
  

 

Högskolan på Gotland 
2010/HT 

Kandidatuppsats - Historia 
Författare: Laila Carlson Hjerpe 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
Handledare: Erika Sandström 

 
Att vänta barn 

 
Litteratur för gravida från 1943 till 1981 

 



  

Abstract 
In our time we can easily get information about pregnancy from books and magazines of the 
subject. Mothers to be can also publish their own diaries at the Internet, so anyone can read 
about their personal experience of being pregnant. All this information gives pregnant women 
ideas of what they can expect to experience during the pregnancy. This made me think about 
what kind of image, women in the past, did get from literature that described pregnancy.  

The purpose of this study was to examine how pregnancy and pregnant women has been 
described in literature during the period 1940-1980. I have used various kinds of books about 
pregnancy released in: 1943, 1948, 1955, 1965,1969,1972, 1977, 1981. By examining a 
longer period it would be possible to see changes over time. The method used is close 
reading, to find answers to the questions put to the text. The questions I have used, are related 
to women's living conditions, and to the pregnancy, both the physical and the psychological 
aspects of it.  

The result of my study shows that no sudden changes has taken place during the period. There 
are few changes in how the literature advice women to live during pregnancy. The pregnancy, 
as a fysiological process, is described in almost the same way. But the way women can feel 
during the pregnancy, especially negative feelings, gives more attention over time. Most 
striking are the changes regarding the role of mothers and fathers. In the end of the period the 
literature gives more attention to the father and his role gets more important. And the woman 
is not expected to have that natural instinct that’s makes her a mother. She becomes one 
through the interaction with her child. 
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1 Inledning 
 
I vår samtid finns en uppsjö av handböcker och tidningar för gravida. Många gånger är det 
den blivande mamman som själv berättar om sin graviditet, exempelvis på en blogg. Man får 
veta vilka upplevelser och tankar hon har och följa graviditeten steg för steg. Graviditeten, 
som en unik händelse, har blivit ett projekt som både dokumenteras och studeras. Genom 
läsningen får den blivande mamman en bekräftelse på det hon upplever. Men troligtvis 
påverkas också hennes upplevelse av vad hon läser. Runt graviditet finns många 
föreställningar om hur det ska eller bör vara. Man kallar det till exempel ibland för ett 
”välsignat tillstånd”. Sådana föreställningar kan skapa förväntningar som kanske inte 
alltid stämmer med kvinnans egna upplevelser. Detta fick mig att fundera på vad kvinnor 
förr har getts för bild av graviditeten och hur synen på den gravida kvinnan sett ut i litteratur 
som funnits att tillgå tidigare under 1900-talet. 
 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilken bild litteratur, som handlar om att vänta 
barn, har förmedlat av graviditeten och den gravida med början på 1940-talet fram till 1981. 
Hur har man framställt graviditeten? Vad har man tagit man upp? Vänder man sig enbart till 
den gravida kvinnan? Jag har också velat undersöka hur hon har förväntats må. Under 
graviditeten genomgår kvinnan fysiskt förändringar som är lätta att se och sätta i samband 
med hennes tillstånd. Den kroppsliga omställningen är påtaglig, och olika besvär kan 
uppkomma till följd av denna. Men har man intresserat sig för kvinnans känslor och psykiska 
hälsa? Vad kan hon förväntas känna? Jag har också velat se om detta förändrats över tid.  
 
Till min hjälp i undersökningen av källmaterialet har jag använt ett antal frågor. Dels 
sådant som rör kvinnans levnadsförhållande, dels sådant som rör graviditeten ur både 
fysisk och psykisk synpunkt.  
 

 
• Förutsätts den gravida kvinnan vara gift?  
• Finns den blivande pappan omnämnd?  
• Förutsätts kvinnan yrkesarbeta? 
• Vad förväntas den gravida kvinnan göra? 
• Vad förväntas den gravida kvinnan känna? 
• Framställs graviditeten som någonting friskt eller sjukt? 
• Hur framställs moderskapet? 
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1.2 Avgränsningar 
 
För att kunna se vilka förändringar som skett i hur litteraturen framställt graviditet har 
jag valt att undersöka en längre sammanhängande period. Från 1943 till och med 1981 
utgör en tillräckligt lång period för att täcka in två generationer mödrar och är en tid då 
mycket förändras för kvinnor i samhället. 
 
En avgörande faktor för att bestämma periodens start var att litteratur som handlar om 
graviditet överhuvudtaget hade skrivits och getts ut och inte bara riktat sig till läkare och 
barnmorskor. 1940-talet verkade passade som startpunkt, eftersom man vid den tiden 
hade infört åtgärder som skulle hjälpa mödrarnas situation. Min tanke var att detta kunde 
ha bidragit till ett ökat intresse för den här typen av böcker. Jag ville också att böckerna 
skulle ha nått en större läsekrets, inte bara läsare ur ett visst samhällsskikt. Men att hitta 
litteratur skriven för blivande mödrar från tiden kring1940 visade sig vara svårt. Mycket 
av äldre material lånas heller inte ut, utan måste undersökas på plats. Allt källmaterial är 
inköpt från privatpersoner och antikvariat och jag har sökt efter vanligt förekommande 
titlar för att hitta litteratur som lästs av många.  
 
Även under periodens senare del har urvalet varit mycket begränsat och många populära 
böcker i ämnet har varit översättningar. På senare år har utbudet ökat rejält och äldre 
litteratur har rensats bort från bibliotekshyllorna. En tanke var att också använda 
läroböcker och material riktad till blivande barnmorskor. Men även där visade det sig 
vara svårt att få tag på äldre litteratur. Dessutom har syftet varit att undersöka vad den 
gravida själv fått ta del av, vilken bild som förmedlats direkt till henne och utifrån det har 
jag valt mitt källmaterial. 
 
Av olika skäl har jag också begränsat mig geografiskt och valt att titta enbart på bilden av den 
gravida kvinnan i Sverige. Främsta anledningen är att uppsatsen ska hinna bli färdig inom 
utsatt tid.  

 

1.3 Källmaterial 

 
Mitt källmaterial består av allt från läkarböcker som specifikt handlar om kvinnan, till 
handböcker för gravida. Böckernas utgivningsår omfattar åren 1943-1981 och flera av dom 
har getts ut i omarbetade upplagor. Då litteraturen är av skiftande slag har också 
möjligheterna att besvara frågorna varit olika stor. Det välsignade tillståndet (1977) är 
exempelvis en bok som skiljer sig betydligt från det övriga källmaterialet. Den är en 
blandning av dagbok och roman, där författarinnan själv berättar om sin graviditet. Att 
kvinnor skrev om sina egna upplevelser tycks ha blivit vanligare närmare 1970-talet. Det 
privata och personliga gavs utrymme och många bröt också med förväntningarna på hur den 
gravida skulle känna sig. Bara Kitzingers populära bok Att vänta och föda barn (1981) är en 
översättning. Men den har uppdaterats och anpassats till svenska förhållanden och lästs av 
många kvinnor genom åren och har således haft stor betydelse. Jag har valt att ha med två 
skrifter från 1943. Då den ena är ett tunnare häfte och den andra endast har ett kortare kapitel 
om graviditet. Tanken är att dessa två ska komplettera varandra. 
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Här följer en kort presentation av källmaterialet: 
 
A och O för blivande mödrar  
utgiven av Allmänna livförsäkringsbolaget Oden 1943 
 
Här riktar man sig till både kvinnor och män. Man vill visa hur samhället kan vara till stöd när 
man bildar familj och varnar för fosterfördrivning. Skriften vill inte bara ge information om 
graviditet, utan har som tydlig målsättning att påverka befolkningen så att det föds fler barn i 
Sverige. I slutet av det tunna häftet ger man också information om olika slags försäkringar för 
barnfamiljen. 
 
Husmoderns nya läkarbok för kvinnor  
red. Bertil Björklund 1943 
 
Denna bok tycks vilja ge en helhetssyn på hur man bör leva och tar upp frågor om t ex 
äktenskap, skönhet och sömn. Endast ett kapitel handlar om graviditeten. Även i denna bok 
uppmanas par att skaffa barn. Man skriver om det låga födelseantal man tidigare haft och om 
de åtgärder man vidtagit för att förändra detta. 
 
Kvinnans uppslagsbok 1  
Kvinnans läkarbok och intima rådgivare 1948 
 
Här vänder man sig till alla kvinnor, oavsett ålder och samhällsklass. Man tar upp problem 
som kvinnan kan råka ut för under olika åldrar, t ex kring pubertet, sexliv och 
vänskapsrelationer. Boken har dessutom en medicinsk del, där man i korthet tar upp olika 
ämnen i alfabetisk ordning, bland annat graviditet och olika besvär till följd av den. Mot slutet 
finns en juridisk del och en kortare del som tar upp första hjälpen och olycksfall. 
 
Boken om Kvinnan l 
red. Gunnar Dahlberg, S. A. Gammeltoft 1954 
 
Boken liknar en läkarbok. Syftet är att öka kunskaperna om kvinnans kropp, bland annat för 
att förhindra sjukdom. Man beskriver grundligt, med detaljerade teckningar, allt om graviditet 
och förlossning och har förutom ett kapitel om fruktsamhet och befolkningsfrågan, ett särskilt 
kapitel om huden. 
 
Mammas När Var Hur  
red. Eva Rudskog 1965 
 
Boken omfattar det mesta kring att få barn. I kapitlen om att vänta barn tar man bland annat 
upp graviditetsbesvär, mödragymnastik, kläder och förlossning. Men huvudsakligen handlar 
den om livet med barn; från spädbarnstiden fram till skolåldern ungefär. Exempelvis tas 
barnets utveckling, kläder och lek upp. 
 
Att vänta barn  
av Madeleine Kats 1969 
 
Författaren inleder med ett stycke om sina egna erfarenheter av att vänta barn. Därefter 
beskrivs graviditeten månad för månad. Både fostrets utveckling och hur mamman kan känna 
sig ges plats. Innehåller också råd om förlossningsförberedelser och andningsövningar. 
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Blivande föräldrar : en handbok om graviditet och förlossning  
av Marianne Enge 1972 
 
En tunnare bok som riktar sig till både mannen och kvinnan. Graviditeten följs månad för 
månad och vanliga graviditetsbesvär tas upp. Innehåller bland annat råd om hur kvinnan ska 
ta hand om sig och träna inför förlossningen.  
 
Det välsignade tillståndet  
av Ulla Keyling 1977 
 
En bok i romanform som handlar om författarens egen upplevelse av sin graviditet, månad för 
månad. Hon ifrågasätter samhällets syn på den gravida och hur hon blir bemött. Boken vänder 
sig till andra gravida kvinnor som inte känner sig sådär lyckliga som man förväntas göra. 
 
Att vänta och föda barn  
av Sheila Kitzinger 1981 
 
Kitzingers bok vänder sig till både den blivande mamman och pappan och omfattar det mesta 
kring att vänta och föda barn. Den är rikligt illustrerad, både med teckningar och foton och tar 
upp både fysiska och psykiska förändringar under graviditeten, förlossningen och första tiden 
efter. Först utgiven 1980 i London, översatt till svenska 1981 och bearbetad för svenska 
förhållanden av barnmorskan Signe Jansson, Ystad BB. 

 

1.4 Metodiska överväganden 
 
För att få svar på vilken bild man gett av graviditeten har jag ställt frågor till källmaterialet. 
De frågor jag har använt mig av rör både den gravida kvinnans levnadsförhållande och 
graviditeten. 
 

• Förutsätts den gravida kvinnan vara gift?  
• Finns den blivande pappan omnämnd?  
• Förutsätts kvinnan yrkesarbeta? 
• Vad förväntas den gravida kvinnan göra? 
• Vad förväntas den gravida kvinnan känna? 
• Framställs graviditeten som någonting friskt eller sjukt? 
• Hur framställs moderskapet? 
 

I undersökningen har jag ställt en fråga i taget och försökt besvara den med hjälp av mina 
källor, bok för bok. Jag har valt att följa den kronologiska ordningen utifrån böckernas 
utgivningsår. Detta för att enklare kunna se om beskrivningarna har förändrats över tid. Med 
utgångspunkt från svaren har jag analyserat materialet och diskuterar förändringarna utifrån 
tre teman: civilstånd och yrkesarbete, ett friskt tillstånd och moderskap och papparoll. 
 
Min tanke är att litteraturen inte bara har informerat den gravida kvinnan om hennes tillstånd 
utan också bidragit till att forma hennes identitet, som kvinna och som blivande mamma. Jag 
tror att innehållet och synen på kvinnan i böckerna kan spegla tidsandan och rådande ideal till 
viss del. Man kan föreställa sig att graviditet sågs som en självklar del i att vara kvinna och 
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hustru i periodens början, medan man under den senare delen allt mer kom att betrakta 
graviditeten som en sak för sig.  

 

2 Tidigare forskning  
 
Då avsikten med min uppsats är att undersöka vilken bild man förmedlat av den gravida 
kvinnan i ett urval handböcker för gravida, utgivna under perioden 1940-1980, så har jag 
sökt efter tidigare forskning och litteratur som handlat om kvinnors liv i Sverige under 
den tiden. Framför allt har jag intresserat mig för samhällets syn på kvinnorna i deras roll 
som mödrar. Jag har också försökt hitta någon litteratur som tar upp hur föreställningar 
och idéer kan ha format och framställt bilden av moderskapet.  
 
Den kärleksfulla modern av Elisabeth Badinter, fransk filosof, handlar om hur 
moderskärleken uppstått och utvecklats. Badinter visar hur olika moderskapet sett ut i 
Frankrike från 1700-talet till 1900-talet och att tidens ideal inte så självklart stämt överens 
med kvinnors handlande, upplevelser eller önskningar. I och med att moderskapet tycks 
föränderligt och tar sig olika uttryck menar författaren att det inte finns en medfödd 
moderskärlek. 
 
Familjeangelägenheter: modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik/ 
 red, Helena Bergman och Peter Johansson är en antologi. Samtliga författare är verksamma 
vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Boken undersöker förhållandet mellan 
stat, politik och familjeliv med ett genusperspektiv, under välfärdstatens framväxt på 1900-
talet. Man har delat upp boken i två delar. I den första skriver man om normer och ideal, om 
hur staten ingrep och t ex påverkade synen på familjen. I den andra delen skriver man om 
sociala praktiker.  
 
Från moder till samhällsvarelse: vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal 
i familjetidningen Året Runt, en doktorsavhandling skriven av Gullan Sköld, som tidigare 
arbetat på tidningen. Sköld har studerat vilken bild av vardagskvinnor den populära 
veckotidningen Året Runt har förmedlat under årgångarna: 1955, 1968, 1975, 1985 och 1995. 
Tidningen riktade sig till, och läses främst av låg- till medelklass kvinnor i åldern 45-70 år. 
 
Varsågod och var stark bygger på avhandlingen ”Mellan ansvar och makt - en diskussion om 
kvinnors arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser" av läkarna Annika 
Forssén och Gunilla Carlstedt. Genom de intervjuade kvinnornas berättelser kan man se 
sambanden mellan en upplevd god hälsa och en tillfredsställelse i livet och tvärtom. Detta 
oavsett vad sjukjournalerna visar. När kvinnornas liv i större mån har sett ut som dom önskat, 
har också hälsan uppfattats som god. Man menar här att kvinnors möjlighet att forma sina liv 
påverkar hälsan. 
 

2.1 Bilden av moderskärleken framträder 
 
Synen på moderskap, och förväntningarna som ställts på mödrarna, har inte varit de samma 
under alla tider. Filosofen Elisabeth Badinter visar i sin bok Den kärleksfulla modern hur de 
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franska mödrarna verkade närmast likgiltiga inför sina barn.1 Under 1700-talet var det vanligt 
att de föräldrar som hade råd lämnade bort sina barn till ammor. Barnets ställning var mycket 
svagt.2 Det var inte för att barnadödligheten var hög som mödrarna visade så litet intresse, 
vilket Badinter menar varit en vanlig uppfattning. Det var just för att man visade så litet 
intresse som barnen dog.3 Trots att erfarenheten borde ha lärt föräldrarna att barnen ofta dog 
eller blev skadade för livet, fortsatte man att överlämna ansvaret för barnen åt ammor.4 Först 
när nya idéer från moralister och läkare fick gehör började bilden av den vårdande och 
kärleksfulla modern framträda.5 Badinter beskriver utformningen av moderskapet som 
någonting konstruerat efter tidens idéer och attityder. Skälen till att det såg ut som det gjorde, 
och varför synen på kvinnan som mor ändrades, låg utanför kvinnorna själva. För att få 
kvinnorna att börja amma sina egna barn, fick man försöka övertyga dem på olika sätt. Bland 
annat hävdades att uppoffringen skulle belönas med lycka. Det skulle visa sig vara ”mödan 
värt”. Hjälpte inte argumentet om lyckan som väntade tog man till hotelser.6  
 
Badinters beskrivningar av moderskapet från 1700-tal och framåt är också en skildring av hur 
känslorna för barnet fått större betydelse. Moderskapet har enligt Badinter uppstått ur olika 
föreställningar och idéer som är föränderliga. När hon visar hur bilden av modern och dennas 
kärlek och omsorg gestaltat sig därefter, kan den inte heller anses vara någon slags egenskap 
som kvinnor per automatik innehar. Det Badinter menar är att moderskärleken är en känsla 
bland andra. Den kan precis som andra känslor vara olika stark. Den kan vara ”ömtålig och 
bristfällig”.7 Känslor kan påverkas och utvecklas beroende på omständigheterna. Hon hävdar 
att modersinstinkten är en myt, att det inte finns något av naturen styrt modersbeteende och att 
de olika attityderna som boken presenterar visar detta. Badinter har således samma 
uppfattning som Simone de Beauvoir. Det finns ingen så kallad modersinstinkt, utan kvinnor 
anpassar sig i varierande grad till moderskapet beroende på situationen och moderns 
inställning.8  
 
 
Under 1700-talet växte tankarna om föräldrarnas ansvar för barnet, medan det under 
nästföljande sekel handlade om moderns ansvar. Detta ansvar övergick till en fråga om skuld 
på 1900-talet.9 Badinter beskriver hur litteraturen framställde mödrar utan ömma känslor som 
ovärdiga.10 Det räckte inte med att vårda och amma spädbarnet, modersrollen innebar även att 
fostra och bilda barnet. De kvinnor som tog sig an uppgiften prisades. Men de som inte fann 
sig i rollen kunde nu inte avsäga sig ansvaret utan skuldkänslor. Dessutom kunde de uppfattas 
som onormala då man menat att kvinnan till sin natur var hängiven och självuppoffrande.11 
 

2.2 Moderskap och samhälle 
 

                                                 
1 Badinter 1980 s. 51 
2 Badinter 1980 s. 31 och passim 
3 Badinter 1980 s. 55 
4 Badinter 1980 s. 93 
5 Badinter 1980 s. 142 och passim 
6 Badinter 1980 s. 134 
7 Badinter 1980 s. 9 
8 de Beauvoir 1973 s. 332 
9 Badinter 1980 s. 123 
10 Badinter 1980 s. 193 
11 Badinter 1980 s. 169-170 
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Från 1760 menar Badinter att barnets status förändrades. Barnet började ses som en rikedom 
för staten och det var viktigt att barnen överlevde och blev vuxna medborgare. Det bestämda 
årtalet, 1760, förklarar Badinter med den ökade mängd litteratur som ville upplysa om 
föräldrarnas, och då främst om mödrarnas, plikter.12 Även om synen på barn och moderskap 
förändrades tog det tid innan det märktes i praktiken.13 Med barnets förändrade status i 
samhället blev också mödrarnas roll desto viktigare. Många kvinnor trodde att åtagandet av 
moderskapets plikter skulle innebära en chans till ökad respekt och jämlikhet med mannen 
och löften om medborgerliga rättigheter och lycka tilltalade. Men det fanns också kvinnor 
som inte föll för dessa argument.14 Badinter menar att det snarare är samhället som styrt in 
kvinnorna i moderskapet och inte kvinnorna själva. 
 
Samhällets syn på moderskapet kan ses genom politiska föresatser och statens inflytande. I 
Familjeangelägenheter har man skrivit om politiska resonemang och beslut som påverkat 
familjernas, och inte minst, kvinnornas villkor. Att moderskapet hade betydelse för vilka 
beslut man fattade framgår tydligt. T ex infördes moderskapsunderstödet 1931. Peter 
Johansson skriver i sin artikel att denna lösning, att låta stödet omfatta alla mödrar, inte 
hotade bilden man hade av en manlig familjeförsörjare.15 Han skriver också att forskning 
pekar på att den här typen av lösningar, där kvinnor ges rättigheter i egenskap av mödrar, har 
lett till att kvinnorna hamnar i vad man kan kalla för en ”genusfälla”.16 På liknande sätt 
resonerar Josefin Rönnbäck då hon skriver om idealiseringen av moderskapet i början av 
1900-talet och tar upp argumentet om moderligheten när det gällde kvinnlig rösträtt. Män och 
kvinnor var inte lika, menade man, och kvinnor påstods kunna komplettera männen.17 Det var 
snarare deras skillnader som gjorde att bägge behövdes. Kvinnors moderlighet behövdes i 
samhället. Och i egenskap av barnens uppfostrare borde mödrar ha rösträtt.18Genom att 
använda sig av den samhällsmoderliga idé man antog, kunde kvinnorna få möjlighet att trycka 
på politiskt innan de hade fått rösträtt. Samtidigt gjorde detta att vissa politiska fält blev 
typiska för kvinnor att röra sig i och ledde till en ”politisk genusarbetsfördelning”.19  
 
När Gullan Sköld i sin avhandling Från moder till samhällsvarelse skriver om kvinnobilderna 
i tidningen Året Runt så är moderskapet en viktig del under samtliga årgångar som 
undersökts: 1955, 1968, 1975, 1985, 1995. Sköld tar upp Ellen Keys syn på kvinnan. Key 
krävde tidigt kvinnlig rösträtt och betonade kvinnans moderlighet; mödrarnas kärlek och 
uppfostran av barnen skulle gagna hela samhället. Genom sina särskilda egenskaper skulle 
kvinnorna kunna bidra till välfärdens utveckling. Sköld menar att Året Runts sätt att betrakta 
kvinnor går att jämföra med Keys grundsyn och med idén om ”samhällsmodern”.20 I 
tidningen dominerar ett särartstänkande, och en tolkning av läsarna som mödrar i första hand, 
även om bilden av kvinnorna blir mer nyanserad med tiden.21 Likhetstanken vinner mark 
efterhand och är under årgång 1995 starkare. Då är också yrkesarbetande kvinnor ett självklart 
inslag.22  
 

                                                 
12 Badinter 1980 s. 101 
13 Badinter 1980 s. 101 
14 Badinter 1980 s. 102 
15 Johansson 2002 s. 45 
16 Johansson 2002 s. 47 
17 Rönnbäck 2002 s. 112 
18 Rönnbäck 2002 s. 117 
19 Rönnbäck 2002 s. 113 
20 Sköld 1998 s. 54 
21 Sköld 1998 s. 355-356 
22 Sköld 1998 s. 347 
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I Familjeangelägenheter visar man att politiska beslut och ideal i mångt och mycket har styrt 
riktningen och visat hur familjelivet bör se ut. Staten har haft makt att underlätta och/eller 
försvåra vissa beteenden, och på så sätt ha inflytande på människors liv. Men man menar 
också att i verkligheten har idealen inte slagit igenom i den utsträckning man kanske är 
benägen att tro. Människor har, av olika skäl och efter sin förmåga, gjort andra val och levt 
sina liv på andra sätt ändå.  

2.3 Hemmafruar och yrkeskvinnor 
 
I början på 1900-talet var giftermålsåldern förhållandevis hög och många kvinnor arbetade i 
flera år innan dom gifte sig. Av olika skäl är det svårt att hitta underlag för hur många gifta 
kvinnor som faktiskt arbetade. Understeg lönen ett visst belopp så finns t ex inte inkomsten 
uppgiven.23 Politiken hade, vilket Peter Johansson skriver om i Familjeangelägenheter, 
arbetat utifrån tanken om en manlig familjeförsörjare.24Kvinnolönerna var generellt låga och 
för en ensamstående mor kunde det vara svårt med försörjningen. Den i närmast obefintliga 
barnomsorgen var också ett problem. Att den gifta kvinnan skulle stanna hemma med barnen 
ansågs naturligt om man klarade sig på en lön.  
 
Boken Varsågod och var stark bygger på en avhandling om kvinnors hälsa. Kvinnorna som 
intervjuas är födda i början av 1900-talet. De har skilda bakgrunder. Några har levt ensamma, 
men de flesta har någon gång varit gifta. Flera av kvinnorna är mödrar.25 Runt 1950-talet, då 
man talat om ett hemmafruideal, var kvinnorna ca 30-40 år gamla. Flera av kvinnorna 
arbetade utanför hemmet, åtminstone periodvis, och fick ut mycket av det. För många innebar 
det en slags frihet, även om det främst var en ekonomisk nödvändighet.26 Andra var hemma 
efter att barnen fötts och åtminstone ett par av kvinnorna med barn trivdes inte, men fann sig i 
sin situation. Flera av kvinnorna sa sig dock vara mycket nöjda med vad dom åstadkommit i 
hushålls- och omsorgsarbetet, som huvudansvariga för hemmet. De hade sett arbetet i hemmet 
som sin främsta uppgift och mått bra av det livet. Därmed hade de levt upp till den gällande 
normen. Författarna menar att detta synsätt stämmer överens med vad annan forskning visat; 
att ett ”vanligt” liv, alltså ett liv enligt samhällets normer, ofta befrämjar hälsan, förutsatt att 
ens egna önskningar stämmer med detta.27 Man skriver också om att kvinnor i hög grad 
formas utifrån vad de bör vara. De krav och förväntningar man har på kvinnor, för att de är 
kvinnor, påverkar hur de blir och vad de gör.28 Med tiden upptäckte dock kvinnorna som varit 
hemma hur attityderna blev annorlunda. En av de intervjuade kvinnorna i Varsågod och var 
stark fick höra kommentarer om vad hon gjorde hela dagarna, vilket gjorde att hon ifrågasatte 
värdet av sitt arbete hemma.29 
 
Sedan 1960-talet har allt fler kvinnor funnits ute i arbetslivet, vilket lett till att andra krav 
ställts, inte minst på fäderna. Badinter tar upp olika undersökningar från slutet av 1970-talet, 
som visar på kvinnors förändrade inställning till moderskapet och hemarbetet. Att erkänna att 
man inte blev totalt tillfredsställd av att vara hemma och ta hand om sina barn var inte längre 
tabu.30 Likaså visade andra undersökningar hur fädernas engagemang i sina barn ökade med 

                                                 
23 Bergman och Johansson 2002 s. 16 
24 Johansson 2002 s. 37 
25 Carlstedt och Forssén 2003, s 35 
26 Carlstedt och Forssén 2003 s. 179 
27 Carlstedt och Forssén 2003 s. 157 
28 Carlstedt och Forssén 2003 s. 281 
29 Carlstedt och Forssén 2003 s. 156 
30 Badinter 1980 s. 259 
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tiden.31 Moderskärleken var inte längre något bara kvinnorna stod för. Det fanns också något 
man skulle kunna kalla faderskärlek.32 
 
Året Runt tycks ha haft som tradition att visa upp de kärleksfulla mödrarna som slitstarka och 
tålmodiga kämpar. Barnen har varit deras stora lycka och tillfredsställelse i livet. Särskilt 
framträdande är detta i reportagen från 1955, då yrkesarbetande kvinnor knappt finns 
representerade överhuvudtaget.33 I årgång 1968 av Året Runt är normen fortfarande att 
mammorna bör vara hemma med sina små barn.34 Men man har också en artikelserie som 
fokuserar på kvinnors yrkesarbetande och tar upp frågor om kvinnors lägre löner och 
bristande barnomsorg.35 Medan man fortsätter hylla husmodern beundrar man samtidigt den 
ännu ganska ”nya” yrkeskvinnan. I denna årgång anas konflikten mellan att vara ”hemma-
mamma” och att vara mamma med arbete utanför hemmet. Sköld skriver också om hur 
insändarna i Året Runt årgång 1968 kunde visa på schismer mellan yrkesarbetande och 
hemarbetande kvinnor. De förstnämnda tyckte exempelvis att hemmafruarna borde låta bli att 
boka tvättstugan eller handla på lördagen. Hemmafruarna kunde i sina brev uttrycka hur de 
kände sig påhoppade.36 I Varsågod och var stark finns det bland de intervjuade, kvinnor som 
hamnat i en konfliktsituation då de inte haft möjlighet att förena arbetsliv med mammarollen. 
De hade räknat med att dela ansvaret för hem och barn med sina män, men så blev inte 
fallet.37  
 
1975 förvärvsarbetar mödrar i större utsträckning och yrkesarbetande kvinnor har därför blivit 
självklara i Året Runts reportage. Men under denna årgång börjar man allt mer ta upp 
svårigheter med att förena yrkesliv och moderskap. Problemen och konsekvenserna av att 
kombinera dessa roller lyfts fram. Detta märks bland annat genom läsarnas egna insändare. 
Sköld visar också exempel på att när kvinnor under de senare årgångarna intervjuas med 
anledning av sina yrkesroller, dyker ändå frågan om moderskapet upp.38 Fortfarande är 
moderskapet, och kvinnan i hemmet, framträdande. Den beundran för yrkeskvinnan man gett 
uttryck för 1968, verkar ha svalnat.39 Också i Året Runt från 1985 är modersrollen mycket 
viktig även om reportagen inte längre handlar om mödrar lika ofta.40 
 

2.4 Sammanfattning av forskningsläge 
 
Den tidigare forskning om moderskapet som här presenterats får utgöra en bakgrund för min 
egen undersökning och gör det möjligt för mig att sätta in den i ett sammanhang. För att 
kunna förstå utvecklingen av mitt källmaterial, litteratur som riktar sig till gravida kvinnor, är 
detta av betydelse.  
 
Föreställningen om kvinnan som en kärleksfull moder har funnits under hela perioden 1940-
1980, den tid min uppsats omfattar, men kan sägas ha framträtt olika starkt. Den goda modern 
är en väl etablerad idé med rötter långt tillbaka i tiden, som man kan se i Badinters 
                                                 
31 Badinter 1980 s. 262 
32 Badinter 1980 s. 263 
33 Sköld 1998 s. 121 
34 Sköld 1998 s. 157 
35 Sköld 1998 s. 161 
36 Sköld 1998 s. 136 
37 Carlstedt och Forssén 2003 s. 158 
38 Sköld 1998 s. 325 
39 Sköld 1998 s. 195 
40 Sköld 1998 s. 241 
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undersökning. Förväntningar och föreställningar om vad moderskapet innebär har uppkommit 
på olika sätt i samhället och formulerats också genom politiken. Eftersom alla kvinnor setts, 
och fortfarande ofta ses som potentiella mödrar, har synen på moderskapet inverkat på alla 
kvinnors liv. Man har understrukit moderskapet i samband med vissa samhälleliga och 
politiska beslut och kvinnor har själva tagit fasta på den betydelse deras roll som mödrar gett 
dom, exempelvis som argument för rösträtt. Den har också kunnat ge bekräftelse på deras 
värde som hemarbetande mödrar. Omsorgen om barnen har till största del fallit på kvinnans 
lott. Därför har moderskapet inverkat på kvinnors deltagande i samhällsliv och deras 
möjligheter att utbilda och försörja sig. Under nämnda period har dock idealet med modern 
som hemmafru försvunnit. Under 1900-talets början var den manlige familjeförsörjaren norm 
medan man under den senare delen av 1900-talet hade övergått till en tvåförsörjarmodell.41 
Kvinnor yrkesarbetade i högre utsträckning, vilket möjliggjorts tack vare den utbyggda 
barnomsorgen. Kvinnor har med tiden lyckats lösgöra sig från en del av förväntningarna 
gällande moderskapet. Männens roll och ansvar för barnen har då också förändrats.  
 
Badinters bok har presenterat moderskärlekens historia, Familjeangelägenheter har visat hur 
moderskapet hanterats politiskt och Skölds avhandling har visat hur kvinnor skildrats i 
veckopressen. I Varsågod och var stark, har kvinnor själva fått berätta om sina liv. 
Föreställningar och förväntningar på vad moderskapet innebär har kunnat vara till gagn för 
kvinnor, men också verkat hämmande. Inte minst när det gäller arbetsliv och 
karriärmöjligheter, då kvinnan ansetts vara den som varit bäst lämpad att ta hand om barnen. 
Kvinnornas ställning i arbetslivet har diskuterats utifrån kvinnor som mödrar. Kvinnorna 
tycks ha haft förhållandevis liten makt att själva påverka synen på moderskapet, och i många 
fall att styra sina egna liv. Däremot har de burit ett stort ansvar och haft krav att leva upp till. 
Främst när det gäller att ta hand om barn och hem, men också vad det gäller förvärvsarbete 
och ökat engagemang i samhället.  
 

3 Undersökning 
I min undersökning presenterar jag svaren på de delfrågor jag ställt till materialet. Varje fråga 
utgör en rubrik. Jag har valt att gå igenom var bok för sig, i den ordning böckerna utgivits, för 
att man enklare ska kunna följa med i tiden.  

3.1 Förutsätts den gravida kvinnan vara gift? 
 
Även om man i litteraturen från periodens början i första hand ser barnen som en följd av 
äktenskapet så tar man upp ogifta mödrars situation. I böckerna från 1943 tas 
befolkningsfrågan upp. I A och O för blivande mödrar skriver man t ex att det bör födas fler 
barn i Sverige.42Den gravida kvinnan kan vara gift eller ogift, men det senare framställs som 
ett problem eftersom det verkar vara vanligare med fosterfördrivning bland de ogifta 
kvinnorna. Förutom andra svårigheter kan skammen vara pådrivande i beslutet att genomgå 
abort. Man hävdar bestämt att det alltid finns en annan utväg och att inställningen till ogifta 
mödrar med tiden har förändrats.43 I Husmoderns nya läkarbok för kvinnor nämns inte frågan 
om äktenskap i kapitlet om graviditet. Men andra kapitel tar upp äktenskapet, som tycks vara 
den självklara samlevnadsformen. I det inledande kapitlet skriver man också om barnet som 
ett resultat av kärlek och att ett äktenskap knappast kan bli riktigt lyckligt om det är 

                                                 
41 Bergman 2002 s. 174 
42 Nordgren 1943 s. 8 
43 Thelander 1943 s. 15 
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barnlöst.44Även i Kvinnans uppslagsbok (1948) framgår det att äktenskap, och att få barn 
inom äktenskapet, är normen. Man är tydlig med att man ogillar fria förhållanden eftersom det 
kan leda till barn, och barn har rätt att leva tillsammans med bägge föräldrarna. Man betonar 
inte den moraliska aspekten, även om man tycks vara medveten om att en sådan finns, utan 
snarare risker som att få könssjukdomar.45 Äktenskap bör ingås i unga år eftersom könsdriften 
är starkast då. Annars kan detta leda till tråkigheter för den unga kvinnan. Det är också bättre 
att få barn medan man ”ännu är i sin bästa ålder”.46  
 
En viss förändring kan märkas i boken utgiven 1954. I Boken om kvinnan diskuterar man 
lämpligheten med att ha sex före äktenskapet för att se om man passar ihop. Man är inte helt 
och fullt emot, men vill heller inte ta ställning för hur man ska göra. Man menar att det rätta 
kan vara olika för olika par.47 Äktenskapet är fortfarande målet med förhållandet. I kapitlet 
om vilka åtgärder som ska till för att minska antalet aborter understryker man vikten av en 
förändrad attityd då det gäller ogifta mödrar. Man menar att alla kvinnor, även ogifta, bör ha 
rätt att skaffa sig ett barn om hon önskar och kan ta hand om det. Här tar man också upp 
förbudet om att avskeda en kvinna på grund av graviditet och andra rättigheter och stöd som 
finns för den ensamstående modern. Kan hon inte ta hand om barnet finns möjligheten att låta 
en familj adoptera det. 48  
 
I Mammas När Var Hur (1965) skriver man om rättsliga skillnader för barn födda inom och 
utom äktenskapet. Barn som föds utom äktenskapet ärver inte fadern om inte fadern särskilt 
önskar det. Men för barn födda utom äktenskap med föräldrar som avser att gifta sig, gäller 
särskilda regler. De ärver sin far, men inte hans släkt. 49  Denna särställning, som 
trolovningsbarnen har, är dock inte någonting nytt för tiden. Trolovningsbarn och deras 
arvsrätt nämns även tidigare, exempelvis i Kvinnans uppslagsbok.50 Detta tyder på att synen 
barn och äktenskap inte förändrats radikalt och att äktenskapet fortfarande utgör normen. I 
Mammas När Var Hur (1965) och i Att vänta barn (1969), skriver man inte om äktenskapet 
specifikt. Men eftersom man inte använder några andra ord för relationen till mannen framgår 
det ändå att man förutsätter äktenskap när ett par ska bli föräldrar. Man använder t ex ord som 
hustru.51 I kapitlet om den ensamma mamman i Att vänta barn skriver man t ex att hon kan 
vara ensam för att äktenskapet aldrig blev av, eller för att hon är frånskild.52 Man kan tänka 
sig att samboförhållanden blivit vanligare, men att föreställningarna om att man ska vara gift 
lever kvar. I Blivande föräldrar (1972) diskuteras inte äktenskap alls. Men man verkar 
förutsätta att det finns en närvarande blivande pappa med i bilden och man riktar sig också 
direkt till honom.53 Man kan tolka det som att äktenskapet inte längre är lika viktigt, men att 
man ändå räknar med att de blivande föräldrarna lever tillsammans. 
 
I Att vänta och föda barn (1981) har författaren skrivit om den ensamstående mamman och 
tar upp frågor och särskilda problem som hänger samman med hennes situation. Vem ska 
följa med på förlossningen? Hur ska hon klara av att förena yrkesarbete med mammarollen? 
Men Kitzinger förutsätter inte att kvinnan som inte lever i ett förhållande med barnafadern 

                                                 
44 Björklund 1943 s. 13 
45 Kvinnans uppslagsbok 1948 s. 15 
46 Kvinnans uppslagsbok 1948 s. 63-64 
47 Gammeltoft 1954 s. 127-128 
48 Sköld 1954 s. 323-324 
49 Åkeson 1965 s. 213-214 
50 Kvinnans uppslagsbok 1948, s124 
51 Wikman 1965 s. 37 
52 Kats 1969 s. 57-58 
53 Enge 1972 s. 9 
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behöver vara ensam om barnet. Hon menar att det inte är så ovanligt att föräldrar delar på 
ansvaret för barnet, trots att de valt att inte leva tillsammans.54 
 

3.2 Finns den blivande pappan omnämnd? 
 
I A och O för blivande mödrar (1943) anses det viktigt att man når även fäderna, eftersom 
man vill se ett ökat barnafödande i Sverige. Fäderna behöver därför upplysas om vad 
samhället kan hjälpa till med. De kan annars oroa sig för ansvaret och försörjningen och avstå 
från att skaffa barn. Männens bristande stöd kan vara orsak till att många kvinnor väljer att 
avbryta graviditeten. Man menar också att mannen behöver veta hur den blivande mamman 
ska skötas.55 Däremot nämns han inte i de stycken som handlar om själva graviditeten. Även i 
den andra boken från samma år, Husmoderns nya läkarbok för kvinnor (1943), är fäderna inte 
nämnda i kapitlet om graviditet. Boken innehåller ett par kapitel om äktenskapet och om 
kärleken. Men boken riktar sig till kvinnan. När fadern nämns handlar det framför allt om de 
fäder som missköter sig, som när de glömmer att betala underhåll.56 Man tar också upp 
problemet med alkoholism, vilket kan gå ut över fru och barn.57  
 
I Kvinnans uppslagsbok (1948) finns mannen, i egenskap av far, endast nämnd i den juridiska 
delen som tar upp försörjningsplikten och ifrågasättande av faderskapet.58Även i Boken om 
kvinnan (1954) är fadern påtagligt frånvarande i kapitlen som handlar om graviditet och 
förlossning. I Mammas När Var Hur (1965) har han däremot getts en betydligt större plats. 
Här börjar man också kalla honom för ”pappa”. Fortfarande tycks graviditeten vara 
kvinnornas ensak, men i styckena om barnets utveckling och familjelivet finns pappan med. 
Bilderna visar pappor tillsammans med barnen, både under lek och vid skötbordet. Man tar 
upp föräldrarnas olika roller och betonar att det är bra för hela familjen om pappan deltar i 
omvårdnaden av det lilla barnet.59 Papporna har också börjat få vara med på förlossningarna. 
Författaren förhåller sig tveksam till denna nymodighet. Det kan vara bra för modern, men 
mindre bra för personalen då mannen kanske kan vara i vägen eller till besvär.60  
 
I Att vänta barn (1969) ägnar man ett helt kapitel åt den blivande pappan, men det är inte till 
honom, utan till den gravida kvinnan man vänder sig.61 Kapitlet handlar om hur kvinnan kan 
förstå och tala med den blivande pappan. Hon bör tänka på att graviditeten är en omställning 
också för honom. Hon uppmanas att be honom läsa de böcker hon läser och att han ska gå på 
pappakurs. Pappakursen ska mest ses som en möjlighet för honom att träffa andra blivande 
pappor och för att han ska få ”en känsla av att delta i förberedelserna”.62  
 
Titeln Blivande föräldrar (1972) talar om att man riktar sig till både mannen och kvinnan och 
redan i inledande kapitlet skriver man om hur den blivande pappan kan känna sig. Det är 
viktigt att han inte hamnar utanför och önskvärt att han intresserar sig och läser på. Särskilt 
om han tänker vara med under förlossningen.63 Risken att pappan kan känna sig utanför är 
                                                 
54 Kitzinger 1981 s. 35 
55 Nordgren 1943 s. 5-8 
56 Nygren 1943 s. 183 
57 Harding 1943 s. 42-43  
58 Kvinnans uppslagsbok 1948 s. 123, s. 132 
59 Hertzman-Ericson 1965 s. 129 
60 Wikman 1965 s. 37-38 
61 Kats 1969 s. 54-56 
62 Kats 1969 s. 55 
63 Enge 1972 s. 9 
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något man återkommer till i stycket om barnsängstiden. Den nyblivna mamman behöver 
därför också få tid över för sin man.64 Det är vanligare att papporna är med på förlossningen 
men det är inte självklart. Om pappan är med kan han hjälpa kvinnan att andas rätt och 
uppmuntra henne när förlossningen känns extra motig.65 Den blivande pappan finns också 
nämnd när det gäller att anmäla sig till föräldrakurser.66  
 
I Keylings bok ( 1977) är det författarens egen subjektiva upplevelse av den blivande pappan 
som beskrivs och deras relation är inte särskilt bra under graviditeten. Hon hade förväntat sig 
att de skulle vara lyckliga, eftersom de längtat så. I stället bråkar de om vem som ska göra vad 
hemma.67 De går på psykoprofylaxkurs tillsammans med andra föräldrapar.68 Det är 
meningen att han ska vara med på förlossningen, men då det blir kejsarsnitt får han inte följa 
med in på operation.69  
 
I Att vänta och föda barn (1981) har den blivande pappan getts mer utrymme och ses inte bara 
som ett viktigt stöd till kvinnan. Man tar också upp den känslomässiga utveckling han 
genomgår under graviditeten.70 Det är vanligt att han är med under förlossningen och att han 
deltar i förberedelserna. Ett särskilt kapitel ägnas åt den blivande pappan.71Ett annat kapitel 
tar upp den förändrade parrelationen som graviditeten innebär.72 
 

3.3 Förutsätts kvinnan yrkesarbeta? 
 
I A och O för blivande mödrar (1943) uppmanas kvinnorna att fortsätta jobba även om det är 
tungt i början av graviditeten. Då har kvinnan någonting annat, än sina besvär, att tänka på. 
Hon bör heller inte sluta arbeta långt innan beräknad nedkomst, utan spara ledigheten till efter 
födseln. Lagar och rättigheter rörande ledighet tas upp. Kvinnan bör inte bära tungt, men 
vanliga sysslor som kvinnan brukar utföra, i ett hem eller på en lantgård, anses inte vara 
farliga. 73Även i andra sammanhang nämns arbetet. Som i stycket om kläder, då man ger råd 
om vad som är passande klädsel för den gravida på en arbetsplats.74 Om kvinnan inte får röra 
sig tillräckligt under arbetet bör hon ägna sig åt någon form av lättare motion.75 Sammantaget 
ger innehållet intryck av att kvinnan förutsätts ha ett arbete. I Husmoderns nya läkarbok för 
kvinnan, utgiven samma år, nämner man däremot bara helt kort att den gravida kvinnan kan 
fortsätta leva som vanligt, förutsatt att hon är frisk. ”Den friska kvinnan kan därför oförfärat 
fortsätta med allt arbete, alla hushållsbestyr och all sport, som hon är van vid.”76 I Kvinnans 
uppslagsbok (1948) har man uttryckt sig på ungefär samma sätt som i de föregående 
böckerna. I stycket om Levnadsregler under havandeskapet står att den friska kvinnan kan 
fortsätta leva som vanlig, men hon ska avstå från alltför tunga sysslor. Tack vare 

                                                 
64 Enge 1972 s. 99 
65 Enge 1972 s. 83 
66 Enge 1972 s. 25 
67 Keyling 1977 s. 77-78 
68 Keyling 1977 s. 89 
69 Keyling 1977, s116 
70 Kitzinger 1981 s. 33 
71 Kitzinger 1981 s. 139-145 
72 Kitzinger 1981 s. 146-151 
73 Thelander 1943 s. 28-29 
74 von Axelsson 1943 s. 62 
75 Thelander 1943 s. 31 
76 Clason 1943 s. 122 
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moderskapshjälpen kan hon få slippa förvärvsarbete sista tiden.77 Även här framstår det som 
troligt att kvinnan arbetar. 
 
I Boken om kvinnan (1954) diskuteras kvinnor och yrkesarbete i större utsträckning. Man tar 
bland annat upp skillnaden i kvinnors och mäns löner.78 För att unga kvinnor inte ska tvingas 
gifta sig av försörjningsskäl är det nödvändigt att de skaffar sig ett yrke, skriver man. 
Dessutom kan kvinnan bli tvungen att försörja sig själv vid skilsmässa eller om hon blir 
änka.79 Man verkar räkna med att den gifta kvinnan ska ge upp sitt arbete. Det är exempelvis 
bara den självförsörjande som nämns vad det gäller arbete under graviditet.80 I slutet av boken 
tar man upp den gravida kvinnans rätt att få behålla sitt arbete och om tjänstledighet i 
samband med barnfödsel. Detta tas dock upp i ett kapitel om åtgärder som ska minska antalet 
aborter där det är den ogifta moderns situation som diskuteras.  
 
I Mammas När Var Hur (1965) finns ett kortare stycke om hur länge den gravida kan fortsätta 
yrkesarbeta. Man menar att den gravida kvinnan mår bra av att arbeta eftersom detta får 
hennes tankar på annat än eventuella graviditetsbesvär. Hon måste dock tänka på att vila.81  
När man skriver om amningen längre fram betonar man att det inte är för att kvinnor i högre 
grad yrkesarbetar som barnen ammas kortare tid. Mycket få kvinnor återgår till arbetet innan 
barnet blivit sex månader.82 Det tycks alltså vara vanligt att kvinnor arbetar, också under sin 
graviditet, däremot verkar många mödrar stanna hemma en längre tid efter att barnet fötts. I 
stycket Yrkesarbete eller hemarbete diskuteras huruvida kvinnan ska stanna hemma efter att 
barnet fötts eller inte. Man tar bland annat upp svårigheten med att komma tillbaka till 
yrkeslivet efter ett långt avbrott och erkänner att alla kvinnor inte trivs i hemmet. Men 
samtidigt betonar man relationen mellan mor och barn. Alla kvinnor har heller inget val utan 
måste yrkesarbeta för att försörja sig. Man tar upp att detta kan vara en konflikt för kvinnor, 
att de slits mellan att vilja vara med barnen och att vilja arbeta.83  
 
Att kvinnans förvärvsarbete inte nämns i större utsträckning kan tolkas som att det blivit en så 
vanlig företeelse att man inte anser behöva diskutera det. I Att vänta barn (1969) skriver man 
ytterst lite om kvinnans arbete. Hon uppmanas att inte sluta jobba, även om hon mår illa, 
eftersom det kan distrahera henne så hon inte tänker på sina besvär.84 Detta gör man även mot 
slutet av graviditeten, i åttonde månaden. Hon kan inte räkna med att vara lika pigg och 
intresserad, men så länge arbetet inte är för fysiskt krävande är sysselsättning bara bra.85 I 
Blivande föräldrar (1972) nämns kvinnans arbete i avsnittet om depressioner. Kvinnan 
kanske oroar sig för hur livet kommer att förändras och inför att tvingas sluta sitt arbete. Det 
är bra om mannen är förstående och man ger rådet att hon ska prata med någon för att få tröst 
och uppmuntran.86 I bokens avslutande kapitel tar man också upp vilken rätt till ledighet man 
har om man förvärvsarbetar.87 
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I Det välsignade tillståndet (1977) förutsätter både huvudpersonen och hennes arbetsgivare att 
hon fortsätta arbetet under graviditeten. Men komplikationer uppstår som gör att hon blir 
sjukskriven. Att hon inte kan arbeta blir ett problem och hon tycker att hon ställer till trassel 
när arbetsgivaren har svårt att hitta en ersättare. Dessutom känner hon sig lurad eftersom man 
sagt att hon ska kunna leva som normalt.88   
 
Kitzingers bok (1981) tar inte upp kvinnans förvärvsarbete i ett särskilt stycke. Det nämns 
oftast bara helt kort, t ex när det gäller ensamståendes situation att kombinera arbete och 
mammaroll.89 I kapitlet om Psykiska påfrestningar under graviditeten står det att läsa om 
ensamhet i samband med att kvinnan kanske slutar yrkesarbeta.90 Det står också att kvinnan 
mot slutet av graviditeten kanske har slutat yrkesarbete och tycker att tiden går långsamt.91 
Även i kapitlet som riktar sig särskilt till pappan nämns kvinnans förvärvsarbete och att han 
kanske oroar sig för att bli ensam familjeförsörjare.92  

3.4 Vad förväntas den gravida kvinnan göra? 
 
Källmaterialet innehåller uppmaningar och information till den gravida kvinnan om hur hon 
bör leva. Man förväntar sig att hon tar ansvar för sitt tillstånd på bästa sätt. Råden handlar om 
att hon bör äta rätt, sköta sin kropp och gå på regelbundna kontroller hos mödravården. Det är 
i stort sätt samma typ av råd som ges under hela perioden, även om de i detaljer kan skilja sig 
åt. Jag har velat se om litteraturen lyft fram något särskilt under en viss tid. Har man förväntat 
sig något av den gravida under periodens början som man inte tagit upp under periodens slut? 
 
I A och O för mödrar (1943) anses den låga nativiteten vara ett problem och därför uppmanas 
kvinnor att föda fler barn. Att skaffa barn framställs som en skyldighet man har. Det är inte 
familjens/parets ensak, utan hela befolkningens angelägenhet.93 Kvinnan bör dessutom föda 
flera barn. Hur många beror på hennes ålder.94 Den som blivit oönskat gravid förväntas också 
att föda sitt barn. Abort är bara tillåten i speciella fall.95 Flera sidor ägnas åt att varna för 
fosterfördrivning. Man förfasar sig över de 10 000-tals illegala aborter som utförs årligen. Inte 
bara för att kvinnorna kan dö av komplikationerna efteråt, utan också för att man på så sätt går 
miste om barnen som kunde ha fötts. 96 Även i Husmoderns nya läkarbok för kvinnor (1943) 
tar man upp fosterfördrivningens risker. En abort kan leda till sterilitet eller död, vilket kan 
ses som ett straff. ”Man kan ej ostraffat störa naturens gång”.97 Vare sig Kvinnans 
uppslagsbok (1948) eller Boken om kvinnan (1954) ger några specifika råd eller uppmaningar 
till den gravida kvinnan utöver de vanliga. I den senare skriver man att abortlagstiftningen har 
förändrats, vilket lett till en ökning av antalet legala aborter, men färre illegala. Man menar att 
detta räddat många kvinnor från de risker en illegal abort innebär.98  
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Från och med boken Mammas När Var Hur (1965) kan man upptäcka en hel del förändringar. 
Bland annat ges pappan större utrymme och han får ibland vara med under förlossningen.99 
Kurserna i mödragymnastik har blivit vanligare. Även avslappningsövningar ingår i träningen 
inför förlossningen.100 I Att vänta barn (1969) föreslås kurser både i barnavård och 
mödravårdsgymnastik.101 Särskilda pappakurser finns.102 Det anses också viktigt att öva 
andning inför förlossningen.103 Kvinnan förväntas delta mera aktivt under förlossningsarbetet 
och genom att behärska andningstekniken kan förlossningen bli mindre smärtsam. Den här 
sortens träning kallas psykoprofylax.104  I Att vänta och föda barn (1981) presenteras flera 
olika metoder som lärs ut på kurser inför förlossningen.105 Förlossningens olika faser beskrivs 
utförligt och man förklarar hur de kan kännas för kvinnan.106 Att gå på en förberedande kurs 
inför förlossningen framställs nästan som självklart.107 I A och O för blivande mödrar (1943) 
har man bara beskrivit förlossningen kortfattat. Kvinnan förväntas överlämna sig helt till 
barnmorska och läkare.108  
 
Förväntningar på att kvinnan ska föda barn av en slags samhällelig plikt finns inte i den 
senare delen av perioden. Toleransen och lagstiftningen gällande abort är också förändrad. 
Kvinnor kan själva välja om och när de vill föda barn. Och hon ska ha rätt att välja hur hon 
vill göra utan att dömas.109 Under andra delen av den undersökta perioden märks ett ökat 
intresse för kurser och förberedelser inför förlossningen. Att kvinnan deltar i 
mödraundervisningen verkar vara självklart i boken Blivande föräldrar (1972).110 Man kan 
tolka detta som att kvinnan får mer makt över sin kropp. Hon får själv bestämma om hon vill 
föda barn eller inte. Och hon förväntas inte bara överlämna sig till barnmorskor och läkare 
utan ska föda aktivt när det är dags. 
 

3.5 Vad förväntas den gravida kvinnan känna? 
 
I allt källmaterial framgår det att den gravida kvinnan kan drabbas av vanliga 
graviditetsbesvär eller allvarligare komplikationer. De fysiska förändringarna är högst 
påtagliga och många gånger utförligt beskrivna, men jag har främst velat undersöka vilken 
bild man ger av de känslomässiga förändringar kvinnan kan uppleva i samband med 
graviditeten.  
 
”Många kvinnor blomstra upp och känna sig friskare än någonsin. Andra känna sig trötta, 
nedstämda och retliga.”111 I A och O för blivande mödrar (1943) går man inte närmare in på 
kvinnans psykiska hälsa under graviditeten. Det framstår som normalt att känna sig nere och 
trött, även om detta varierar från kvinna till kvinna. Man skriver att det är vanligt att kvinnan 
inte riktigt är sig lik under graviditetens första månader. Trots att hon sett fram emot 
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graviditeten kan hon drabbas av nedstämdhet, och de kvinnor som blivit oönskat gravida kan 
förmodas må ännu sämre.112 I det första kapitlet i Husmoderns nya läkarbok för kvinnor 
(1943) kan man läsa att vissa kvinnor hävdar att de aldrig varit i en ”så god fysisk och psykisk 
balans som under havandeskapet”. Olika besvär man lidit av har upphört under graviditeten 
och man mår bättre än annars.113 Detta återkommer man till i kapitlet om havandeskap.114 
Man skriver också att den blivande modern ofta är ”psykiskt labil” i början av graviditeten, 
men inte vad som orsakar detta. Man råder henne däremot att vänta med att berätta för andra 
än sina närmaste, eftersom hon annars kan få höra saker som oroar henne.115  
 
I Kvinnans uppslagsbok (1948) skriver man att psykiska besvär är ovanliga hos friska gravida 
kvinnor, även om det förekommer. Hon kan drabbas av såväl oro, som hysteri och anfall av 
både skratt och gråt. Men här ges råd om hur man ska hantera detta genom att varva 
sysselsättning och vila. Ibland, i svårare fall, behövs läkarhjälp.116 Man skriver också här att 
kvinnan i allmänhet är vid bättre hälsa under graviditeten än före.117 
 
I Boken om kvinnan (1954) beskriver man de känslomässiga förändringar den gravida kvinnan 
kan genomgå i graviditetens början. Kvinnan kan få humörsvängningar och visa helt andra 
känslor för sin make, som hon annars älskar. Vanligtvis är hon tröttare och retligare under 
graviditeten.118 Det är inte ovanligt att hon blir deprimerad i olika hög grad, utan anledning, 
trots att hon gläds åt det kommande barnet. Känslor av den sorten förväntas gå över efter en 
eller ett par månader.119  På ett annat ställe i boken skriver man att många kvinnor, och ofta de 
som i vanliga fall kanske är klena och gnälliga, mår bättre än någonsin under graviditeten.120  
 
Även i Mammas När Var Hur (1965) tar man upp den gravida kvinnans humörsvängningar. 
Speciellt under början av graviditeten kan hon bli nedstämd och ha lätt till tårar och irritation. 
Man tror att detta orsakas av hormoner och betonar hur viktigt det är att man visar kvinnan 
hänsyn och att hon möts av förståelse. Dessa förändringar i humöret brukar försvinna efter de 
första månaderna. Längre fram under graviditeten är det vanligt att hon känner sig ”friskare 
och duktigare och vid bättre humör än någonsin”.121  
 
I boken Att vänta barn (1969) inleder författaren med att berätta om sina egna upplevelser då 
hon väntade barn. Hon skriver om den litteratur för gravida som finns och hur fostrets 
utveckling följs under graviditeten, som en del för sig. Hon saknar den blivande mamman i 
böckerna.122Kanske är det därför författaren försöker ägna mer utrymme åt den gravida 
kvinnans förändringar, även de känslomässiga, i sin bok. Precis som i annan litteratur tar 
boken upp att den tidigare delen av graviditeten ofta är den mest påfrestande känslomässigt. 
Kvinnan kan vara överlycklig, men också känna sig nedstämd.123 Ungefär i mitten av 
graviditeten kan hon svettas mer än annars, få fett hår och bli tjockare i ansiktet. Men det är 
också den period då den gravida kvinnan är som vackrast. ”Vill ni känna er madonnalik så 
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passa på och gör det nu.”124 Ganska snart har den vackra perioden passerat och många gravida 
ser ”lätt komiska ut”.125 Mot slutet av graviditeten räcker energin ofta inte till. 126 Och den 
sista månaden kan vara en besvärlig tid.127 Någon gång under graviditeten kan den blivande 
mamman förvänta sig att hon drabbas av panik för att barnet snart ska komma. Nästan alla 
kvinnor råkar ut för det och en del börjar planera och inhandla kläder. En del vill inte planera 
någonting alls eftersom man kan vara rädd för att något ska gå fel.128 Mot slutet av boken 
finns ett stycke om rädsla. Här skriver författaren om hur kvinnor kan minska upplevelsen av 
smärta under förlossningen genom att förbereda sig, läsa på och träna,. Detta gör att hon har 
kontroll över förloppet och inte känner panik och rädsla.129 
 
Det mest intressanta om kvinnans känslor står att läsa i ett särskilt kapitel som ställer frågan: 
Hur lycklig måste man vara? Tidigare har graviditet och förlossning beskrivits som något 
fruktansvärt, skriver författaren. Men nu betonas istället att det är ett naturligt tillstånd som 
ger intryck av att det inte kräver särskilt mycket av kvinnan. Författaren förhåller sig kritisk 
till dessa synsätt och romantiseringen kring att vänta barn. Det finns dom som älskar att vara 
med barn och som är lyckliga och inte känner sig fula under hela tiden. Sedan finns det dom 
som känner precis det motsatta. Det ena är inte mindre naturligt än det andra, menar hon.130    
 
Också i Blivande föräldrar (1972) finns mer att läsa om hur den gravida kvinnan kan 
förväntas må psykiskt. Redan inledningsvis påpekar författaren att alla kvinnor kan uppleva 
graviditeten olika. Känslor av tvivel och oro är normala. En del känner också rädsla inför att 
föda.131 Det är vanligt att man är extra trött och känslig just i början av graviditeten. Kanske 
till och med innan man säkert vet att man är med barn.132 I fjärde månaden brukar humöret 
vara stabilare. Många kvinnor tycker att graviditeten är rolig och spännande. De är 
förväntansfulla och ägnar sig åt olika praktiska förberedelser.133 I kapitlet om 
graviditetsbesvär finns ett stycke om depressioner, om vad som kan bekymra kvinnan och hur 
man genom stöd och samtal kan få hjälp. Det är inte ovanligt att kvinnan blir nedstämd mot 
slutet av graviditeten. Dels för att det är tyngre rent fysiskt, men också för att man kanske 
oroar sig inför förlossningen. Om kvinnan har saker att göra får hon annat att tänka på. 134 
Kvinnans känslor inför sitt förändrade utseende tas också upp. Det är vanligt att kvinnor blir 
vackrare under graviditeten, men hormonerna kan ge kvinnan problem med både hy och hår. 
För kvinnans självkänsla är det nu ”viktigare än någonsin” att hon känner sig ”söt och 
attraktiv”.135 Och även om hon går hemma på dagarna kan hon sminka sig lite, eftersom det 
höjer humöret.136 I avsnittet som handlar om sex tar man upp att det finns kvinnor som känner 
sig mer kvinnliga och attraktiva som gravida, och som är mer sexuellt aktiva då än annars. 
Detta kan bero på att man inte längre behöver bekymra sig för att bli gravid. Andra har ingen 
lust alls. Man behöver inte oroa sig för att den ska vara borta för gott. Ofta kommer den 
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tillbaka redan efter att besvären i graviditetens början försvunnit. Om inte, så kommer den 
tillbaka småningom efter förlossningen.137 
 
I Keylings bok ( 1977) beskrivs graviditeten som ett kaos av känslor, många obehagliga. 
Även då hon känner den första sparken är hennes känslor blandade. Hon ler och tycker att det 
är underbart. Samtidigt är hon rädd. Tankarna på barnet som ska komma gör att hon också 
funderar på döden. Känslan av att det växer ett barn i henne är ”kuslig”. Hon tror att hon från 
nu och framöver alltid kommer att känna oro.138 Vid ett tillfälle liknar hon det vid cancer. 
”Nåt som växer och krälar inne i kroppen på en.” Och upprörs över hur man ser på gravida 
som labila, som om dom inte vore helt att räkna med.139 Hon tycker synd om sig själv, bryr 
sig inte om världen utanför, som hon känner att hon inte klarar av. Okända människor irriterar 
henne.140 I förordet skriver författaren om att graviditeten säkert är en lycklig tid i många 
kvinnors liv, men att hon inte mådde bra. Hon tycker att det är för tyst om hur dåligt den 
gravida kvinnan kan må. Att det inte ges information eller hjälp och förståelse. Kvinnorna törs 
själva inte säga hur det egentligen är.141  
 
I Att vänta och föda barn (1981) finns ett kapitel om Psykiska påfrestningar under 
graviditeten. Även Kitzinger skriver om att kvinnor upplever sin graviditet olika. Många 
uttrycker hur bra de mår, att de känner sig pigga. Men negativa tankar och känslor är inte 
ovanliga.142 Kitzinger använder sig mycket av exempel från sina egna erfarenheter som hon 
fått då hon lett förlossningsförberedande kurser. Hon tar upp faktorer som kan få den gravida 
kvinnan att känna sig orolig. Det kan handla om sociala förväntningar, om vad förändringen 
innebär för parrelationen och om ängslan för att barnet kanske inte är normalt.143 Men känslor 
som oro och rädsla är nödvändiga i den psykiska förberedelsen och ska ses som en del av 
processen.144I bokens början står också mycket om olika känslor inför graviditeten. 
Upptäckten av att man väntar barn kan ge upphov till motstridiga känslor. Kvinnan kan bli 
rädd för att hon inte ska lyckas i sin mammaroll. Hon kan känna sig naken och utsatt på grund 
av undersökningar på mödravårdscentralen eller av uppmärksamheten från andra.145 Även 
mot slutet av graviditeten är det vanligt med blandande känslor och att den gravida känner sig 
nere. Detta kan bero på oro inför förlossningen. Man kan känna sig tröttare och tyngre. En del 
känner sig irriterade på sitt tillstånd och på barnet och vill att graviditeten ska ta slut. Men 
återigen påpekar författaren att det är olika och att andra kvinnor istället njuter.146 Vissa 
gravida kvinnor njuter också mer av sex än annars. Kanske för att de känner sig mer tillfreds 
med sin kropp. Det framhålls att den fysiska kärleken är viktig för kvinnans välbefinnande 
och för relationen. Men under den första tiden av illamående kanske lusten inte finns. De 
blivande föräldrarna kan också få skuldkänslor och vara rädda att skada barnet om de har 
samlag.147 
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3.6 Framställs graviditeten som någonting friskt eller sjukt? 
 
I A och O för mödrar (1943) skriver man att graviditeten är ”en normal process”. Men 
man skriver också att graviditeten är krävande och att kvinnan måste leva efter de 
hälsoråd hon ges. Att gå på kontroller och undersökningar är hennes skyldighet.148 Med 
uppmaningarna som följer angående hälsovård, föda och vila, framställs graviditeten som 
ett tillstånd som kräver omfattande skötsel och ansvarstagande. Samtidigt som man 
menar att det är ett friskt tillstånd, man uppmanas t ex att fortsätta arbeta, så ger de 
specifika råden och uppräknandet av besvär, bilden av graviditeten som något mycket 
påfrestande som tar på krafterna.149  
 
I Husmoderns nya läkarbok för kvinnor (1943) har man i kapitlet om havandeskap valt att 
fokusera på det som avviker från det normala. Man vill förklara hur det går att undvika 
besvärligheter genom att tala om vad som är orsaken till dessa.150 Kvinnan kan själv i viss 
mån, genom sin livsföring, förhindra problem under graviditeten. De flesta av råden handlar 
om att äta rätt. Man förklarar exempelvis vad som händer om kvinnan inte får i sig tillräckligt 
med kalk.151 En frisk gravid kvinna kan leva som vanligt, menar man. Arbete och vanlig 
kroppsansträngning framkallar i regel inte missfall. Men under den senare delen av 
graviditeten bör kvinnan undvika vissa sporter och ”häftiga rörelser” eftersom hon lättare 
mister balansen. Om hon faller kan det få otäcka följder.152 Även om man skriver om 
sjukdomar och olycksfall så framställs de som undantag.  
 
I Kvinnans uppslagsbok (1948) sammankopplas det kvinnliga könet med problem. Första 
kapitlet i boken har rubriken: Kvinnans problem i olika åldrar. Man får veta att flickan kan få 
problem i puberteten, också själsliga sådana. Hon kan drabbas av svängningar i humöret, 
melankoli och oro, och blir överhuvudtaget klenare.153 Den medicinska uppslagsdelen ger 
exempel på besvär i samband med graviditet och amning men man hävdar att en normal 
graviditet inte är ”ett sjukligt tillstånd”. Kvinnan mår ofta bättre än innan hon blev gravid.154  
 
I Boken om kvinnan (1954) beskrivs graviditeten med orden ”ett naturligt fysiologiskt 
tillstånd”. Även om gravida kvinnor kan råka ut för olika besvär i samband med graviditeten 
och en del kvinnor till och med för ”sjukliga tillstånd”.155 Man skiljer på normala besvär och 
på allvarligare, sjukliga sådana. Boken i sin helhet påminner om en läkarbok, bland annat 
genom illustrationerna, vilket kan ge intrycket av att graviditeten främst hör till medicinen 
och läkarnas område. Också i Mammas När Var Hur (1965) beskriver man att graviditeten 
vanligtvis är en ”helt normal, en helt fysiologisk process”.156 Den gravida kvinnan kan i stort 
sätt leva precis som vanligt. Hon kan exempelvis fortsätta arbeta så länge hon orkar och gärna 
motionera.157 Det är tillåtet att ha samlag hela graviditeten, även under den sista månaden, 
vilket man i böckerna från tidigare år avrått.158  
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I Att vänta barn (1969) står det att alla graviditeter är individuella. Kvinnan kan ha flera 
besvär utan att graviditeten är att anse som onormal. Det är lika normalt att inte drabbas av ett 
enda. Man behöver inte läsa på i läkarböcker om sjukliga tillstånd som de flesta ändå inte 
råkar ut för.159 Boken presenterar vad som sker månadsvis under graviditeten. Både fostrets 
utveckling, förändringar den gravida genomgår och eventuella besvär tas upp. Detta upplägg, 
där graviditetsbesvär inte radas upp i ett särskilt kapitel, framställer graviditeten som 
någonting normalt och mindre problematiskt. Graviditeten är inte en sjukdom. 160 Det går att 
leva ungefär som vanligt. Men den innebär vissa förändringar som kvinnan får anpassa sig 
efter. Det handlar inte om större inskränkningar, bara att ta hand om sig och kanske ta det lite 
lugnare.161 Innehållet belyser graviditeten som ett normalt, vanligtvis friskt tillstånd och 
omfattar inte särskilda sjukdomstillstånd eller svåra komplikationer. 
 
I Blivande föräldrar (1972) framställs graviditeten som ett friskt tillstånd. Dels för att 
graviditetsbesvären bara beskrivs i korthet. Många av dem kan kallas normala då de är så 
vanligt förekommande.162 Dels för att man inte kräver att kvinnan ska förändra sin livsföring i 
högre utsträckning. Det går t ex bra att fortsätta sporta och mödragymnastik bör kvinnan träna 
varje dag, för att vara i form till förlossningen.163 I Det välsignade tillståndet (1977) har 
författaren snarare beskrivit graviditeten som ett sjukt tillstånd. Graviditeten upplever hon 
som mycket påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Hon råkar dessutom ut för komplikationer 
som leder till sjukskrivning under hela graviditeten. Medan omgivningen tycks uppfatta det 
som ett normalt och friskt tillstånd, mår hon dåligt. Detta märks exempelvis på 
profylaxkursen. ”Tjejerna strålar av lycka, papporna ler stolt.” 164 Boken vänder sig särskilt 
till de blivande mammor som inte mått bra under sin graviditet. De som har haft ont och mått 
illa.165 
 
I Att vänta och föda barn (1981) framhåller författaren att ”Graviditet och barnafödande är 
normala processer, inga sjukdomar”.166 Bokens innehåll visar att det är en omvälvande och 
krävande upplevelse för föräldraparet även om man kan leva ungefär som vanligt.  
 

3.7 Hur framställs moderskapet? 
 
I A och O för mödrar (1943) hävdar man att kvinnor när en naturlig önskan att bli mödrar.167 
Man kallar också moderskapet för ”kvinnans högsta gåva”.168 I stycket om barnsängstiden 
skriver man att detta bör vara ”kvinnans stoltaste och lyckligaste tid”.169 Men med 
moderskapet kommer också ett större ansvar, både för kvinnans egen hälsa och för barnet.170 
Dessutom framställs moderskapet som en plikt. Man har ansvar för Sveriges framtid och bör 
därför föda barn.171 Och man talar om hur många barn varje kvinna bör få.172 I Husmoderns 
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nya läkarbok för kvinnor (1943) menar man att ett barnlöst äktenskap aldrig är riktigt lyckligt. 
Kärlek är menat att leda till barn. Och att inte skaffa barn är onaturligt.173 En kvinna uppnår 
full mognad först då hon har fött barn.174 Innan och i början av graviditeten känner dock inte 
kvinnan någon särskilt inför barnet hon väntar. Moderskärleken utvecklas efter hand, ofta då 
kvinnan känt av fosterrörelserna. Har man lyckats få en kvinna som vill göra abort, vänta tills 
graviditeten nått hit, kommer hon att ändra inställning och snarare beskydda barnet hon bär.175 
Moderskapet ges stor betydelse och de par som inte skaffar barn kommer småningom att 
känna hur tomt och tråkigt deras liv är.176  
 
I Kvinnans uppslagsbok (1948) framställs moderskapet mest som ett utförande av sysslor. 
Barnet ska skötas och ammas enligt schema och får inte tas upp för ofta däremellan. Då kan 
det bli bortskämt.177 I den juridiska delen står att läsa om vilken rätt kvinnan har till 
moderskapspenning.178 Även i Boken om kvinnan (1954) barn står väldigt lite att läsa om 
kvinnans relation till barnet och vad moderskap innebär. Men den som inte har lyckan att få 
barn kan lida mycket. Modersinstinkten, längtan efter att få uppleva moderskapet, finns som 
något naturligt inom kvinnorna.179 Boken inriktar sig på vad som händer rent fysiskt under 
graviditet och förlossning. Moderskapet innebär följaktligen en kroppslig förändring som 
kvinnan måste anpassa sig efter.  
 
I Mammas När Var Hur (1965) utgör graviditeten endast en kortare del i boken. Moderskapet 
skildras genom hur livet med barnet ser ut. Bilder visar mödrar som ser med kärlek på sina 
nyfödda.180 Man tar också upp amningens betydelse och alla dess fördelar. Det anses inte 
längre bara vara en fråga om att ge barnet mat. Amningen hjälper barnet och mamman att få 
kontakt och kvinnan att känna sig stärkt i sin modersroll.181 Även om inte moderskapet kräver 
att kvinnan ska sluta yrkesarbeta, menar man att hon är mest lämpad att ta hand om barnet. 
Förstår mamman hur betydelsefull hon är, kan hon också fatta beslutet om att stanna hemma 
eller inte.182 Boken innehåller en mängd råd för att göra familjelivet harmoniskt och för att 
hjälpa barnet utvecklas, vilket framställer moderskapet som ett mycket ansvarsfullt och 
krävande arbete. Att man blir trött av detta slitsamma arbete är fullt förståligt och man måste 
inte vara någon ”idealmamma” jämt.183  
 
I Att vänta barn (1969) är författaren tydlig med att inte framställa moderskapet på antingen 
det ena eller det andra sättet. Den gravida kvinnan behöver inte bli mer intresserad av barn än 
tidigare. Hur hon känner för andras barn säger inget om hur hon kommer att känna för sitt 
eget. Det finns kvinnor som älskar att vara med barn, menar författaren, men som tappar 
intresset så snart barnet är fött. Det är själva graviditeten de tjusas av.184 I Blivande föräldrar 
(1972) är man också försiktig med att förmedla någon bestämd bild av moderskapet. Men det 
framstår som normalt att kvinnan oroar sig för i fall hon ska klara av mammarollen.185Man 
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skriver inte om hur det kan vara när barnet väl fötts, vad kvinnan kan tänkas känna efter 
förlossningen.  
 
I Det välsignade tillståndet (1977) kritiserar författaren myten om den lyckliga modern.186 
Hon ifrågasätter också att kvinnorna förväntas ge upp allting annat i sina liv.187 Man kan ana 
en oro över hur det kommer bli när barnet fötts. Inte över moderskapet i sig, utan vad det för 
med sig. ”Blir livet bara ett grått ansvar nu?”188 I Att vänta och föda barn (1981) menar 
författaren att moderskap inte har mycket med instinkt att göra. Det är någonting man lär sig 
med tiden.189 I samspelet med barnet, genom att avläsa varandras signaler, utvecklas 
förhållandet mellan mamman och barnet.190 

 

4 Analys 
 
I min analys har jag försökt att se hur böckernas framställning av graviditeten förändrats över 
tid och diskuterar detta i tre teman. Det första tar upp kvinnans yrkesarbetande och om hon 
förväntats vara gift eller inte. Nästa tema handlar om graviditeten har framställts som ett friskt 
eller sjukt tillstånd och hur man beskrivit den gravida kvinnans känslor och psykiska hälsa. 
Det avslutande temat tar upp förväntningar, synen på moderskap och pappans roll och hur 
dessa förändrats under perioden. 

4.1 Civilstånd och yrkesarbete 
 
Litteraturen från periodens början visar att ogifta mödrar förekommer, men det är önskvärt att 
barn föds inom äktenskapet.191 I boken från 1954 anas en förändrad inställning till sex före 
äktenskapet, även om man uttrycker sig mycket försiktigt.192 Från periodens mitt och framåt 
ägnar sig litteraturen inte åt äktenskapliga problem eller liknande, men den gravida förmodas 
leva med den blivande pappan. En gravid kvinna som lever själv antas vara ensam för att 
äktenskapet inte blev av eller inte höll, eller för att partnern dött. Man betraktar alltså hennes 
situation utifrån äktenskapet även om hon är ensam.193 I Blivande föräldrar (1972) skriver 
man ingenting om ensamstående mödrar. Redan bokens titel tycks förutsätta att man är två.  
 
Först i källmaterialet från 1981 framgår det tydligt att föräldraparet varken behöver vara gifta 
eller leva tillsammans.194 Den ensamstående kvinnan behöver inte nödvändigtvis vara ensam 
förälder. Man kan ha valt att leva isär, men ändå dela på föräldraskapet.195 Även om det inte 
framställs som onormalt, utgör den här sortens förhållanden och ensamma mammor, ändå ett 
undantag. Paret, man och kvinna, är fortfarande norm. Ser man till bokens innehåll i sin 
helhet är graviditeten en upplevelse som paret delar. 1943 kallar man familjen för ”statens 
grundval”.196 Men den blivande pappan finns med främst som make och, som i A och O för 
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blivande mödrar (1943), som familjeförsörjare.197 Mot periodens slut är graviditeten något 
som berör både kvinnan och mannen. Mannen märks mer i rollen som blivande pappa.  
 
Skillnaden under hela den undersökta perioden, avseende den gravida kvinnans civilstånd, är 
mindre än man först kanske tror. Den gravida kvinnan förväntas leva samman med 
barnafadern. Att ingå äktenskap tycks däremot inte vara ett måste under periodens slut. Men 
parrelationen framställs ändå som mycket betydelsefull, nästan mer än tidigare, eftersom 
mannen förväntas vara mer delaktig under graviditeten.198 Framför allt är det kärleken och 
närheten till partnern som betonas.199 Föreställningen att mannen ensam ska kunna försörja 
familjen är dock inte helt förkastad 1981.200 Man kan redan från 1943 ana en förändrad attityd 
gentemot ensamma mödrar, men att vara ensam under graviditeten framstår som avvikande 
även i slutet av perioden då mannens roll som kvinnans stöd understryks. 
 
I källmaterialet från periodens första hälft tycks det vara vanligt att kvinnor yrkesarbetar. I A 
och O för blivande mödrar (1943) framstår detta som självklart.201 Även i Boken om kvinnan 
(1954) tar man upp kvinnors yrkesarbetande.202 Tidigare forskning har visat att kvinnorna 
under 1900-talets början arbetade innan de gifte sig och bildade familj.203 Men politiskt utgick 
man ifrån en föreställning om den manliga familjeförsörjaren.204 Även om källmaterialet visar 
att det är vanligt att kvinnor yrkesarbetar framgår det inte hur vanligt det är att mödrar gör det. 
Att man inte diskuterar hur man kan förena moderskap och förvärvsarbete kan tolkas som att 
kvinnorna oftast slutar arbeta efter att första barnet fötts.  
 
I boken från 1965 tas frågan om yrkesarbetande mammor upp.205 Men precis som Skölds 
undersökning av Året Runt årgång 1968 visar, så är fortfarande den hemarbetande mamman 
norm.206 Att frågan diskuteras som ett problem i Mammas När Var Hur (1965) visar att 
mödrars yrkesarbetande inte alls är givet. Diskussionen utgår ifrån att mamman är hemma 
med barnet. Modersrollen är kvinnans huvudroll och det är i förhållande till den som hennes 
yrkesarbete diskuteras, inte tvärtom. Man betonar t ex hur viktigt det är för barnet att en och 
samma person tar hand om det under de första levnadsåren. Samtidigt menar man att ingen 
mamma ska tvingas vara hemmafru mot sin vilja. Hela stycket om yrkesarbete eller inte tyder 
på att det generellt är bäst ifall mamma är hemma, men att det i vissa fall kan vara lämpligt 
om kvinnan fortsätter yrkesarbeta. En bild visar mamman med barnet vid diskbänken. 
Bildtexten menar att kvinnan nog kan fatta beslut om hon ska vara hemma eller inte ifall hon 
förstår hur viktig hon är för barnet. 207 Genom att betona relationen mellan mor och barn ställs 
kvinnorna inför ett svårt val som kan ge upphov till skuldkänslor. Detta liknar vad Badinter 
skrivit i Den kärleksfulla modern; kvinnan förväntas uppoffra sig, vilket är en del av hennes 
natur. Att avsäga sig ansvaret kan inte låta sig göras utan skuld.208 I Mammas När Var Hur 
(1965) ger man sken av att inte ta ställning för eller emot yrkesarbetande mödrar, vilket kan 
vara i all välmening. Men åsikten att det är bäst att mamma är hemma lyser igenom och man 
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ser yrkesarbetet som ett problem.209 Det är visserligen inte kvinnans natur som används som 
argument, utan vad som är bäst för barnet. Eftersom en mamma antas vilja sina barns bästa 
kan argumentet vara svårt att opponera sig emot. 
 
Det är förvånande att diskussionen om mödrar och förvärvsarbete inte fortsätter i boken från 
1969. I stället skriver man bara att den gravida kvinnan helst bör fortsätta arbeta under 
graviditeten.210 Boken från 1972 tar bara upp kvinnans arbete i stycket om depression, och 
skriver att kvinnan kanske oroar sig över att sluta arbeta.211 Kitzingers bok från 1981 skriver 
inte heller mycket om kvinnans yrkesarbetande. Kanhända beror detta på att boken är en 
översättning och utgår ifrån andra förhållanden. Att man inte ägnar kvinnans yrkesarbete 
någon större uppmärksamhet kan tolkas som att arbetande mödrar inte längre är något 
ovanligt, att det snarare är självklart. Men man diskuterar inte när mamman ska återgå till 
arbetet efter barnledigheten. Olika typer av barnomsorg tas inte heller upp. Eftersom böckerna 
handlar om graviditet och förlossning kanske det inte anses relevant, men annat som handlar 
om tiden efter barnets födsel har tagits upp. T ex hur relationen till mannen kommer att bli 
och om man ska lyckas i mammarollen.212 I Skölds avhandling var yrkesarbetande mödrar 
betydligt vanligare i Året Runts reportage årgång 1975. Detta märks inte i källmaterialet från 
den senare delen av perioden. Att man inte tar upp frågan om kvinnans fortsatta yrkesarbete 
kan också bero på att man under den senare delen av 1900-talet befann sig i en övergång till 
en tvåförsörjarmodell och inte ville ta ställning till hur familjen ska göra.  
 

4.2 Ett friskt tillstånd 
 
Undersökningen visar att man generellt beskrivit graviditeten som ett normalt och friskt 
tillstånd under hela perioden. Endast i enskilda fall med svårare komplikationer kan man 
komma att tala om sjukdom. I Kvinnans uppslagsbok (1948) har man riktat in sig på de 
sjukdomar, besvär och problem av olika slag, som kvinnan kan råka ut för under sin livstid. 
Eftersom graviditeten avhandlas i ett sådant sammanhang kan den uppfattas som ett problem 
och nästan som något sjukt, trots att man påstår det motsatta.213 En boks övriga innehåll och 
helhetsintryck kan påverka hur kapitel om graviditet framstår.  
 
Graviditeten har inte setts som ett hinder för yrkesarbete under den undersökta perioden. 
Kvinnan har uppmuntrats att fortsätta arbeta, och även att motionera, vilket ger bilden av 
graviditeten som ett friskt tillstånd. Samtidigt kan man få en uppfattning av att graviditeten är 
ett tillstånd som avviker från det normala, eftersom det ställer särskilda krav på kvinnan. Hon 
förväntas vara mer uppmärksam på sin hälsa och bör ta hand om sig på bästa sätt, genom att t 
ex äta rätt. Hon kan förvänta sig en del obehag, olika besvär av både fysisk och psykisk 
karaktär och minskad energi. Hon uppmanas också att gå på de kontroller som erbjuds. 
Läkarbesök, provtagningar och undersökningar erbjuds alla gravida kvinnor under hela den 
undersökta perioden. I och med att den gravida kvinnan regelbundet undersöks och står under 
en slags kontroll hamnar hon i en patientroll. Hon tvingas lita till andra människors kunnande. 
Hur kvinnan kan uppleva detta har man inte ägnat särskilt stor uppmärksamhet. Det tas upp 
först i slutet av perioden. Exempelvis skriver Keyling i Det välsignade tillståndet (1977) om 
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problemet med att inte få träffa en och samma läkare under hela graviditeten.214 Tack vare 
hennes envishet upptäcker man att en operation under graviditeten är nödvändig och hon 
undrar vad som hade hänt ifall hon inte vågat stå på sig.215 I Att vänta och föda barn (1981) 
tar Kitzinger upp att mödravården kan göra kvinnorna oroliga.216  Hon skriver också att 
kvinnor kan känna rädsla inför att föda på sjukhus av anledningen att sjukhus förknippas med 
att vara sjuk.217  
 
Källmaterialet beskriver också humörförändringar som någonting den gravida kvinnan kan 
förvänta sig. Hon kan bli nedstämd och deprimerad. 218 Detta är särskilt vanligt i början och i 
slutet av graviditeten. Att kvinnan har lätt för att gråta och blir känsligare än annars kan vara 
ett av de första graviditetstecknen.219 Kvinnans psykiska välbefinnande tas upp under hela 
perioden, men ges mer utrymme med tiden. I böckerna från periodens början diskuterar man 
inte den gravidas känslor särskilt ingående. Det är vanligt att kvinnan inte är sig riktigt lik 
under graviditetens första månader. När man 1943 varnar för fosterfördrivningar framhålls 
också kvinnans förändrade sinnesstämningar, under graviditetens första tid, som en möjlig 
bidragande orsak till att kvinnan väljer att genomföra en abort.220 Inte bara ekonomiska eller 
sociala faktorer, utan även kvinnans psykiska hälsa, kan därmed vara avgörande för om 
graviditeten fullföljs. Därför är det förvånande att man inte ägnar hennes känslor större 
uppmärksamhet. Men när frågan tas upp skriver man också om de positiva effekter 
graviditeten kan ha på kvinnans psyke och menar att många kvinnor kan uppleva sig må 
bättre än någonsin.221 Graviditeten kan alltså innebära en förbättring i hur kvinnan upplever 
sitt hälsotillstånd, men kan också göra henne deprimerad.222Humörförändringar och 
nedstämdhet framstår som något den drabbade kvinnan inte kan bli botad från, men man 
menar att det oftast går över av sig själv. Genom att detta framställs som normalt under 
graviditeten, blir ett tillstånd som man under andra förhållanden kanske skulle bedöma som 
sjukt friskt.  
 
Mot slutet av perioden har man intresserat sig mer för hur påfrestande graviditeten kan vara 
psykiskt. Keyling har med sin bok från 1977 velat ifrågasätta bilden av graviditeten som ett 
friskt och välsignat tillstånd. Hon skriver om sin egen erfarenhet av att vara gravid. Det tigs 
om problem och besvär under graviditeten, menar hon.223 Och hon upplever att hon bemöts 
annorlunda, som om hon inte längre vore någon att räkna med.224 Detta tycker hon stöds av 
den bild Madeleine Kats förmedlar i sin bok. Keyling menar att man bara konstaterar att 
kvinnor är labila under graviditeten och att detta ”omyndigförklarar” henne. Man tar inte 
kvinnans tillstånd på allvar.225  
 
Graviditeten innebär mycket påtagliga, fysiska förändringar som kvinnan måste anpassa sig 
efter. Om den dessutom för med sig olika besvär, som visserligen räknas till de normala, kan 
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situationen kanske påminna om hur en sjukdom tvingar den drabbade att ändra sin livsföring. 
På liknande sätt resonerar Kats när hon menar att kvinnan får inrätta sig efter sitt tillstånd och 
gör en jämförelse med att ha gipsat ben.226 Samtidigt hävdar hon att graviditeten inte är en 
sjukdom.227 Keyling skriver om sin egen upplevelse av sin hälsa under graviditeten. Även om 
ett tillstånd betraktas som friskt kanske kvinnan själv upplever det som sjukt. I Varsågod och 
var stark menade författarna att den som lever ett liv i enlighet med samhällets normer och 
som trivs med det, har större chans att må bra.228 Keylings egna upplevelser av graviditeten 
stämmer inte överens med de bilder hon omges av, exempelvis böckernas framställning.229 I 
kontakt med andra gravida känner hon inte igen sig.230 Man kan tänka sig att avsaknaden av 
identifikation förstärker hennes upplevelse av ohälsa under graviditeten. Ett av problemen 
med att beskriva graviditet är ju att den är både allmängiltig och unik på samma gång. 
Graviditeten följer i regel ett visst mönster, med fostrets utveckling månad för månad. Men 
kvinnans upplevelse av den är unik. Med tiden har också den enskilda kvinnans berättelse fått 
mer plats. I dag är graviditetsdagböcker och förlossningsberättelser vanliga inslag i 
exempelvis tidningar för gravida. Dessa kan ge mycket varierade bilder av hur kvinnor 
upplevt graviditeten, vilket ger fler möjligheter för andra gravida att känna igen sig.  
 
Med kvinnorörelsernas framväxande under 1970-talet, följde uppmaningar om att kvinnor 
skulle tala med varandra och utbyta erfarenheter. Tillsammans skulle man kunna påverka och 
förändra samhället.231 Man menade att det personliga var politiskt och krävde bland annat 
bättre smärtlindring vid förlossning och utbyggnad av barnomsorgen.232 Att kvinnans 
psykiska välbefinnande med tiden getts större utrymme i litteraturen om graviditet kan bero 
på att kvinnorna själva började ifrågasätta mer och berätta hur de kände. Boken av Kats är, 
trots Keylings kritik, den första bland böckerna i källmaterialet som tar upp kvinnans känslor i 
ett särskilt kapitel. Där förmedlas inte bara bilden av den lyckliga blivande modern.233 I Att 
vänta och föda barn (1981) får de gravida kvinnorna själva komma till tals via kommentarer 
placerade i marginalen. 234 
 

4.3 Moderskap och papparoll 
 
Moderskapet har framställts på flera sätt under perioden och beskrivits både som någonting 
naturbundet och som ett arbete. Bilden av moderskapet som någonting naturligt, en instinkt 
hos kvinnan, skrivs det om främst i periodens början.  
 
1943 anser man att det föds för få barn. Både män och kvinnor har en skyldighet att se till att 
befolkningen ökar och man har räknat ut hur många barn varje kvinna i en viss ålder bör 
föda.235 Här framställs moderskapet som en plikt. Samtidigt menar man att kvinnor har en 
naturlig önskan att bli mödrar. 236 Vänder man på påståendet, skulle den kvinna som inte vill 
ha barn vara onaturlig. Och hon saknar någonting som gör henne till en fullständig kvinna, för 
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det är först i och med moderskapet som kvinnan kan uppnå full mognad. 237 Barnafödande är 
ett ”naturligt led i en kvinnas utveckling”.238 Moderskapet framställs som den enda rätta 
vägen för den vuxna kvinnan och man föraktar kvinnor som väljer bort barn för att de inte vill 
förändra sin livsstil. Man är av åsikten att det är ansvarslöst att inte skaffa barn.239 En kvinna 
som inte vill ha barn kan beskrivas som nöjeslysten och undandrar sig ansvaret att föda nya 
medborgare till världen.240 Att moderskapet är naturligt blir ett argument som man tar till för 
att fler barn ska födas, samt när man uppfattar att familjen hotas av att människor söker 
lyckan i ett annat sätt att leva.241 Lyckan finns i familjelivet och ett barnlöst par har inte 
samma chanser att bli lyckligt. Kärleken mellan man och kvinna är menad att leda till barn.242  
 
Även om man vänder sig till både kvinnan och mannen är det först och främst hennes natur 
det handlar om. Att det föds för få barn är inte för att kvinnorna blivit annorlunda och fått 
”försämrade modersinstinkter”, skriver man i A och O för blivande mödrar.243 Man anser 
alltså att det finns något som kan kallas modersinstinkt och den tycks innebära att varje 
kvinna har en inneboende längtan efter att få barn. Däremot tycks inte mannen ha någon 
motsvarande instinkt. Många gånger är det mannens inställning som ligger bakom beslutet att 
avbryta graviditeten.244 I Husmoderns nya läkarbok för kvinnor är det dock kvinnan som 
ensam får stå till svars när det handlar om fosterfördrivning. Och kvinnan blir en mördare när 
man kallar det att döda.245 Att en del kvinnor väljer abort trots att det kan innebära en fara för 
deras eget liv, motsäger påståendet om att kvinnan har en modersinstinkt. Kanske kan den ge 
vika när andra skäl, såsom ekonomiska eller sociala svårigheter upplevs för stora? Eller så är 
modersinstinkten olika stark hos olika kvinnor, vilket man antyder i Boken om kvinnan 
(1954). Vissa längtar efter barn mer än andra, men man menar ändå att denna längtan är 
”djupt förankrad i den mänskliga naturen”. 246 Trots tal om modersinstinkt är moderskärleken 
inte något som finns från graviditetens början. Den uppstår efterhand under graviditeten hos 
alla mödrar, även de som från början inte velat föda barnet.247 Detta kan således förklara 
varför vissa kvinnor väljer abort. Moderskärleken har ännu inte utvecklats hos dem. Varför 
deras inneboende modersinstinkt inte protesterar kan bero på att människan förändrat sitt liv 
så till den grad att hon blivit onaturlig.248  
 
Den naturliga önskan att bli mor förefaller variera och finns inte naturligt hos alla. Alltså 
behövs ytterligare argument som ansvar för landets framtid för att få kvinnorna att föda fler 
barn. Och hjälper inte talet om plikt och ansvar kan man skuldbelasta kvinnor som väljer bort 
barn och framställa dom som mer lättsinniga och nöjeslystna. Dessa kvinnor blir avvikande. 
Genom att ge bilden av moderskapet som naturligt och moraliskt riktigt gör man det svårare 
för kvinnor att se sig själva i en annan roll än modersrollen. Badinter har i sin bok om 
moderskärleken beskrivit hur man just på detta sätt kunnat styra in kvinnorna i moderskapet. 
Detta genom att lovorda kvinnor som påtar sig sina moderskapliga plikter, och nedvärdera de 
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kvinnor som inte gör detsamma.249 De senare framställs som onormala, eftersom de strävar 
mot vad man menat vara det naturliga för kvinnan. I Varsågod och var stark har man 
framhållit fördelarna med att anpassa sig till rådande normer. Den kvinna vars egna 
önskningar bäst sammanfaller med samhällets krav och normer, har störst chans att bli 
tillfreds med sitt liv.250 Att ”streta emot” samhällets ideal är förmodligen mer krävande än att 
följa med. Under 1940-talet fanns moderskapet också som ett argument inom politiken och 
man utgick från kvinnornas roll som mödrar, med mannen som ensamförsörjare.251 Om man, 
som man skriver i Varsågod och var stark, antar att kvinnans egna önskningar formas av 
förväntningar och krav på hur hon bör vara, måste bilden av moderskapet under periodens 
första del, varit nästintill självklart för de flesta kvinnor.252 
 
I Mammas När Var Hur (1965) framstår moderskapet mer som ett tillfredsställande och 
ansvarsfullt arbete. I stället för att använda sig av begrepp som ”naturligt”, betonar man 
mammans och barnets relation, t ex när det gäller amningens fördelar.253 Sköld skriver i sin 
avhandling att en alltför idealiserad bild inte ger det man strävar efter i fråga om igenkänning 
och gemenskap hos läsarna.254 I Mammas När Var Hur tycks man vara medveten om detta 
och påpekar att den kvinna som känner att hon inte alltid lyckas vara den idealiska mamman 
inte behöver ”förebrå sig”. 255 Samtidigt kan säkert diskussionen som förs i kapitlet om 
yrkesarbete eller inte leda till känslor av skuld eftersom det ena alternativet framställs som 
bättre än det andra.256 Boken är en slags handbok i moderskap och innehåller många råd om 
hur livet med barnet ska levas på bästa vis. Moderskapet framställs därför i hög grad som ett 
ansvarsfullt arbete. Kvinnans insatser och förmåga att skapa en kärleksfull relation till barnet 
är avgörande för barnets utveckling.257 När man genomgående framhåller mammans 
betydelse, förstår man också att om hon misslyckas i sin mammaroll kan det få negativa 
konsekvenser. Även om man ofta vänder sig till bägge föräldrarna är det mamman som 
förväntas ta hand om barnet i första hand, vilket Mammas När Var Hur ger många exempel 
på.258 Med det omfattande ansvaret moderskapet innebär kommer också skulden, vilket 
Badinter också skrivit om angående moderskärleken på 1900-talet; en moder kunde inte 
undkomma ansvaret utan att drabbas av skulden.259 
 
I Kats bok från 1969 framställs inte moderskapet på ett särskilt sätt. Graviditeten är någonting 
som händer kvinnan, men relationen till barnet inuti henne tas knappast upp. Den gravida 
kvinnan måste inte känna på något speciellt vis. Hon kan vara måttligt intresserad av barn i 
allmänhet. Hur hon än känner det så finns det ingenting som är ”onaturligt”.260 Attityden vad 
det gäller abort är förändrad. Hur en kvinna som inte önskar ha barn ska göra bör vara hennes 
ensak.261 Inte heller i Blivande föräldrar (1972) har man beskrivit moderskapet eller 
diskuterat mammarollen. Stycket om tiden efter förlossningen tar inte upp relationen till 
barnet utan informerar om rutiner och om kroppen efter förlossningen.262  
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Kanhända speglar litteraturen kvinnornas förändrade roller under 1970-talet. Fler kvinnor 
yrkesarbetar vid den här tiden, vilket kräver att männen engagerar sig mer och att 
barnomsorgen byggs ut. Detta är viktiga politiska frågor. Könsrollsdebatten tar verklig fart 
efter Eva Mobergs ”Kvinnans villkorliga frigivning” (1961), där författaren starkt ifrågasätter 
att kvinnans roll huvudsakligen är mammarollen. ”Moderskärleken är historiens mest 
exploaterade känsla, inte endast i de enskilda fallen utan också i det stora sociala 
perspektivet.” Moberg menar att modern inte kan hävda sig som en fri individ så länge 
ansvaret för barnen inte delas av fäderna och samhället. 263 Också i Skölds undersökning av 
Året Runt, årgång 1968 och 1975, blir det tydligt att det är en period av stor förändring för 
kvinnorna, vilket också leder till en del konflikter och problem.264 Att böckerna om graviditet 
inte diskuterar moderskapet mer kan tolkas som ett val att hålla sig utanför den pågående 
debatten. Man stöter sig på så vis inte med någon. Här utgör dock Keylings personligt skrivna 
bok ett undantag. I Det välsignade tillståndet (1977) kritiseras myten om modern och 
modersrollen som kvinnans enda uppgift.265 Keylings egna upplevelser är personliga men 
politiska. Det kan naturligtvis också vara så att man genom att inte betona moderskapet 
undviker att ytterligare befästa att kvinnan har framförallt en huvudroll, den som mamma. 
 
Man får ha i åtanke att Att vänta och föda barn (1981) inte utgått från svenska förhållanden 
ursprungligen. Den har inte tillkommit i det samhälle som Sverige var 1981. Angående 
moderskapet menar författaren att det inte har mycket med instinkt att göra. Det är någonting 
man lär sig i samspel med barnet.266 Man har alltså frångått tanken om moderskapet som 
något som finns naturligt hos kvinnan, vilket var den generella uppfattningen i periodens 
början. På en punkt skiljer sig Kitzingers bok betydligt mot de tidigare; pappans roll framhävs 
och får mer utrymme. Under hela den undersökta perioden står männen vid sidan av den 
gravida kvinnan. I periodens början kan han bara uppfattas vagt, främst i rollen som make. 
Mot slutet av perioden, i Kitzingers bok, förväntas han vara en engagerad pappa som är påläst 
och har tränat inför förlossningen.267 På vägen till den nya papparollen är det dock inte han 
som görs ansvarig för att bli mer delaktig. Detta framställs som någonting kvinnan bör ta tag 
i.268 Man kan få uppfattningen att det är upp till den gravida kvinnan själv att se till att få det 
stöd hon behöver. Troligen antar man att de blivande papporna inte läser den här typen av 
litteratur. För att nå dem behöver man gå via de gravida kvinnorna. I Blivande föräldrar 
(1972) riktar man sig för första gången även direkt till pappan. Man menar att han kan hamna 
utanför när kvinnan går upp i graviditeten.269 Denna uppfattning finns i flera av böckerna, att 
pappan lätt kan känna sig utestängd och inte räknad med.270 Det är tydligt att med 
förväntningarna på pappans delaktighet kommer man också att intressera sig för hans känslor. 
 
Den bild böckerna förmedlat av graviditeten har visat sig vara ganska lik under hela perioden. 
Graviditeten i sig är ju också en process som följer en viss utveckling. Den mest uppenbara 
förändringen gäller synen på moderskapet. Moderskapet, eller mammarollen, har visat sig 
vara föränderlig och formas troligen av den omgivande situationen och förväntningar som 
samhället har ställt på kvinnorna. Kvinnorna har också själva, bland annat genom politiskt 
engagemang, kunnat ifrågasätta sin tilldelade roll och kräva förändring. Som Badinter skrivit 
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om, har det i sin tur även påverkat fädernas roll och någonting som hon kallar faderskärlek 
har uppstått.271 Papparollen har utvecklats när man ifrågasatt moderskapet som kvinnans 
huvudsakliga uppgift. Att pappornas roll med tiden har förändrats avspeglas också i 
litteraturen där pappan getts större utrymme.  
 
Att föda barn är inte en samhällelig plikt vid periodens slut. 1975 kommer den nya abortlagen 
som innebär att kvinnan har rätt att få abort till och med graviditetsvecka 18.272 I periodens 
början valde gravida kvinnor ibland att vända sig till fosterfördrivare, med risk för sina liv. De 
ansåg sig inte ha något annat val. 1981 har kvinnorna möjligheter att själva välja att bli 
mödrar eller inte. Kvinnor har med tiden fått en större kontroll över sin kropp och över sina 
liv. Däremot har inte förväntningarna på vad kvinnor ska göra under graviditeten minskat med 
tiden, om man ser till min undersökning. I periodens början förväntades kvinnorna mest att ta 
hand om sig på ett hälsosamt sätt. Mot slutet av perioden bör kvinnan, förutom att ta bra hand 
om sig, ta hand om relationen, gå på kurser, läsa böcker, öva inför förlossningen och 
förbereda sig inför sina besök hos läkare. Men man förväntar sig också mer av den blivande 
pappan, som förutsätts närvara vid förlossningen. Från att ha varit en samhällelig plikt för de 
äkta makarna och en naturlig instinkt hos kvinnorna, framställs graviditeten mot slutet av 
perioden som ett projekt, där båda föräldrarna förväntas engagera sig. 
 

5 Sammanfattning 
 
I vår samtid finns en mängd olika tidningar, bloggar och böcker som vänder sig till gravida 
kvinnor. Genom läsningen får den blivande mamman en bekräftelse på det hon upplever. Men 
troligtvis påverkas också hennes upplevelse av vad hon läser. Runt graviditet finns många 
föreställningar om hur det ska eller bör vara. Detta kan skapa förväntningar som kanske 
inte alltid stämmer med kvinnans egna upplevelser. Synen på graviditet, förlossning och 
moderskap har troligtvis inte alltid varit densamma. Detta fick mig att fundera på vad 
kvinnor förr har getts för bild av graviditeten. Hur har äldre litteratur, som vänt sig till gravida 
kvinnor, beskrivit det som ibland kallats ”det välsignade tillståndet”?  
 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur böcker, som handlar om att vänta barn, har 
beskrivit graviditeten och den gravida kvinnan. Vilken bild av graviditeten har man förmedlat 
till läsaren? Hur har man framställt graviditeten? Vad har den gravida kvinnan förväntas 
känna? Till min hjälp i undersökningen av källmaterialet har jag använt ett antal frågor. 
Dels sådant som rör kvinnans levnadsförhållande, dels sådant som rör graviditeten ur 
både fysisk och psykisk synpunkt.  
 
Min avsikt har varit att undersöka en längre sammanhängande period för att kunna se om det 
skett några förändringar i hur man framställt graviditeten. En förutsättning i valet av vilken tid 
undersökningen skulle omfatta, var tillgången på den eftersökta typen av litteratur. Jag valde 
att utgå ifrån 1940-talet eftersom man då hade infört åtgärder som skulle hjälpa mödrarnas 
situation. Jag ville också att böckerna skulle ha nått en större läsekrets och inte bara 
läsare ur ett visst samhällsskikt. Perioden sträcker sig till och med 1970-talet och täcker 
således in två generationer mödrar. Dessutom skedde många förändringar för kvinnor 
under hela perioden. För att hinna bli klar på utsatt tid har jag begränsat mig geografiskt 
till Sverige. 

                                                 
271 Badinter 1980, 262-263 
272 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/artal 



 

 - 35 - 

 
Av intresse för min uppsats var tidigare forskning som handlade om kvinnors liv och 
samhällets syn på mödrar i Sverige under perioden 1940-1980, samt litteratur som tagit 
upp hur föreställningar och idéer kan ha format och framställt bilden av moderskapet. 
Den tidigare forskning jag valt har handlat om moderskärlekens uppkomst, kvinnobilder i 
veckotidningen Året Runt, familjepolitiken under 1900-talets början och kvinnors 
upplevelse av sin hälsa. Avsikten har varit att hitta forskning som kunnat utgöra en 
bakgrund till min egen undersökning.  
 
Med hjälp av mina frågor har jag noggrant undersökt källmaterialet och jämfört innehåll och 
beskrivningar i den ordning böckerna först utgivits. Min tanke är att litteraturen har speglat 
tidsandan och rådande ideal i samhället. I analysen har jag försökt se hur bilden förändrats 
under den undersökta perioden. Jag har diskuterat detta i tre olika teman som tar upp 
civilstånd och yrkesarbete, graviditeten som ett friskt eller sjukt tillstånd samt moderskapet 
och papparollen. Bilden av graviditeten har visat sig vara ganska lik under hela den 
undersökta perioden. Mest förändring märks i synen på moderskapet och pappans roll. 
Föreställningen om moderskapet som en naturlig instinkt hos kvinnan förekommer inte i 
litteraturen från periodens slut. Kvinnor uppmanas inte heller att föda barn som en samhällelig 
plikt och har möjligheter att själva välja om de vill bli mödrar eller inte. Männen, som i 
periodens början, fanns i bakgrunden som äkta män och försörjare, ges mer plats under 
periodens senare del och förväntas vara delaktiga och läsa på om graviditeten.  
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