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Abstract 

 

This study was conducted to investigate norms for motherhood and gender equality among 

Swedish mothers. The aim was to find if there are differences in how women relate to the norms, 

how they control impressions they send out, and if there is any conflict regarding these norms. 

Used theoretical framework was norms in general and impression management. We used a 

qualitative approach, and conducted interviews with mothers of young children.   

The results show that women relate to the norms about the good mother as a norm, feeling guilt 

and shame, not being able to reach up to all expectations, but also facing sanctions when being 

too good. On the other hand we find that the Swedish gender equality ideal, aren’t a norm but 

an ideal and that some women refer to equality in the household as a question of that both 

should be satisfied. We believe this is a proof of that the Swedish equality has not yet been 

integrated in the society norms, for our informants. We also find that norms and ideal affect the 

impression management. Various number of expectations therefore results into a norm conflict 

for the mother. All together these expectations are unreachable, and results in sanctions of for 

example guilt and shame. We introduce a new concept to describe all these norms and the norm 

conflict within the mother; norm conglomeration. Our conclusion are that to be a good mother 

you must be moderate both related to motherhood norms and ideals of gender equality.  
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

I dagens Sverige finns en mängd förväntningar och föreställningar kopplade till att vara mamma 

och vad det bör innebära. Enligt könsrollstänkandet, som fortfarande existerar och återskapas, 

tillskrivs kvinnan omvårdande egenskaper, varför hon både tidigare och idag anses som mer 

lämpad för att till exempel ta hand om barn (Gemzöe 2008). Det ideala moderna moderskapet 

innebär en mängd förväntningar på kvinnan, som hon bör leva upp till för att anses vara en god 

moder. Enligt Elvin-Nowak (2001) finns det föreställningar om att kvinnan är huvudansvarig 

för hem och barn, samtidigt som hon heltidsarbetar. Moderskapet kräver ett balanserande 

mellan arbete och familj, där barn alltid anses komma i första hand, och vilkas behov ska 

tillgodoses av modern. Det goda moderskapet är ett ideal, det är föreställningar om hur kvinnan 

bör uppträda för att vara en bra mamma. Elvin-Nowaks (2001) forskningsresultat visar att 

kvinnor upplever skam- och skuldkänslor när de inte kan leva upp till föreställningarna och 

ideal om den goda modern.  

Vid sidan av normen om den goda modern finns också ett jämställdhetsideal i Sverige, som 

påverkar mödrar. Sverige presenteras ofta internationellt som en förebild vad gäller jämställdhet 

(Brunila & Edströms 2013). Sverige har också en jämställdhetsorienterad familjepolitik, med 

målet att alla vuxna ska kunna ta ansvar för sig själva, och att det ska vara möjligt att kombinera 

yrkesliv och familjeliv (Roman & Peterson 2011). Detta har skett genom till exempel reformer 

gällande möjlighet till föräldraledighet och utbyggnaden av barnomsorgen, vilket har gjort det 

möjligt för mödrar att komma ut på arbetsmarknaden och uppmuntrat män att i större 

omfattning ta del av omsorgen för barn och hem (Roman & Peterson 2011). Politik, samhälle 

och individer verkar vara överens om ett jämställdhetsideal och det ses som självklart att båda 

föräldrar till exempel heltidsarbetar och har möjlighet att göra karriär. Enligt Nordenmark 

(2004) har kvinnan tagit mer plats på arbetsmarknaden, men samma förändring har inte skett 

vad gäller arbetsdelningen i hemmen. Familjer och individer vill leva upp till det jämställda 

idealet och uttrycker att de gör det, trots att det inte sker i praktiken (Holmberg 1993, Sundgren 

Grinups 1996, Nordenmark 2004). När det inte sker i praktiken leder det till sanktioner i form 

av till exempel skuld och känslor av frustration för kvinnor (Nordenmark 2004).  
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Eftersom dessa två ideal ställer krav på kvinnors handlande, att de vid avvikande från dessa 

fylls av skam- och skuldkänslor (Nordenmark 2004, Elvin-Novak 2011) kan idealen liknas vid 

normer. Sociala normer är handlingsanvisningar som resulterar i sanktioner vid avvikande 

(Giddens 2006). Kvinnor försöker leva upp till normen och känner alltså skam- och 

skuldkänslor när de tror sig bryta mot normen. Vi har därför valt att kalla dessa två ideal för 

normen om den goda modern och svensk jämställdhetsnorm.  

Olika typer av förväntningar på mödrar gör sig därmed gällande i vårt samhälle. Att både 

förväntas ta hand om hus och hem, det vill säga att vara en god “husmoder” och samtidigt “göra 

karriär” sätter kvinnan i en motsägelsefylld sits (Roman & Peterson 2011). Med bakgrund i att 

normer som den goda modern och jämställdhetsnormen har olika och motstridiga förväntningar 

på mödrar i dagens Sverige, är det befogat ur ett sociologiskt perspektiv att undersöka hur 

mammor själva upplever dessa två normer och vad de kan betyda för dem. Eftersom dessa 

normer ställer motstridiga krav på mödrar, är det även av intresse att undersöka vad en eventuell 

konflikt mellan dessa normer kan innebära för kvinnor.  

Normer, som de vi beskrivit, påverkar också hur individer interagerar med varandra. För att 

handla rätt enligt de normer som finns i samhället anpassar sig individen för att passa in i 

interaktionen med andra (Persson 2012). Denna anpassning kallas för intrycksstyrning, vilket 

innebär att handla enligt de existerande normerna, samt övertyga andra om en speciell definition 

av situationen (Persson 2012). Då normer om den goda modern och normer om jämställdhet 

existerar och påverkar kvinnor, vill vi även undersöka hur just dessa normer påverkar kvinnors 

intrycksstyrning och hur de anpassar och hanterar interaktionen i relation till dessa normer. 

 

1.2  Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att förstå vad normer kring jämställdhet och moderskap betyder för 

småbarnsmammor och deras intrycksstyrning. 

Hur förhåller sig kvinnor till dessa normer? 

Vad betyder dessa normer för kvinnors intrycksstyrning? 

Vilka normkonflikter kan uppkomma? 
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Vi gör inga anspråk på att ge en heltäckande bild av alla de normer, normkonflikter och den 

intrycksstyrning som kan finnas kring moderskap och jämställdhet. Inte heller gör vi anspråk 

på att förklara uppkomsten av dessa normer, däremot kommer vi att ge en bakgrund till vad 

som skulle kunna vara del av normernas uppkomst. Vi vill snarare undersöka vilka olika 

upplevelser och erfarenheter som kan finnas av normer kring moderskap och jämställdhet.  
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2. Forskningsöversikt 

 

Utifrån studiens syfte ges i detta kapitel en övergripande presentation av tidigare forskning 

rörande normen om den goda modern och svensk jämställdhetsnorm. Därefter presenteras 

forskning rörande konflikten mellan kvinnan som yrkesverksam och husmoder. En kort 

redogörelse görs även för forskning rörande intrycksstyrning.   

 

2.1 Normen om den goda modern 

Det som ofta avses med uttrycket den goda modern är delvis förknippat med den mer 

traditionella västerländska synen på kön, där kvinnan har huvudansvar för barn och hem. 

Traditionellt sett har kvinnor tagit hand om hushållsarbete och omsorgen av barnen, samt att 

mannen i huvudsak har stått för försörjningen (Gemzöe 2008). Denna arbetsdelning har ofta 

förklaras av olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Kvinnan anses ibland 

mer lämpad som omvårdande, medan mannen ses som självständig och målmedveten (Gemzöe 

2008). Om kvinnor och mäns tillskrivs olika egenskaper förstärker det föreställningar om att 

män är mer lämpade för vissa arbetsuppgifter och kvinnor för andra, det så kallade 

könsrollstänkandet. I mer än trettio år har diskussioner om detta fenomen förekommit och ändå 

finns könsrollstänkandet kvar i vårt samhälle (Gemzöe 2008). Idealet om den goda modern 

tänker vi oss fortfarande påverkas av könsrollstänkandet, det är fortfarande en aktiv process 

som reproduceras och skapar en ojämn maktsituation för kvinnor, varför det är en relevant 

bakgrund för att förstå moderskapsidealet.  

Vad innebär det då rent konkret att vara en god moder och vad sammankopplas med 

moderskap? Med stöd av Elvin-Nowak (2001) menar vi att det är andras och egna 

föreställningar om att vara en god moder som är betydande. Däremot kan föreställningarna om 

att vara en god mor variera för olika personer och innebära olika saker. Elvin-Nowak (2001) 

menar att det finns föreställningar om att mamman har huvudansvar för både hem och barn trots 

heltidsarbete. Ansvaret för barn är inbyggt i föreställningar om kvinnlighet oavsett 

sysselsättning. Det goda moderskapet innefattar också en föreställning om fysisk och mental 

tillgänglighet och närhet, som ska ske på barnets villkor. Moderskapet ska förmedla en känsla 

av trygghet, som blir till en grund för att barnet även ska få en bra framtid. Den här 
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tillgängligheten bör även innebära en glad och välmående mamma med energi, då det anses 

vara det bästa för barnet. Men mamman ska ändå inte vara för tillgänglig, eller offra allt för 

barnen. Samtidigt finns nämligen föreställningar om att mamman ska ha ett “eget liv” vid sidan 

om familjen. Studien visar dock att kvinnor ofta upplever att det här “egna livet” är svårt att 

rättfärdiga, om det inte kommer barnen till del (Elvin-Nowak 2001). En mamma anses vara bra 

om barnen mår bra, föreställningar om barnets mående sammankopplas därmed med mamman. 

Detta gör att kvinnan ofta blir skuldbelagd av sig själv eller av andra om barnet inte mår bra. 

Egna föreställningar om den goda modern sätts i relation till att vara en dålig mamma, vilket då 

ofta innebär motsatserna. Elvin-Nowaks (2001) studie visar på att dessa föreställningar om det 

goda moderskapet innebär att ett stort ansvar vilar på kvinnan. När kvinnan upplever att hon 

inte kan leva upp till sina egna och andras föreställningar om det goda moderskapet, leder det 

till starka skamkänslor och skuldbeläggning (Elvin-Nowak 2001). 

Elvin-Nowak (2001) har inte studerat normer kring moderskap, utan undersökt moderskap i 

relation till skam. Dessa skamkänslor framkommer då kvinnorna upplever att de inte kan leva 

upp till föreställningar om att vara bra mammor. Idén om den goda modern som framkommer 

i studien visar sig innehålla stort ansvar, ett ständigt balanserande och är ofta fyllt av 

skamkänslor. Annan forskning visar på att kvinnor också har ett behov av att hantera dessa 

skamkänslor samt att normalisera normbrott kring moderskapet (Bartholdsson 2015). 

Bartholdsson (2015) menar att bikter i ett specifikt internetforum använts som en strävan efter 

att bryta upp från förväntningar om moderskapet och kärnfamiljsnormer (Bartholdsson 2015). 

Denna studie ansluter till Elwin-Nowaks resultat om att många mödrar upplever en svårighet i 

att leva upp till förväntningar, men studien visar även att det finns ett behov av att hantera dessa 

känslor. 

Forskningen visar alltså att egna och samhälleliga föreställningar om moderskapet är avgörande 

för om en mamma anser sig vara bra eller inte. Det är dessa föreställningar om det goda 

moderskapet som denna studie avser att undersöka vidare. Normen den goda modern är 

naturligtvis en oskriven och svåravgränsad samhällsnorm. Det vi avser är rester från den 

traditionella könsuppdelningen, där kvinnan ses som huvudansvarig för hem och barn. Vi avser 

även föreställningar om det goda, moderna moderskapet som fortfarande innebär huvudansvar 

för barn, men med en mängd olika förväntningar och ständigt balanserande mellan familj och 

arbete. Om en mamma avviker för mycket från normen kan det leda till sanktioner i form av till 

exempel skuld och skam, på grund av att hon då kan upplevas som en sämre mor (Elvin-Nowak 

2001). 
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2.2 Den svenska jämställdhetsnormen 

Då syftet med denna studie även berör normer om jämställdhet, är den svenska 

jämställdhetspolitiken intressant. Den svenska politiken är jämställdhetsorienterad, vilket vi 

menar ligger till grund för det vi kallar jämställdhetsnorm. ”Målet för jämställdhetspolitiken är 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 

(Regeringskansliet u.å.). Detta mål utrycks genom fyra delmål: 1) Kvinnors och mäns lika 

möjligheter att påverka beslut som medborgare, 2) Att kvinnor och män på samma villkor ska 

kunna ta del av studier och arbetsmarknad och på så vis nå ekonomisk självständighet, 3) Att 

kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalade hem- och omsorgsarbetet samt ha 

samma möjlighet att ge och få omvård, 4) Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt att alla 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Regeringskansliet u.å.). Politiska mål, 

företags och organisationers jämställdhetsplaner och politiker som kallar sig feminister, bidrar 

till uppfattningen om att det finns ett allmänt och politiskt korrekt jämställdhetsideal i Sverige. 

Brunila och Edströms (2013) studie visar att Sverige (och Finland) presenterar sig som 

förebilder vad gäller jämställdhet. Främst kopplas då jämställdheten samman med 

arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Studiens forskningsresultat visar att den hierarkiska 

könsordningen fortsätter att reproduceras i dessa sammanhang, könen är tävlande dikotomier 

där det kvinnliga könet står som förlorare (Brunila & Edström 2013).  

Ovan talar vi om jämställdhet i ett bredare perspektiv, för vår studie är jämställdhetsforskning 

rörande individer och familj av intresse. Holmbergs (1993) studie visar att kvinnor och män 

ofta har olika definitioner av jämställdhet, men att definitionerna ofta ligger inom ramen för 

den officiella ideologin. Paren som ingår i studien anser sig vara jämställda, men osynliggör 

den faktiska över- och underordningen mellan dem, och hävdar att de är nöjda med den 

uppdelning de har inom hemmet (Holmberg 1993). Studien visar att det är det svårt för par utan 

barn att i praktiken leva jämställt, Sveriges officiella jämställdhetsideologi till trots, och att 

föräldraskap försvårar det ännu mer (Holmberg 1993). Hon menar att det beror på att samhället 

fortfarande är strukturerat kring kön och mäns överordning, samt att föräldraskap förstärker 

denna maktsituation (Holmberg 1993). Flera studier visar att individer och familjer har 

anammat jämställdhetsidealen på ett ytligt plan, men i praktiken handlar de efter mer 

traditionella könsmönster (Sundgren Grinups, 1996, Nordenmark 2004, Roman & Peterson 

2011). De allra flesta svenska heterosexuella par förespråkar en jämställd fördelning av arbete 

med hushåll och barn. Men efter att första barnet har fötts finns en tendens till att par som varit 

jämställda tidigare, då hamnar i mer traditionella könsroller (Roman & Peterson 2011). Även 
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en tidigare studie av Ahrne och Romans (1997) visar att “könsrollerna” har luckrats upp, att det 

inte längre är lika självklart vem som ska göra vad. Studien visar snarare att det finns ett starkt 

stöd för att makar eller sambor ska dela lika på hushållsarbetet, även om det inte sker i praktiken 

(Ahrne och Roman 1997).  

Forskning visar att det jämställda idealet för kvinnor som vill göra karriär kan innebära problem 

för dem. Nordenmark (2004) resonerar om att det verkar som att kvinnor med jämställda ideal 

känner sig frustrerade över att det inte är jämställt i hemmen, vilket inte gäller de kvinnor med 

mer traditionella ideal. Ojämn fördelning av hushållsarbete i kombination med 

jämställdhetsideal skapar därmed en obalans och frustration för kvinnor i vardagslivet 

(Nordenmark 2004). Elvin-Nowak (2001) menar att den ständiga balansgången mellan arbete 

och huvudansvar för barn och hem kan vara problematisk för kvinnor. Det finns en uppfattad 

gräns för hur stort engagemang kvinnor kan lägga i sitt arbete. Överskrids denna gräns och 

arbetet går ut över barnen leder det till skuldkänslor för kvinnan (Elvin-Nowak 2001).  

Det finns ytterligare en aspekt som påverkar förutsättningarna för att kunna leva upp till 

jämställdhetsidealet som är viktig att beakta, nämligen klass. Hochschild (1997a) menar att män 

och framförallt arbetarklass, tenderar att förespråka en mer traditionell uppdelning i hemmen 

medan kvinnor och framförallt medelklass tenderar att förespråka en mer jämställd fördelning 

(Hochschild 1997a). Ahrne och Romans (1997) svenska studie visar att mannens deltagande i 

hushållsarbetet ökar då kvinnan har högre lön. Bland par där kvinnan har låg inkomst är det 

vanligare att kvinnan utför mer hushållsarbete än mannen. En orsak till varför uppdelningen är 

mer skev då kvinnan tjänar mindre kan dock vara att kvinnor i högre grad deltidsarbetar. I fråga 

om föräldraledighet visar sig mannens högre lön ofta utgöra ett vanligt motiv för att kvinnan är 

hemma mer med barnen. Men ekonomi är inte enskilt avgörande för beslutet, vilket framgår av 

att mannen vanligtvis inte är hemma mer än kvinnan i de fall då kvinnan som har högre lön. 

Löneläge och klass har därmed en betydelse för den jämställda fördelningen, men studien visar 

samtidigt att det är en av flera mekanismer som påverkar uppdelningen av hushållsarbete och 

föräldraledighet (Ahrne & Roman 1997).  

Forskningen visar alltså att det svenska samhället är jämställdhetsorienterat i teori och i vissa 

delar av praktiken. Denna jämställdhetsnorm är en svåravgränsad och odefinierad 

samhällsnorm. I detta arbete förstås jämställdhetsnormen med bakgrund i de politiska målen, 

att kvinnor och män ska ha samma möjligheter i arbetsliv, utbildning, beslutsfattande och hem- 

och omsorgsarbete. Jämställdhetsnormen förstås även genom förväntningen av att båda 
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föräldrar yrkesarbetar under småbarnsåren samt använder barnomsorg för att möjliggöra 

yrkesarbetande. Normen förstås också som att föräldrar delar lika på hushållsarbete, omsorg av 

barn samt uttag av föräldraledighet. Syftet med studien är att förstå vad denna norm betyder för 

småbarnsmammor i relation till normen om den goda modern. Därför är normkonflikten som 

uppstår mellan arbete och föräldraskap också av vikt och intresse och den konflikten diskuteras 

i nästkommande avsnitt.  

 

2.3 Konflikt mellan kvinnan som yrkesverksam och husmoder 

Att det finns en konflikt i att som kvinna arbeta och sköta hus och hem är ingen nyhet. På 1980-

talet utförde sociologen Hochschild (1997a) en studie om arbetade amerikanska par som 

presenterades i boken The second shift. I boken visar Hochschild (1997a) att kvinnor blivit en 

naturlig del av arbetskraften, men att de också får jobba ett andra skift, nämligen när de kommer 

hem. Resultaten visade att bara 20 % av männen delade det andra skiftet med sin partner. 

Hoschschild (1997a) beskriver också olika strategier som dessa kvinnor tog till för att klara de 

dubbla skiften. Familjer med dubbelarbetande kvinnor gav utryck för spänningar i äktenskapen, 

och för kvinnorna innebar situationen även känslor av skuld och otillräcklighet i modersrollen. 

I det förnyade efterordet från 1997 skriver Hochschild (1997a) att flera studier från 90-talet 

visar på samma siffror och fördelning som hennes studie på 80-talet. Hochschild fortsatte sina 

undersökningar av arbetande par och de presenteras i hennes bok The time bind (1997b). I boken 

introducerar Hochschild (1997b) begreppet “the third shift” som avser det känslomässiga 

arbetet som finns att utföra i hemmen. Detta tredje skift blir ytterligare ett jobb som läggs på 

kvinnan, nämligen att det är kvinnan som uppmärksammar, förstår och hanterar de 

konsekvenser som det andra skiftet skapar (Hochschild 1997b). Hon är också den som riskerar 

att inte vara “en god moder” om hon gör förändringar för att spara tid. Kvinnan gömmer skulden 

hon känner, gentemot barnen för att de får så lite tid med henne, bakom ytterligare en present 

eller godis (Hochschild 1997b). 

Flera nyare internationella studier visar också att det finns en orimlighet för kvinnan i att arbeta 

och samtidigt sköta hushållet på ett, av samhället, accepterat sätt. En forskningsartikel visar 

bland annat att den tidigt förvärvade uppfattningen om könsroller ofta visades vara avgörande 

för hur de såg på arbete och moderskap, detta för låginkomsttagande mödrar i USA 

(Hagelskamp et al., 2011). Till exempel upplevde kvinnor som blivit socialiserade i att uppfatta 

arbete och moderskap som oförenliga, att arbete underminerade deras förmåga att vara en god 
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moder. Andra mammor upprätthöll mer traditionella könsroller trots att de arbetat under lång 

tid och fick brottas med att förena de olika rollerna (Hagelskamp et al., 2011). En annan 

forskningsartikel belyser liknande problematik, resultatet visar att det är en omöjlighet att 

behålla jämlika och feministiska ideal för marginaliserade mödrar i Waels (Mannay 2015). 

Kvinnor som heltidsarbetar och vill behålla ett jämlikhetsideal blir tystade av patriarkala 

strukturer, könsnormer och av ekonomiska faktorer, eftersom de fortfarande identifieras i första 

hand med föräldraskap och hemmet, vilket inte upplevs möjligt att förena med ett heltidsarbete 

(Manny 2015). Även om de mödrar som deltagit i dessa studier inte levt under svenska 

förhållanden, visar studierna återigen att det är svårt att som kvinna ta plats på arbetsmarknaden 

utan att det får konsekvenser för hur situationen i hemmen upplevs.  

Det i Sverige rådande jämställdhetsidealet och den jämställdhetsorienterade politiken gör att 

problematiken rörande förenandet av arbetsliv och hemarbete till stor del avviker från 

internationella förhållanden. Som beskrivits ovan har jämställdhetspolitik gjort det möjligt för 

kvinnor i Sverige att i högre grad kunna kombinera arbete och familjeliv. Eftersom vår studie 

syftar till att undersöka svenska förhållanden är det relevant att titta närmare på just svenska 

studier, där frågor om jämställdhet och moderskap är i centrum. Yrkesarbete ingår i dagens 

moderna moderskap i Sverige och den ständiga balans mellan arbete och huvudansvar för barn 

och hem upplevs ofta som svår och problematisk (Elvin-Nowak 2001). Andra resultat visar att 

kvinnor oftare är stressade än män och att de oftare utrycker att de skulle vilja gå ner i arbetstid 

(Nordenmark 2004). Nordenmark (2004) diskuterar sina resultat genom att redogöra för andra 

studiers resultat, där det också framkommit att kvinnor i större utsträckning är stressande än 

män. Ojämn fördelning av hushållsarbete i kombination med jämställdhetsideal skapar en 

obalans för kvinnor i vardagslivet (Nordenmark 2004).  

Ovan nämnda resultat visar att det finns mycket kunskap om de svårigheter som finns för 

kvinnan att leva upp till de förväntningar som finns, om att förena arbete och moderskap. Vår 

studie syftar inte till att undersöka uppdelning av hushållsuppgifter eller konflikten mellan att 

förvärvsarbeta och sköta hus och hem. Men det vi ska undersöka blir tydligt i situationer där 

kvinnan upplever förväntningar som kan ses som motstridiga, både i situationer i hemmet och 

på arbetsplatsen eller samhället i övrigt. Syftet med vår studie är att förstå vad normer kring 

jämställdhet och moderskap betyder för småbarnsmammor.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951400185X


Sida 10 / 65 
 

2.4 Att anpassa sig i interaktion med andra 

En av våra forskningsfrågor är vad normer kring moderskap och jämställdhet betyder för 

kvinnors intrycksstyrning, det vill säga hur de anpassar intrycken av sig själva utifrån rådande 

normer (Goffman 2014a). Det finns många studier som undersöker intrycksstyrning och 

självpresentation, på senare tid har ett naturligt intresse visats för hur detta gestaltas i sociala 

medier. Resultat visar att det finns skillnader i hur kvinnor och män framställer sig själva (t.ex. 

Haferkamp 2011, Michikyan, Subrahmanyam & Dennis 2015). Andra studier tittar på 

interaktion ansikte mot ansikte, och resultat från en av dessa visar att kvinnor sminkar sig olika 

mycket beroende på hur attraktiv hon uppfattar sin interaktionsaktör (Regan 2011). Regans 

(2011) resultat belyser att kvinnan väljer att presentera sig själv utifrån faktorer som inte är 

godtyckliga. Resultat som detta visar att vår undersökning är av intresse då vi avser undersöka 

kvinnors intrycksstyrning i relation till rådande normer om moderskap och jämlikhet. Men vi 

kan inte hitta forskning som belyser intrycksstyrning på det sätt vi har tänkt göra. Därför önskar 

vi genom vår undersökning, att bidra till forskningen genom att se hur kvinnor förhåller sig till 

normer kring moderskap och jämställdhet och om och i så fall hur de anpassar sig i olika 

situationer där normerna är gällande, samt hur eventuella normkonflikter ser ut.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Syftet med studien är att förstå vad normer och normkonflikter kring moderskap och 

jämställdhet betyder för småbarnsmammor och deras intrycksstyrning. I det här kapitlet 

kommer vi att redogöra för de teoretiska begrepp som vi anser vara användbara i analysen av 

vårt empiririska material, i förhållande till detta syfte. Först behandlas normer, vidare 

normkonflikt varpå vi ska behandla Goffmans begrepp intrycksstyrning.  

 

3.1 Normer 

Begreppet norm används ofta inom samhällskunskapen i fråga om att förklara människors 

beteenden. Men det finns inte en allmängiltig sociologisk definition av vad en norm är, hur den 

uppkommer eller de effekter som en norm kan tänkas ha (Baier & Svensson 2009). Ska en1 ge 

sig på en definition av ordet norm så som det används i dagligt tal kan en gå till Svenska 

akademins ordbok. Där definieras normer som: “regel, rättesnöre, måttstock, mönster” 

(Svenska akademins ordlista 2006). Vidare förekommer skiftande definitioner av normer 

beroende på vetenskaplig disciplin, vissa mer precisa än andra. Till exempel kan vi i 

Sociologiskt lexikon läsa: “regel eller föreskrift om hur någon bör handla” (Brante et al. 1998, 

s 221). Gemensamma för alla normer och definitioner är att de är anvisningar gällande önskat 

beteende (Baier & Svensson 2009). 

För det första är normer normativa handlingsdirektiv, och brott mot dessa direktiv är kopplade 

till någon form av sanktion. För det andra är normer socialt reproducerade, i betydelsen att de 

återskapas i den sociala verkligheten. För det tredje är normer beroende av omgivningens 

förväntningar på beteendet (Brante et al. 1998). Normer är strukturella, vilket betyder att en 

norm inte kan undersökas isolerat eftersom hänsyn måste tas till att den är beroende av mycket 

bredare mönster (Baier & Svensson 2009).  

Det finns tre huvudsakliga typer av normer: konstruktiva normer, kompetensnormer och 

handlingsnormer. Handlingsnormer avser önskat beteende. Vidare kan en skilja på normer 

utifrån om de är sociala, till exempel klädkoder eller etikettsregler (Baier & Svensson 2009), 

                                                           
1 I studien kommer vi att använda pronomenet en i stället för man, på grund av att vi anser att det är onödigt 
att använda ett maskulint kodat ord när vi talar om kvinnor eller när könet är oväsentligt eller okänt. 
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eller om de är moraliska normer till exempel av typen “du skall icke döda”, som är ett exempel 

på en moralisk norm som även blivit kodifierad och införlivad i vårt rättssystem (Baier & 

Svensson 2009). För vår studie är framförallt sociala normer av intresse, vilket vi går in på i 

följande avsnitt.  

 

3.1.1 Sociala normer 

Segerstedt & Lundquist (1955) definierar sociala normer att vara språkliga utryck med 

imperativ funktion, alltså uttalade eller på annat sätt förmedlade med en uppmaning. Syftet med 

en social norm är att påverka någon till att handla på ett visst sätt, att själva inställningen till att 

handla också påverkas, samt att det skapas en handlingsberedskap (Segerstedt & Lundquist 

1955). I fråga om sociala normer, är sociala sammanhang objektet. Ett exempel på social norm 

är klädkoder, med vilka vi beskriver vilka vi är och vill vara, samt vilka grupper vi tillhör (Baier 

& Svensson 2009). 

De normer vi följer för att de har internaliserats i oss via socialisering från tidig ålder, är sociala 

normer (Segerstedt & Lundquist 1955). Socialisering är en process som sker genom att barnet 

i kontakt med föräldrar och närstående, lär sig de normer som gäller, och detta gör att barnet 

kan tolka och förstå samhället (Johansson & Lalander 2013). När normerna internaliserats 

önskar vi efterleva dem (Brante et al. 1998). Två tänkbara ingredienser till hur internaliseringen 

går till är 1) efter att ha mött sanktioner förknippade med normbrott, upprepade gånger, lär vi 

oss hur en bör göra och 2) vi vill tillhöra gruppen, vi är sociala och vill höra till det sammanhang 

där vi finns. Detta är drivkrafter till att följa normer och ibland underkastar vi oss dem även om 

det innebär att vi går emot personliga preferenser och värderingar. Alltså är normer viktiga 

ingredienser för social kontroll och social sammanhållning (Baier & Svensson 2009).  

Avvikelse från sociala normer resulterar i sanktioner (Giddens 2007). Sanktionen syftar till att 

hindra avvikelse. En norm kan således identifieras genom uppkomsten av sanktioner. När vi 

ska undersöka samhällets normer om moderskap och jämställdhet är det sociala normer för 

önskat beteende vi avser. Genom att se på förekomsten av sanktioner, kan förväntningar 

kategoriseras som normer alternativt ideal, vilket vi kommer att använda oss av i vår analys.  
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3.1.2 Sanktioner 

Vetskapen om att en brutit mot en norm, uppstår oftast efter själva normbrottet, vid 

varseblivande av sanktioner. Sanktioner är reaktioner från andra aktörer på grund av hur en 

individ eller grupp beter sig. Syftet är att säkerställa normens efterlevnad (Giddens 2007). 

Sanktioner kan vara informella som vid brott mot social norm, och kan vara allt ifrån att bli 

utesluten ur gruppgemenskap eller att någon harklar sig för att visa att avvikelse gjorts. 

Sanktioner kan också vara formella, till exempel rättsregler. (Baier & Svensson 2009).  

Sanktioner kan vara negativa eller positiva. Positiv sanktion innebär belöning för att avvikelse 

inte sker. Negativ sanktion innebär straff för att avvika från norm (Giddens 2007). Sanktioner 

kan vara utförda av andra, men individer kan även lägga sanktioner på sig själv, vilket vi 

kommer att kalla sanktion mot sig själv. Sanktioner utförda av andra kan vara av typen att ge 

dåligt rykte, eller utesluta någon ur gemenskapen (Baier & Svensson 2009). 

Skuld och skam är informella sanktioner (Baier & Svensson 2009), sanktioner som individen 

utdelar mot sig själv. Känslorna uppkommer vid avvikande från förväntningar som individen 

har på sig själv, till exempel genom normer som internaliserats i individen genom socialisation. 

Enligt Elvin-Nowak (2001) kan dessa känslor samverka och förstärka varandra, men det är 

viktigt att skilja på dem. Skam kan beskrivas som känslan att vilja sjunka under jorden. När vi 

skäms rodnar vi och slår ner blicken. Skammen drabbar oss blixtsnabbt. Skuld å andra sidan 

kräver eftertanke innan den drabbar oss. Den kan uppstå av både handlingar och icke-

handlingar. Det är den inre rösten som säger att vi gjort fel och talar om hur vi skulle ha gjort 

istället (Elvin-Nowak 2001).  

Skuld och skam är, som ovan diskuterats, sanktioner som individer lägger på sig själva, det vi 

kallar sanktion mot sig själv. Vi förstår till exempel frustration och otillräcklighetskänslor som 

mildare varianter av sådana sanktioner. I likhet med skuldkänslor, kan frustration uppkomma 

när kvinnan inte känner att hon räcker till, eller förmår leva upp till förväntningar från andra 

eller från sig själv. Därför kommer vi i vår analys att benämna frustration och 

otillräcklighetskänslor som sanktion mot sig själv.  

Hur kvinnor relaterar till dessa sociala normer och vilka sanktioner de eventuellt fått uppleva 

är av intresse för denna studie och därför kommer begreppet sanktion vara ett verktyg vid 

analyserandet av våra resultat. 
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3.1.3 Normkällor  

När en talar om normer kan en identifiera normkällor. En normkälla kan enligt Segerstedt 

(1955) vara en eller flera personer alternativt en social institution. Normkällan sänder ut normen 

och övervakar om den efterlevs, och detta görs med hjälp av belöning eller straff (Segerstedt 

1955), det vill säga genom positiv eller negativ sanktion. Normer formuleras alltså av någon 

och denne någon sänder också ut dem. Det kan vara till exempel företag, professioner, sociala 

klasser, åldersgrupper, religiösa samfund, eller geografiska aspekter (Baier & Svensson 2009). 

Eftersom det finns en normkälla, även kallad normsändare finns det även en normmottagare, 

alltså den som normen är riktad mot. Här är av vikt huruvida normmotagaren känner till normen 

eller inte. Har normen inte internaliserats i normmotagaren eller om denne inte vill veta av den, 

så tas den inte emot (Krekula 2006).  

I samband med ovan resonemang om normsändare och mottagare, kan skillnad göras mellan 

sända och mottagna normer (Rommetveit 1955). Normer sänds från institutioner eller grupper 

som individen känner tillhörighet till, och de sända normerna kommer med en påtryckning 

innehållande “hot” om sanktioner om normen inte efterföljs. Den mottagna normen är utsänd, 

men också mottagen av mottagaren, som uppmärksammar vad som förväntas i situationen 

(Rommetveit 1955). Bara för att en normsändare sänder ut en norm, betyder det inte att den blir 

mottagen i alla lägen. Tas den inte emot påverkas inte mottagaren av sanktionen vid eventuellt 

normbrott. Detta visar på att normen inte har någon verkan såvida mottagaren inte tar emot den 

sända normen (Krekula 2006).  

 

3.1.4 Idealnormer och beteendenormer 

Att det finns en norm, betyder inte att vi alltid följer den. Om vi tror att en regel finns, alltså har 

varseblivit den, så är det vår uppfattning om regeln som fäller avgörandet (Trost 1993). Det 

betyder att individer kan välja att bryta mot normer trots att de är internaliserade och 

varseblivna. Det kan också vara så att individen inte känner till en norm, eller uppmärksammar 

normsändaren. Att en norm inte mottas eller får konsekvenser hos en aktör tyder på oförmåga 

eller ovillighet att ta emot den. Aktören som inte tar notis om den utsända normen, kan så att 

säga vägra ta på sig sanktioner från normsändaren. I detta finns en maktrelation där aktören 

ställer sig fri från normen och helt enkelt struntar i, alternativt har en ovilja eller oförmåga se 
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normen - vilket ger aktören en större frihet att själv definiera situationen och sig själv som 

person (Krekula 2006).  

I verkligheten bryter vi ofta mot normer. Det kan bero på hur starka de är, eller med andra ord; 

vilken viktighetsdimension de har (Trost & Levin 2004). Viktighetsdimensionen är avgörande 

för om det önskade beteendet bör, ska eller önskas. Detta är kopplat till vilka eventuella 

sanktioner, positiva eller negativa som är sammankopplade med normen. Om 

viktighetsdimensionen är svag kan det visa sig i att normen ses mer som ett ideal, som få 

ansluter sig till i verkligheten. Vi har då att göra med en svag norm som kan ses som en 

idealnorm. Idealnorm kan ses som ett önskat beteende som inte är förknippat med speciellt 

starka sanktioner, och som sällan efterlevs (Trost 1993). En norm som tillskrivs hög 

viktighetsdimension, som alltså är att betrakta som starkare, kallas beteendenorm (Trost & 

Levin 2004).  

Vi kommer att använda begreppen idealnorm och beteendenorm i analysen av de förväntningar 

och eventuella sanktioner som kvinnor upplever i form av normer om jämställdhet och 

moderskap. Eftersom individer ständigt förhåller sig till en mångfald av normkällor, ibland 

motstridiga sådana, bör en undersöka både de normer som finns i samhället, men även de som 

individen själv ser som giltiga för dem och som de uppmärksammar (Krekula 2006). Detta är 

en central utgångspunkt för vår kommande analys.  

 

3.2 Normkonflikter 

Eftersom vi ska undersöka förhållningssätt till olika normer, är det av intresse att titta på den 

konflikt som kan uppstå mellan två normer, när de är motstridiga och dess anspråk på önskat 

beteende kolliderar.  

Det vi har valt att benämna som normkonflikt, ligger nära vad andra har kallat identitetskonflikt 

(Krekula 2006) och ytterligare andra rollkonflikt (Forslund 2004). Intresset för rollbegreppet 

som sådant har svalnat och ersatts av att en numera ofta väljer att tala om sociala identiteter 

(Trost & Levin 2004). Dessa sociala identiteter är beroende av individens syn på sig själv och 

hur andra ser på denne. Därför tänker vi oss att vi kan se vad som gäller för olika typer av 

rollkonflikter och använda detta i analysen av normkonflikter. Goffman (2014a) menar att när 

vi spelar våra roller förhåller vi oss till andras förväntningar på hur vi ska spela rollen, alltså 

normer för rollen (vilket kommer att beskrivas närmare nedan). Därför anser vi att det som 



Sida 16 / 65 
 

händer när två normer kommer i konflikt, skulle kunna analyseras utifrån att rollerna kommer 

i konflikt. 

I vår vardag lever vi med flera olika roller igång samtidigt (Trost & Levin 2004). Vi är mödrar, 

kollegor, fruar och grannar. Ibland kan det bli konflikter mellan rollerna, så kallad rollkonflikt 

(Brante et al. 1997). Konflikt kan uppstå mellan roller som till exempel att samtidigt vara 

förälder och yrkesarbetande. Kraven från respektive roll gör att vi kan känna oss otillräckliga 

(Forslund 2013). En annan variant av rollkonflikt kan vara när det finns rollmotstridigheter, när 

förväntningar från olika håll går emot varandra. Vi kommer att använda oss av uttrycket 

normmotstridigheter i betydelsen av rollmotstridigheter i vår analys. Detta kan vara som svårast 

när till exempel förväntningar från en roll strider mot de värderingar en själv har (Forslund 

2013). Dessa problem mellan olika roller är lättast att föreställa sig mellan professionella roller 

som yrken och givna roller till exempel förälder. 

Normer om moderskap och jämställdhet kan tänkas göra anspråk på motstridigheter i önskat 

beteende för kvinnor i en viss situation. Motstridigheter skulle kunna ge upphov till konflikter. 

Vi kommer att undersöka de eventuella normkonflikter som kan uppstå för kvinnor mellan 

normen om den goda modern och svensk jämställdhetsnorm. I analysarbetet vill vi identifiera 

och undersöka eventuella normkonflikter och normmotstridigheter samt se om de ger upphov 

till känslor av till exempel otillräcklighet, i likhet med diskussionen ovan. 

 

3.3 Intrycksstyrning 

Ovan har vi konstaterat att människan förhåller sig till normer om hur man ska bete sig i 

samhället och det får också konsekvenser för individens interaktion med andra människor. 

Föreställningar om hur andra ser på individen påverkar handlandet. Människan anpassar därför 

sitt handlande för att passa in och bli accepterade av andra. Ofta görs försök att agera rätt i 

mötet med andra människor och det görs helt omedvetet. Avsikten är att passa in i gruppen, 

men ibland också för att livet ska flyta på (Johansson & Lalander 2013).  

Socialpsykologen Goffman (2014a) intresserade sig för hur vi anpassar våra handlingar efter 

hur vi tror att andra ser på oss. Att en person kontrollerar de intryck den sänder ut i interaktion 

med andra kallar Goffman (2014a) för konsten att styra intryck eller intrycksstyrning. 

Intrycksstyrning är att försöka visa upp att en följer de normer som finns för handlandet i en 

viss situation. Detta sker i närvaro av en annan person och syftar till att styra den andres intryck 



Sida 17 / 65 
 

av en själv. Normerna i samhället som visar hur en bör handla i en viss situation, påverkar alltså 

hur vi väljer att handla, och vi söker visa medaktörer att vi följer normerna (Persson 2012). 

Enligt Goffman handlar intrycksstyrning för det första om att handla i överensstämmelse med 

de normer som existerar när det gäller ett samspel, och för det andra om att försöka övertyga 

andra om en speciell definition av situationen (Persson 2012). 

 

3.3.1 Samhällets identitetsvärden 

Att handla i överensstämmelse med normer som finns i samhället, det vill säga förväntningar 

om hur individen bör vara och agera, innebär att individer vrider och vänder på sig för att passa 

in i samspelet med andra aktörer (Persson 2012). Goffman (2014b) kallar dessa samhällets 

normer för samhällets allmänna identitetsvärden. I vår analys kommer vi att benämna dessa 

som identitetsvärden. På samma vis som ovan diskuterats om normer, ger identitetsvärdena 

upphov till både avvikelse och efterrättelse (Goffman 2014b). Ett exempel på hur anpassning i 

enlighet med rådande identitetsvärden kan se ut, kan vara i ett samtal som pågår mellan 

individer, där aktörerna inte uttalar sin uppriktiga åsikt utan anpassar sin beskrivning till vad 

som anses vara acceptabelt i den specifika situationen (Goffman 2014a). De flesta bryter mot 

många av värdena, till exempel om en norm skulle vara att vara vit man, vältränad med hög 

utbildning och så vidare (Goffman 2014b). De normer som gäller kan variera mellan olika delar 

av ett samhälle och de kan också variera över tid. De normer som påverkar oss gäller både hur 

vi ska bete oss mot varandra och om hur en människa ska vara i olika avseenden (Persson 2012).  

 

3.3.2 Styra definition av situation   

Intrycksstyrning handlar enligt Goffman också om att försöka övertyga andra om en speciell 

definition av en situation (Persson 2012). Definitionen av situationen är en individs tolkning av 

en social situation, som svarar på frågan “vad händer?”. Svaret bygger på en beskrivning av 

egenskaper i en social situation. Det avgörande i en situation är hur samspelet utfaller, inte om 

antagandena som individen från början hade var sanna eller falska (Brante et al. 1997). 

Intrycksstyrning sker genom att individen visar upp sig inför en speciell grupp och utövar ett 

visst inflytande över gruppens syn på situationen. En individs uppfattning om sig själv påverkar 

vilken definition av situationen som individen medvetet eller omedvetet presenterar för andra. 

Aktörer i en situation kan ha olika definitioner av situationen från början, men inte så länge. De 
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anpassar sig till varandra och efter en stund har de samma svar på frågan om vad som händer 

(Persson 2012).  

Ett sätt att påverka definitionen av situationen, både för aktören, medaktörer och publiken är att 

hantera olika typer av avvikande från jämvikten i en situation, till exempel brytandet av en 

social norm genom att använda sig av taktkänsla, vilket behandlas nedan. 

 

3.3.3 Taktkänsla  

När ett avvikande från jämvikten i social interaktion sker behövs en handlingssekvens för att 

upprätta ansiktet på normbrytaren och det kallar Goffman (2014a) takt, det vill säga att ha 

taktkänsla. Taktkänsla har både aktören och den så kallade publiken, eller medaktörerna. 

Handlingssekvensen där uppvisandet av taktkänsla görs, sker nästan rutinmässigt, vi har lärt 

oss hur vi ska hantera sådana situationer genom samhällets identitetsvärden. Ett exempel på 

taktkänsla är när andra i normbrytarens fysiska närhet uppmärksammar normbrott, och ger 

denne en hint om att avvikelse skett, det kan vara med ansiktsuttryck eller kraftigare sanktion. 

Alltså hjälper de andra till att framkalla att situationen neutraliseras (Goffman 2014a). 

Medaktörerna kan också uppleva normbrytarens eventuella skam, som kommer sig av att de 

inte borde ha låtit normbrottet ske (Persson 2012). Ett annat exempel på taktkänsla är att säga 

“ursäkta”, vilket är en minimal stabiliserande handling. Det betyder alltså att aktören vet om att 

den gjort fel, eller uppmärksammas på det av de andra aktörerna, och därefter visar ånger genom 

till exempel att göra en gest eller visa skam (Persson 2012). Ett annat exempel kan vara att 

nästan skämtsamt framföra en idé, för att ha ryggen fri och kunna hävda att det var ett skämt 

om idén inte gick hem hos de andra (Goffman 2014a).  

Att iaktta taktkänsla, hjälper individer att neutralisera situationen när någon form av brott eller 

avvikelse, stor som liten, har skett från vad som är accepterat, alltså samhällets identitetsvärden. 

Med handlingen återställs jämvikten i interaktionen. När vi ska titta på kvinnors 

intrycksstyrning utifrån de normer som fins runt moderskap och jämställdhet, är Goffmans 

begrepp intrycksstyrning, identitetsvärden och taktkänsla lämpliga analysverktyg.  
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4. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för vilken ansats som valts och hur den här studien är utförd vad gäller 

urval, datainsamling, transkribering och analys. Vidare redogörs för vilka etiska överväganden 

som har gjorts samt forskarens roll och slutligen studiens trovärdighet. 

 

4.1 Val av metod 

Vår undersökning syftar till att undersöka vad normer och normkonflikter rörande jämställdhet 

och moderskap betyder för småbarnsmammor och deras intrycksstyrning. Vi vill alltså förstå 

fenomenet utifrån deras synvinkel genom att samtala med dem och söka efter en djupare 

förståelse. Då lämpar sig kvalitativ intervjuforskning väl och vi har därför valt denna metod för 

studien.  

När en har med människor och deras handlande att göra måste en vara medveten om att olika 

människor kan ha olika orsaker till en och samma handling. Därför är det svårt och i det här 

fallet heller inte önskvärt att fastställa kausala samband. Vi vill istället undersöka olika mönster 

som kan ses vad gäller förhållningssätt till normer om moderskap och jämställdhet. Detta 

betyder att vi tar oss an dessa frågor med en subjektiv ansats (se även Kvale och Brinkman 

2009, Aspers 2011).  

 

4.2 Urval 

Eftersom vi utfört en kvalitativ studie finns inget krav på att den ska uppfylla representativitet 

genom urvalet (Ahrne & Svensson 2011). Vi är inte ute efter att generalisera våra resultat utan 

önskar försöka förstå hur normer om moderskap och jämställdhet upplevs av just de kvinnor vi 

valt att intervjua. Vid kvalitativa intervjuer finns ingen generell regel för hur många informanter 

en bör ha, allt beror på syftet. Med utgångspunkt i att försöka samla in ett varierande och 

användbart material började vi med att planera in fem intervjuer. Nedan redogörs för hur urvalet 

har gått till. 
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4.2.1 Val av informanter 

Valet av informanter har gjorts med utgångspunkt i att samla in ett material med variation. En 

begränsande ram behövde sättas, eftersom det inte är rimligt att undersöka hur normer om 

moderskap upplevs av alla (Trost 2010). Vi ska undersöka vad normer om moderskap och 

jämställdhet betyder för kvinnor, det första urvalskravet är därmed att de vi intervjuar ska vara 

mammor. För att vidare avgränsa vår studie har vi valt att fokusera på mammor för vilka minst 

ett av barnen fortfarande är i åldern ett till sju år. Avgränsningen gällande barnens ålder har 

gjorts då vi tror att de fenomenen vi vill undersöka skulle kunna bli tydliga just för mammor 

med små barn. Skiftet mellan föräldraledighet och återgång till arbete, samt att barnen deltar 

eller snart ska börja delta i barnomsorg, ger upphov till situationer där samhällets normer om 

moderskap kan bli tydliga. En annan avgränsning som har gjorts är att kvinnorna vi intervjuar 

skulle leva i ett heterosexuellt parförhållande. Vi är medvetna om att vi med urvalet som 

beskrivits ovan, kommer att få ett material som inte ger variation utifrån till exempel olika 

ursprung, etnicitet eller sexuell läggning. Eftersom Sveriges kvinnor idag inte är en homogen 

grupp, blir de resultat vi får på intet sätt representativa för alla möjliga föreställningar som finns 

hos Svenska kvinnor. Det finns således en mängd övriga tänkbara förhållningssätt till normer 

om moderskap och jämlikhet i Sverige, än de vi kommer att kunna presentera i den här studien.  

När vi satt ramen för undersökningen sökte vi informanter i syfte att uppnå variation (Trost 

2010). Vi valde fem informanter. Tre av dem har valts genom vad som kallas ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga “man tar vad man kan ta eller rimligen bör ta” (Trost 2012, 

s 31). Detta innebär inte att vi valde första bästa mamma i vår bekantskapskrets utan att vi 

försökte tänka utifrån vilka som skulle kunna ge varierade bilder av normer om moderskap och 

jämställdhet. En av informanterna valdes via så kallat snöbollsselektion (Aspers 2011), genom 

att en person som valts till informant tillfrågades om förslag på ytterligare en informant till 

studien. Slutligen gjordes ett val genom efterlysning i en Facebookgrupp. Detta kallas 

självrekryterande urval, kvinnan anmälde alltså själv sitt intresse att delta. Variationen har sökts 

i kvinnornas nuvarande sysselsättning.  

Det kan vara ett problem att intervjua personer som en känner väl, på grund av den 

förförståelsen som bekantskapen bidrar med (Trost 2010). Risken är att vi skulle kunna dra 

förhastade slutsatser och ta saker och ting för givna. Vi valde att undvika denna risk genom att 

intervjua varandras bekanta. Elin intervjuade alltså Katarinas bekanta och tvärt om. En intervju 

utfördes av oss båda, i det fallet var ingen av oss bekant med informanten. Till viss del är det 
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omöjligt att inte ha någon förförståelse, bara genom att leva i samma värld som de vi ska 

intervjua, gör att vi kommer att ta saker och ting för givna. Men många erfarenheter som finns 

i denna vardagsförståelse är nödvändiga när en ska studera sociala frågor (Aspers 2011). Vissa 

saker som vi alltså tar för givna, kan vara kopplade till exempelvis den svenska vardagen vi och 

informanterna lever i.  

 

4.2.2 Presentation av informanter 

Vi har valt, efter etiska överväganden, att så långt det är möjligt bara ange de variabler som är 

relevanta för undersökningen i presentationen av våra informanter (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Våra informanter är alla kvinnor, småbarnsmammor, sammanboende, bosatta och 

verksamma i Värmland. Informanternas sysselsättning varierar mellan arbete inom industrin, 

kommunal verksamhet och studerar.  

Informant 1 - två barn, 5 respektive 6 år 

Informant 2 - ett barn, 1 år 

Informant 3 - två barn, 1 respektive 3 år 

Informant 4 - två barn, 3 respektive 6 år 

Informant 5 - två barn, 1,5 respektive 5 år 

 

4.3 Intervjuguide, genomförande och transkribering 

Vi ser flera fördelar med att ha utfört studien genom intervjuer. Till exempel kunde vi anpassa 

våra frågor efter hur intervjun artade sig, och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor. En annan 

fördel var att vi kunde arbeta med utförandet av intervjuer och analys samtidigt, vilket gjorde 

det möjligt för oss att justera intervjuguiden något efter första intervjun (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2011).  

Vi är medvetna om att en intervjusituation är ännu en arena där aktörer visar upp sig, både vi 

som intervjuar och informanten. När vi frågade om till exempel svensk jämställdhetsnorm var 

vi medvetna om att tidigare forskning visar att det kan vara så att en säger sig vara jämställd i 

sin parrelation även om det inte är så i praktiken (Sundgren Grinups 1996, Nordenmark 2004, 

Roman & Peterson 2011). Medvetna om detta hoppades vi med vårt genomtänkta urval och 
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med vår utformning av intervjuguiden ha bäddat för att skapa en intervjusituation där 

informanterna kände sig bekväma (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011).   

 

4.3.1 Intervjuguide 

Den intervjuform som vi har valt att använda är den halvstrukturerade intervjun, med teman 

och exempelfrågor för varje tema (Kvale och Brinkman 2009). Eftersom vi är nybörjare i att 

utföra intervjuer, skrev vi många exempelfrågor. I vår intervjuguide (se bilaga 2) försökte vi 

formulera våra frågor så enkelt som möjligt. Genom att fråga om ett händelseförlopp eller en 

specifik situation önskade vi få tillgång till berättelser. Exempel på en sådan fråga är “Berätta 

om en gång du var stolt över ditt agerande som mamma. Varför gjorde det dig stolt?” (se bilaga 

2). Med frågan “varför?” ska en vara försiktig, då det bland annat finns risk för att de upplevs 

som ett ifrågasättande (Kvale & Brinkmann 2009, Trost 2010). Just i det här fallet var det ändå 

en fråga ställd om ett positivt sammanhang och vi bedömde att den inte borde ge upphov till 

obehag. 

I berättelserna ville vi sedan kunna hitta exempel på vad dessa kvinnor upplever som normer 

och vad det innebär för dem. Vi tyckte det var svårt att utforma öppna frågor utan att de för den 

skull blev för vaga. Även om vi i intervjuguiden så långt det var möjligt försökte undvika 

ledande frågor, var vi rädda för att i intervjusituationen ändå, av ovana, ställa sådana frågor. Då 

bidrar det till visst lugn att läsa Kvale & Brinkmann (2009) som menar att rädslan för ledande 

frågor många gånger är överdriven. Ibland är det en förutsättning för att hålla undersökningen 

till syftet. Det viktiga är inte om frågan är ledande utan till vart den leder. 

Vi tänkte också över ordningen på frågorna i guiden. För att väcka intresse och få igång samtalet 

och bygga ett förtroende började vi med bakgrundsfrågor av mer allmän art. Vi upplevde inte 

själva att vi formulerat känsliga frågor, men det är ändå värt att notera att vi frågade om normer 

kring jämställdhet och moderskap och det kan vara frågor som kvinnor brottas med i sin vardag. 

En fråga som till exempel “Berätta om hur ni delar på hushållssysslor i hemmet/ omsorgen om 

barnen?”, skulle kunna vara svår att svara på just på grund av normer i samhället om att vi i 

Sverige ska leva jämställt. Frågor med känsligare karaktär valde vi att lägga i andra halvan av 

intervjuguiden (se Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, Kvale & Brinkman 2009). 

Då vi båda som redan nämnts, är nybörjare vad gäller att utföra intervjuer, upplevde vi att vi 

ville ha med en lista med exempel på följdfrågor, att kunna titta på i intervjusituationen (se 
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bilaga 2). Listan innehöll följdfrågor som till exempel “Hur kändes det då?“ och “Kan du 

berätta mer?” och är inspirerade av Kvale & Brinkmann (2009). Som nybörjare förberedde vi 

oss också på att en eventuell tystnad kan vara ett tillfälle att samla sig lite, samt att vi kan vara 

ärliga och till exempel säga: “nu kom jag av mig” (se Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, Kvale 

& Brinkman 2009, Trost 2010). 

 

4.3.2 Planering och utförande av intervjuer 

Inför intervjuerna tog vi i beaktan att intervjuerna skulle utföras i en lämplig miljö. 

Informantens hem skulle kunna vara lockande av praktiska skäl, men är inte den bästa platsen, 

då störningar kan förekomma samt att det finns risk att hemmiljön för informanten väcker 

känslor som påverkar sättet de presenterar sig på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Tre av 

våra intervjuer utfördes i studierum på universitetet och två i informanternas arbetsrum. 

Därigenom undvek vi också bullriga miljöer som skulle kunna störa inspelningen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011).  

Vi har alltså valt att utföra fem intervjuer, varav den första gjordes tillsammans. Vi gjorde första 

intervjun tillsammans för att ha stöd från varandra (Trost 2010), men också för att vi efteråt 

skulle kunna diskutera vad vi tycket var bra respektive dåligt, för att eventuellt justera 

intervjuguiden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, Trost 2010). Sedan utförde vi två 

intervjuer vardera. Intervjuerna tog mellan 30 och 90 minuter. 

Vi kontaktade informanterna via telefon och gjorde upp om tid och plats för intervjun. Väl på 

plats gav vi först informanten vårt informationsbrev (se bilaga 1) så att de i lugn och ro kunde 

ta del av information om studien. Informationsbrevet berörde bland annat konfidentialitet och 

utförande av intervjun samt studiens syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefon och numrerades. Samtidigt gjordes vissa anteckningar med papper 

och penna. Vid ett tillfälle hände det att informanten fortsatte att berätta intressanta saker efter 

intervjuns slut. Vi frågade då om informantens medtycke till att anteckna och sätta igång 

inspelningen igen (Kvale & Brinkman 2009).  

Den första intervjun ansåg vi båda vara mycket lyckad. Informanten talade bekvämt om saker 

som vi kunde känna igen oss i. Stärkta av den upplevelsen gjorde vi några små justeringar i 

intervjuguiden och konstaterade att vi fått ett material som det skulle gå att analysera. Redan i 

vårt samtal efter intervjun identifierade vi flera intressanta saker från intervjun, vilket kan anses 
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vara starten för vårt analysarbete. När vi sedan hade gjort våra första enskilda intervjuer var vi 

lite mer frågande över hur det skulle gå. Båda informanterna hade gett berättelser som inte 

stämde med vår egen uppfattning, vilket gjorde oss osäkra. Här blev vi tydligt offer för vår egen 

förförståelse, trots att vi ofta diskuterat att förförståelsen är viktig att tänka på. Efter att ha talat 

igenom det med varandra blev vi dock klara över att det är det oväntade som vi faktiskt är ute 

efter och att vi på grund av detta kommer att ha ett mer variationsrikt material att analysera. 

Med den vetskapen var det något lugnare att ta sig an de sista intervjuerna.  

Några av informanterna pratade mycket och svarade på frågorna, vilket vi uppfattade som att 

de var bekväma i situationen. Men för några av informanterna föreföll det som att de tyckte 

frågorna var svåra redan från början. Vi som tänkt på detta ämne dagligen tänkte inte på att 

vissa av våra informanter kan ha andra känslor för frågorna än vi själva. Vid de tillfällena var 

det bra att veta att intervjuguiden ska vara ett stöd, inte manus. Genom att anpassa formuleringar 

och hjälpa informanterna på traven tycker vi att vi kunde utföra mycket givande intervjuer trots 

det upplevda obehaget i början. Det kan också vara så att det inte alls var obekvämt för 

informanten, men att vi som intervjuare tolkade situationen så. Trots detta tycker vi alltså att 

stämningen varit god under intervjuerna och vi är tacksamma för att våra informanter ställde 

upp och gjorde den här uppsatsen möjlig. Eftersom våra informanter varit generösa med sin tid 

och medverkat i den här studien överlämnade vi vid intervjuns slut en chokladask för att utrycka 

vår tacksamhet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

 

4.3.3 Transkribering 

Vi skrev själva ut de intervjuer vi utförde, då eventuella stycken som är svåra att höra, lättare 

förstås av den som gjort intervjun. På så vis lärde vi också känna vårt material och kunde 

påbörja analysarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Den första intervjun, vilken vi 

utförde tillsammans, transkriberade vi hälften var och sammanställde sedan till ett dokument. 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, så gott som det är möjligt. Men vi valde att 

justera språket något för att göra det läsvänligt. Vidare har vi justerat de citat som används i 

analysen för att undvika att använda talspråk, detta i syfte att presentera informantens ord på ett 

rättvist sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, se även Kvale & Brinkmann 2009, Trost 

2010). 
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4.4 Analys 

Under intervjusituationer och transkribering av intervjuerna har vi fört anteckningar om 

intresseväckande upptäckter. Efter varje intervju har vi även diskuterat vad som framkommit 

och vad som är av intresse för studien. Därmed har analysen av empirin börjat redan i intervju 

och transkriberingsskedet. Aspers (2011) förespråkar detta arbetssätt, att kodningen ska vara en 

integrerad del i hela forskningsprocessen och bör ske parallellt från teorival till fältarbete och 

analys (Aspers 2011). 

Efter transkriberingen började vi koda empirin för att sortera och strukturera det omfattande 

materialet, vilket även möjliggjorde en analys (Aspers 2011, Rennstam och Wästerfors 2011). 

Det finns många sätt att arbeta med kodning, det sätt vi har valt påminner om det som Rennstam 

och Wästerfors (2011) beskriver som en lösning på kaosproblematiken, att forskaren behöver 

bli bekant med och umgås med sitt material. Vi valde att delvis förena öppen och strukturerad 

kodning genom att initialt skapa vissa teman kopplade till teori och studiens syfte, som till 

exempel sanktioner, normkällor och goda modern. Detta gjordes för att komma igång med 

kodningen i områden vi ansåg var relevanta för studien, men vi konstruerade även fler teman 

under kodningens gång. 

När vi formulerat vissa teman började vi med vad som kan kallas för öppen kodning, genom att 

vi läste utskrifterna rad för rad. Spontant och utan att tänka för mycket på helheten strök vi 

under centrala ord och fraser, samt antecknade i marginalen (Rennstam och Wästerfors 2011). 

Vi valde även att göra detta med olika färger kopplade till de teman vi valt och utökade succesivt 

färgkodningen när fler teman konstruerades. Vi gick igenom samtliga intervjuer och färglade 

enligt de teman vi satt upp. Under tiden som kodningen genomfördes identifierades fler teman 

och intressanta frågeställningar. För att få ordning på materialet valde vi att skriva in stödord, 

eller koder, under de teman vi identifierat i ett Word-dokument. Koderna numrerades med 

informantens nummer och sidnummer från utskriften, för att lätt kunna hitta det igen. Vid 

införandet i dokumentet såg vi tydligare mönster och då har kodningen övergått till den mer 

selektiva, eller fokuserade kodningen som Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver. I detta 

skede trädde alltså ett tydligare mönster fram och koder kunde kopplas till ytterligare teman 

och underteman och vissa tidigare skapade teman kunde omformuleras. Exempel på teman som 

skapades i detta skede är: jämställdhet, undertema: förväntningar från andra och förväntningar 

från sig själv. Vi har haft teori i beaktande vid kodningen men har inte enbart sett till den, utan 

vi har även låtit empirin styra förståelsen av fenomenet och formulerandet av koder och teman 
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(Rennstam och Wästerfors 2011). Vi har ansett att företeelser är lika intressanta oavsett om det 

kommer från en person eller om mönstret framkommer hos flera personer, något som Trost 

(2010) förespråkar.  

Enligt Rennstam & Wästerfors (2011) bör analysen utföras med en nyfikenhet och öppenhet 

för vad som kan framkomma i materialet. Men eftersom forskaren alltid är påverkad av den 

teoretiska ram och sin förförståelse, är det en omöjlighet att alltid se materialet med öppenhet 

och nyfikenhet (Rennstam & Wästerfors 2011). Trots att vi läst in oss på teori före intervjuerna, 

har vi ändå försökt att så långt det är möjligt vara öppna för nya upptäckter, för att inte gå miste 

om viktig kunskap eller relevant teori. För att göra detta har vi haft ögonen öppna för sådant 

som problematiserar våra intressen. Vi har inte enbart fokuserat på det vanligaste som 

framkommer utan även det som sticker ut och där vi ser motsättningar (Rennstam och 

Wästerfors 2011). Genom att problematisera och ta upp motsättningar, i stället för att bara ta 

det som vi tycker är intressant, har vi också kunnat skapa en god representation av materialet. 

Att välja och välja bort är nödvändigt eftersom det är en omöjlighet att ta med allt som 

framkommit (Rennstam & Wästerfors 2011). Att reducera materialet har varit en utmaning i 

detta arbete, då vi haft betydligt mer intressant material än vi kunde tro i inledningsskedet. 

Exempel på empiri vi har valt att inte fokusera på är berättelser om att det var svårare att hitta 

sig själv och modersrollen som nybliven förälder, än som förälder med mer erfarenhet. Detta är 

mycket intressant, men då vi som sagt haft stora mängder empiri har vi valt att inte analysera 

detta vidare. I stället har vi endast berört det i analyskapitlet och gett det som förslag till vidare 

forskning. Däremot fann vi ytterligare en dimension av intrycksstyrning i vårt insamlade 

material än vad vi planerat för teoriavsnittet. Detta lyftes in i teorin under analysarbetet.  

 

4.5 Forskarens roll 

Vi är själva småbarnsmammor och har valt uppsatsämne på grund av att vi själva upplevt 

normerna och konflikten som vi avser att undersöka. På grund av detta är vi påverkade av vår 

egen uppfattning och förförståelse. Men vi är intresserade av fler berättelser och andra vinklar 

av problemet än de vi har själva. Därför har vi också sett vår förförståelse som en styrka då vi 

under hela processen behållit intresset för området. Före arbetet med uppsatsen hade vi relativt 

liten teoretisk förförståelse sedan innan och visste därför inte i förväg vad vi skulle kunna tänkas 

upptäcka. Vi har i hela processen försökt att hantera vår förförståelse genom att ständigt 

resonera och kritiskt granska vår egen medverkan. Trots denna ansats och medvetenhet om vår 
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förförståelse har vi i materialinsamlandet blivit förvånade över oförutsedda resultat som frångår 

vår egen uppfattning. Till exempel fick vi andra resultat än vi trodde i fråga om jämställdhet, 

som inte visade sig vara ett så starkt ideal som vi trodde. Vi har däremot sett dessa resultat som 

mycket viktiga bidrag för studien, det har gett oss ett mer variationsrikt material och det har 

dessutom blivit ett av våra huvudresultat.  

Vi är medvetna om att kunskapen produceras av aktörerna och att forskarens roll påverkar 

resultatet i intervjusituationen, tolkningen och analysen. Detta synsätt framförs i det 

socialkonstruktivistiska perspektivet där inblandade individer ses som aktiva aktörer och som 

medskapare av kunskap. Kunskap och berättelser ses inte som en spegelbild av vekligheten, 

utan är socialt konstruerad och kontextuellt och historiskt beroende (Johansson 2005, Aspers 

2011). I denna studie är det vi som har valt frågeställning, utformat intervjuguide, genomfört 

intervjuer, tolkat och analyserat, valt och valt bort material. Detta gör att vi är medproducenter 

av den kunskap som produceras. Utöver att ständigt resonera över vår egen medverkan och 

kritiskt granska vår roll, har vi i alla steg försökt att vara tydliga med hur vi har gått tillväga, 

för att visa på vilket sätt vi har påverkat resultaten. 

 

4.6 Etiska överväganden 

De etiska resonemangen i denna studie utgår från de forskningsetiska riktlinjerna inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som antogs av Vetenskapsrådet (1990). Dessa 

riktlinjer utgörs av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990). I denna studie har vi haft en ansats om att 

genomgående utgå från de etiska riktlinjerna för att undvika att hamna i en situation där vi eller 

informanter känner sig osäkra på de etiska och moraliska frågorna.  

Informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990) har hanterats genom att 

informanterna har fått ett informationsbrev före intervjun (Se bilaga nr 1). Där har de 

informerats om studiens övergripande syfte, deltagandets villkor samt att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi har även informerat om att intervjun kommer att 

spelas in och raderas efter genomförande. Informationsbrevet har även upplyst informanter om 

att deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas för denna studie. 

Enligt Kvale och Brinkman (2011) bör informanter informeras om fördelar och eventuella 

risker med att delta i studien, varför vi gjort även detta i informationsbrevet (Se bilaga nr 1). 
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Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 1990) har behandlats genom att personuppgifter har 

hanterats, antecknats och rapporterats så att utomstående inte kommer åt eller kan identifiera 

individer. Detta har också tagits hänsyn till vid transkribering, då personuppgifter och 

betydelselösa detaljer tagits bort eller ändrats, samt att personer kallas för Informant 1 och så 

vidare. Vi har även tagit fasta på att vi har tystnadsplikt och därför inte haft data eller handlingar 

med informanternas personuppgifter, eller pratat om informanter med andra än oss som skrivit 

uppsatsen. Med tanke på våra informanters integritet och rätt till anonymitet kommer 

intervjuinspelningar, datafiler med transkriberingen samt utskrifter av intervjuerna, att raderas 

och förstöras när den här studien är slutförd och de inte längre behövs (Kvale & Brinkmann 

2009). Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990) har behandlats genom att inte använda 

uppgifter i andra syften är för denna uppsats.  

Det är också viktigt att avväga det eventuella kunskapstillskottet mot eventuella negativa risker 

som deltagande i studien kan innebära (Vetenskapsrådet 1990). Vi tror att vi kan bidra med ett 

kunskapstillskott, och vill säkerställa det genom att sträva efter en hög kvalitet på studien. Vi 

är dock medvetna om att normer kring moderskap och jämställdhet som studien avser att 

undersöka, kan vara ett känsligt ämne för informanterna. I intervjusituationen kan det väckas 

takar om val, beslut och uppdelning som gjorts. Om det till exempel finns ett politiskt korrekt 

sätt att dela på föräldraledigheten skulle det kunna upplevas som problematiskt att avvika från 

den normen och erkänna sig som ojämställd. Av detta skäl har vi försökt sett till att våra 

informanter känner sig trygga i att inga värderingar kommer att läggas i resultaten, att de är 

anonyma samt att frågorna inte ska upplevs som känsliga. Vår förhoppning är att eventuell 

förändring om självuppfattning i så fall kan påverka positivt genom till exempel ökad 

självkännedom.  

En stor utmaning för etiska och moraliska frågor i denna studie har varit när vi analyserat 

empirin. Vi har konsekvent tolkat och analyserat för att bidra till ett kunskapstillskott. Samtidigt 

har det varit viktigt för oss att informanter inte ska känna sig obekväma eller utlämnade vid 

eventuell läsning av studien och det är här som utmaningen varit aktuell. Vi har haft en ansats 

om att presentera resultat och analys på ett sätt som vi tror att informanter kan känna sig 

bekväma med och vi tror att vi har lyckats med detta utan att gå miste om viktiga resultat eller 

kunskap. 
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4.7 Studiens trovärdighet  

Inom kvalitativ forskning finns olika sätt att tala om trovärdighet, vissa talar om reliabilitet och 

validitet, men vi har valt att tala om studiens trovärdighet. För att stärka studiens trovärdighet 

har vi försökt vara så transparenta och tydliga som möjligt med hur vi gått tillväga och resonerat 

kring metodval, urval samt de tvivel vi haft under processens gång, vilket Ahrne och Svensson 

kallar för transparens (2011). Har vi haft tvivel har vi beskrivit dem i stället för att dölja dem 

för läsaren. Till exempel är vi inte så erfarna forskare, som bland annat märktes av i 

intervjusituationen, och därför har vi beskrivit de problemen och hur vi hanterat de 

situationerna. För att öka studiens trovärdighet har vi även strävat efter att genomgående utföra 

och presentera studien på ett korrekt och vetenskapligt sätt, samt haft ambitionen att hålla en 

hög vetenskaplig kvalitet.   

På grund av tidsaspekten har vi i denna studie endast haft möjlighet att använda en metod, den 

kvalitativa intervjuundersökningen, för att undersöka detta fenomen. För att öka studiens 

trovärdighet har vi jämfört och relaterat våra resultat med tidigare forskning och teori (Ahrne 

och Svensson 2011). Ahrne och Svensson (2011) beskriver triangulering som ett sätt att öka 

trovärdigheten, vilket innebär att kombinera olika metoder, data och olika teoretiska perspektiv 

för att komma närmare en mer trovärdig beskrivning av fenomenet. Vi har inte kunnat uppfylla 

alla delar i triangeln då vi endast använt oss av en metod. En svaghet som vi ser gäller det urval 

som resultaten baseras på, eftersom det består av personer med liknande bakgrunder, vad gäller 

etnicitet och sexuella läggning. Därför är vi medvetna om att vi kan ha gått miste om en stor 

mängd variation av upplevelser av fenomenet. En av styrkorna med den kvalitativa metoden är 

dock att den tillåter flera beskrivningar och förklaringar av samma fenomen (Ahrne och 

Svensson 2011). Därmed ser vi denna studie som en beskrivning av detta område, det är inte en 

enda sanning som gäller för alla och alla situationer.  
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5. Den lagom goda modern 

 

Syftet med vår studie är att förstå vad normer och normkonflikter kring jämställdhet och 

moderskap betyder för småbarnsmammor och deras intrycksstyrning. I det här kapitlet kommer 

vi att presentera hur kvinnorna förhåller sig till de föreställningar och normer om den goda 

modern som finns runt omkring dem. Först ska vi diskutera tre olika mönster i förhållningssätt 

till upplevda förväntningar. Därefter kommer vi in på tre olika mönster där brott mot normen 

om den goda modern blir tydliga genom sanktioner. I det sista avsnittet diskuteras fyra mönster 

gällande att anpassa sitt framträdande för att hantera olika situationer där förekomst av normer 

om moderskap upplevs. 

 

5.1  Olikartade förhållningssätt till förväntningar 

I vårt material framkommer att normer om den goda modern kan innebära olika saker för olika 

personer och att det finns många olika förväntningar i fråga om gott moderskap. Gemensam 

nämnare för de beskrivningar av upplevda förväntningar vi tagit del av, är att det finns en känsla 

av att en som mamma ska vara perfekt, vilket illustreras av följande citat: “Man ska vara den 

perfekta mamman, en ska ha jättemycket tid med barnen och göra roliga saker med barnen, 

och det ska hända saker hela tiden och ett perfekt hem och så där” (Informant 5). Kvinnornas 

upplevelser har därmed gemensamt att det finns förväntningar om att en som god mor ska vara 

perfekt gentemot barnen och skötsel av hemmet. Även om denna känsla är gemensam, skiljer 

sig sedan upplevelserna av förväntningarna åt. Vi ser tre olika mönster i förhållningssätt till de 

upplevda förväntningarna om gott moderskap.  Mönstren har vi valt att kalla; Att ta avstånd, 

Att försöka nå upp och Att inte ta åt sig. 

Vi har fått höra berättelser där förväntningar om den goda modern ifrågasätts. Vi kallar detta 

förhållningssätt för att ta avstånd. Följande citat, från ett resonemang om andras förväntningar, 

illustrerar detta mönster: ”Jag provocerar lite, är jag på klädparty, så kommer jag bakfull; ”jag 

var full igår och kom hem klockan halv fyra och var på efterfest”, då måste jag säga det för att 

trycka dit att, jag är inte en del av det här” (Informant 1). Här görs ett provocerande uttalande 

för att visa avståndstagande från upplevda förväntningar om hur man beter sig på ett klädparty. 

I berättelser som rör detta förhållningssätt målas normen om den goda modern upp som en 
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nidbild, med beskrivningar om modern som alltid ställer upp och ställer sig själv åt sidan. Målet 

är inte att nå upp till den, i stället tas aktivt avstånd genom till exempel provokationer som vi 

ser i citatet ovan. Normen om den goda modern framstår alltså inte som viktig och förknippas 

inte med vad som egentligen anses vara ett gott moderskap, vilket tyder på att informanten 

tillskriver normen en låg viktighetsdimension (Trost & Levin 2004). I detta förhållningssätt och 

i citatet ovan, framkommer en medvetenhet och en reflektion över det egna moderskapet, vilket 

resulterar i ett öppet avståndstagande gentemot förväntningar som upplevs från omgivningen. 

Återkommande i vårt material är också berättelser om att försöka leva upp till föreställningarna 

om den goda modern. Detta förhållningssätt har vi valt att kalla för att försöka nå upp. I ett 

resonemang om vilka förväntningar informanten har på sig själv som mamma, framkommer 

detta: 

En ska hinna med att träffa barnen dygnet runt och leka med dem dygnet runt och så ska 

en jobba och sen ska en städa och en ska träna och en ska hinna med, ja sin sambo och ja.. 

Så att de (förväntningarna) är väldigt höga för en vill ju ha så mycket tid som möjligt med 

barnen. En har ju inte den tiden, en måste ju jobba och sköta hemmet också, även om det 

inte är prio ett, så måste en faktiskt dammsuga någon gång i veckan i alla fall och tvätta 

lite. (Informant 5) 

Citatet beskriver den egna förväntningen och stävan efter att vara en god moder. I detta 

förhållningssätt är de egna förväntningarna mycket liknande de förväntningar som upplevs från 

omgivningen, vilket vi förstår som att viktighetsdimensionen för normen är stark (Trost & 

Levin 2004). Kvinnan beskriver att hon ska ha tid till att vara och leka med barnen, till sin 

sambo och till träning. I denna beskrivning kommer även omvårdnad om hemmet in som en del 

av moderskapet. Tiden visar sig dock vara avgörande, den räcker inte till, vilket gör det svårt 

att leva upp till dessa förväntningar. 

I vårt material framträder även ett mönster som innebär att inte bry sig om förväntningarna som 

upplevs från omgivningen i fråga om den goda modern. Detta förhållningssätt har vi valt att 

kalla att inte ta åt sig. Detta illustreras av följande citat från ett resonemang om förväntningar 

när en blir mamma: “Jag vet att trycket ökar. Men jag tror inte att jag kanske personligen har 

tagit åt mig så mycket av det“ (Informant 3). Förväntningarna upplevs som en känsla av att 

trycket från omgivningen ökar när en blir mamma. Det här förhållningssättet är att inga försök 

görs för att leva upp till förväntningarna utan att de skakas av, vi förstår detta som att en mycket 

låg viktighetsdimension tillskrivs normen (Trost & Levin 2004). Normer har sänts ut men inte 
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tagits emot. I förhållningssättet framträder i stället en bild av en trygghet i att det egna 

moderskapet är gott nog. Detta kan förstås som att kvinnan, på grund av att hon inte tar notis 

av en förväntan, får större frihet och kan definiera sin egen person oberoende av andras 

förväntningar. Hon har genom uteblivandet av sanktioner, makt att bestämma själv vad hon gör 

med den sända normen (Krekula 2006).  

Att det finns en medvetenhet om att det i omgivningen finns föreställningar om hur moderskap 

ska bedrivas blir tydligt i de berättelser vi samlat in. Vi har beskrivit tre olika förhållningssätt 

till normer kring vad en god mor är, där olika viktighetsdimension tillskrivs förväntningarna. 

Om dessa förväntningar är att likställa med normer kommer att diskuteras nedan, då vi berör 

förekomsten av sanktioner vid brott mot rådande förväntningar. 

 

5.2 Balansgång för att undvika sanktioner 

Ovan presenterades de olika förhållningssätten till föreställningar och normer om den goda 

modern. I detta avsnitt kommer vi att titta på normbrott där sanktioner blir tydliga, för att avgöra 

om det är normer eller ideal vi har att göra med. Vi har identifierat tre mönster där brott mot 

normen om den goda modern blir tydliga genom sanktioner. Mönstren framkommer i upplevda 

sanktioner från andra och från kvinnorna själva. De tre mönstren kallar vi Att inte vara god nog 

enligt sig själv, Att inte vara god nog enligt andra och Vara för god enligt andra.  

Vi ser att när brott mot normen om den goda modern sker, resulterar det i sanktioner från 

kvinnan själv på grund av att hon upplever att hon avvikit från normen. Detta är ett frekvent 

återkommande mönster i vårt material och vi har valt att kalla det för att inte vara god nog 

enligt sig själv. Följande citat illustrerar detta, i ett resonemang om upplevelser angående 

barnens långa förskoledagar: “Ojoj nu är jag inte den där perfekta mamman som kommer och 

hämtar dem, jag väljer ju faktiskt att vara på jobbet/i skolan till sent på fredagseftermiddagen 

i stället för att hämta dem” (Informant 4). På frågan om vad det får henne att känna svarar hon: 

“Skam. Dåligt samvete. (...) Man har dåligt samvete jämt för att man lämnar dem där i stort 

sett”. Här framkommer att informanten upplever skam och dåligt samvete på grund av att hon 

hämtar barnen sent. Att hon får dåligt samvete hänger ihop med att hennes egen vilja är att ha 

barnen på dagis så lite som möjligt, vilket framkommer i berättelserna där det här mönstret blir 

tydligt. Dåligt samvete och skam är exempel på negativa informella sanktioner (Baier & 

Svensson 2009) av att inte leva upp till den egna föreställningen om att vara en god moder, 
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vilket visar att en kan förstå det här som en beteendenorm (Trost & Levin 2004). Att hon vill 

leva upp till förväntan hon har själv visar att detta är en norm som har internaliserats i henne 

(Brante et al. 1998) och att viktighetsdimensionen är hög (Trost & Levin 2004). Här visar det 

sig också att skuldkänslorna uppkommer på grund av att hon är på jobbet/i skolan i stället för 

att vara med barnen. Elvin-Nowaks (2001) studie visar liknande resultat, att modern har svårt 

att rättfärdiga livet utan barnen om det inte kommer barnen till del samt att det leder till skuld 

och skamkänslor.  

Vidare identifierar vi i vårt material berättelser där normbrott sker och ger upphov till sanktioner 

på grund av att andra anser att en inte är en tillräckligt god moder. Vi har valt att kalla detta 

mönster för att inte vara god nog enligt andra. I följande citat, rörande andras förväntningar, 

illustreras detta: “Jag vet att de reagerade när jag var där och när jag la in en snus. Senast var 

det ju så här, det blev nästan alldeles tyst i rummet. (...) Då var det jättekonstigt och 

underliggande att: “nu är du en mor och du får tänka lite på…”(Informant 1). Här beskrivs ett 

beteende som enligt andra inte är ett önskvärt beteende för en moder, vilket resulterar i en 

sanktion i form av markering genom tystnad. Citatet är ett exempel på att sanktioner för ett 

normbrott kan ges genom markeringar utan ord och är exempel på en negativ informell sanktion 

(Baier & Svensson 2009) som utförs av andra. Sanktionen upplevs som en implicit uppmaning 

att hon inte kan agera på det här sättet, en markering från de andra om att agerandet var en 

avvikelse från deras definition av situationen (Persson 2012). Mönstret tyder på att 

omgivningen påverkar kvinnor genom sanktioner vid brott mot förväntningar om den goda 

modern, när en inte anses vara god nog.  

Ytterligare ser vi att sanktioner upplevs vid brott av normen om den goda modern då kvinnan 

upplevs vara en för god moder. Sanktionen upplevs i detta fall genom andra individers åsikter 

eller kommentarer. Vi har valt att kalla mönstret för att vara för god enligt andra, vilket 

illustreras i ett citat rörande barnuppfostran: “Vi har haft båda barnen tidigt på rutiner liksom, 

försökt få in rutiner och det har vi många gånger blivit kritiserade för (...) Det känns som om 

folk tycker att jag är lite präktig” (Informant 5). I detta citat ser vi att omgivningen anser att 

modern har för mycket rutiner och regler kring barnuppfostran. Att frångå normen på detta sätt 

resulterar i en negativ sanktion i form av öppen kritik vilket i sin tur ger upphov till känslan av 

att vara för präktig eller för god. Mönstret innebär att brott mot normen om den goda modern 

blir tydliga genom sanktioner från omgivningen, som signalerar avvikelse. Detta visar att 

avvikelse skett från rådande norm, men att kvinnan själv inte anser det vara ett normbrott, hon 

tillskriver den ingen viktighetsdimension (Trost & Levin 2004).  
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I de berättelser vi samlat in ser vi alltså tre mönster när brott mot normen om den goda modern 

resulterar i sanktioner. Vi ser sanktioner i form av skuld och skam samt att bli utsatt för 

kommentarer och markering genom tystnad. Normer blir synliga just genom sanktioner, det är 

så vi ser var gränsen går (Giddens 2006). I fallet med normen om den goda modern ser vi att 

det finns förväntningar om att inte vara för god mor, då det finns risk för att utsättas för 

sanktioner från andra. Inte heller bör avvikelser ske åt andra hållet, att inte vara en tillräckligt 

god mor. I detta fall sker sanktioner inte bara från andra, utan också i hög utsträckning från en 

själv. De egna förväntningarna framkallar skam- och skuldkänslor när de inte kan nås upp till 

ansluter till Elvin-Nowaks forskning (2001). Sammantaget menar vi att det alltså gäller att vara 

en lagom bra mamma, om normer om att vara en god moder ska följas. 

 

5.3 Anpassning för att vara lagom 

Ovan har vi presenterat olika förhållningssätt till normer om den goda modern, samt vid vilka 

brott mot den som sanktioner blir tydliga. I detta avsnitt kommer vi att visa hur dessa 

föreställningar och sanktioner framkommer i de anpassningar och framställningar av sig själva 

som kvinnor gör i olika situationer där de interagerar med andra. Vi ser fyra mönster av 

anpassningar av framträdanden som vi har valt att kalla Undvika avvikande åsikter, Jantelagen 

gäller, Att förekomma och Lagom bra kläder. 

Framträdande i vårt material är berättelser som vi kallar undvika avvikande åsikter. Mönstret 

illustreras i följande citat: “Pratar vi om barnuppfostran kan jag nog välja att inte säga vissa 

saker som jag tänker på då, för att det inte ska bli: va fjantig du är” (Informant 5). Citatet visar 

att informanten ibland undviker att säga sin mening när det kommer till frågor om 

barnuppfostran. Orsaken till undvikandet är att det blir obekvämt att sticka ut på grund av 

eventuella sanktioner. Här ser vi att identitetsvärdena, det vill säga normer som gäller i en viss 

situation, påverkar styrningen av intryck som görs för att passa in. Intrycksstyrningen sker här 

genom att inte föra fram sin uppriktiga åsikt utan anpassa sig till situationen och till exempel 

undvika ett samtalsämne (Goffman 2014a). Genom att undvika samtalsämnet, upprätthålls 

jämvikten i definitionen av situationen.  

Vidare ser vi, i fråga om att anpassa framträdandet, återkommande berättelser om att det 

upplevs som mer accepterat att framställa sig som dålig mamma än som bra mamma. Detta 
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mönster kallar vi för Jantelagen gäller. Följande citat, illustrerar ett resonemang där detta blir 

tydligt: 

Jag sitter ju aldrig och säger att: åh idag kände jag mig som en så bra mamma. (...) Man 

kanske har lättare att sitta och prata om: men gud igår vart jag så irriterad, jag har så dåligt 

samvete för det. (...) Det har väl lite med Jante att gör kanske, att man kanske inte sitter och 

berättar att: gud jag är så nöjd, jag märkte att barnen har förstått. (Informant 4) 

Informanten ger utryck för att hon anser att det är mer accepterat att framhäva sina 

tillkortakommanden än sina framgångar som mamma. Här ser vi ett sätt att styra intryck, genom 

att inte framhäva det en gjort bra, utan istället framhäva sina tillkortakommanden. Vi förstår 

det här som att en del av samhällets identitetsvärden, det vill säga de normer som påverkar oss 

i interaktion med andra (Persson 2012), är att inte uppvisa sina goda egenskaper. Genom att 

inte prata om sig själv i ordalag av att ha lyckats som förälder, upprätthålls jämvikten och inget 

avvikande från identitetsvärdena görs. Detta kan ses som ett sätt att anpassa sig till den rådande 

definitionen av situationen (Goffman 2014a). 

Berättelser finns också i vårt material om att vid normbrott skämta för att förekomma 

sanktioner. Vi kallar detta mönster för att förekomma. Förfaringssättet illustreras i nedan citat, 

där även medaktörers agerande blir tydligt: 

Det måste få vara okej att, ja men att servera en bränd korv som spricker liksom. Men då 

lägger jag ut den på Instagram och bara: “haha, titta här nu har jag gjort en specialkorv för 

att ketchupen inte ska rinna av…” Och så finns de här goda mödrarna i mitt nätverk som 

bara: “haha, ojoj, du kan ju inte ens steka korv, ni får komma över och äta mat hos oss nästa 

gång”. Ja men ni vet, de där goda mödrarna. Och då skrattar jag med fast egentligen bara: 

“men fuck you, det är ju en korv, det är väl jättebra att jag gett mina barn mat”. (...) Alltså 

man dör ju inte, det kan finnas kärlek i en bränd korv. (Informant 1) 

I citatet ovan hanteras vetskapen om normbrott genom att skämta om det inför andra, samt att 

andra aktörer kommenterar själva skämtet. Mönstret som framträder visar en medvetenhet om 

att avvikelser från normer och förväntningar kring moderskap finns och att de medför 

konsekvenser. Skämtet görs för att förekomma eventuella sanktioner i form av kommentarer. 

Vidare säger informanten: “delad skam är minskad skam”(Informant 1). Medvetenheten om 

eventuella sanktioner hanteras genom att förekomma och skämta om sina tillkortakommanden 

och på så vis mildras skuld- och skamkänslor som upplevs vid normbrottet. Att framställa sig 

själv som ett skämt kan förstås som intrycksstyrning. Genom skämtet visar informanten 
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taktkänsla, det vill säga medvetenhet om normbrottet samt utförandet av en neutraliserande 

handling, vilket bidrar till jämvikt i definitionen av situationen (Goffman 2014a). Detta görs för 

att det ska vara bekvämt för alla närvarande. Att inte bara normbrytaren utan även de andra 

aktörerna är aktiva i detta förfarande ser vi genom deras kommentarer. Kommentarerna i sig är 

också uttryck för en form av taktkänsla, som bekräftar skämtet som kompenserande handling 

(Persson 2012). Med denna typ av handling visar aktören att denne varseblir normen, och på så 

vis bidrar det till att normen upprätthålls och återskapas, även om den av informanten inte har 

hög viktighetsdimension. Detta är exempel på en norm som anammas även om det går emot 

individens egna värderingar (Baier & Svensson 2009). 

Slutligen framträder ytterligare ett mönster, vilket vi kallar lagom bra kläder. I ett resonemang 

om förberedelser inför ett så kallat klädparty ser vi detta framträda:  

Kollade så att jag hade lagom bra kläder på mig (...) Lagom bra kläder är ju, ja men hel och 

ren alltså. (...) Jag vet ju att de skrattar lite åt, när jag kommer i mina små tyllkjolar och 

blommor som jag brukar ha i håret ibland. Det skulle jag kanske inte om det skulle vara 

första gången jag gick på ett klädparty hos någon. (Informant 1) 

Vi ser i citatet att det gäller att anpassa sina kläder när en går in i ett nytt sammanhang, och att 

det finns sammanhang där tyllkjolar skulle anses vara avvikande. I det här mönstret blir det 

tydligt att inte bara ord utan även yttre attribut som till exempel kläder är viktiga och föremål 

för normer om vad som anses vara accepterat i olika sammanhang (Baier & Svensson 2009). I 

vårt material finns återkommande berättelser om att det är viktigt att “kolla av” vad som gäller 

i ett nytt sammanhang. I ett nytt sammanhang väljer en mer neutrala kläder, för att inte avvika. 

När en efterhand blivit mer bekant med sammanhanget säger en sig istället kunna ha “gälla 

klänningar” eller blommor i håret. Att kolla av läget förstås som ett exempel på att undersöka 

vilka identitetsvärden (Goffman 2014b) som gäller. Om alla tar på sig lagom bra kläder till nya 

sammanhang och där upplever förväntningar på att det gäller det att ha lagom kläder, skulle det 

kunna resultera i att det alltid är lagom bra kläder som gäller. Däremot är gränsen för vad som 

är lagom bra kläder avhängd av situation och gränsen verkar vara mer töjbar om sammanhanget 

är bekant.   

Vi ser fyra mönster där styrning av intryck görs, för att undvika att avvika från förväntningar 

om den goda modern. Att samhällets allmänna identitetsvärden styr sättet att agera blir tydligt 

när intrycksstyrningen används för att undvika sanktioner vid avvikelse och att detta bidrar till 

att stabilisera definitionen av situationen (Goffman 2014a).  
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5.4 Att vara lagom bra mamma 

Det sammantagna mönstret vi ser, när vi sammanfattar ovan resultat kring normen om den goda 

modern blir att lagom är bäst. Normen om den goda modern ställer krav på kvinnor att varken 

sticka ut som för bra eller som för dåliga. Följande citat illustrerar denna lagomhet: “Det är 

som med amning, det finns ett visst spann att hålla sig inom, det är lite okej att gå utanför, men 

det kommer att pratas bakom ryggen” (Informant 1). Citatet och ytterligare berättelser tyder på 

att det finns föreställningar om amning, och hur länge en ska amma, samt vilka anledningar 

som är accepterade för eventuellt avvikande från denna förväntan. Citatet visar att en kan vara 

säker på att sanktioner sker vid avvikande från normen. Denna lagomhet förstås även i 

intrycksstyrningen som görs i avsikt att inte avvika från samhällets identitetsvärden och på så 

sätt undvika sanktioner. Vi anser oss ha sett att Goffmans (2014a, se även Persson 2012) teorier 

om intrycksstyrning, både i form av anpassning till samhällets identitetsvärden och i form av 

att söka samförstånd i definitionen av situationen, är applicerbara på kvinnor i balansakten att 

vara lagom bra mammor. Normer om den goda modern i samverkan med Jantelagen innebär 

också att en inte heller bör tala om för någon när en lyckats. För att undvika andras sanktioner 

och risken att själv se sig själv som dålig mamma gäller det därför att hitta sitt eget sätt att vara 

lagom.  
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6. Den lagom jämställda modern 

 

I förra kapitlet diskuterade vi normen om den goda modern. I det här kapitlet kommer vi att 

fokusera på hur kvinnor förhåller sig till de föreställningar och normer som finns i fråga om 

jämställdhet.  Först ska vi diskutera tre olika mönster i förhållningssätt till jämställdhet. Vi 

kommer också att se på tre olika mönster gällande om brott mot det svenska jämställdhetsidealet 

blir tydliga genom sanktioner eller inte. I det sista avsnittet diskuteras tre mönster gällande att 

anpassa sitt framträdande för att hantera olika situationer där förväntningar om jämställdhet 

upplevs.  

 

6.1  Engagemanget avgör  

I vårt material framträder olika beskrivningar och innebörder av vad jämställdhet är. I de 

berättelser som vi samlat in ser vi att kvinnor är medvetna om att Sverige framställs som ett 

jämställt land. Gemensamt för alla informanter är att de anser att jämställdhet är en fråga för 

arbetsmarknaden, till exempel att lika lön ska gälla för lika arbete. Men det så kallade 

jämställdhetsidealet uppfattas och definieras på olika sätt och vi ser skillnader i fråga om hur 

informanterna förhåller sig till jämställdhetsidealet i hemmet och familjen. Vi ser tre olika 

förhållningssätt i de upplevda förväntningarna om jämställdhet. Dessa mönster har vi valt att 

kalla: Det ska dras till sin spets, En fråga för arbetslivet och När båda är nöjda. 

Ett förhållningssätt vi funnit innebär att det finns ett engagemang för jämställdhet, som anses 

vara en viktig fråga i föräldraskapet. Jämställdhet beskrivs som att inte definieras utifrån kön, 

att ha friheten att välja vem en vill vara, samt att ha lika möjligheter. Jämställdhet ska 

genomsyra allt. Vi kallar detta mönster för jämställdhet ska dras till sin spets. Ett exempel på 

detta kan ses i följande citat, i ett resonemang om jämställdhet: 

Ja men jag tror att det har blivit lite av min identitet också, att för mig är det en sån 

intressefråga (...) jag upplever ibland att man har diskussioner att jämställdhet, det får inte 

gå till absurdum, det får inte dras till sin spets. Då känner jag att det är så himla konstigt 

med den där spetsen, det är ju det vi vill komma åt, det är där rättvisan ligger. (Informant 

1) 



Sida 39 / 65 
 

Vi ser ett stort engagemang i frågan om jämställdhet och att det blir till en del av identiteten. 

Det anses att jämställdheten bör dras till sin spets, det är just spetsen som vill nås eftersom 

rättvisan finns där. I ett resonemang om när jämställdhet är viktigt framkommer följande: 

“Föräldraskapet är en sådan där jätte-klassisk grej där det är viktigt” (Informant 1). Detta 

förhållningssätt till jämställdhet anser alltså att det är en mycket viktig fråga i föräldraskapet. 

Sammantaget visar dessa två citat att mönstrets förhållningssätt till jämställdhet är att det ska 

dras till sin spets och att det är viktigt just i föräldraskapet, vilket visar att idealet tillskrivs hög 

viktighetsdimension (Trost & Levin 2004).  

Att jämställdhet är en fråga som främst är viktig för arbetsmarknaden framkommer i mönstret 

som vi kallar för jämställdhet en fråga för arbetslivet. I ett resonemang om när jämställdhet är 

viktigt finner vi följande: “Men det är i jobbsamanhang, lönesammanhang, lika lön för lika 

arbete” (Informant 2). Uttryck ges för att jämställdhet är viktig i frågor som gäller förhållanden 

på arbetsmarknaden som till exempel lika lön för lika arbete. Vad som kännetecknar detta 

förhållningssätt till jämställdhet i hemmet ser vi i följande citat, från ett resonemang om 

jämställdhet i hemmen: “Alltså, för mig, jag tänker inte i jämställdhet och så där, (...) var och 

en gör det de är bra på och man hjälps åt så gott man kan. Jag tänker inte i de termerna” 

(Informant 2). Citatet vittnar om ett förhållningssätt där paret hjälps åt i hemmet och gör det 

var och en är bra på, men inte tänker i termer av jämställdhet. Informantens sammantagna 

resonemang pekar på ett förhållningssätt där jämställdhet inte betraktas som en viktig fråga i 

hemmet och i relationen, det tillskrivs alltså en låg viktighetsdimension (Trost & Levin 2004).  

Vi ser ett annat förhållningssätt till jämställdhet i vårt material, i vilket jämställdhet definieras 

utifrån att båda i en parrelation är nöjda och bekväma med eventuell uppdelning i hemmet. Vi 

kallar mönstret när båda är nöjda. Den definition av jämställdhet som är rådande i det här 

mönstret illustreras i följande citat: 

Det är för mig jämställdhet, att man känner att vi har pratat igenom det här och vi tycker 

att det här är den bästa lösningen för oss. Och att båda verkligen är nöjda, så att man inte 

känner att man håller inne någonting, för att då blir den andra nöjd. (Informant 4) 

Här ser vi att jämställdhet förstås som att paret tillsammans kommer fram till den bästa 

lösningen, och det är när båda parterna är nöjda. I andra berättelser framkommer också att ett 

sätt att bli nöjd på, är att var och en gör det den är bra på. Detta förhållningssätt visar att det 

egentligen inte spelar någon roll hur en delar på sysslor i hemmet och omsorgen om barnen, så 

länge båda är nöjda. Detta förstås som att jämställdhetsidealet har låg viktighetsdimensionen 
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(Trost & Levin 2004). Som en ytterligare dimension i detta mönster kommer vi att behandla en 

tendens som tydligt framkommer och som hänger ihop med nöjdheten ovan. I fråga om 

jämställdhet vid föräldraledighet framkommer ett mönster av att kvinnans vilja har företräde: 

Fast där var det ju ett medvetet val, jag ville ju vara hemma. För att jag gillar den tiden 

väldigt mycket. (...) Jag menar att det tråkiga hade ju varit om jag var hemma för att Nn 

(mannen) inte ville vara hemma. Det hade ju vart en helt annan sak. Då hade jag ju inte 

känt mig nöjd med det valet heller. Men jag ville vara hemma, för att jag ville och det 

funkade att jag kunde vara det. (Informant 4) 

Här framkommer att kvinnan vill vara hemma med barnen. Men det är en förutsättning att 

mannen också ska vilja vara hemma med barnen, för att valet att vara hemma ska kännas bra. I 

berättelser om att vara nöjd, ser vi alltså att kvinnan uttrycker att båda är nöjda. Men samtidigt 

uttrycks att mannen också hade velat vara hemma, men inte har varit det. Mannen ska alltså 

vilja vara hemma, men hans vilja kan ses som mindre värd, eftersom båda är nöjda när hon är 

hemma. Blir mannen nöjd med automatik om kvinnan är nöjd? Här har därmed kvinnan 

företräde för föräldraledigheten, framför mannen och det jämställda idealet. Definitionen av 

jämställdhet att båda ska vara nöjda kan diskuteras då mannens vilja står tillbaka. Vi ser alltså 

att jämställdhet här görs till en fråga om att båda ska vara nöjda, när kvinnan fått som hon vill. 

Tidigare forskning visar att par osynliggör den faktiska uppdelningen mellan dem och menar 

att de är nöjda med den uppdelning de har i hemmet (Holmberg 1993). Kanske kan det vara så 

här också, att denna nöjdhet och den egna viljan egentligen är ett osynliggörande av den faktiska 

uppdelningen. 

Ovan beskrivna mönster visar att det finns stor variation i förhållningssätten till jämställdhet 

och jämställdhetsidealet. Jämställdhetsidealets viktighetsdimension påverkar förhållningssättet 

till idealet och huruvida det blir en viktig fråga i hemmet eller inte. Där vi ser att jämställdhet 

anses vara en viktig fråga, kommer förväntningarna endast från kvinnan själv. Där det 

framkommer att jämställdhet inte är en lika viktig fråga ser vi att det är låga förväntningar från 

kvinnan själv. Utifrån vårt material kan det därför antas att normer om jämställdhet inte är så 

starka och framträdande för de flesta av våra informanter. I nästkommande kapitel kommer vi 

att diskutera de eventuella normbrotten och sanktionerna för att undersöka om det finns normer 

kring jämställdhet i vårt material.  
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6.2 Enstaka sanktioner vid normbrott 

I tidigare avsnitt presenterades olika definitioner av och förhållningssätt till jämställdhetsideal. 

I detta avsnitt kommer vi att titta på situationer där normbrott sker och där eventuella sanktioner 

uppstår. Detta kan ge indikationer på om jämställdhet kan betraktas som norm eller inte. Vi har 

identifierat tre mönster av normbrott som resulterar i upplevda sanktioner från andra och från 

kvinnorna själv, som vi kallar: För jämställd enligt andra, Ojämställd enligt andra, Ojämställd 

enligt sig själv. 

I vårt material finns berättelser om brott mot jämställdhetsideal som resulterar i sanktioner för 

kvinnan, på grund av att andra anser att kvinnan i sin parrelation lever för jämställt. Vi kallar 

mönstret för; för jämställd enligt andra, och det framkommer i följande citat: 

De tycker ju ständigt synd om min man till exempel för att han gör så mycket och jag gör 

så lite. Vilket jag inte tycker stämmer. (...) Och då får ju han också väldigt mycket cred, så 

är det ju. Alla tycker ju att min man är fantastisk, fantastiskt duktig, det tycker ju jag också 

men hade jag gjort de grejerna som han gör, så tror jag inte lika många hade reflekterat och 

tyckt att: BRA. (...) jag känner ju hela tiden ett underläge och att jag egentligen är ifrågasatt 

som förälder. (Informant 1) 

Citatet visar att andra tycker synd om mannen som enligt dem gör mer än kvinnan, han får 

positiv feedback på grund av detta. Kvinnan får inte samma positiva respons över jämlikheten 

i förhållandet, utan upplever istället ett underläge och ett ifrågasättande som förälder. Här 

upplevs därmed en sanktion i form av ifrågasättande av mamman som förälder, vilket leder till 

känslor av underläge. I mönstret har paren jämställda ideal och delar lika på hushållssysslor, 

vilket resulterar i positiva sanktioner för mannen, det vill säga ett uppmärksammande om att 

han handlar i enlighet med rådande normer (Giddens 2006). Samtidigt ser vi att kvinnan 

upplever negativa sanktioner, vilket tyder på att hon skulle avvika. För kvinnan med jämställda 

ideal ser vi det som att egna jämställdhetsideal och efterlevande visar sig här vara oförenliga 

med samhällets identitetsvärden om att vara en god mor. Vi förstår det här som ett brott mot 

samhällets identitetsvärden, genom att leva för jämställt. Detta resulterar i sanktioner i form av 

ifrågasättande. På grund av att det sker sanktioner kan jämställdhet i det här fallet antas vara en 

norm (Giddens 2006). Samhällets identitetsvärden innebär alltså i detta mönster att en inte ska 

leva för jämställt. För att undvika sanktioner gäller det alltså att vara lagom jämställd. 

I materialet framkommer också berättelser om sanktioner som sker på grund av att en inte lever 

upp till sitt eget jämställdhetsideal. Vi har valt att kalla detta mönster för ojämställd enligt sig 
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själv. Detta illustreras i ett resonemang angående svårigheten att efterleva jämställdhetsidealet 

när paret fick sitt första barn: 

(Min man) gick in i en roll där han blev försörjaren, han skulle fixa praktiska saker. Jag 

tycker att jag många gånger blev fast och lämnad, alltså att jag fick vara den som var med 

barnen och mina bröst skulle liksom ge barnen mat. Jag fick ju liksom ingen egen tid, fastän 

vi hade pratat om det här innan blev det inte så. (...) och jag tycket att han fick massor av 

egen tid, (...) du åker till tippen din jävel, jag vill också åka till tippen. (...) det blev en 

besvikelse faktiskt, att det låg mycket mer på mig, jag tyckte jag gjorde mycket mer, han 

free-basede mycket mer. (Informant 1) 

Här framkommer det att paret gick in i traditionella roller när de fick barn, han fick mer egen 

tid och hon upplevde att hon gjorde mer och kände sig fast med barnen. Trots att det fanns 

jämställda ideal som diskuterats innan, blev det inte som de ville när de fick barn och därför 

upplevdes en besvikelse och frustration över att det inte blev som önskat. Detta resultat ansluter 

till Nordenmarks (2004) resonemang om att kvinnor med jämställda ideal är mer frustrerade 

över en ojämställd situation. Precis som våra resultat, visar också tidigare forskning att det är 

svårare för par med jämställda ideal att leva jämställt efter att första barnet är fött (Holmberg 

1993, Roman & Peterson 2011). I enlighet med vårt resonemang i teorikapitlet, vad gäller 

sanktioner som kan ges mot en själv, förstår vi upplevelsen av besvikelse och frustration som 

en sanktion. De egna förväntningarna på jämställdhet gick inte att leva upp till och vid en 

tillbakablick ses situationen som ett misslyckande och att ha gjort fel, vilket kan liknas vid 

sanktionen skuld (Elvin-Nowak 2001). På grund av att dessa sanktioner sker kan 

jämställdhetsnormen i detta mönster kallas för en beteendenorm (Trost & Levin 2004).  

Andra återkommande berättelser i materialet visar att andra anser att en inte är tillräckligt 

jämställd. Vi har valt att kalla detta mönster för ojämställd enligt andra. I ett resonemang om 

att det funnits förväntningar från andra om att dela föräldraledigheten mer jämt framkommer 

detta: 

Då kan man ibland, jag kan ju känna ibland att jag, inte fått försvara men förklara, varför 

jag har vart mammaledig mer. Men då har ju jag alltid haft ett argument att jag ville det. 

Och då har jag ju aldrig känt att de har sagt: ”jaha varför ville du det, eller ville du det?” 

(Informant 4)  

Detta citat visar att det finns förväntningar från andra om att dela föräldraledigheten mer jämt 

än vad som har gjorts. Att fördelningen sett ut som den gjort förklaras med kvinnans vilja att 
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vara hemma. Kommentarer från andra kan förstås som en form av sanktion. Genom en 

förklaring om att hon ville vara hemma längst, legitimeras ojämställdheten och då delas inte 

sanktioner ut och därmed upplevs de inte. Det visar att samhällets identitetsvärden accepterar 

kvinnans vilja som orsak till att i det här fallet dela föräldraledigheten ojämställt. Här ser vi att 

kvinnas vilja är överordnad jämställdhetsidealet. Mönstret hänger ihop med ett förhållningssätt 

till jämställdhetsidealet som innebär att båda ska vara nöjda. Eftersom båda var nöjda med den 

uppdelningen som gjordes så blev denna fråga inte till ett problem för jämställdhet i hemmet. 

Sanktionen dras tillbaka vid förklaringen att brottet skett på grund av kvinnans egen vilja, vilket 

vi förstår som att jämställdhet för detta mönster är en idealnorm (Trost och Levin 2004). 

Vi har diskuterat normbrott där sanktioner upplevs. Vi finner sanktioner som frustration och 

skuld, från kvinnan själv när hon anser sig vara ojämställd, eller från andra då hon anses vara 

för jämställd enligt rådande norm. För de mönster där jämställdhet definieras som en mindre 

viktig fråga i hemmet eller relationen existerar inte sanktioner och om de ändå gör det så dras 

sanktionen tillbaka vid förklaring om att det var av kvinnans egen vilja. Vår studie pekar därmed 

på att jämställdhetsideal i vissa fall endast är en idealnorm och i andra fall en beteendenorm 

(Trost & Levin 2004). Men i de fall där normen är stark för individen, tolkar vi de upplevda 

sanktionerna som att det egna idealet är oförenligt med samhällets identitetsvärden. Oavsett 

norm eller ideal, så innebär det ett balanserande och för att inte riskera sanktioner eller obehag 

gäller det att vara lagom jämställd.  

 

6.3 Laddad fråga 

Ovan har vi presenterat olika förhållningssätt till jämställdhet som vi identifierat hos våra 

informanter, vi har även diskuterat om svensk jämställdhetsideal är att betrakta som norm eller 

ideal för dem. I detta avsnitt kommer vi att presentera mönster som tydliggör anpassningar i 

interaktion, där jämställdhetsfrågan skulle kunna vara föremål för diskussion. Vi ser tre mönster 

av anpassningar av framträdanden som vi har valt att kalla Tar alla chanser, Undviker laddad 

fråga och Delad skam är minskad skam. 

I fråga om att anpassa interaktionen där jämställdhet är aktuellt, framträder berättelser där en 

alltid hittar tillfällen att prata jämställdhetsfrågor. Vi kallar mönstret för tar alla chanser, vilket 

exemplifieras i citatet nedan, som berör när jämställdhet kan diskuteras: 
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Ofta tycker jag att det är viktigt att prata om frågorna också. Och jag kan bli en tölig (tråkig) 

person, jag märker ju det. Vissa kompisar, blir ju så här; “nu blir det genusfrågor igen ja”. 

Men den rollen kan jag väl köpa. Men jag märker ju ibland också att jag går igång på det 

här så mycket att jag bara mal och mal och mal. (informant 1) 

Vi ser här att genus- och jämställdhetsfrågor är viktiga, och att informanten är medveten om att 

det gör att hon ibland pratar om det så mycket att det kan uppfattas som långrandigt. Vi förstår 

det som att påverkan från samhällets identitetsvärden inte blir avgörande, utan att försök görs 

att genom intrycksstyrning omdefiniera definitionen av situationen, till att följa de 

identitetsvärden som företräds av henne. Vi ser alltså här ett exempel på att försöka övertyga 

andra om en speciell definition av en situation (Persson 2012). 

I det empiriska materialet framkommer också berättelser som visar att frågan om jämställdhet 

undviks beroende på aktörens egen inställning och de föreställningar i frågan som andra aktörer 

har. Vi kallar mönstret undviker laddad fråga. Detta exemplifieras i citatet nedan, i ett 

resonemang om när det lämpar sig att prata jämställdhetsfrågor: “Ja, alltså överlag skulle jag 

nog undvika det. Jag skulle nog undvika det i de flesta situationer. För det blir ofta sådana 

himla diskussioner, upplever jag det som (...) Jag kan tycka att det blir lite för mycket (...) jag 

tycker bara det blir tröttsamt” (Informant 2). I citatet framkommer att frågor om jämställdhet 

kan leda till diskussioner. För att undvika sådana diskussioner, undviker en att prata om 

jämställdhet. Det återkommer flera olika exempel på varför undvikandet görs, till exempel att 

en anser sig vara dåligt insatt, eller när andra har andra åsikter än en själv. Undvikandet sker 

både när en har jämställda åsikter och vistas i mer traditionella kretsar, och när en har mer 

traditionell uppdelning och vistas i feministiska kretsar. Det verkar som om denna fråga är en 

laddad fråga bland informanterna och som därför gärna undviks i offentliga sammanhang. Som 

vi har sett i diskussioner ovan, är frågan om vad det är att vara jämställd, i många fall, en fråga 

om att vara nöjd. Det gäller att bli nöjd, inte att det ska vara jämställt. Den utgångspunkten står 

i tydlig kontrast till svensk jämställdhetsideal, vilket skulle kunna ses som förklaring på varför 

frågan är laddad. Vi förstår det som att identitetsvärdena, de normer som finns i samhället om 

hur en ska leva jämställt inte stämmer överens med den politiskt korrekta hållningen att 

förespråka svenskt jämställdhetsideal.  

Att exponera sina tillkortakommanden gentemot det svenska jämställdhetsidealet, är ett annat 

sätt att anpassa interaktionen, vilket framkommer i vårt material. Vi kallar mönstret delad skam 

är minskad skam. Som vi har sett ovan förekommer förhållningssättet att svensk 

jämställdhetsideal är en norm att följa, även om förväntningarna kommer från kvinnan själv 
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mer än från omgivningen. Här ser vi att tillkortakommanden i form av brott mot 

jämställdhetsidealet delas på sociala medier. Förfarandet illustreras i nedan citat som gäller ett 

eventuellt inlägg på Facebook: 

Delad skam är minskad skam. (...) så skulle jag nog kunna lägga ut att: ‘åh jag blir så trött 

på mig själv, nu frågade jag Nn (dottern) om hon inte skulle ha en fin klänning till kalaset, 

varför frågade jag inte Mm (sonen) samma sak?’ Det skulle jag kunna göra. Men det är ju 

mer laddat såklart (än brott mot normen om den goda modern) för mig, är det ju, eftersom 

jag vill ju vara en god (jämställd). (Informant 4)  

I citatet ser vi att informanten frågar sin dotter om hon vill ha fin klänning, och hon ifrågasätter 

varför hon inte frågat sin son samma sak. Vi ser också att hon visar upp detta i sociala medier, 

och att hon därmed säger sig uppleva en lägre skamkänsla. I likhet med resonemanget om att 

skämta bort brott mot normen om den goda modern, ser vi här mönstret att visa upp sitt brott 

mot jämställdheten. Detta kan förstås som att visa taktkänsla (Goffman 2014a) i syfte att visa 

medaktörer sin medvetenhet om normbrott. Det resulterar även i att upplevelsen av sanktionen 

mildras, i det här fallet sin egen skam. 

Vi har ovan sett att ytterligheterna finns här, att antingen undvika att tala om jämställdhet och 

motsatt att mala på i frågan. Vi ser att jämställdhet är en fråga där heta diskussioner ofta uppstår 

och att det därför finns en försiktighet i om och när en är villig att ta upp eller diskutera frågan. 

Frågan om jämställdhet förefaller alltså som känslig. I Sverige är det i allra högsta grad en 

politisk fråga. Vår analys blir att fenomenet att undvika frågan hör ihop med att den politiska 

hållningen i enlighet med jämställdhetsidealet, inte matchar de identitetsvärden som råder, 

alltså att en ska vara lagom jämställd. I vårt material ser vi få indikationer på att det finns en 

koppling mellan samhällets identitetsvärden i den här frågan och den uttalade politiska 

hållningen. Snarare finns en acceptans för mer traditionell uppdelning i hemmet, så länge alla 

är nöjda. Vi ser också en försiktighet att vidröra frågan i närheten av dem som har starka åsikter, 

för att diskussioner om jämställdhet riskerar att dra åt endera det feministiska eller det 

traditionella hållet. I kontrast till detta ser vi mönster av att när feminism och jämställdhet är 

hjärtefrågor, tvekar en inte att tala om det. För de individer som uppvisar detta mönster, har 

idealet fått överläge i förhållande till samhällets identitetsvärden och avvikelse sker genom att 

inte vara lagom jämställd. Även om sanktioner kan komma att utdelas, får den risken stå tillbaka 

för framförandet av den viktiga frågan.   
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6.4 Lagom jämställd får applåder 

Det sammantagna resultatet vi ser, när vi sammanfattar resultaten vad gäller normer och 

förväntningar om jämställdhet, är att det är bäst att vara lagom. Att vara för jämställd resulterar 

i sanktioner och att vara för lite jämställd är inte heller helt accepterat. Men, till skillnad från 

vårt resultat att normen om den goda modern är en beteendenorm, finner vi att normer kring 

jämlikhet är svagare bland de flesta av våra informanter. Vi ser att hur en definierar vad 

jämställdhet är, ger avtryck i huruvida jämställdhet blir en norm eller ett ideal, eller till och med 

ett politiskt ideal som en inte önskar leva upp till (Trost & Levin). Ett av de mönster vi ser är 

att kvinnor till synes lätt kan förklara brott mot jämställdhetsidealet med att de själva valt det. 

Genom valet blir de inte drabbade av sanktioner varken av andra eller av sig själva, och ser inte 

sig själva som ojämställda. Som vi visat ovan finns även mönster av att jämställdhet är en norm, 

men att sanktioner då upplevs på grund av att kvinnans egen förväntan brutits. Vi ser också ett 

mönster där sanktioner inte upplevs alls och att det kan förstås som att normen inte tas emot. 

Men det allra tydligaste och övergripande mönstret är alltså att det gäller att vara lagom 

jämställd, som en av informanterna uttrycker det: “Det är mer så att är du lite jämställd så blir 

du applåderad” (Informant 1). För att undvika att uppfattas som dålig mamma gäller det att 

vara lite lagom jämställd. Vi har även konstaterat att jämställdhet är en laddad fråga, kvinnor 

undviker att tala om ämnet av många anledningar. Vi förstår detta som att laddningen kommer 

sig av att samhällets identitetsvärden, som vi alltså finner är att vara lagom jämställd, kolliderar 

med svensk jämställdhetsnorm.  
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7. Modern och normkonflikter 

 

Ovan har normer kring moderskap och jämställdhet diskuterats och hur småbarnsmammor 

förhåller sig till dem. En del av syftet med studien är att förstå vilka konflikter som skulle kunna 

uppstå mellan dessa normer. I detta kapitel kommer vi att diskutera vilka konflikter vi har 

identifierat, samt vilka normkällor det beror på. Först diskuteras tre mönster som framkommer 

i vårt material, där konflikter sker på grund av att förväntningar från kvinnan själv och andra är 

motstridiga. Därefter kommer vi introducera begreppet normsammelsurium för att diskutera 

den stora konflikten vi har identifierat. 

 

7.1 Förväntningar leder till konflikter 

Vi börjar med att titta på de tre mönster vi identifierat där kvinnans egen förväntan är i konflikt 

med förväntningar från omgivningen eller henne själv. Vi kallar dem för Konflikt med 

närståendes förväntningar, Konflikt med arbetslivets förutsättningar och Konflikt med sig själv. 

I vårt material finner vi återkommande berättelser om konflikter som uppstår när kvinnans egna 

föreställningar kommer i konflikt med andras förväntningar på henne. Vi har val att kalla detta 

mönster för konflikt med närståendes förväntningar. Detta exemplifieras i citatet nedan, från 

ett resonemang om förväntningar från närstående (Nn):  

Ja Nn känns det som har lite förväntningar på mig så, eftersom vi är väldigt, ja vi är ju 

olika. Jag prioriterar ju barnen, det har väl Nn också gjort men, Nn har ju alltid haft det 

välstädat och det är det ju kanske inte varje dag hemma hos oss, utan det är lite rörigt med 

leksaker lite överallt och så. Det kan jag känna att jag tänker ofta för mig själv, att när Nn 

kommer hem vill jag gärna ha det lite plockat. (Informant 5) 

I citatet blir det tydligt att kvinnans ambition vad gäller städning är på en annan nivå än 

förväntan från hennes närstående. Konflikten som framkommer innebär att förväntningar som 

kommer från en annan person inte är prioriterade hos kvinnan, ändå känner hon att hon vill göra 

åtgärder inför ett kommande besök. Det vi ser här är en utsänd förväntan från en informell 

normkälla och att den tas emot, på det sättet att den varseblivs (Segerstedt 1955). Kvinnan motar 

normen och justerar sig efter den, även om det kan förstås att det inte är en beteendenorm för 

henne (Trost & Levin 2004). Här ser vi exempel på att individer anpassar sig även till normer 
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som går emot individens egna värderingar (Baier & Svensson 2009). Ibland görs detta för att 

det sociala livet ska flyta på (Johansson & Lalander 2013). 

Den andra normkonflikten som vi ser i vårt material är den som sker mellan kvinnan och 

arbetslivet. Vi har valt att kalla detta mönster för konflikt med arbetslivets förutsättningar. I ett 

resonemang rörande föräldraledighet, exemplifieras konflikten: 

Det är lite så att jag aktivt har valt att stanna på den arbetsplatsen där jag är, som i perioder 

kanske inte är det roligaste jobbet. Men i princip så är jag väldigt flexibel i arbetstider och 

kan ändå ha kvar det jobbet där jag är och det är inga sjuka övertider. (...) karriären är 

begränsad under den här tiden (småbarnstiden) (...) för det skulle inte finnas möjlighet att 

sitta i telefon på kvällen, det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt för att ha ett bra liv 

hemma. (Informant 3) 

Citatet visar att en anpassning har behövt göras för att få ihop arbete och familjeliv. Ett aktivt 

val har varit att stanna på det aktuella jobbet för att få tid till familjen. Karriären är begränsad 

under småbarnstiden på grund av att det är en omöjlighet att ha ett arbete som kräver mer 

övertid. Här framkommer en konflikt för kvinnan i att kombinera arbete och familjeliv. Vi 

förstår det som att för att kunna vara en bra mamma kan karriären inte ta för stor plats under 

småbarnsåren och därför kan hon inte byta arbete, vilket ansluter till Elwin-Novaks (2001) 

resultat. Arbetsplatsen är i ett sådant här fall en institutionell normkälla, som har andra krav och 

förväntningar än vad kvinnan har själv. Här finns normmotstridigheter, där förväntningarna från 

arbetet går emot kvinnans egna önskningar (Forslund 2013). Vi ser inte samma utryck för 

frustration och otillräcklighet som Elvin-Nowak (2001) och annan tidigare forskning som visar 

på att balansen mellan arbetsliv och familjeliv ofta upplevs som stressande och problematisk 

för kvinnor (Hochschild 1997a, Nordenmark 2004, Elvin-Nowak 2001). Våra resultat visar inte 

på samma sätt att denna konflikt upplevs som problematisk. Men vi anser ändå att detta är en 

konflikt som leder till en nödvändig anpassning samt ett balanserande för kvinnor, för att kunna 

kombinera arbete och familj på ett oproblematiskt sätt. 

Normkonflikt sker också på grund av kvinnans egna förväntningar i moderskapet. Detta 

mönster kallar vi för konflikt med sig själv. I ett citat, rörande kraven på den goda modern, 

framkommer detta: 

Men där blir det en konflikt, i alla fall i att jag vill kunna förverkliga det jag vill, för att jag 

ska må bra. Och om jag mår bra så blir jag ju också en bättre mamma och de (barnen) mår 

bättre och hela det där. Men det blir en jättekonflikt i det där att jag vill, jag vill ju vara 
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med barnen, inte bara för att jag ska vara en bra mamma utan jag vill ju det. Men sen så 

vill jag ju också få göra det här som jag tycker är viktigt, för att jag vill ju. (...) Och jag 

kanske blir en bättre förebild för dem. (Informant 4) 

Citatet visar att det finns en önskan om att förverkliga sig själv för att må bra och göra det som 

en vill. Men här upplevs en konflikt eftersom detta förverkligande är ett hinder för viljan att 

vara med barnen, båda kraven kommer från kvinnan själv. Det finns en föreställning om att 

barnen mår bra om mamman mår bra och att hon genom att förverkliga sig själv kan hon bli en 

bättre förebild. Det egna förverkligandet rättfärdigas här genom att det kan komma barnen till 

del och det ger dem något positivt. Detta resultat stödjs av Elwin-Novaks (2001) resultat, som 

visar att det finns föreställningar om att moderns egen tid eller arbete inte bör gå ut över barnen, 

utan bör komma barnen till del för att inte leda till skuld- och skamkänslor. Vi förstår detta 

mönster som att konflikten inom sig själv kan leda till en känsla av otillräcklighet, vilket kan 

upplevas när kraven från olika normer står i konflikt (Forslund 2013).  

De tre mönster av konflikter vi har tittat på ovan sker på grund av andra förväntningar, 

arbetslivets förutsättningar och kvinnans egna förväntningar. Dessa förväntningar på modern, 

som kommer från olika håll, skapar tillsammans förväntningar och förutsättningar som kvinnan 

ska förhålla sig till i sitt moderskap. Dessa normkonflikter innebär motstridigheter för kvinnan 

som då kan känna sig otillräcklig (Forslund 2013).  

 

7.2 Normsammelsurium  

Ovan har vi sett exempel på normkonflikter som sker i moderskapet på grund av olika normer. 

Vi ska nu fortsätta titta på kvinnan som mottagare av normer och förväntningar från alla dessa 

håll samtidigt. Konflikter sker uppenbarligen, men sammantaget är dessa konflikter något mer 

än när endast två normer står i konflikt. Var för sig är dessa förväntningar inte svårt att efterleva, 

men sammantaget blandas en mängd förväntningar från olika håll i kvinnan och blir till en stor 

konflikt. Detta kallar vi för normsammelsurium, vilket är vårt eget begrepp för att beskriva 

denna stora normkonflikt som framträder i vårt material. Vi ska nedan ge exempel på när 

normsammelsuriet kommer till uttryck och där det blir tydligt att det är en omöjlighet att leva 

upp till. 

Normsammelsuriet kan resultera i en bild av att alla förväntningar ska kunna kombineras, vilket 

exemplifieras i följande citat: “Sen är det väl liksom överlag så att en har förväntningar på sig, 
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det behöver inte vara en mer specifik person utan bara som en känsla en har att det ska vara 

perfekt allting…” (Informant 5). I citatet ser vi att det finns förväntningar som resulterar i en 

känsla av att allt ska vara perfekt. Kravet kommer inte från en specifik person, men 

förväntningar från alla olika källor resulterar i sammelsuriet. Kravet kvinnan känner på att vara 

perfekt är naturligtvis svårt att leva upp till och kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet 

(Forslund 2013). 

Om kvinnan ska lyckas nå upp till alla förväntningar i detta normsammelsurium, som vi 

diskuterat ovan, räcker heller inte tiden till. Vi ska se på ett citat som visar hur detta ges uttryck 

för, i en av våra berättelser angående de egna förväntningarna: 

En ska hinna med att träffa barnen dygnet runt och leka med dem dygnet runt och så ska 

en jobba och sen ska en städa och en ska träna och en ska hinna med, ja sin sambo och ja.. 

Så att de (förväntningarna) är väldigt höga för en vill ju ha så mycket tid som möjligt med 

barnen. En har ju inte den tiden, en måste ju jobba och sköta hemmet också, även om det 

inte är prio ett, så måste en faktiskt dammsuga någon gång i veckan i alla fall och tvätta 

lite. (Informant 5) 

Citatet visar att modern ska hinna vara med barnen, jobba, träna, vara med sin sambo och sköta 

hemmet. Det framkommer att tiden inte räcker till, oavsett hur prioriteringen ser ut. Det finns 

alltså föreställningar om att mamman ska kunna leva upp till allt detta, då det är de egna 

förväntningarna som beskrivs. Här uppstår ett problem med tiden som inte går att förena med 

de föreställningar som finns för modern. Som vi sett ovan kan alla krav och förväntningar leda 

till känslor av otillräcklighet (Forslund 2013), vilket även kan förstås av citatet ovan, då det ger 

uttryck för att en vill men tiden inte räcker till. Elvin-Nowaks (2001) resultat visar att mödrar 

ofta upplever skam och skuldkänslor i situationer när dessa förväntningar inte kan levas upp 

till.  

Normsammelsuriet ger alltså upphov till skuldkänslor och dåligt samvete, och det även om 

kvinnan vet att det är omöjligt att leva upp till allt. För att ytterligare belysa kvinnors upplevelser 

av skam i sina strävanden efter att vara perfekta, tittar vi på nedan citat, rörande att vara med 

barnen och utföra hushållssysslor samtidigt: 

Jag kanske blir besviken på mig själv också, för att jag känner att nu gav jag ju inte det här 

som barnen behövde. Och ändå så kanske jag inte hann det där andra för att jag kanske bara 

sprang emellan hela tiden. Och så var kanske ingen egentligen 100 procent nöjd. (...) jag 

blir besviken och jag får dåligt samvete (...) Det (dåliga samvetet) blir ju en till sån där 
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stressande grej som maler runt och kanske gör att jag inte sitter fokuserat och målar med 

dem, utan att jag sitter och tänker på att jag har dåligt samvete för att… Ja vad det nu kan 

vara. (Informant 4)  

Citatet visar att informanten blir besviken på sig själv för att hon inte gav barnen det som de 

behövde, på grund av att hon försökte göra flera saker samtidigt. Hon upplever att varken barnen 

eller hon själv var nöjda samtidigt som hushållssysslorna inte kunde utföras på ett 

tillfredsställande sätt. Det här leder till att hon får dåligt samvete och det dåliga samvetet i sig 

blir till en stressande sak som tar fokus från barnen. Inte nog med att kvinnan upplever skuld 

och dåligt samvete för att hon inte räcker till. Själva det faktum att hon känner skuld fast hon 

förstår att det är omöjligt att klara allt skapar ännu mera skuld. Detta resultat kan relateras till 

Elwin-Novaks (2011) resultat om att kvinnor upplever skuld och skam när de inte kan leva upp 

till de föreställningar som kopplas till modern. 

 

7.3 Normsammelsuriet är den stora konflikten  

Vår analys i de tidigare två kapitlen visar att det innebär ett balanserande när kvinnan ska 

förhålla sig till normer om jämställdhet och den goda modern. Att vara för jämställd eller att 

vara alltför god mor innebär problem, på samma sätt som att vara “dålig” mor och för lite 

jämställd inte heller ses som accepterat. I detta kapitel har upplevda normkonflikter och 

normmotstridigheter diskuterats, som sker på grund av andras förväntningar, arbetets 

förutsättningar och på grund av kvinna själv. Konflikterna resulterar i att kvinnor får anpassa 

sitt arbete för att få familjelivet att gå ihop samt att kvinnorna upplever skuld- och 

otillräcklighetskänslor. Alla dessa förväntningar från olika håll leder till att mödrar har en 

mängd förväntningar att leva upp till och förhålla sig till. Detta har visat sig vara en omöjlighet 

vilket då blir till en konflikt i kvinnan. Vi kallar denna stora normblandning och konflikt för 

normsammelsurium. Sammelsuriet leder till att mödrar får en känsla av att de ska vara perfekta. 

Men det visar sig att tiden inte räcker till för att leva upp till allt detta, vilket leder till ytterligare 

otillräcklighetskänslor. Det visar sig även att utöver att uppleva dåligt samvete över att inte leva 

upp till förväntningarna, upplevs skuld över det dåliga samvetet. Det dåliga samvetet blir ännu 

en sak att förhålla sig till i normen om den goda modern. Alla dessa normer och förväntningar 

att leva upp till och förhålla sig till blir, vad vi kallar för ett normsammelsurium för kvinnan.   
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8. Diskussion 

 

Syftet med studien är att förstå vad normer och normkonflikter kring jämställdhet och 

moderskap betyder för småbarnsmammor och deras intrycksstyrning. I detta kapitel kommer 

studiens resultat och slutsatser diskuteras utifrån syftet. Därefter reflekterar vi över studien som 

helhet samt presenterar förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Beteendenormer om den goda modern 

Våra resultat visar att normer om den goda modern upplevs på olika sätt och förhållningssättet 

till dem varierar. Det övergripande mönstret i våra resultat visar dock att kvinnor upplever 

normer om den goda modern, som ställer höga krav på kvinnorna, vilket ansluter till tidigare 

forskning (Elvin-Nowak 2001). Kraven innebär att kvinnorna varken bör sticka ut som för goda 

eller som för dåliga mödrar, eftersom avvikande resulterar i sanktioner från omgivningen eller 

från sig själv. Sanktion vid avvikande från normen sker då bland annat i form av skuld och 

skam, vilket också ansluter till Elvin-Nowak (2001). Eftersom normen tillskrivs hög 

viktighetsdimension, betraktar vi normen om den goda modern som en beteendenorm (Trost 

och Levin 2004) och att sanktioner upplevs och utdelas visar också att det är en norm (Giddens 

2006). Resultaten pekar på att en som god moder ska vara lagom god, en moder ska inte avvika 

som för god eller för dålig för att uppfattas som bra, det innebär därmed en balansakt att vara 

lagom bra mamma.  

Våra resultat visar att intrycksstyrning i form av anpassning till samhällets identitetsvärden 

(Goffman 2014a, Persson 2012) görs för att inte avvika från dessa normer och därmed görs ett 

försök till att undvika sanktionerna. Normer om den goda modern i samverkan med jantelagen 

visar också att det inte ses som accepterat att tala om det en gör bra i moderskapet. För att vara 

en god moder bör en därmed vara lagom god, enligt samhällets identitetsvärden, och styra sina 

intryck för att visa detta, allt för att undvika sanktioner.  
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8.2 Idealnormer om jämställdhet 

Även om det finns exempel på när jämställdhet är norm, är det övergripande mönstret utifrån 

vårt material att jämställdhetsidealet är att likna vid en idealnorm, det vill säga att 

viktighetsdimensionen är låg (Trost & Levin 2004). För att inte drabbas av sanktioner bör en 

inte framstå som för jämställd, men inte heller för lite jämställd. För att framstå som god mor 

bör en vara lagom jämställd, då blir en applåderad. Att vi har att göra med en idealnorm, blir 

tydligt i det att kvinnor lätt kan förklara brott mot jämställdhetsidealet genom att föra fram 

argumentet att de valt det av egen vilja. Vi ser också att kvinnor undviker att tala om 

jämställdhet. Vi förstår detta som att det är politiskt korrekt att förespråka jämställdhetsidealet, 

men att normer som motsäger det idealet fortfarande är dominerande i samhället. Vi ser alltså 

en konflikt mellan samhällets identitetsvärden, att vara lagom jämställd och jämställdhetidealet, 

enligt de politiska målen. Detta kan då förklara att kvinnor anpassar sig till de rådande 

identitetsvärdena, när de undviker att tala om frågan (Goffman 2014b, Persson 2012). Detta 

resonemang om att anpassa sig efter identitetsvärdena, styrks av tidigare forskning som menar 

att svenska par ofta uttrycker att de lever jämställt, trots att det inte sker i praktiken (Sundgren 

Grinups 1996, Nordenmark 2004, Roman & Peterson 2011). Oavsett hur en resonerar i frågan 

om jämställdhet riskerar en att avvika. Kan undvikandet också göras på grund av en rädsla att 

inte uppfattas som en god moder och därmed för att undvika sanktioner från båda håll?  

Bara när frågor om jämställdhet blir en personlig övertygelse, byggd på fakta och eget 

engagemang utmanas de rådande strukturerna genom att frågan lyfts oavsett risk för sanktioner. 

Vi förstår detta som att när kunskap om jämlikhet och genusfrågor integreras i en individ, 

utmanas samhällets identitetsvärden. Kanske är detta den början på förändring av samhällets 

identitetsvärden som måste till för att skapa verklig jämställdhet? Vi tänker oss att för att 

utmana rådande strukturer, behövs mönstret vi identifierat, som mal på om frågorna, för att 

sprida kunskap och så småningom förändra de rådande strukturerna.  

 

8.3 Svårt att vara jämställd och god moder 

I vårt material ges oftast utryck för att större skuld upplevs vid brott mot normer om den goda 

modern, än vid brott mot jämställdhetsidealet. Att det är så, förstås som att förväntningar från 

omgivningen är så mycket större i fråga om moderskap. Detta ger stöd för att normer om den 

goda modern influerar samhällets identitetsvärden i högre grad än jämställdhetsidealet. Att 
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normer om den goda modern är så betydande och kravfyllda för kvinnor kan delvis förstås i att 

könsrollstänkandet finns kvar i vårt samhälle. Enligt Gemzöe (2008) finns detta tänk kvar och 

gör fortfarande att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper, vilket återskapar och förstärker 

föreställningar om till exempel att kvinnan är mer lämpade för att ta hand om hem och barn. 

Detta kan vara en förklaring till att normer om den goda modern är starkare än de i fråga om 

jämställdhet, eftersom könsrollstänkandet funnits under en lång tid och att normer om gott 

moderskap socialiserats in i oss. Jämställdhet är i relation till moderskapsnormer ett relativt nytt 

område, som kan förklara varför det fortfarande är en idealnorm. 

Ändå har vi presenterat exempel från vårt material som visar att frågan om jämställdhet också 

påverkar kvinnor. Kvinnor måste förhålla sig till frågor kring hur de till exempel delat på 

föräldraledigheten. Ett exempel från vårt material kan vara att samtliga kvinnor angett att deras 

partner har haft en vilja av att vara hemma med barnen, oavsett hur den verkliga fördelningen 

sett ut. Därför anser vi att jämställdhet blir en del av alla förväntningar kvinnan har att förhålla 

sig till som moder, även om de förväntningar som förstås kan komma från normen om den goda 

modern är tydligare. Tydligt i vårt material är att det verkar vara svårt att förena jämställda ideal 

med att vara en god moder. Den goda modern förväntas ta huvudansvar för hem och barn, men 

i en jämställd relation där detta inte sker får mannen positiva sanktioner på grund av det. 

Kvinnan blir i stället ifrågasatt som god moder på grund av att jämställda ideal som efterlevs. 

Samhällets jämställdhetsnorm är svag, en idealnorm (Trost & Levin 2004) och svår att förena 

med att vara en god moder.   

 

8.4 Kvinnans normsammelsurium 

I motsats till vad vi trodde i inledningsskedet av studien, fanns inte den stora normkonflikten 

mellan normen om den goda modern och jämställdhetsnormen, för våra informanter. Tidigare 

forskning visar att denna konflikt till exempel finns i balansen mellan arbete och huvudansvar 

för hus och hem, vilket upplevs som problematisk, stressande och som blir till en obalans för 

kvinnor (Elvin-Nowak 2001, Nordenmark 2004). Våra resultat visar inte på denna konflikt i 

någon större utsträckning. Snarare visar sig denna konflikt endast vara en del, tillsammans med 

alla andra förväntningar, att förhålla sig till. I vårt resultat ser vi i stället att kvinnan möter 

många olika förväntningar från sig själv och från omgivningen, vilket blir till en stor 

normkonflikt. Var och en för sig är förväntningarna kanske inte så svårhanterliga. Men när de 

blandas i kvinnan innebär de motstridigheter. Det är i kvinnan själv vi ser denna stora 
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normkonflikt. Alla förväntningar och normer om hur kvinnan ska vara och anpassa sig, blandas 

och ger sammanlagt orimliga och motstridiga krav. Detta resulterar i en känsla av att en ska 

vara perfekt och ha tid till allt som förväntas. Denna stora konflikt och blandning av 

förväntningar, som diskuterats ovan, kallar vi för normsammelsurium. Normsammelsuriet 

Omöjligheten och orimligheten i att kunna leva upp till allt detta kan tyckas självklar. Ändå 

resulterar detta normsammelsurium i att kvinnan känner sig otillräcklig och upplever skam- och 

skuldkänslor. Det går så långt att kvinnan även känner skuld över att känna skuld för allt detta.  

 

8.5 Slutsats  

Syftet med studien är att förstå vad normer och för normkonflikter kring jämställdhet och 

moderskap betyder för småbarnsmammor och för deras intrycksstyrning. Den första frågan 

berörde hur kvinnor förhåller sig till dessa normer. Svaret vi funnit är att förhållningssätten 

till normer om den goda modern ger utryck för att de är att betrakta som beteendenormer på 

grund av den höga viktighetsdimensionen de tillskrivs. Förhållningssätten till jämställdhet å 

andra sidan ger uttryck för att de är idealnormer eftersom de oftast tilldelas låg 

viktighetsdimension (Trost & Levin 2004). Att dessa båda är att betrakta som normer ser vi i 

förekomsten av sanktioner (Giddens 2006). Men sanktionernas styrka är av vikt för att skilja 

beteendenormen från idealnormen på så sätt att starka sanktioner förknippas med 

beteendenormer (Trost & Levin 2004). Både för normerna och idealen visar det sig att det 

innebär ett balanserande för att vara en lagom god moder. För att uppfattas som en god moder 

bör en därmed vara lagom god och lagom jämställd.  

Den andra frågan rörde vad dessa normer betyder för kvinnors intrycksstyrning. Våra resultat 

visar att den intrycksstyrning som behövs styrs av samhällets identitetsvärde (Persson 2012). I 

fallet med jämställdhetsidealet, då det endast är en idealnorm, räcker det till exempel med att 

förklara sin vilja för att undkomma upplevelsen av sanktion vid avvikelse. När vi däremot har 

att göra med en beteendenorm, som den goda modern, visar resultaten att det krävs mer av 

intrycksstyrningen för att undvika upplevelsen av sanktioner vid avvikande. Genom 

intrycksstyrningen bekräftas då normen, som till exempel att förekomma genom att skämta om 

sina misstag.  

Den tredje frågan handlade om vilka normkonflikter som kan uppkomma. Vi har sett olika 

konflikter men identifierat att den största konflikten, normsammelsuriet, är den som sker inom 
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kvinnan. Detta sker när en mängd förväntningar från olika håll blandas i kvinnan och ger 

upphov till känslan av att hon måste vara perfekt och klara allt som förväntas. Eftersom detta 

är svårt att leva upp till ger sammelsuriet upphov till skuld-, skam och otillräcklighetskänslor 

för att helt enkelt inte vara en god moder. 

 

8.6 Reflektioner över studien 

Vi är positivt överraskade över hur väl intervjuguiden fungerade gentemot syftet och över den 

variation vi har fått i materialet. Ändå är vi medvetna om den begränsning som finns i urvalets 

storlek och att vi har intervjuat kvinnor med svensk bakgrund som lever i liknande 

familjesituationer. Vi är därför medvetna om att studien inte är representativ för alla Sveriges 

kvinnor, men detta var inte målet och är i sig en omöjlighet eftersom det sociala livet består av 

en oändlig mängd variation. Samtidigt är vi förvissade om att vi kan lämna ett bidrag med några 

av de förhållningssätt som finns representerade bland kvinnor i Sverige idag.  

Vid utförandet av intervjuerna var vi vid något tillfälle förvånade över att jämställdhetsnormen 

inte var så stark som vi hade trott. Detta kanske beror på att vi har studerat sociologi och är 

relativt insatta i frågor rörande genuskunskap. Detta kunde också diskuteras och hanteras 

genom att självklart ge dessa oväntade resultat utrymme i studien. Vi har fått in fantastiska 

berättelser från våra informanter. Det innebär att vi fått ett mycket stort material som i sin tur 

betyder att vi har behövt reducera resultaten. Vår utgångspunkt har varit att ge hela materialet 

en chans, och det har varit en utmaning att ändå begränsa oss till studiens syfte. Dessutom har 

tiden varit en begränsande faktor, men vi tycker ändå att vi har kunnat ge en representativ bild 

av materialet.  

En fråga som kan diskuterats är huruvida vi har tolkat och analyserat resultaten på ett rättvist 

eller “riktigt” sätt. Vi har gjort vår tolkning och analys och är medvetna om att andra skulle 

kunna göra på ett annat sätt. Men vi anser att vi har gett hela materialet en chans och försökt att 

se utöver vår förförståelse. Och som Ahrne och Svensson (2011) menar är samhället också 

komplext, vilket gör att den kvalitativa metoden tillåter flera beskrivningar av samma fenomen.  

Då studiens empiri framkommit genom intervjuer kan en också ifrågasätta om berättelserna 

visat på hur det faktiskt är för informanterna. Det skulle kunna vara så att informanter 

är påverkade av intervjusituation eller att deras berättelser är påverkade av vad som kan 

uppfattas som politiskt korrekt. Vi anser dock att vi har fått en stor variation i upplevelser och 
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ståndpunkter, vilket tyder på att det kan ha upplevt som accepterat att ange sina egna åsikter. 

Och som Aspers (2011) menar måste vi också kunna lita på att informanter vet vad de tänker.  

Slutligen, om vi hade utfört denna studie på ett annat sätt, hade vi då fått andra resultat? Med 

till exempel en observationsstudie är det mycket svårt att fånga de normer och ideal som vi är 

intresserad av att undersöka, så det är inget alternativ med tanke på vårt syfte. En kvantitativ 

studie hade heller inte fångat det vi är intresserad av, så vi anser att den kvalitativa 

intervjuundersökningen lämpar sig bäst för denna studie. En möjlighet är att vi fått andra 

resultat om vi ställt andra frågor eller använt annan teori. Visst är det möjligt, men vi anser att 

vi har valt relevant teori och har inte upplevt några större problem med intervjuguiden. 

Dessutom har vi beskrivit vad vi har gjort och vilka utgångspunkter vi har haft för att tydliggöra 

för läsaren och eventuella forskare som vill studera ämnet vidare. 

 

8.7 Vidare forskning och slutord 

Vi tycker att detta område är spännande och med tanke på att vi fått mycket material har det 

också väckts tankar om nya studieområden. Ett av våra huvudresultat visar att modern bör vara 

lagom god, inte för bra och inte för dålig. Detta resultat har vi inte hittat i tidigare forskning på 

området. Därför skulle det vara spännande att utveckla detta område med mer forskning. 

Ett annat intressant mönster vi sett i materialet men som inte har blivit behandlad i den här 

studien, är berättelser där ett tidsperspektiv framträder. Kvinnor berättar att under åren då deras 

barn var mycket små, var upplevelsen av förväntningar från omgivningen större. Kvinnorna har 

själva reflekterat över detta faktum och säger till exempel att det kan ha att göra med att de nu, 

när barnen är lite äldre, har landat mer i sin föräldraroll och därför inte tar åt sig på samma sätt 

som tidigare. Med erfarenheten kommer därmed en större säkerhet i moderskapet inför andra. 

Vi tycker detta var ett mycket intressant mönster, och det skulle vara berikande att ta del av 

vidare forskning i frågan. 

En annan tanke som väckts under arbetet är frågor kring det goda faderskapet. I studien har vi 

sett exempel på att pappan får beröm i ett jämställt förhållande, men då på bekostnad av kvinnan 

som upplever att hon framstår som en sämre moder och blir ifrågasatt som förälder. Detta kan 

tyda på att jämställdhetsidealet innebär olika saker i moderskap och faderskap. Resultat tyder 

på att i faderskapet uppmuntras jämställdhet och belönas vid efterföljande. Men när 

jämställdhetsideal efterlevs i moderskap resulterar det i negativa sanktioner och ifrågasättande 
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av kvinnan. Det verkar alltså vara svårt för kvinnan att förena jämställda ideal med att vara en 

god moder, medan mannen snarare verkar uppfattas som en bättre pappa. Denna konflikt är 

mycket intressant men vi har inte haft möjlighet att undersöka detta vidare i denna studie. Därför 

vore det givande att undersöka detta närmare i en jämförande studie eller genom att endast 

undersöka förväntningar på fäder.  

Slutligen, i detta arbete har vi kommit fram till att moderskapet innebär ett normsammelsurium, 

det vill säga en mängd normer och förväntningar från olika håll som påverkar och blir till en 

stor konflikt för de mödrar vi har intervjuat. Detta är vårt eget bidrag utefter resultaten av denna 

studie. Normsammelsuriet skulle kunna vara en början på ett analytiskt begrepp som kan bidra 

till den socialpsykologiska forskningen kring normer. Det skulle därför vara mycket spännande 

om detta kan studeras vidare, i samma eller andra områden kring normer. 

Vi upplever att vi själva har lärt oss mycket om oss själva och vår omgivning under arbetet med 

denna studie och vårt intresse för sociologins vetenskapliga område har stärkts. Vi hoppas att 

andra också kan finna intresse i vår studie.   
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Vi är tjejer och mammor som läser Sociologi på Karlstads universitet. Studier i sociologi 

innebär studier om mänskliga relationer och handlingar på individ-, grupp- eller samhällelig 

nivå.  

I vår c-uppsats kommer vi att undersöka normer kring moderskap och jämställdhet för 

småbarnsmammor. Att vara småbarnsmamma idag innebär förväntningar och krav från 

omvärlden och oss själva. Vi har själva upplevt detta och är intresserade av att undersöka det 

närmare med hjälp av andras erfarenheter.  

Vi kommer att utföra intervjuer, som tar ca 1,5 timme. Som informant i vår studie kommer dina 

uppgifter hela tiden hanteras konfidentiellt, du kommer att vara anonym och dina svar kan inte 

kopplas till dig. Du kan när som helst och utan motivering avbryta intervjun eller lämna ditt 

deltagande i studien. Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon, för att sedan kunna 

analyseras. Du har möjlighet att ta del av ljudfilen och efter studiens genomförande kommer 

ljudfilen att raderas. De uppgifter du delar med dig av kommer enbart att användas vid denna 

studie. När uppsatsen är klar och godkänd kan du ta del av den färdiga uppsatsen om du vill. 

En fördel med att delta i studien är att du bidrar till forskning om vårt samhälle. Då vi kommer 

att ställa frågor om hur det är att vara mamma och vilka förväntningar det kan innebära, kan det 

även bidra med ökad självkännedom. Det finns i och med detta en risk för att du kan inse saker 

om dig själv som du kanske inte var medveten om sedan tidigare, men vi hoppas i så fall att det 

är något som påverkar dig positivt. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss, eller vår handledare Clary Krekula. 

 

 
Med vänlig hälsning, 

Elin Klar och Katarina Ålander 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Elin Klar, 0762-104931, elin.klar@hotmail.com 

Katarina Ålander, 0705-726826, katarina.alander@live.se 

Clary Krekula, clary.krekula@kau.se  

 

  



Sida 63 / 65 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 

TEMA UNDERFRÅGOR SYFTE 

Bakgrund Berätta hur tänkte du när du tackade ja till att 

delta i den här intervjun? 

Barnens antal & ålder 

Nuvarande sysselsättning  

Inkomst  

Partners inkomst högre eller lägre? 

Belysa sammanhang som 

t.ex. omständigheter, 

socialisering, klass 
 
Samband mellan inkomst/ 

klass och jämställdhet 

Att vara mamma Berätta om en situation som du upplevde att din 

egen mamma agerade som en bra mamma. (ev. 

“ta med sig”) 

Berätta om en situation när du tycker att hon 

inte var en bra mamma? (ev. “inte ta med 

sig”)                              

Berätta om en gång du var stolt över ditt 

agerande som mamma. 

 Varför gjorde det dig stolt? 

Berätta om en gång du var missnöjd med ditt 

agerande som mamma. 

 Hur kändes/  hanterade du det? 

Föreställningar om god 

moder 
 

Påverkan från egen mamma 
beslut att avvika eller “ta 

med”  

Moderskapsnorm Vilka egna förväntningar har du på dig som 

mamma? 

Vilka förväntningar upplever du att 

omgivningen har på dig som mamma? 

Vilka har förväntningar på dig? 

Vad innebär det att vara en god moder för dig? 

Berätta om en situation då du känt dig som en 

dålig mamma. Vad gjorde du?  

 Hur kände du dig då?  

 Vem kunde du tala med om det som 

hänt? 

Egna förväntningar  
 

Andras förväntningar 
 
Normkällor - personer, 

grupper eller institutioner 
Mottagen norm? 
Sanktioner; skuld, skam 
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Jämställdhetsnorm 

 
Vad är jämställdhet för dig? 

 Ge exempel på en situation där 

jämställdhet är viktigt för dig? 

 Berätta om hur ni delar på hushållssysslor 

i hemmet/ barn. 

 
Berätta om din partners syn på jämställdhet. 

 
 Ge exempel på hur det yttrar sig i ert 

förhållande. 

 
Ibland talas det om ett jämställdhetsideal i Sverige. 

Har du hört talas om det? 

 
 Vad innebär det för dig? 

 
Berätta om ett tillfälle då du upplever att du inte 

lever upp till jämställdhetsidealet? Hur känner du 

dig då? 

 
 Berätta om tillfälle du levt upp till idealet. 

 
Vem/ vilka har förväntningar på dig om 

jämställdhet? 

 
 Berätta om en situation när du tänkt på 

förväntningar från den personen/gruppen? 

 
Avvikelser från norm 

lever som de lär? 

 

 

 

Partner ev. normkälla? 
 

 

Hur upplevs normen? 
 

 

 

Förväntningar 

Sanktioner 

Normkällor 
 

Situationer/ 

normkonflikt 
För vår studie är det inte relevant exakt hur du och 

din partner gjort i dessa situationer som vi ska 

fråga om nu, utan hur ni resonerat och vilka 

reaktioner som ni eventuellt fått från 

omgivningen… 

Hur har ni resonerat kring fördelning av 

föräldraledigheten? 

 Ev. följdfråga: Ekonomi - tvärtom? 

 Vilka/ vad påverkar 

Berätta om en situation när du upplevt en konflikt 

mellan olika förväntningar? Dina egna/ andras 

 Vardagssituationer 

 Karriär/ vara mamma 

 Dagistider 

 Uppfostring 
 Barn och mat, ex; amning eller 

flaskmatning, burkmat 

 Normkällor som tycker olika 

Vad hände i den episod du nämnde? 

Identifiera situationer 

med ev. normkonflikter/ 

olika normer 
 

Normer som påverkar 

resonemang/ beslut?  
 
inställning/ värderingar, 

Konfliktsituationer 

Motstridigheter 

 
Reaktioner från 

omgivningen? 

 

Sanktioner 
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Självpresentation 
 

 

 

Vilka situationer befinner du dig i där du främst är 

mamma, ex aktivitet med barn? 

 Berätta om ditt senaste besök dit, hur du 

förberedde dig, kläder m.m.? 

 Vad gäller där, hur ska “man vara”, agera 

som mamma?  

 Hur vill du uppfattas av andra där? 

Berätta om en situation när du vill uppfattas på ett 

annat sätt? 

 Berätta om ditt senaste besök dit, hur du 

förberedde dig, kläder m.m.? 

 Vad gäller där, hur ska “man vara”, agera 

som mamma? 

 Hur vill du uppfattas av andra där? 

 
Berätta om någon situation där du undviker att tala 

om jämställdhetsfrågor, eller anpassar vad du 

säger till sällskapet?  

 någonstans eller någon situation där det 

inte är okej att prata om/ presentera sig 

som god moder/ jämställdhet  

Är du aktiv på sociala medier?  

 Vilka inlägg har du gjort den senaste 

veckan? 

 Ge exempel på när du skriver om dina 

barn, eller dig som mamma. 

Finns någon plats där du kan slappna av?? 

Plats det framkommer 
 

Normer för 

självpresentation i olika 

situationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normer för presentation 
 

 

 

 

 

 

 
Bakre regioner 

Avslutning Ta upp ngt intressant från intervjun. 

Vi har inga fler frågor. Finns det något du skulle 

vilja tillägga? 

Om vi skulle vilja ställa kompletterande frågor, är 

det okej att kontakta dig igen, via telefon eller 

mail? 

 

Exempel på 

följdfrågor  
Hur kom ni fram till det beslutet? 
Hur kändes det då? Vad får det dig att känna? 
Hur resonerar du då? 
Intressant i relation till det du sa innan, berätta 

mer. 
Kan du berätta mer? 
Vad tror du det kommer sig av att du är så säker på 

din vilja i det här fallet? 

 

 


