerar media en mängd olika bilder av manligt, kvinnligt, faderskap 

och moderskap från andra kulturer vilket individen kan använda för att reflektera över sin 

egen situation. I det moderna samhället ökar människors reflexivitet liksom individualitet i 

valet av förebilder. Var och en är fri att välja sin egen livsstil. De nya livsstilar som förmedlas 

av massmedia konkurrerar med myter och traditionella uppfattningar om moderskap och 

faderskap. Samtidigt måste vardagen fungera och barnet måste få bästa möjliga uppfostran, 

oavsett vilken livsstil man valt. Enligt Bäck-Wiklund och Bergsten finns det både nya och 

gamla bilder av manliga och kvinnliga roll-modeller som når oss dagligen och stundligen via 

media (Bäck-Wiklund och Bergsten, 2010, s 29).  

Det är inte alltid självklart hur föräldrar ska dela upp föräldraledigheten, eller ens om det är 

aktuellt att dela upp den, men Alsarve och Boye (2012) beskriver mammans roll i barnets liv 

under den första tiden som självklar, då de redovisar hur respondenterna i deras studie tar för 

givet att mamman ska vara föräldraledig (mammaledig) under barnets första tid, då mamman 

antas vara den som ska mata barnet genom amning. Alsarve och Boye (2012) beskriver bilden 

av mamman som självklar och i viss mån odiskutabel. Samtidigt som det ges en mycket vag 

bild av vad en bra mamma gör och är, verkar pappans roll inte vara lika självklar. Andra 

vuxnas roll i barnets liv är en något som måste förhandlas fram, exempelvis mor- och 

farföräldrars tillgång till barnet. Pappans och andra vuxnas roll i barnets liv är i högre 

utsträckning öppna för förhandling, vilket Stoker (2015) menar utnyttjas av exempelvis 

tidningar för att sälja lösnummer genom att spä på den osäkerhet som kommer med att 

antingen vara oerfaren (som mamma) eller på sin plats i barnets liv. Istället för att lugna 

mamman eller andra i dennes omgivning för att bidra till en mer harmonisk miljö och därmed 

en större möjligheter att kunna ge barnet det den behöver vad det gäller omvårdnad samt 

nutrition, bidrar medias hets och pekpinnar till en känsla av press (Stoker, 2015). 

Föräldraskapet kan fungera som ett sätt att skapa nya kontaktnät, då man i början av sitt 

föräldraskap är i behov av att bryta den isolering som föräldraskapet kan generera. För att 

underlätta kontakten med andra föräldrar i liknande situationer väljer flera föräldrar att gå till 

öppna förskolan, där det finns möjlighet att skapa nya kontaktnät. Dessa nya kontaktnät är 

enligt Samuelsson (2012) extra viktiga då föräldraskapet riskerar att alienera personer från sin 

tidigare bekantskapskrets. Nyblivna föräldrar tenderar helt enkelt att förlora gamla vänner för 

att det finns ett nytt fokus på barnet och på uppfostran (Samuelsson, 2012). Genom 
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mötesplatser såsom öppna förskolan eller föräldragrupper kan föräldrarna utbyta kunskaper 

och bilda gemenskap med andra föräldrar, vilket kan ge trygghet i den nya situationen. 

Föräldraskapet ser olika ut beroende på vem och hur det undersökts. Stoker (2015) bygger 

på en amerikansk studie som inte kan appliceras i sin helhet på den svenska kontexten, 

samtidigt som det finns delar av denna undersökning som är relevanta och som kan ses som 

fenomen som kan appliceras på den västerländska kontexten, snarare än globalt. Samuelsson 

(2012) är istället en svensk studie som inte tar upp skillnader i klass, utan har utgått ifrån 

föräldraskap och kontaktnät som huvudsakliga undersökningspremisser. 

Identitet 

Daniel N. Stern är amerikansk psykiater och psykoterapeut inom självpsykologin. Stern 

skriver i sin bok En mor blir till (1999) att den nyblivna mamman utvecklar en helt ny sida av 

sin personlighet och träder in i en erfarenhetsvärld som är okänd för kvinnor som inte är 

mammor. Den nya sida av mammans personlighet utspelar sig i hennes inre samtidigt som 

hon i den yttre, fysiska världen har fullt upp med alla nya uppgifter såsom att mata barnet, att 

trösta och lugna det, att leka med det och, sist men inte minst, att utveckla en nära och 

kärleksfull relation till detta nya människoliv (Stern, 1999, s 17-18). Mamman finnar sig 

tillrätta i sin nya roll så mycket att den nyblivna mamman knappt har tid att lära känna den 

nya sidan av sig själv, alltså sin nya roll i förhållandet till barnet (Stern, 1999, s 18). Enligt 

Sterns kliniska erfarenhet kommer den nya modersmentaliten att bestå livet ut, men den 

kommer att vara i förgrunden under en tid för att sedan dra sig tillbaka och alltid finnas till 

hands vid behov. När kvinnan återvänder till sitt förvärvsarbete har det en central roll för hur 

länge hon kommer att gå upp i sitt moderskap. Ju tidigare hon börjar arbeta, desto kortare tid 

kommer hon gå upp i sitt moderskap. Samtidigt menar Stern att hennes psykiska beredskap 

finns kvar; om hennes barn skulle bli sjuk eller hamna i svårigheter så kommer 

modersmentaliteten omedelbart att vara tillgänglig igen, vilket innebär att när barnet behöver 

henne kommer hon att reagera som mamma och i vilken mån hon gör det beror på hur 

gammalt barnet är (Stern, 1999, s 19).  

Enligt Stern (1999, s 144) blir det allt viktigare för en nybliven mamma att få bekräftelse 

av sin nya identitet och få uppmuntran av någon som de känner förtroende för. Ett stödjande 

nätverk är viktigt eftersom personer med mer erfarenhet av moderskapet än en själv får den 

nyblivna mamman att känna sig trygg, samt kan bidra med uppmuntran till att utforska sina 

egna resurser som förälder (Stern, 1999, s 144). Det är inte ovanligt att ett nytt nätverk av 
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andra mammor eller människor med kunskap om barn och omsorg byggs upp för att kunna 

bidra till den nya mammans trygghet i den nya rollen (Stern, 1999, s 145 & 147).  En fördel 

med stödjande nätverk är att mamman slipper känna sig ensam alltför långa stunder eftersom 

det är troligt att socialt isolerade mammor som inte skaffar sig ett stödjande nätverk utgör en 

riskgrupp för att få problem med att etablera en välfungerande relation till sitt barn, samt av 

att drabbas oftare av depressioner (Stern, 1999, s 148). Omgivningens förväntningar och 

familjens inställningar till den nya mamman förändras. Omgivningen förväntar att hon ska 

vara kapabel och redo att gripa in för sitt barn, oavsett om hon vet vad situationen kräver av 

henne (Stern, 1999, s 120). Samtidigt får kvinnan också en annan roll, nämligen att agera en 

länk mellan generationerna. Mamman får alltså brottas med en inre förändring, men hon 

måste också anpassa sig till de kulturella värderingar och normer som kommer med den nya 

rollen som mamma. Familjen som konstellation inkluderar både mamman och pappan, men 

de sociala normer och samhälleliga förväntningarna ser olika ut utifrån den rollen man 

tillskrivits som kvinna/man med barn (Stern, 1999, s 232). 

Sterns teorier kan användas för att öka förståelsen för mammors upplevelser av yttre 

påverkan från omgivning och tryckt media som riktar sig till mammor med barn under 3 år. 

De bidrar även till att förklara hur mammorna upplever sig själva och andra utifrån dikotomin 

bra/dålig mamma, samt hur de förhåller sig till denna kategorisering. 

Identitetsskapande är viktigt för alla, inte bara mammor med ett eller flera barn. Däremot 

är inte detta en process som sker i ett vakuum, utan snarare handlar om hur personer, i detta 

fall kvinnorna, utvecklas i relation till och genom kommunikation med andra. 

Kommunikationen och relationen mellan människor kan se olika ut. Samtidigt menar Zeng 

(2014) att ett uppfattat stöd är viktigare än ett de facto stöd. Detta kan vara varför många 

kvinnor söker sig till online communities och bloggar för att få stöd, men även en känsla av 

gemenskap, trots att relationen i den icke-virtuella världen kan uppfattas som ytlig. Zeng 

(2014) beskriver det uppfattade stödet som mer givande för individen i den kontext som 

undersöks, trots att det finns ett socialt nätverk som bidrar med både kunskap och erfarenhet 

av exempelvis en påfrestande svärmor eller annan närstående. Här beskrivs den närstående 

som påfrestande och störande genom att denne förhåller sig kritiskt till mamman, snarare än 

lugnande och en källa till trygghet eller kunskap i en ny och okänd situation. En kritisk 

närstående som ändå menar väl kanske inte belönas med den tillit och respekt som denne 

eftersträvar, utan istället väljer mamman att förlita sig på andra som hon hyser en större 

känsla av tillit och andra förväntningar på. Detta kan jämföras med det Mullins (2005) 

undersöker om att mammor tvingas välja vilka de förlitar sig på vid omhändertagandet av sina 
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barn. Istället för att lyssna på en närstående som är kritisk kan det vara lugnande att veta att 

det finns andra i liknande situationer som det är möjligt att komma i kontakt med genom 

internet för att utbyta erfarenheter av den nya rollen som mamma. 

Samtidigt som bloggande mammor blir vanligare påvisar Chen (2013) i artikeln I Don’t 

call me that: A techno-feminist critique of the term Mommy Blogger hur etiketter påverkar 

kvinnors ställning till det positiva eller negativa, vilket även innefattar termer som 

Mammabloggare, då det förminskar kvinnors intresseområden till att huvudsakligen innefatta 

mammarollen istället för att se individens mångfald. Samtidigt poängterar Chen att kvinnor 

som bloggar om sitt föräldraskap bygger upp ett socialt nätverk och skapar gemenskap, vilket 

bidrar till en form av digital hemkänsla. Som bloggare finns möjligheten att skapa en egen 

bild av mammarollen och en egen version av sin identitet som mamma, vilket kan stärka 

kvinnors självkänsla och öka välbefinnandet. Det är en process som också kan återfinnas i det 

vardagliga, icke-internetbaserade livet.  

Utifrån tidigare forskning kan det konstateras att en mamma som har lyckats skapa 

respektabilitet ses som en bra mamma jämfört med en mamma som inte har lyckats med det.  

Mannay (2014) påvisar att moderskapet i viss mån ger automatisk respekt och förståelse för 

att man har nya intressen och ansvar än tidigare. Detta påvisar även Samuelsson (2012) då 

många nyblivna föräldrar förlorar en del av sitt tidigare kontaktnät till förmån för nya 

kontakter med personer i samma situation som dem själva. De nya intressena och de nya 

utmaningar personer som blivit föräldrar ställs inför bidrar till att skapa nya delar av ens 

personlighet (Stern, 1999, s 9), vilket gör att mammorna söker andra kontakter än tidigare, 

men även utsätts för nya etiketter och kritik som tidigare inte behövts bemötas.  För att 

bemöta dessa söker en del kontakter och stöttning utifrån, samtidigt som det är viktigare att 

uppfatta omgivningen som stöttande än att den faktiskt är det (Zeng, 2014). Närhet till de som 

framför kritiken kan göra att mammorna hellre söker stöd på internet eller i andra sociala 

sammanhang, än att försöka övertyga närstående om att mammans sätt att hantera sitt barn är 

det rätta. Det är också lättare att distansera sig från utomståendes åsikter, om dessa inte är av 

positiv karaktär. Samtidigt är kritiken olika beroende på hur ens socioekonomiska status ser 

ut, men även när och hur situationen ser ut vid tillfället för att skaffa barn (Hawkings och 

Sennott, 2014). Hur en bra mamma är beror i viss mån på socioekonomiska tillgångar, då 

högre socioekonomiska tillgångar medger större möjligheter att ge barnen både vad barnen 

såväl som föräldrarna önskar. Detta påverkar bilden av hur en bra mamma är, medan bilden 

av en dålig mamma inte påverkas i lika hög utsträckning. 
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Mammors identitet kan undersökas på flera sätt. Stern (1999) utgår från ett psykologiskt 

perspektiv, men kan på flera sätt användas för att analysera mammors sätt att agera och 

uppleva sin omvärld utifrån ett sociologiskt angreppssätt. Hawkings och Sennott (2014) tittar 

mer på fertilitet och normer kring när och hur många barn som skaffas, vilket kan ses som ett 

uttryck för klass såväl som identitet.  

Metod 

Design 

 För att få insiktsgivande svar på våra frågeställningar valdes en kvalitativ ansats, då denna 

ansats kan definieras som att den ifrågasättande av sådant som på förhand är antaget som 

vedertaget, för att förstå hur de som studeras skapar skillnader och gränsdragningar (Aspers, 

2011, s 14), då intentionen är att skapa en djupare förståelse och nya insikter om hur mammor 

förhåller sig till omvärlden i den nya rollen som mamma. 

 Intervjuer av öppen och semistrukturerad karaktär ansågs vara en lämplig metod för att 

utvinna information som kunde bidra till ökad förståelse samt besvara forskningsfrågorna: 

Hur definieras en bra/dålig mamma? Hur förhåller sig mammorna till kategorierna bra/dålig 

mamma? Detta då det skapade en möjlighet att följa upp intressanta svar med lämpliga 

följdfrågor för att ytterligare tydliggöra eller belysa informanternas uppfattning och erfarenhet 

(se Aspers, 2011, s 143). 

 För att öka viljan att delta i undersökningen hölls intervjuerna korta och de hölls på en 

neutral plats där barnen kunde vara med, men där det också fanns andra föräldrar som kunde 

hjälpa till ifall det skulle behövas. Det är möjligt att intervjuerna fått en djupare karaktär på en 

mer intim plats. Dock valdes denna plats för att få en god tillgång till informanter med 

möjlighet till återkoppling till fältet vid behov. 

 Intervjun delades upp i två delar; en del med bakgrundsinformation (som redovisas i tabell 

1 i resultatdelen), följt av sex stycken huvudfrågor plus följdfrågor (se appendix 1). 

 I analysen av datamaterialet kommer en komparativ analysteknik användas. Tekniken går ut 

på att jämföra två eller flera begrepp eller kategorier, med ett annat begrepp eller kategori 

(Aspers, 2011, s 205). Detta kan exemplifieras av att vi har valt att jämför likheter och 

skillnaden mellan de utvalda områdena och kopplat ihop det med teorier och tidigare 
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forskning. I enlighet med Aspers (2011, s 205-206) definition av komparativ analys kommer 

tidigare nämnda kategorier att jämföras med bas i de transkriberade intervjuerna. Detta för att 

belysa skillnader och likheter mellan mammors sätt att uppfatta sig själva och andra som 

bra/dåliga föräldrar, i två valda områden med olika socioekonomisk status. 

Urval  

Urvalet består av kvinnor i Stockholm som fått barn under de senaste 24 månaderna och 

besöker öppna förskolan.  

Utifrån idén om hur skillnader i socioekonomisk bakgrund kopplas till livsstilar valdes två 

förorter till Stockholm ut grundat på kommunfullmäktiges sammansättning (se 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Kommunfullmaktige-och-

Kommunstyrelsen/Partierna-i-Stadshuset-/), såväl som den generella utbildningsnivån och 

inkomstnivån i områdena. I område ett återfinns en vänsterorienterad politik, en lägre 

inkomst, men även lägre utbildningsnivå och en högre frekvens av kvinnor som arbetar i det 

som anses vara kvinnodominerade yrken, såsom vård och omsorg (Evertsson, 2013, s 58-59).  

Område två domineras av en höger-mittorienterad politik (se 

http://www.sollentunax.se/polper/list.php?group=1) och medel- och höginkomsttagare samt 

en högre utbildningsnivå än område ett (se http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-

statistik/Din-kommun-i-siffror/?compare=1ochregion=0163 och 

http://www.dn.se/sthlm/klyftorna-okar-mellan-stockholms-stadsdelar/).  

Båda områdena hade flera öppna förskolor, men två identifierades som lämpliga baserat 

var de låg inom områdena. De öppna förskolorna var placerade i tätorten inom respektive 

förort. För att begränsa urvalet exkluderades pappor samt mammor med barn som är äldre än 

24 månader. Urvalet begränsades även till tio kvinnor, varav fem från varje område. 

Datainsamling  

Efter att områden valts ut baserat på socioekonomisk grund kontaktades föreståndarna på 

de två öppna förskolorna för att få ett godkännande att få komma dit och utföra en rad 

intervjuer med besökande mammor. Därefter avtalades tid under öppna förskolans öppettider, 

vilket var begränsade till ett antal dagar och timmar per dag. Det rekommenderades att 

intervjuerna skulle ske under förmiddagen, då mammor till yngre barn oftast gick hem innan 

lunchen.  
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Vid intervjutillfällena informerades informanterna muntligen om undersökningens 

innehåll, vad intervjun skulle handla om samt upplystes även om att undersökningen kommer 

att genomföras i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Efter detta tillfrågades mammorna som befann sig på öppna förskolan under den 

avtalade tiden om de kunde tänka sig bli intervjuade. Endast en mamma uttryckte att hon inte 

önskade delta i denna undersökning. Detta kan ha varit ett resultat av att intervjuerna hölls av 

två intervjuare, alternativt plats eller inspelning. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär utifrån en intervjuguide (se appendix 1). 

Intervjuerna hölls av båda författarna. Frågor såsom ”vad tycker du är en bra mamma?” och 

”har andra människor haft åsikter om ditt föräldraskap?”, men även frågor om kläder, leksaker 

och aktiviteter. Frågor om informantens bakgrund redovisas i tabell 1 under resultat. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. En informant i område ett avböjde att 

bli inspelad, varvid en av författarna intervjuade medan en transkriberade löpande. Dock 

underlättade inspelningen kodningen och en korrekt återgivning av vad som sades under 

intervjun. Transkriberingarna kodades utifrån teman som redovisas i analysen av 

datamaterialet. 

 Resultat  

Vid besöken ställdes ett antal frågor, där intervjun var uppdelad i två delar: en del där vi 

sammanfattade bakgrundsinformation, samt en del med sex stycken grundfrågor samt 

följdfrågor och förtydliganden. Nedan ses en sammanställning av bakgrundsinformationen. 

Område ett är det område som bedömdes ha lägre social status och prestige, samt i högre 

utsträckning en röd majoritet i kommunfullmäktige. Område två var det med högre 

socioekonomisk status samt med en blå majoritet i kommunfullmäktige. 

Namnen är anonymiserade och fingerade.  
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Tabell 1. Sammanställning av bakgrundsdata med fingerade namn samt kodade 

områden/socioekonomisk bakgrund. 
Namn Socioeko

nomisk 

bakgrun

d/Områd

e 

Ålder Antal 

barn 

Ålder på 

barn 

Utbildning Arbete Civil 

status 

Boendeform 

Sara 1 25 2 2 ½ och 8 

mån 

Gymnasium Barnskötare Gift Hyresrätt 

Emma 1  27 3 8år, 6år 

och 18 

mån 

Grundskola Studerande Gift Hyresrätt 

Elna 1 30 1 18 mån Högskola Barnskötare Gift Bostadsrätt 

Linda 1 31 1 11 mån Högskola Förskolelärare Gift Hyresrätt 

Emilia 1 40 3 14år, 11år 

och 11 

mån 

Gymnasium Barnskötare 

 

Gift hyresrätt 

Christina 2 34 2 6 år, 11 

mån 

Högskola Arkitekt Gift Bostadsrätt 

Maria 2 31 3 7 år, 5 år, 

4 mån 

Gymnasium Barnskötare Gift Villa 

Ida 2 37 3 6 år, 4 år, 

4 mån 

Högskola HR/Personal Gift Villa 

Anna 2 37 2 5 år, 11 

mån 

Högskola Chef Gift Bostadsrätt 

Lisa 2 35 2 5 år, 11 

mån 

Gymnasium Bankanställd Gift Villa 

 

I resultatet framkom även nedan, vilket redovisas tematiskt. Redovisningen av det 

empiriska materialet genererar nya frågeställningar, men också meningsfulla och centrala 

begrepp som vi redovisar nedan genom att koppla samman undersökningsfynden med tidigare 

forskning och teori för att besvara forskningsfrågan.  

Klass och femininitet 

I område ett var det endast en person, Elna, som ägde sitt boende. I område två ägde alla 

sina boenden. Alla informanter var gifta, men utbildningsnivån skiljde sig mellan dem även 

inom områdena. Däremot såg vi att alla informanter utom en i område ett arbetade inom 

förskolan. Denne studerade på grundläggande nivå. Endast en hade formell 
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högskoleutbildning i Sverige, medan i område två var det två informanter som hade 

gymnasium som högsta avslutade utbildning. Resterande tre hade högskoleutbildning 

antingen på kandidatnivå eller högre som högsta avslutade utbildning. Informanterna befann 

sig åldersmässigt mellan 25 och 40 år. I område ett var åldersspannet 25 till 40 år. I område 

två var åldersspannet mellan 31 och 37 år. Antal barn låg mellan ett och tre stycken. I område 

ett hade två informanter ett barn var, medan i område två hade informanterna 2 respektive 3 

barn.  

I område ett arbetade majoriteten av deltagarna inom förskola (alla utom Emma), och då 

framför allt som barnskötare. I område två var det bara en person, Maria, som arbetade som 

barnskötare. Anna hade en chefsposition, Christina var arkitekt, medan Ida arbetade som 

HR/personalansvarig och Lisa arbetade på bank.  

I område ett hade vi i viss mån språksvårigheter som försvårade intervjun, vilket kan ha på 

verkat svaren vi fick. Detta löstes genom att komplettera med förtydliganden på antingen 

svenska eller engelska. I område två var detta inte ett problem, däremot skiljde sig 

tolkningarna av frågorna något från område ett. På frågan ”är andras uppfattning om dig som 

mamma viktig för dig?” svarade informanterna olika, beroende på vilket område de tillhörde.  

Sara, område ett, säger ”(…) det är viktigt att andra tycker att man är bra som mamma, 

men det är också viktigt att man kan vara bra för sig själv och för sin familj – det är en så fin 

känsla att vara mamma och familj” medan Anna, område två, uttrycker sig såhär: ”nej, det är 

det nog inte (andras uppfattning). Jag känner mig så trygg i min mammaroll, men ja, skulle 

man hört något negativt är det klart man blivit ledsen. Ingen vill ju höra att de är en dålig 

mamma”. Det påtalas inte i område ett att utomstående från familjen har negativa åsikter om 

mammans föräldraskap, medan det i område två påtalas att detta är något mammorna tänker 

på och vill undvika. 

På frågan ”Är val av aktiviteter, kläder och leksaker något som är viktigt för dig?” fick vi 

nedan svar. Även här skiljer sig svaren mellan områdena. 

Sara, område ett; ”Visst är det (kläder, aktiviteter, leksaker) viktigt, och roligt, men mina 

pengar är slut! Tycker inte om att neka mina barn något, så om de vill ha något köper jag det! 

De har gränser, men jag tror inte på att inte ge dem det de vill ha” 

Lisa, område två; ”Kläder… det enda är att de ska vara funktionella, annars har jag inga 

(preferenser) så… och det här med aktiviteter kan jag nog inte säga är så viktigt för mig för 

vår äldsta (son) går inte på någon aktivitet (skratt) jag tycker det är väldigt hetsigt idag, det 

här med aktiviteter för det känns som att om du inte börjat med något innan du är tre så är 

det kört, då är du inte välkommen. Den hetsen gör mig väldigt anti. Jag tycker det är bättre 
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att avvakta lite tills koordinationen och viljan gör att han (barnet) själv kan komma hem och 

”mamma, pappa, det här skulle jag vilja göra”.  

I område ett vill mammorna ge barnen allt de kan tänkas behöva, medan i område två 

påvisas snarare en önskan om att barnen ska tala om eller definiera vad barnet själv vill ha, 

göra eller behöver. 

 

Föräldraskap 

På frågan ”Vad innebär det för dig att vara en bra mamma?” svarade alla informanter 

likvärdigt med emfas på att en bra mamma har gott om tid för sina barn, vara tillgänglig, har 

sina barn nära sig (fysisk närhet), är ärlig och tydlig, samt bryr sig om och uppfyller barnets 

grundläggande behov, även om det inte fanns någon entydlig bild av vad eller hur en bra 

mamma är. Egenskaper som var viktiga enligt informanterna var lyhördhet, lugn, gott om 

tålamod, omhändertagande samt förmåga att erbjuda trygghet. Viktigt var också att ägna tid 

och uppmärksamhet till barnen, både kvalitativ och kvantitativ tid.  

Vad som är en bra mamma definieras likvärdigt mellan våra informanter. Dock verkade 

definitionen av en bra mamma vara otydlig, men en dålig mamma är överlag någon som inte 

ägnar tid åt sina barn utan istället prioriterar annat, exempelvis TVn eller iPaden, inte 

uppfyller de grundläggande behoven, samt inte ser barnets behov. Flera informanter sa att en 

dålig mamma är motsatsen till en bra mamma, men flera, speciellt i område två, poängterade 

att föräldraskapet skiljer sig väldigt mycket mellan föräldrar och att alla barn är olika och 

därmed behövs olika mängd regler och olika mycket tid och uppmärksamhet. Att ta sig tid att 

umgås med sina barn verkar vara det huvudsakliga i att vara en bra mamma, och att inte ta 

den tiden kan uppfattas som att mamman inte tar sin mammaroll på allvar. Det är tydligt att 

tid ägnat med barnen hänger ihop med informanternas uppfattning om barnets trygghet. 

Endast en informant påtalade drogmissbruk eller alkoholkonsumtion som en viktig del av att 

vara en dålig förälder och endast en annan definierade en dålig mamma som en person som 

gör farliga saker mot sina barn eller utsätter sina barn för fara, alternativt är okänslig inför 

barnets behov.  

På frågan om huruvida våra informanter känt sig värderade i sin föräldraroll eller om andra 

haft åsikter om deras sätt att vara föräldrar var de i område två mer benägna att svara med att 

de blivit värderade framförallt av nära familj såsom den egna mamman eller av svärmor, 

samtidigt som det var viktigt att poängtera att det inte var av ovilja eller för att vara elak, utan 
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snarare för att andra ville komma med goda råd, trots att dessa råd inte alltid var önskvärda 

eller efterfrågade. De vanligaste råden gällde barnens rutiner och matvanor. I område ett var 

det endast en av informanterna som svarade att hon blivit värderad och fått oönskade råd, och 

då framförallt om mat och amning. Samtidigt beskrev de flesta av informanterna att det var 

väldigt viktigt med bekräftelse och uppmuntran vid första barnet, men vid barn nummer två 

respektive tre upplevde informanterna att de var så trygga i sin roll som mamma att de varken 

behövde eller önskade råd, samtidigt som omgivningen antingen slutat ge råd alternativt hade 

informanterna slutat uppmärksamma råden, då de inte kände något behov av dem. En av 

informanterna förklarade också att man är känsligare för kritik och råd i början av 

graviditeten, och förklarade detta med hormoner och eventuell otrygghet i den nya, okända 

rollen som mamma.  

Att uppmuntras eller att få höra att man som mamma gör ett bra jobb var viktigt för flera 

av våra informanter, men vid nedvärderingar eller åsikter från utomstående valde 

informanterna att inte lyssna, om de ens hört något sådant. I område två sade flera att 

informantens föräldrar eller partners föräldrars åsikter förvisso var viktiga, men att den 

viktigaste åsikten var deras egen, deras partner samt deras barns nöjdhet. 

Att anpassa sin föräldraroll till olika situationer var inte något någon av informanterna sa 

sig göra, utan snarare arbetade alla för att vara konsekventa och tydliga med regler och villkor 

för barnen. Däremot anpassade informanterna kläder och hur robusta kläderna är till den 

omgivning och situation man befann sig i. Det tydligaste exemplet var att till öppna förskolan 

kom barnen i lekvänliga men robusta kläder, medan till festligare tillfällen fick barnen något 

festligare klädsel. Hur viktigt kläder var berodde till stor del på informanternas intresse för 

kläder och mode. Endast en av informanterna sade sig försöka undvika att klä sina barn i 

genusstereotypa kläder, men överlag följde barnen en tydlig dikotomi om tjej/kille. Denna 

informant hade vid flera tillfällen varit med om att barnets kön misstagits, men då hade 

antingen hon eller, vanligast, hennes andra dotter påtalat att det faktiskt var en flicka. 

Informanten påtalar också att det är svårt att se skillnad mellan flickor och pojkar på 

spädbarn. 

Alla informanter hade vid något tillfälle bläddrat i antingen ViFöräldrar, Mama eller 

liknande tidning, då alla föräldrar får dem hemskickade vid barnets födsel. Framförallt vid 

första barnet ville föräldrar läsa på och utöka sin kunskap för att ha större förståelse samt 

kunna förbereda sig inför vad som kommer hända i nästa utvecklingssteg. Generellt användes 

dessa tidningar som ett sätt att hämta in kunskap, samtidigt som stora delar av vad man läst 
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eller diskuterat i exempelvis mammagrupper ignorerades till förmån för vad som kändes rätt 

för informanten och dennes barn.  

Christina, område två: ”Man får ju en bok om att bli förälder, men sen så föräldragruppen 

är bra som man kan ha möten med på BVC och öppna förskolan, och att prata med andra 

föräldrar är ju väldigt bra (…) och nu finns ju allting på internet, så har man en fråga kan 

man bara googla…” 

Föräldraskapet verkar också se lite olika ut i område ett och två. I område ett nämner ingen 

av våra informanter sin makes roll i uppfostran av barnen och inte heller talar de i någon 

större utsträckning om att de ska återgå till förvärvsarbetet efter föräldraledigheten. Dock 

talade de genomgående om sin yrkesroll, då alla mammor utom en som studerade, arbetade 

inom barnomsorgen i område ett, som en viktig del för att skapa trygghet i mammarollen och 

kompletterade kunskapen med information. 

Mammorna i område två utgick snarare ifrån sin egen grundtrygghet, inhämtade kunskap 

och insikter genom att gå i mammagrupper, läsa bloggar eller hemsidor samt genom att läsa 

böcker samt tidningar, men även genom att kommunicera med andra föräldrar: 

Elna, område ett: ”Jag har ganska bra självförtroende och jag har ju jobbat med små barn 

tidigare så jag vet hur det funkar. Jag är förskolelärare också, så jag är ganska medveten om 

vad jag vill” 

Emilia, område ett: ”Jag hade (ViFöräldrar och Mama) från början, när jag var gravid 

och var medlem på några av dem. Men eftersom jag själv jobbat som barnskötare med små 

barn och träffat andra föräldrar, och har två egna barn sedan innan så vet jag och jag har 

ganska bra erfarenhet hur jag kan ta hand om honom. Däremot så vill jag ha koll på hur 

världen går framåt. När man är gravid får man ett par sådana tidningar hem, och under tiden 

jag blev gravid blev även mina arbetskollegor också de, och genom dem kom jag i kontakt 

med olika facebookgrupper som handlade om mamma, moderskap och barn. Det är bara att 

gilla sidan så får man regelbundet information om det… Man fick Libro-tidningarna också, 

vilket var bra. Det finns massa om föräldrar och sånt i dem och de skriver om mat, barn etc. 

Jag tycker att det varit bra för mig eftersom det är 11 års skillnad mellan mina två sista 

barn”. 

Då tidningarnas syfte är att sälja lösnummer var det flera som poängterade att det var vissa 

ämnen som kom upp oftare än andra, exempelvis sömn och mat, men det var endast en 

mamma som faktiskt hade valt kläder utifrån tidningen. Däremot var ViFöräldrars bäst-i-test-

tester uppskattade vid planerade inköp, speciellt vid avseende av funktion exempelvis på 

ytterkläder, då alla informanter i område två och flera informanter i område ett var 
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intresserade av att köpa kläder och leksaker av god kvalitet. I område ett var det extra viktigt 

att välja leksaker som var säkra för barn, speciellt med hänsyn till kemikalier. Alla 

informanter sade sig föredra träleksaker över plast och köpte hellre bättre leksaker som höll 

längre – kvalitet över kvantitet.  

Samtidigt var både val av kläder och leksaker något informanterna tänkte på och ägnade 

viss tid att fundera över. I område ett uttryckte en av informanterna att hon gärna skulle lägga 

mer pengar på både kläder och leksaker, men att hennes pengar var slut. Detta var ingenting 

som påtalades i område två, även om ett par av mammorna sade sig tycka att kläder och 

leksaker var roligt och viktigt.  

Barns aktiviteter var också något våra informanter ägnade en del tid åt, men då barnen var 

så små var det viktigaste att leka mycket med dem. En mamma påtalade dock att hon kände 

sig stressad över att barn förväntades ha minst en eller ett par aktiviteter som denne ägnade 

sig åt innan tre års ålder, då barnet annars inte uppfattades som välkommet inom valfri 

aktivitet.  

Identitet 

Mammorna utgår ifrån en eller flera idéer om hur en bra mamma ska vara. Idén och bilden 

av en bra respektive en dålig mamma påverkar mammor och är något de medvetet och 

omedvetet tar hänsyn till när de skapar sig själva som mammor. Att vara en bra mamma och 

att uppfostra barnen på ett bra sätt blir till viktiga aspekter av mammornas vardag, samtidigt 

som mammorna menar att det framförallt är de själva och deras närmsta familj som behöver 

tycka att de är bra mammor, medan mer avlägset utomståendes åsikter är mindre viktiga: 

Ida, område två: ”om min svärmor skulle tycka att jag är världens sämsta mamma skulle 

det ju inte vara så kul, men om ni skulle tycka det skulle jag inte tänka så mycket på det, 

eftersom ni inte känner mig… eftersom vi inte är beroende av närhet” 

Att vara en bra mamma och att uppfostra barnen på ett bra sätt blir viktigare delar av 

mammornas vardag, samtidigt som de själva vill utgå ifrån den egna intuitionen om hur deras 

moderskap ska se ut för att anpassas till barnen. Mammorna lägger också mindre vikt vid hur 

andra uppfostrar sina barn, då de utgår ifrån att barnen kan ha andra behov än deras eget/egna. 

Detta gällde framförallt de som inte arbetade med barn och när mammorna var 

förstagångsföräldrar. 

Linda, område ett: ”Jag tror du kan få goda råd, men man ska inte låta andra pressa en att 

göra saker som inte passar en. Jag tänker inte så mycket på andras val, utan försöker tänka 
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mest på mitt eget. Andras val spelar ingen roll för mig, men jag gillar att få andras råd när 

det gäller bra kläder och aktiviteter – de här sakerna kan du köpa här…”  

Samtidigt som det är viktigt att göra det bästa för sina barn är det viktigast att det känns bra 

för mamman utifrån den situation denne befinner sig i, snarare än att anpassa sig till andras 

förväntningar och åsikter. Det är lättare för mammorna att ta till sig handfasta råd om kläder 

eller leksaker, snarare än om hur deras uppfostran bör se ut. Det ses det som kritik mot dem 

som föräldrar, men avfärdas också med att andra inte känner deras barn och deras 

familjesituation. 

Emilia, område ett: ”En bra mamma… Först och främst måste man tänka på när man 

skaffar barn. Att man ska ta hand om dem, och att man lyssnar på barnet och visar kärlek…. 

Det finns ju folk som tycker annorlunda. Det var många som sa till mig ”hur kan du skaffa 

dig ett till barn nu när du har så stora barn och själv är nära 40?” men jag sa ”nej, det har 

alltid varit mitt mål att ha 3 barn” och så tar jag ju hand om andras barn så jag kan klara 

mig och ta hand om mitt barn. Så jag är jätteglad att jag fick mitt tredje barn, faktiskt (…)” 

Det verkar som att mammorna överlag tenderar att se andras åsikter och normer som något 

de vill anpassa sig till, men om mammans egen åsikt och övertygelse är stark nog kommer 

andras åsikter och synpunkter inte att påverka beslutet om exempelvis att skaffa fler barn. I 

hög grad verkar självförtroendet och tilliten till den egna kunskapen vara det som avgör hur 

mycket andras åsikter påverkar mamman. 

Christina, område två: ”Min svärmor har åsikter om våra rutiner, men det brukar 

svärmödrar ha, hon brukar säga nu har ni för lite kläder på barnen, eller så har ni för mycket 

kläder,,,, ska de inte äta nu?, hon verkar lite hungrig, ska hon inte sova, hon ser trött ut”, 

”min man har en syster och de har väldigt såhär rutiner och min svärmor har umgåtts väldigt 

mycket med dem och då blir det att hon tänker att vi också ska ha samma rutiner som dem… 

och det är inget illa menat utan hon tycker ju egentligen att vi gör ett jättebra jobb också sen 

är det ju småsaker ibland”.  

Omgivningens åsikter är olika viktiga beroende på vem som framför kritiken, men på det 

stora hela verkar mammorna själva känna sig trygga i att fatta beslut som fungerar för deras 

egna barn. 

Maria, område två: ”När jag fick första barnet så var det mycket diskussioner om att 

barnet ska börja äta vanligt mat, alltså man ska laga mat och inte köpa burk mat till exempel, 

bara en sån grej kan vara viktigt att man tänkte på att de klart att jag ska stå och laga mat 

och inte köpa mat. Det var också såna påtryckningar utifrån också om hur man ska göra, 
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idag känner jag mig mer säker i mamma rollen än va jag hade gjort förut när jag fick första 

barnet…”.  

Vidare berättar Maria, område två: ”Jag tycker alltid att det är intressant att höra andra 

föräldrars när de berättar hur de upplever saker. Och det är som är bra att man kan känna 

igen sig visa grejer som de berättar”.  

Detta påvisar hur intresset för ny kunskap och gemenskap i den nya situationen som 

mamma bidrar till att mammorna söker sig till nya grupper för att kunna utbyta intressen. 

Andras åsikter om mammans uppfostran är inte avgörande för hur denne i framtiden skapar 

ordning och struktur i familjelivet, även om andras berättelser och erfarenheter ses som en 

god källa till kunskap och ny information. Det kan också ses som en trygghet att höra hur 

andra upplevt och hanterat liknande situationer, dels för att få bekräftelse på att det finns 

andra som upplevt saker på liknande sätt som de själva. Detta är extra viktigt för 

förstagångsmammor, medan mammor med flera barn snarare förlitar sig på sin egen 

erfarenhet än andras  

Diskussion av resultat 

Då det kan vara svårt att särskilja klass och femininitet från identitet och föräldraskap, 

vilka varit teman i tidigare delar, kommer nedan diskussion inte att delas upp efter denna 

kategorisering, utan behandlas löpande i texten. Trots svårigheterna att särskilja de tre 

huvudtemana ifrån varandra i diskussionen har det varit viktiga för analysen såväl som 

frågeställningarna som använts vid intervjuerna med mammorna. 

Mammorna i studien svarade i viss mån väldigt lika på frågorna, men bakgrunden till och 

hur de kom fram till svaren skiljde sig åt mellan område ett och område två. I område ett 

hänvisade mammorna till yrkeslivserfarenheten, medan de i område två snarare hänvisade till 

kunskapsinhämtning och intuitiv känsla av vad som var en bra eller en dålig mamma, samt 

hur kunskapsinhämtningen gick till när det behövdes ny eller kompletterande kunskap. Det är 

möjligt att detta är en skillnad som kan förklaras genom klass och förförståelse för vad som 

förväntades av kvinnorna i rollen som mamma, men det kan också vara ett resultat av att 

mammorna i område ett hade andra förväntningar och reaktioner på hur det är att delta i en 

intervjustudie. 
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I resultatet framkom det att mammorna i område ett talade i högre grad om moderskapet 

utifrån sitt eget ansvar, i jämförelse med område två som istället talade om föräldraskapet som 

ett gemensamt projekt tillsammans med deras partner, i detta fall, make. Att det särskiljer sig 

så pass mycket i hur man talar om föräldraskapet skulle kunna vara relaterat till olika livsstilar 

och levnadssätt, utifrån socioekonomisk bakgrund, då livsstilarna och även tidigare kunskaper 

skiljer sig avsevärt mellan mammorna i område ett och område två. Detta är något som 

Skeggs (2012) beskriver i sin bok om respektabilitet, kopplat till klass och upplevelsen av att 

göra sitt genus på ett korrekt och respektabelt sätt. I område två var det synnerligen tydligt att 

det inte bara var mammorna som tog hand om barnen, även om det framställdes som att de 

tog det huvudsakliga ansvaret, åtminstone under den delen av föräldraledigheten som de tog 

ut. Vidare var mammorna i område ett ovilliga att berätta om eventuell kritik, och när de fick 

frågan ”har du upplevt att andra haft åsikter om ditt föräldraskap” blev svaret påfallande ofta 

att de fått höra positiv feedback, men ingen egentlig kritik. Samtidigt var det olika viktigt för 

mammorna att uppfattas som en bra mamma av andra beroende på huruvida de tillhörde 

område ett eller två, även om det var viktigt att uppfatta sig själv som en bra mamma, och att 

uppfattas som en bra mamma av sin familj inom båda områdena.  

Skeggs (2011, s 142-143) skriver att mammor i arbetarklassen som vill höja sin egen status 

för att öka möjligheterna för sina barn i högre utsträckning väljer att lägga de ekonomiska och 

kunskapsmässiga resurser som finns tillgängliga på sina barn och ser denna prioritering som 

en investering i respektabilitet. 

I område ett sa mammorna ingenting om barnens pappor, inte ens i förbifarten, medan i 

område två var pappornas roll självklar. Att uppfostra barn var tydligt ett gemensamt projekt 

som innebar att båda föräldrarna skulle vara delaktiga i barnens liv och vardag. Detta var dock 

ingenting som togs upp bland mammorna i område ett. Det är möjligt att detta beror på 

klasskillnader – att medelklassens normer i högre utsträckning bidrar till att skapa ett 

gemensamt ansvar till följd av en ökad jämställdhetsdebatt och diskussion. Mammorna i 

område två hade yrken och positioner på arbetsmarknaden som troligtvis kan generera en god 

inkomst, medan de i område ett hade yrken som i högre utsträckning tillhörde en lägre 

inkomstgrupp. Eftersom studien inte gick ut på att studera inkomstskillnader kan detta inte 

garanteras, men det vore inte omöjligt att pappans inkomst blev viktigare i område ett, då 

mammans inkomst var relativt låg och att det påverkade dels möjligheterna men även 

sannolikheten för att papporna skulle ha råd att ta ut föräldraledighet. Om inte annat är det 

möjligt att pappan behövde kompensera för den inkomstförlust mammans föräldraledighet 

innebar, och att det därför kan pappans roll i hemmet komma att bli mindre. Det är även 
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möjligt att pappans roll i barnets uppfostran inte är lika viktig, jämfört med en del andra 

kulturer, vilket Bergnher (2015) redogör för i sin artikel, är mammans ansvar att uppfostra 

och utbilda barnet. I område ett var det flera av mammorna som hade invandrarbakgrund och 

som också påtalade detta, medan det i område två snarare var genomgående svensk, 

medelklass som representerades. 

Inkomsten var inte något som det talades om. I område två påtalades det dock att familjen 

gjorde gemensamma justeringar och neddragningar för att få ekonomin att gå ihop. Dock sas 

det att även mammorna måste arbeta och tjäna pengar. I detta område identifierade 

mammorna sig också som den yrkestitel alternativt utbildningstitel de hade i arbetslivet, 

medan i område ett presenterade mammorna svaret ”mammaledig” när de fick en fråga om 

yrke. Det sades inte explicit att mammorna i område två identifierade sig mer med sin 

utbildning, även om detta snarare var självklart. Det är möjligt att om en person investerat en 

större mängd tid åt att studera vid högskola för att nå en titel och en kunskapsnivå kommer 

man inte lägga ifrån sig den identiteten för att man får en ny, utan snarare komplettera den 

sidan med en ny sida, medan om personen istället har investerat mindre i sin utbildning 

kanske väljer att se moderskapet som en större del av identiteten än personen annars kanske 

hade gjort.  

Mammorna hade svårt att beskriva en bra mamma och upplevdes motvilliga att beskriva en 

dålig mamma. Det finns dock en generell bild, som florerar hos alla informanter, av att 

mammor som inte tar hand om sina barn, inte uppfyller barnets grundläggande behov 

och/eller utsätter sitt barn för fara inte är en bra mamma. Detta illustreras i intervjuer med 

mammor i båda områdena av uttalanden om att ”alla gör sitt bästa”, samtidigt som ingen av 

mammorna ville bedöma andras föräldraskap eftersom varje barn kräver olika saker. 

Mammorna vill inte förknippas med bedömningar av föräldraskapet, vare sig sitt eget eller 

andras, när det sker kan det mynna ut i argumentationer eller till och med avstånd till de som 

kritiserar föräldraskapet. Samtidigt poängterades det att det endast var närstående och vänners 

åsikter om föräldraskapet som faktiskt var viktigt, medan främlingars bild inte var viktigt, 

eftersom det antogs att utomstående inte kände till bakgrundshistoria eller kände individerna, 

och därför inte kunde göra en rättvis bedömning.  

När ens bästa inte är tillräckligt kan det vara aktuellt att tala om mindre bra föräldraskap, 

men det är också en värdering som mammorna drog sig för att applicera på andra, speciellt 

om de själva har barn som krävt flera olika strategier för att det ska fungera bra i relationen 

mellan mamman och barnet. Samtidigt poängterades det att varje barn är unikt, vilket gör att 

föräldraskapet unikt. Detta gör i sin tur att en bra mamma respektive en dålig mamma är 
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svårare att definiera eftersom det är i relationen till barnet en förälder blir bra/dålig som 

förälder. Inte bara så att det är i relation till barnet en person blir en bra eller dålig förälder, 

utan barnet överhuvudtaget skulle personen inte identifieras som förälder till att börja med. 

Det är också därför Stern (1999, s 18) menar att mammor utvecklar en ny del av sin 

personlighet när de får barn.  

Enligt Stern blir kvinnorna mer intresserade av kvinnliga gemenskaper än vad man kanske 

har varit tidigare (1999, s 20). Detta är något som även Chen i sin artikel om ”Don’t call me 

that: A techno-feminist critique of the term Mommy Blogger (Chen, 2013) påpekar att det 

sociala nätverk skapar gemenskap som bidrar till möjligheter att skapa en egen bild av 

mammarollen och en egen version av sin identitet som mamma, vilket kan stärka deras 

självkänsla och öka välbefinnandet. Det skapas även en ny mentalitet kopplat till moderskapet 

och som av nödvändighet kommer bli det som vägleder mammorna under 

uppfostringsperioden. Detta leder till en omstrukturering av mammans känsloliv, såväl som 

utvecklandet av en helt ny sida av personligheten som kommer att ta plats vid sidan av de 

tidigare sidorna av ens personlighet, vilket är något som även Stern (1999, s 18) konstaterar. 

Från början antogs det att mammorna skulle tycka att kläder, leksaker och aktiviteter var 

en viktig del av föräldraskapet än det visade sig vara. Istället visade sig den viktigaste 

markören för gott föräldraskap vara vad och hur mammorna ändrat sitt liv för att anpassa det 

till barnets bästa. Att ge barnet tid var den största och viktigaste uppoffringen som en förälder 

kunde göra. Att ge tid och engagemang ansågs vara mycket viktigt hos mammorna i område 

två, medan de i område ett inte talade om tid som något som ansågs vara en uppoffring. Att 

leka med sina barn var dock genomgående viktigt för mammorna i båda områdena. Det är 

möjligt att tiden som en mamma med hög inkomst lägger på att leka och umgås med barnen 

ses som mer dyrbar än tiden som en mamma med lägre inkomst gör, men det är inget som 

explicit uttryckts och inte heller en del av undersökningen. 

Kunskap och erfarenhet gör att mammorna inte behöver samma råd och uppbackning, 

samtidigt som det fortfarande är viktigt att ha andra människor i liknande situationer att prata 

med. När ett barn föds förändras de nyblivna mammorna på ett oåterkalleligt sätt som 

kommer att påverka kvinnans vardag såväl som känsloliv (Stern, 1999, s 19). Nya intressen 

och förståelser av sig själv och andra skapas. Som mamma betraktar man omgivningen med 

nya ögon i jämförelse med innan.  

Tryckt media ansågs inte påverka informanternas val mer än möjligtvis undermedvetet, 

men andra människors uppfattning spelade större roll, speciellt om informanten endast hade 

ett barn. Andras positiva reaktioner verkade som positiv förstärkning och gjorde att 
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informanterna fokuserade på att fortsätta på den väg de slagit in på vad det gäller kläder, 

leksaker eller aktiviteter. Även Stern (1999, s 144-145) menar att andras uppfattning om en 

som mamma förvisso påverkar mammorna, men när modersrollen är utkristalliserad och 

upplevs som en självklar del av personligheten blir andras uppfattning om ens föräldraskap 

mindre viktig. Stern påpekar också att de nya nätverken som finns i mammans omgivning inte 

alltid är givande till trygghet i hennes roll som mamma.  

Omvårdnad och nutrition verkade ses som något så normalt och självklart, samtidigt som 

det i viss mån verkade vara en källa till oro. Å andra sidan var mat och nutrition något som 

var självklart och korrekt att tala såväl som att läsa om. Samtidigt menar Stoker (2015) att 

matregimer som erbjuds i tryckt media verkar negativt på mammors känsla av kunskap och 

kontroll, medan mammorna i både område ett och två snarare uttryckte en intuitiv känsla av 

vad som passade just deras barn. Denna känsla fanns även i områden som gällde kläder och 

leksaker. Dessa områden påverkades också av mammans intresse för exempelvis kläder, 

vilket i sig kan påverka hur barnen i framtiden kommer klä sig och se ut, utifrån 

konsumtionsvanor, vilket uttrycktes i både område ett och två. Om ett intresse för kläder 

saknas hos mamman blev kläderna i viss mån mindre viktiga, men barnet måste ändå ha 

kläder på sig. Dock blev fokus då huvudsakligen funktion, snarare än på form och färg. 

Endast en person av alla tio informanter uttryckte att de aktivt försökte undvika 

genusstereotypa kläder, utan istället föll det sig som något självklart att barnet tillhörde ett 

kön och att kläderna följde detta.  

Slutsatser och reflektioner 

Det är tydligt att kontaktnätet och att ha människor runtomkring sig som förstår ens 

situation är viktigt, men hur de skapar kontakt och vad de gör för att samla information skiljer 

sig i viss mån åt. Samtidigt ska inte skillnaderna överbetonas för hårt, utan det är snarare 

intressant att mammorna gör samma saker men använder olika kommunikationsvägar för att 

nå målet gällande kunskapsinhämtning och gemenskap.  

Det är möjligt att det hade varit större skillnader i definitionen av en bra mamma och hur 

viktigt statusmarkörer varit mellan grupperna om urvalet hade varit större, och även 

skillnaderna i den socioekonomiska bakgrunden varit större. Det är möjligt att skillnaderna 

varit större om jämförelsen hade varit mellan ett lågstatusområde mot ett högstatusområde, 

istället för ett område med relativt låg inkomstnivå och ett med en mellan- till 

höginkomstnivå. Det hade dock varit svårt att få fram informanter, då områden med låg 
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inkomst och status i Stockholm oftast innefattar en hög andel personer med 

invandrarbakgrund med låg nivå av kunskap i det svenska språket. Det vore intressant att 

undersöka hur de föräldrar som inte kan kommunicera på svenska och inte är integrerade i det 

svenska samhället gör när de uppfostrar barn, då det skulle kunna generera mer kunskaper om 

hur det skiljer sig att vara förälder under olika socioekonomiska förutsättningar i Stockholm. 

För att informera mammorna om alternativa intressen och kunskaper ligger det således på 

samhället och dess funktioner att forma kvinnors syn på moderskap från en tidigare ålder. 

Såväl som att utbilda och informera via framförallt internet och andra mammor, snarare än att 

försöka undervisa genom tryckt media. Detta för att information och kunskap lättare sprids 

genom sociala nätverk än via tryckt media.  

Självkänsla och självförtroende är viktiga aspekter under barnets uppväxt för att skapa en 

fungerande relation till barnet/barnen. För att stärka detta kan det vara aktuellt att ytterligare 

öka möjligheterna att knyta goda kontakter och skapa nya nätverk, vilket även kan bryta den 

eventuella isolering en del mammor kan uppleva. Öppna förskolan och föräldragrupper är 

goda exempel, men i denna studie har det inte varit möjligt att undersöka upplevelserna av 

föräldraskapet hos de som inte besöker öppna förskolan. Mammorna i område ett talade inte 

om föräldragrupper via mödravårdcentralen, vilket de i område två gjorde. Att utöka denna 

möjlighet och informera ytterligare om dessa är en möjlig väg att bidra till utökade nätverk 

och kunskapsutbyte mammor emellan.  

Under undersökningens gång uttrycktes det från papporna som besökte öppna förskolan ett 

intresse för en studie om pappans föräldraskap och hur detta görs. Eftersom fokus i denna 

uppsats legat på mammornas identitetskapande och förhållandet till omgivningen var det inte 

aktuellt att göra en så pass omfattande studie. Däremot skulle det vara intressant att se vad en 

motsvarande studie ger för resultat bland pappor. Det är då möjligt att jämföra dessa 

perspektiv med varandra för att se hur mammors och pappors synsätt skiljer sig. En 

undersökning som jämför mammors och pappors syn på föräldraskap skulle ge svar på flera 

frågor som uppkommit under studiens gång, samtidigt som det skulle kunna bidra till att 

förstå ett modernt föräldraskap genom att kartlägga hur jämställdhet mellan föräldrar 

uppfattas och görs utifrån kvinnors och mäns synsätt. 

Vidare finns det möjlighet att undersöka andra aspekter av föräldraskapet, inte bara utifrån 

föräldrarnas synvinkel. Att istället undersöka och tydliggöra hur individer utan barn uppfattar 

föräldraskap kan bidra till en ökad förståelse för vilka mekanismer som bidrar till att individer 

väljer eller väljer bort att skaffa barn. Även en tydligare undersökning av vilken information 

och kunskap som delas mellan föräldrar kunde vara av intresse för att kartlägga vilka normer 
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som påverkar föräldrar och vilken kunskap som belyses av vården och av andra föräldrar. Det 

är möjligt att det finns en diskrepans emellan dessa. Hur detta påverkar samhället eller 

individen är omöjligt att säga något om utifrån den information som framkommit genom 

denna undersökning.  

Utifrån resultaten kan det konstateras att mammor med mer än ett barn oftast upplevde en 

inre trygghet, vilket gjorde att utomståendes åsikter spelade mindre roll. För 

förstagångsmammor var detta inte lika tydligt. Samtidigt var alla mammor noga med att 

undvika att värdera andra, och ville heller inte bli värderad av andra. I område ett sades ingen 

ha upplevt negativ värdering, medan i område två var detta något som förekom men 

ignorerades om inte kritiken var både rättfärdigad och uttrycktes av någon närstående. Vidare 

skiljer sig mammorna inom de båda områdena vad det gäller hur de talar om föräldraskapet. I 

område ett lät det snarast som om mammorna var huvudsakligt ansvariga, medan i område två 

var föräldraskapet och uppfostran ett gemensamt projekt mellan make och maka. Detta är 

något som kan vara intressant att undersöka i framtiden, då det kan påverka hur föräldrar delar 

upp ansvaret för barnet såväl som föräldraledigheten, vilket i sin tur påverkar jämställdheten. 

Ingen av mammorna talade om klass, samtidigt som alla mammor identifierade sig som sin 

yrkesbakgrund. I område två sa flera ”jag är…” följt av sin yrkestitel, medan i område ett 

uttrycktes det snarare som ”jag är mammaledig, men jobbar som…”. Samtidigt uttrycktes en 

skillnad i hur mammorna talade om kläder, aktiviteter och leksaker. Detta är något som 

Skeggs (2011) också påvisar i sin studie. Skeggs (2011) talar dock inte om 

invandrarbakgrund, utan endast om arbetarklassens uttryck för femininitet och klass. 

Uppsatsens huvudsakliga mål har inte varit att redogöra för kulturella skillnader eller 

invandrarbakgrundens inverkan på moderskapet, samtidigt som det är något som författarna 

fått förhålla sig till vid intervjutillfällena på grund av språksvårigheter. Det kan dock vara ett 

relevant område att undersöka i framtiden, då det saknas vidare forskning. 

Sammanfattningsvis fanns det flera faktorer som påverkade mammorna. Alla mammor 

utgick ifrån att alla gjorde sitt bästa för sitt eget barn. Ingen ville heller påtala andras 

eventuella brister vad det gällde barnuppfostran. Trots det verkade alla mammor vilja 

diskutera och utbyta erfarenheter med andra mammor.  
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Appendix 1 

Intervjuguide 

 

Ålder: 

Antal barn:  

Ålder på barn: 

 

Utbildning: 

Grundskola  Gymnasium  Högskola  Annat 

Arbete: 

 

Civilstatus: 

Gift  Sambo  Särbo  Ensam

  Annat 

Boende 

Område:  Kodas om till område 1 / 2 (anonymisering) 

Boendeform: 

Hyresrätt  Bostadsrätt  Villa  Annat 

 

Kontakt: 

 

 

1. Vad innebär det för dig att vara en bra mamma? Vad är en dålig mamma?  
 

2. Har du upplevt att andra haft åsikter om ditt föräldraskap? Hur hanterar du det?  
 

3. Är andras uppfattning om dig som mamma viktig för dig? Hur upplever du det? 
Brukar du anpassa dig i din föräldraroll för att andra inte ska uppfatta dig som en 
mindre bra förälder? Exempelvis – gör du något hemma som du kanske undviker att 
göra i offentliga miljöer (affärer/skola/utomhus)?  Har du gjort något med intentionen 
att uppfattas som en bra mamma?  
 

4. Känner du dig värderad av andra mammor? 
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5. Läser du sådana tidningar tidningar som riktar sig till nyblivna mammor ex Mama 
eller ViFöräldrar?  Tänker du på medias och framförallt dessa tidningars framställning 
av mammor? Berätta! 
 

6. Är val av aktiviteter, kläder och leksaker något som är viktigt för dig? Upplever du 
tidningarna och media som säljande? Är kläder och saker något du tycker är viktigt 
och roligt? Tänker du på vad andra tycker om dina val? 
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Författarnas tack 

Ett stort tack riktas till våra informanter, som gjorde detta projekt möjligt, samt 

till föreståndarna på de öppna förskolor vi besökte. Ett varmt tack riktas också till vår 

handledare Ann-Zofie Duvander, samt till alla de som hjälpt oss på vägen. Utan er hade detta 

arbete inte kunnat genomföras. 

 

 


