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1. Inledning 

”När vi läser Bonniers kokbok från 1960 respektive 2010 upptäcker vi vad vi vetat hela tiden: 

hemmafruns epok är över. Eller om man ska vara noga: husmoderns tidevarv är till ända.”1 

 Så skriver Sara Danius i sin inledande essä ”Husmoderns död”, i boken med samma 

namn. Men när vi ser till populärkulturen och den samtida skönlitteraturen, och Kristina 

Sandbergs minst sagt levande böcker om hemmafrun Maj Berglund i fronten, lever hon kvar. 

Romantrilogin som tar sin början i Örnsköldsvik under trettiotalet och följer Majs liv under 

några decennier (1938-1969), utgör en viktig vittnesskildring av husmoderns liv och varande 

genom den skönlitterära gestaltningen. I romansviten ingår följande verk: Att föda ett barn 

(2010)2, Sörja för de sina (2012) och Liv till varje pris (2014). Kristina Sandberg erhöll även 

Augustpriset 2014 för den sista delen. Den här uppsatsen kommer att behandla den första 

boken, Att föda ett barn. 

 Danius fortsätter: ”Vem var husmodern? Kvinna, inte man. Mor, inte far. Ibland var hon 

yrkesarbetande, ofta inte. Oavsett vilket var köket hennes kontinent, och där härskade hon 

oinskränkt.”3 Men som vi strax ska se är det inte endast köket som husmodern måste härska 

över, utan också hela hemmet, barnen och maken. Han är familjeförsörjaren men hon är 

omsorgsgivaren. Majs liv formas i romanen av en hel rad olika parametrar, men för att förstå 

dem helt måste man också fundera kring vad det faktiskt innebar att vara kvinna och hustru på 

den tiden. Författaren och journalisten Marina Nilsson påpekar i sin bok Hemmafru version 

2.0 (2010) att det var under efterkrigstiden som det började bli vanligt att kvinnor lämnade 

sina jobb i Sverige när de gift sig.4 Nilsson menar att hemmafruepoken var relativt kort, ändå 

fascinerar den och ligger som ett ibland bortglömt lager i våra föreställningar om Sverige 

under 1900-talet.5  

 Det jag vill koncentrera mig på i den här undersökningen är något som brukar benämnas 

den levda erfarenheten. Det här är också namnet på andra delen i Simone de Beauvoirs stora 

verk Det andra könet (1949).  Där behandlas bland annat ämnen som den gifta kvinnan, 

modern och sällskapslivet. En feministisk analys av Majs situation gör sig gällande, men 

också ett klassperspektiv. För Maj är inte bara kvinna och hemmafru, hon är också en 

                                                           

1 Sara Danius, Husmoderns död och andra texter, Stockholm, Bonnier, 2014, s. 16. 
2 Kristina Sandberg, Att föda ett barn, Stockholm, Norstedts, 2010. Fortsättningsvis kommer jag att hänvisa till 

romanen genom att använda sidnummer efter citat. 
3 Danius, 2014, s. 17 
4 Marina Nilsson, Hemmafru version 2.0: om inredningsmani, värdinnehybris och andra moderna kvinnofällor, 

Västerås, Ica, 2010, s. 9. 
5 Nilsson, 2010, s. 114. 
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arbetarklasskvinna som stiger in i en borgerlig värld av sedvänjor som hon måste förhålla sig 

till och anpassa sig till så gott det går. Hon trampar kort sagt på okänd mark. Simone de 

Beauvoirs kända formulering lyder: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”.6 Men vad är det 

då som gör att man blir till denna kvinna? 

 Anneli Jordahl beskriver i sin bok Klass är du fin nog? (2003) det dubbla hinder som 

möter kvinnan från arbetarklassen genom att inneha, så att säga, både fel klass och fel kön.7 

Jordahl berör också den skillnad som uppenbarar sig mellan arbetarklassmän och -kvinnor i 

form av förebilder. Mannen har en tradition av så kallade ”arga arbetarklassgrabbar” att luta 

sig tillbaka mot, han kan vara aggressiv, obekväm men också ses som en arbetsför selfmade 

man, medan kvinnor som saknar dessa förebilder blir tysta så kallade sociala kameleonter.8 

Genom sina intervjuer med både uppåtgående och nedåtgående klassresenärer tar Jordahl upp 

ämnen som skuld, skam och främlingskap, men också skötsamhetskulturen som med sina 

moraliska pekpinnar har haft minst sagt hämmande verkan på individer inom arbetarklassen.9  

 Att föda ett barn tar sig an teman som skam och genans, känslor som kan verka svåra att 

analysera och teoretisera, men som likväl blir till redskap i förståelsen av hur klass och kön 

samverkar.  

 Jag skulle även vilja nämna något om det samtida intresset för hemmafrun som 

fenomen; en allmän tendens i samhället går att ana där fascinationen för hemmafrun och 

hennes praktiker ibland höjs upp. Nilsson skriver att i oroliga tider, här syftandes på 

lågkonjunkturen som härjat under det senaste decenniet, söker vi oss till så kallade stabila 

gammeldags vanor, som ett slags samhälleligt symptom.10 Som vi senare kommer att se i 

undersökningen av Maj är det allt annat än stabilitet som präglar hennes liv. Ändå är det 

hemmafrun som vunnit i popularitet under det senaste årtiondet i teveprogram som Desperate 

Housewives, Svenska Hollywoodfruar och diverse matprogram där sinnebilden för det 

hemlagade och det så kallade ”enkla livet” får ta plats.11 Även i den yngre generationen träder 

detta fram i bloggfenomen som Underbara Claras värld, Miriams kafferep och Linnéas 

skafferi, där namnen på bloggarna säger mycket i sig.12 Vare sig detta för med sig något i 

grunden gott eller ont, det vill säga om det rör sig om kritisk granskning av hemmafruns liv 

                                                           

6 Simone de Beauvoir, Det andra könet, övers. Adam Inczèdy-Gombos & Åsa Moberg, Åsa, Stockholm, 

Norstedt, 2002, s. 325. 
7 Anneli Jordahl, Klass är du fin nog? Stockholm, Atlas, 2003, s. 9. 
8 Jordahl, 2003, s. 49. 
9 Jordahl, 2003, s. 72-74. 
10 Nilsson, 2010, s. 9. 
11 Nilsson, 2010, s. 21-22. 
12 Nilsson, 2010, s. 35-36. 
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och realiteter eller en nostalgisk återblick som höljts i ett romantiskt eller rent av konservativt 

skimmer, finns det något i henne som fängslar. Kanske riskerar även den här undersökningen 

att uppfattas som en i ledet i av det sistnämnda, men jag vill understryka att detta inte är min 

intention. Folkloristen Lena Marander-Eklund tar upp den samtida längtan tillbaka i sin bok 

Att vara hemma och fru – en studie av kvinnligt i 1950-talets Finland (2014). Med tv-

program, kokböcker och radioprogram som ”Husmorsskolan” av ovan nämnda Underbara 

Clara, blomstrar hemmafruns aktualitet i populärkulturen.13 Marander-Eklund nämner att 

nostalgin ofta är en reaktion mot snabba förändringar i samhället och att den är selektiv, alltså 

vi minns det vi vill minnas. Det här riskerar även att leda till reaktionära tankar om nationen, 

religionen och familjen.14 Här finns flera goda anledningar som motiverar att studera 

hemmafrun och hennes liv. Hur levde hon och under vilka förutsättningar? Kanske finns det 

samband som bidragit till att Sandbergs böcker om Maj vunnit sådan popularitet idag och 

även en vilja att skriva fram en annan bild än den romantiserande av hemmafruns verklighet.  

 Det går att peka på en lucka i forskningen där de bortglömda hemmafruarnas 

erfarenheter fått ge vika för andra erfarenheter som ansetts viktigare. När vi tänker på 

arbetarlitteratur från 1900-talets början kanske främst namn som Ivar Lo-Johansson, Harry 

Martinson och Jan Fridegård dyker upp, men Sandberg skriver in sig i en lång tradition av 

kvinnliga arbetarförfattare som till exempel Maria Sandel, Moa Martinson och Elsie 

Johansson. Sandberg gör detta med en samtida blick på det historiskt situerade landskap 

romanerna rör sig i. Kanhända är det alltså till skönlitteraturen vi måste vända oss för att nysta 

upp vad som egentligen utformade dessa kvinnors liv. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå Majs liv genom att se på det ur ett köns- 

och klassperspektiv. Jag vill undersöka hur dessa två maktförhållanden samverkar i den givna 

historiska kontexten för romanen. Detta görs genom ett intersektionellt perspektiv och med 

hjälp av begrepp som respektabilitet, skötsamhetskultur och den levda erfarenheten.  Mina 

frågeställningar blir därför: vad är det som formar Maj till den kvinna hon blir, vilket 

historiskt sammanhang, vilken kroppslig situation och vilka sociala normer är det som bidrar 

till det, och hur hanterar hon dessa? 

                                                           

13 Lena Marander-Eklund, Att vara hemma och fru – en studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland, Helsingfors, 

Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014, s. 262. 
14 Marander-Eklund, 2014, s. 256. 
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1.2. Metod, material och begränsningar 

Metoden jag valt att arbeta efter utgörs av en tematisk närläsning där jag valt att fokusera på 

fyra huvudsakliga teman under följande rubriker: ”Det respektabla hemmet”, ”Matlagning 

som positiv kraft?”, ”Den skamliga moderskroppen” och ”Äktenskapet och det sociala livet”. 

De begränsningar den här undersökningen kräver innebär att jag inte valt att lägga fokus på 

narratologi och berättarröst. Det är en viktig komponent att romanen ifråga är skriven under 

2000-talet och att detta påverkar skildringen av Maj. Berättarrösten gör sig påmind vid valda 

tillfällen i romanen och förhåller sig på så sätt till vår samtid. Det är något som skulle kunna 

utgöra ramen för en vidare forskning. Materialet utgörs av romanen Att föda ett barn (2010) 

och nedanstående teoretiska verk. Det kan också nämnas att romanen skildrar hur maken 

Tomas går in i en alkoholism som får ödesdigra konsekvenser för familjen. Det är inte heller 

något jag valt att fokusera på i den här undersökningen. 

 

1.3. Tidigare forskning och reception 

Då Kristina Sandbergs romantrilogi om Maj är relativt ny finns det inte någon stor tidigare 

forskning kring den. Det finns däremot en hel del reception i form av recensioner, artiklar och 

intervjuer med författaren som gjorts i samband med bland annat tilldelandet av Augustpriset 

2014 för Liv till varje pris.  

 En examensuppsats finns också att tillgå, Sara Pärssons ”Medan detta nya 

fruktansvärda hände i Kramfors, stod mamma i köket och putsade prästgårdssilvret" – 

hushållssysslor som hemmets rumsliga praktiker. Thorvall, Johansson och Sandberg från 

2015. Pärsson gör en jämförande analys av Elsie Johanssons Nancytrilogin (1996-2001), 

Kerstin Thorwalls Berättelsen om Signe (1993-1998) och Romanen om Maj i förhållande till 

deras rumsliga praktiker. Undersökningen utgår från Henri Lefebvres syn på rum som socialt 

producerade. Pärsson framhåller även problemen som uppstår i att studera romaner som 

skildrar en annan tid än den de skrivits i, men gör egentligen inte någon vidare utveckling av 

hur man ska lösa dessa problem, utan understryker istället att den detaljrikedom som samtliga 

författare använt sig av bidrar till att de kan ses som välförankrade tidsdokument. Detta trots 

att det finns distanserade grepp som tydliggör att de är skrivna i ett stort tidsavstånd. Pärsson 

använder sig av begreppen ”det levda rummet, det föreställda rummet och det varseblivna 

rummet”, och menar att texterna är representationer av det praktiserade rummet. I motsats till 

Pärssons fokus på det rumsliga tar jag alltså fasta på den levda erfarenheten, men det finns 

beröringspunkter mellan dessa utgångspunkter. Några av de bärande inslagen i Pärssons 
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studie är bland annat vikten av ordnandets psykologiska och känslomässiga implikationer, där 

Pärsson menar att det finns ett samband mellan att bringa ordning i hemmet under kaotiska 

situationer. Pärsson tar även fasta på att bakning och matlagning blir en lustfylld syssla för 

Maj, något som också jag kommer att granska närmre under avsnittet om matlagning. Pärsson 

skriver att Sandberg använder sig av så kallade mikronarrativ, en gestaltningsstrategi som 

upphäver den hierarkiska relationen mellan det som vanligtvis benämns som ”det stora livet” 

respektive ”det lilla livet”. Pärsson undersöker också hur sysslor i hemmet kan användas som 

undanflykter för att undvika känslomässiga situationer. Det kan ses som en strategi för att 

skyla över en ekonomisk eller emotionell misär, vilket går i linje med Mats Trondmans teorier 

om det skötsamma arbetarhemmet, en av de teoretiker jag kommer att utgå ifrån. Pärsson 

nämner att synen på renlighet kunde verka på ett sexualfientligt sätt i en tid där hygien var en 

av de viktigaste dygderna.15  

 I en intervju med Kristina Sandberg utförd av Henrik Sahl Johansson, efter att Sandberg 

mottagit Svenska Dagbladets litteraturpris 2014, får hon frågan hur det kommer sig att så 

många läsare har så lätt för att identifiera sig med Maj. Sandberg svarar:  

 

 Det handlar nog om det brus som finns runt oss i samhället, hur vi måste vara för att duga i andras ögon – 

 och det bruset tänker jag finns oavsett vilken tid vi lever i. Det jag tror att Maj kan väcka är att hon 

 lyssnar till bruset, påbuden och normerna.16 
 

Åsa Beckman konstaterar i sin recension av Att föda ett barn, att den väldiga textmassan i sig 

skapar ett intryck av ett instängt trettiotalshem. Samtidigt påpekas att historien har skrivits 

tidigare, men att den psykologiska skärpan är det bärande inslaget. ”I texten kommer plötsligt 

suggestiva, kursiverade meningar likt vattenbubblor som stiger upp i sumpigt vatten. Ofta är 

det Majs innersta känslor: ’Jag klarar inte det här’.”17 

 I en annan intervju med Camilla Hällbom för Dagens bok, får Sandberg frågan varför 

Maj är så rädd för det kroppsliga och det sexuella, och hon svarar såhär:  

 

 Det här har jag funderat väldigt mycket på. Det är någonting i Majs sexualitet som går sönder när hon blir 

 med barn innan äktenskapet, det som skildras i Att föda ett barn, den skammen hon känner. Det kan vara 

 svårt att förstå idag hur skamfyllt det var då. Och det var inte meningen att det skulle bli Tomas och hon. 

                                                           

15 Sara Pärsson, ”Medan detta nya fruktansvärda hände i Kramfors, stod mamma i köket och putsade 

prästgårdssilvret" – hushållssysslor som hemmets rumsliga praktiker. Thorvall, Johansson och Sandberg 

Masteruppsats framlagd vid Institution för kultur och estetik, Stockholms Universitet 2015, s. 4-49. 
16 Henrik Sahl Johansson, ”Stor litteratur i folkhemmets marginal”, Svenska Dagbladet, 3/11 2014, 

http://www.svd.se/stor-litteratur-i-folkhemmets-marginal (2015-12-14) 
17 Åsa Beckman, ”Kristina Sandberg” Dagens Nyheter, 15/10 2010, 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/kristina-sandberg-att-foda-ett-barn/ (2015-12-14) 

http://www.svd.se/stor-litteratur-i-folkhemmets-marginal
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/kristina-sandberg-att-foda-ett-barn/
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 Så hennes lust tror jag tar sig uttryck i maten. När hon bakar eller gör pölsa är det nästan erotiskt! Maj har 

 nog stängt sin sexualitet, men någonstans finns den ju. Hon måste sysselsätta sig mycket för att inte låta 

 den komma fram.18 

 

I en tredje intervju av Lina Kalmteg för Svenska Dagbladet påpekas att många läsare önskat 

att Maj skulle stå på barrikaderna under den feministiska vågen på sjuttiotalet (romantrilogin 

sträcker sig fram till 1969), men Sandberg menar att detta aldrig varit hennes syfte då hon 

tycker att det är farligare att skriva en berättelse om någon som väljer att stanna kvar än någon 

som bryter sig loss. Också i denna intervju påpekas den nya vurmen för hemmafrun, och 

Sandberg vidhåller att hon känt en rädsla för att ses som en del av den, då hon uppfattar den 

som fylld av okunskap. Bland annat för hur beroende dessa kvinnor var i hemmet, att de blev 

fattiga som pensionärer och att det fanns ett stort kontrollbehov från männens sida, ett som 

var ännu större än den i skildringen av förhållandet mellan Maj och Tomas.19 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1. Hemmafrun som begrepp och historisk företeelse 

Lena Marander-Eklund diskuterar begreppet hemmafru och använder sig av definitionen: en 

kvinna som är gift och som är ansvarig för skötseln av hushållet, oavsett om hon utför dessa 

sysslor själv eller har anställda som sköter dem. Det är alltså en kvinna som är maka och ofta 

mor, där hennes uppgifter är att sköta allt praktiskt i hemmet men även ansvara för det 

emotionella välbefinnandet inom familjen. Hemmet är hennes arbetsplats och hon är 

ekonomiskt beroende av mannen. Av intresse är att detta arbete oftast inte setts som ett 

egentligt arbete då hon inte får någon ekonomisk ersättning för det arbete hon utför.20 

 Hemmafrun som företeelse är förankrat i borgerskapet och har sitt ursprung i 

societetsdamen. I samband med en urbanisering och industrialisering av samhället i stort 

separerades arbetet från familjelivet vilket mynnade ut i en klar arbetsdelning mellan män och 

kvinnor.21 Hon kan även ses i ljuset av de influenser som kom från Amerika, där idealet var 

att frun var hemma med sina barn. Marander-Eklund konstaterar att det fanns ett större antal 

hemmafruar i Sverige än i till exempel Finland eftersom Sverige var skonat från krig. Det 

                                                           

18 Camilla Hällbom, "Intervju med Kristina Sandberg – ett samtal om hemmafruar, matlagning, skrivande och 

feminism" (2010-10-22), Dagens bok, http://dagensbok.com/2012/10/22/intervju-med-kristina-sandberg-ett-

samtal-om-hemmafruarmatlagning-skrivande-och-feminism/ (2015-12-14) Min kursivering. 
19 Lina Kalmteg, ”Jag håller på med något slags utforskning av kvinnoförakt” 21/9 2014, http://www.svd.se/jag-

haller-pa-med-nagot-slags-utforskning-av-kvinnoforakt/om/kultur (2015-12-14) 
20 Marander- Eklund, 2014, s. 50. 
21 Marander-Eklund, 2014, s. 13-14. 

http://dagensbok.com/2012/10/22/intervju-med-kristina-sandberg-ett-samtal-om-hemmafruarmatlagning-skrivande-och-feminism/
http://dagensbok.com/2012/10/22/intervju-med-kristina-sandberg-ett-samtal-om-hemmafruarmatlagning-skrivande-och-feminism/
http://www.svd.se/jag-haller-pa-med-nagot-slags-utforskning-av-kvinnoforakt/om/kultur
http://www.svd.se/jag-haller-pa-med-nagot-slags-utforskning-av-kvinnoforakt/om/kultur
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fanns bättre ekonomiska förutsättningar för medelklassen att leva på endast mannens lön. 

Även incitament som sambeskattning påverkade arbetsfördelningen i samhället.22 

 Hemmafruperioden i Sverige nådde sin kulmen under åren 1930-1950 för att sedan 

minska under 1960-talet då kvinnor oftast tog arbeten inom servicebranschen och den 

offentliga sektorn.23 Historikern Yvonne Hirdman hävdar dock att den hade sin egentliga 

guldålder något tidigare, 1920-1930. Hemmet hade en central plats i byggandet av den 

svenska välfärden och kvinnorna utsågs som folkhemmets vårdare. Hirdman menar att det 

fanns ett hemmafrukontrakt där kvinnor förväntades stanna i hemmen.24 

 

2.2. Vad är en kvinna? Kroppen som situation i feministisk teori 

För att få en feministisk förståelse för kvinnan som begrepp har jag valt att utgå från Simone 

de Beauvoirs verk Det andra könet och Toril Mois utarbetade svar till Beauvoir i essän ”What 

is a Woman? Sex, Gender and the Body in Feminist Theory” ur What is a Woman? And Other 

Essays (1999). Jag kommer att i analogi med Beauvoir och Moi inte att göra någon skillnad 

mellan kön och genus utan uteslutande använda mig av ordet kön. Enligt Moi är distinktionen 

mellan kön och genus irrelevant för att producera en konkret historisk förståelse för vad det 

innebär att vara en kvinna i ett givet samhälle.25  

 Moi drar en skarp distinktion mellan att förstå kön som en struktur, i likhet med Marx 

förståelse av klass, och en faktisk kroppslig situation. Klasserna definieras enligt Marx alltid 

utifrån deras inbördes antagonism, således finns det inte längre något proletariat om 

klasskampen upphör. Moi yrkar på att även om maktförhållandena mellan könen upphör att 

vara ojämlika betyder det inte automatiskt att kategorierna man och kvinna försvinner. Alltså 

kan maktkampen inte vara det enda sättet att förstå kön, bandet som förbinder kvinnan med 

sin förtryckare är mer komplext än så.26  

 Om man liksom Judith Butler ser kön som endast en effekt av makt försvinner den 

historiskt situerade kroppen ur teorin och förståelsen av kön blir en enhet utan kropp och utan 

förankring i historien och dess sociala implikationer.27  

                                                           

22 Marander-Eklund, 2014, s. 14-18. 
23 Marander-Eklund, 2014, s. 62. 
24 Marander-Eklund, 2014, s. 102-103. Med kontrakt menas här en medveten könshierarki mellan män och 

kvinnor. 
25 Toril Moi, ”What Is a Woman? Sex, Gender, and the Body in Feminist Theory”, What is a Woman? And 

Other Essays, New York, Oxford University Press, 1999, s. 4-5. 
26 Moi, 1999, s. 24. Se fotnot 33. 
27 Moi, 1999, s. 30. 
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I korthet kan man säga att Mois kritik av den poststrukturalistiska modellen är att den leder 

till ett tänkande fullt av abstraktioner som inte tar hänsyn till den konkreta, situerade, 

materialistiska förståelsen av kroppen. Moi ser liksom Beauvoir att innehavet av biologiska 

och anatomiskt könsspecifika egenskaper är vad som gör en kvinna till en kvinna, men visar 

samtidigt på att detta inte nödvändigt behöver leda till några sociala eller politiska 

konsekvenser. Det rör sig alltså inte om en biologisk determinism och det betyder inte att det 

är ett incitament för hur man borde strukturera samhället. Man kan erkänna att det finns 

reproduktiva skillnader mellan män och kvinnor utan för att den delen inskriva sig i en 

sexistisk ideologi. Både Beauvoir och Moi hävdar att moderskap är en socialt konstruerad 

institution som legitimerar förtryck av kvinnor. Om man tappar kroppen som en del av teorin 

så tappar man också den situation som en konkret historisk kropp utgör. Moi uttrycker lite 

poetiskt att en kropp är den som älskar, lider och dör.28  

 För att tala om begrepp som performativitet, det vill säga att man ständigt gör och 

reproducerar könsskillnader genom hur man agerar i världen, måste man enligt Moi också ta i 

beaktande att det förutsätter en agent som faktiskt är medveten om vilka val hon gör. Enligt 

Beauvoir är levd erfarenhet en ständigt pågående interaktion mellan subjektet och den värld 

hon befinner sig i, där båda termerna konstruerar varandra.29 Följaktligen blir kroppen alltid 

en situation. I poststrukturalistisk teori kan ibland själva ordet kvinna vara problematiskt att 

använda då man utgår från att själva ordet inbegriper ett ideologiskt sätt att tänka, där man 

kopplar samman kvinna med en heterosexuell, feminin kropp. Moi argumenterar för att vad 

det betyder att vara kvinna, eller kalla sig själv för kvinna, aldrig kan ha ett entydigt svar.30 

 

2.3. Klassresenären och skötsamhetskulturen 

Mats Trondman redogör i sin avhandling Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på 

väg till och i högskolan (1994) för begreppet klassresenär. Klassresenären ”reser” inte bara 

från en objektiv verklighet till en annan, det sätter också tydliga spår i subjektets 

självförståelse, alltså påverkar klassresan personen i frågas hela upplevelse av världen.31 

Trondman visar på tre processer i klassresan där den första är en så kallad 

lossbrytningsprocess, där individen lämnar sin uppväxtmiljö, den andra innefattar en 

                                                           

28 Moi, 1999, s. 37-49. 
29 Moi, 1999, s. 56. 
30 Moi, 1999, s. 43 och 113. 
31 Mats Trondman, Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan, (diss. Lund) 

Stockholm: Carlsson 1994, s. 24-25. 
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inträdesprocess där individen integreras i det nya sammanhanget och en tredje där individen 

tvingas förhålla sig till sitt ursprung. Det finns också vissa empiriska kriterier som måste tas i 

beaktande, nämligen huruvida man som sociologen Pierre Bourdieu kan tala om en stigande 

eller fallande klassresa. Kommer klassresenären ur arbetarklassen och reser hon uppåt eller 

nedåt? I den här uppsatsen är det fråga om en stigande klassresa. Det är också viktigt att ta 

vara på att det i det här fallet rör sig om en klassresa i dåtid, alltså i en viss historisk tidpunkt 

där givna samhälleliga, kulturella och politiska kännetecken påverkar klassresan. Trondman 

inför också ålders- och resurskriterier. Maj är ung när hon påbörjar sin klassresa och hon reser 

inte på grund av utbildning, utan med hjälp av äktenskapet med en man ur en högre klass.32  

 Trondmans startpunkt i undersökningen utgörs av Ronny Ambjörnssons Den skötsamme 

arbetaren (1988), som beskriver hur skötsamhetskulturen uppstod i Sverige tillsammans med 

bland annat nykterhetsföreningar och fackföreningar. En mentalitet växte fram där värden 

som arbetsamhet, ordning, nykterhet och besinning fick stort inflytande på arbetarklassen. 

Allt detta var del av en moderniseringsprocess av samhället som var ett både kollektivt och 

individuellt projekt. Byggandet av den här välfärdsstaten var möjlig delvis på grund av 

Sveriges förskonande från de två världskrigen.  

 En klassresenär som träder in i en mer prestigeladdad tillvaro måste göra avkall på delar 

av den egna personligheten för att kunna ackulteras fullt ut. Det kan leda till att hon måste 

acceptera en viss särbehandling av den nya omgivningen då den egna bakgrunden ses som 

mindre värd. Klassresenären bidrar ibland själv till att skapa ett utanförskap genom att 

ständigt leta efter olikheter och kan på så vis känna en social hemlöshet.33 Trondman menar 

att klassresenären ofta försvarar sig mot att förändras på djupet trots att hon övertar många av 

den nya klassens värdekomponenter, genom att ta avstånd från en slags klasshögfärd. 

Klassresenären kan känna sig tafatt och osäker i det nya sammanhanget och internaliserar en 

känsla av ett vi och dom. Priset för klassresan blir följaktligen en kulturell rotlöshet där hon 

tar avstånd från det torftiga i barndomsmiljön, samtidigt som hon försöker både anamma och 

stå emot den nya kulturen.34 Det fanns även en förhärskande tanke inom arbetarklassen att 

arbete skulle premieras över känslor. Man skulle inte prata om hur man mådde utan enbart 

fokusera på att få ihop det ekonomiskt. Ett klimat skapades med avsaknad av kommunikation 

                                                           

32 Trondman, 1994, s. 27-32.  
33 Trondman, 1994, s. 40-48. 
34 Trondman, 1994, s. 51-53 och 140-146. 
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där känslor undertrycktes för att istället göra plats för en strävan att vara duktig och göra rätt 

för sig. Det ansågs fult att framhäva sig själv. Man skulle kort sagt ha ”sysselsatta händer”.35  

 

2.4. Att bli respektabel 

Jag har valt att koncentrera en stor del av den här undersökningen på Beverley Skeggs teorier 

om respektabilitet. Att bli respektabel (1997) behandlar frågor om den emotionella 

klasspolitiken. Ett av de främsta skälen till detta är för att, som Skeggs skriver, kategorin 

kvinna alltid måste förstås genom ett klassperspektiv.36  

 Beauvoirs teorier om hur kvinnor hämmades på grund av sitt kön och hur de hölls 

fångna i hemmen utgör ett bra ramverk för att förstå hemmafruns situation, däremot är Det 

andra könet skrivet för över femtio år sedan, och kvinnorna som utgör basen i Beauvoirs 

analyser utgörs i första hand av medel- och överklasskvinnor.  

 Respektabilitet är alltså ett verktyg som används för att analysera klasstillhörighet. Den 

konstruerade respektabiliteten uppstod enligt Skeggs som ett resultat av borgerlighetens vilja 

att markera sig mot arbetarklassen.37  

 Under artonhundratalet växte medelklassen fram i och med industrialiseringen och fick i 

mångt och mycket sätta agendan för vad som ansågs vara lämpligt beteende. Särskilt ville 

man lägga sig i arbetarklasskvinnors liv då dessa ansågs vara särdeles farliga för samhället, 

patologiserades och fick stå för allt avvikande. Bland annat fanns föreställningen om att de 

hade en ohämmad sexualitet som måste tyglas. Respektabilitet knöts starkt till moralen och att 

vara en moraliskt autonom individ var en egenskap som endast medelklassen ansågs förfoga 

över, i kontrast till de degenererade ”massorna”. Själva begreppet arbetarklass skapades enligt 

Skeggs av medelklassen som ett sätt att både definiera sig själva och de som ansågs vara ”de 

andra”. Distinktionen skapades ur moraliska värden och inte ur ekonomiska. Det inrättades en 

kult kring kärnfamiljen, som ansågs utgöra kärnan i samhället och genom detta raster tolkades 

arbetarklasskvinnors beteende. Deras roller som fruar och mödrar observerades genom deras 

uppträdande. Huvudsakligen skulle arbetarklasskvinnorna ta ansvar över familjen genom att 

fostra och beskydda sina barn, ta hand om sina män och behärska sin sexualitet för att uppnå 

                                                           

35 Trondman, 1994, s. 172-176. 
36 Beverley Skeggs, Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, övers. Annika Persson, Göteborg, 

Daidalos, 1999, s. 11. 
37 Skeggs, 1999, s. 11. 
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det ambivalenta tillståndet respektabilitet. Samtidigt bortsåg man från att medelklassen ofta 

använde sig av tjänstefolk för att skapa detta ideala hem.38 

Konsekvenserna för arbetarklasskvinnornas strävan mot medelklassidealet blev att de ständigt 

värderade sig själva utifrån den ”klassande blicken”. Skeggs klargör att själva 

klasstillhörigheten leder till en struktur av känslor där tvivel och oro ständigt präglar 

kvinnorna, eftersom de fruktar att inte passera som respektabla.39 På det här sättet blir Skeggs 

verktyg respektabilitet ett sätt att sammanfoga maktstrukturerna kön och klass, genom ett 

intersektionellt perspektiv.40  

 Skeggs undersökning utgår från en alltigenom brittisk kontext och hennes undersökning 

är en sociologisk studie där hon intervjuat 83 Vita arbetarklasskvinnor under elva år för att 

komma fram till slutsatser angående hur dessa värderar sig själva utifrån ramarna som skapats 

för att bedöma respektabilitet. 41 Att klasskillnader förändrats sedan artonhundratalet är givet, 

undersökningen gjordes under åttio- och nittiotalen och ändå har dessa normer som skapats i 

en viss specifik historisk kontext dröjt kvar. Det är alltså inte otänkbart att dessa värden och 

internaliserade föreställningar om respektabilitet var förhärskande även i Sverige under början 

av nittonhundratalet och alltså återfinns i sättet Kristina Sandberg skriver fram Maj.  

2.5. Bourdieus kapitalmetaforer och feminismen 

Pierre Bourdieus sociologiska teorier om kapitalrörelser i det sociala rummet är vid det här 

laget väletablerade. För att sammanfatta dessa kort finns det fyra typer av kapital: det 

ekonomiska, som innebär inkomster och förmögenheter, det kulturella, som innebär kulturella 

tillhörigheter och utbildning och även könsspecifika dispositioner som alltid innebär olika 

typer av makt vid olika sammanhang, det sociala, som innebär grupptillhörighet och kontakter 

som alstras genom mänskliga relationer och slutligen det symboliska kapitalet som blir den 

form olika kapital tar när de legitimerats, den process som leder till reell makt. Kapital som 

inte legitimeras kan alltså inte omsättas till inflytande. Alla kapital är kontextspecifika, det 

                                                           

38 Skeggs, 1999, s. 12-15. 
39 Skeggs, 1999, s. 15-16. 
40 Ordet intersektionalitet kommer från engelskans ”to intersect” och har diskuterats av bland annat genusvetaren 

Nina Lykke i artikeln ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” Kvinnovetenskaplig 

tidskrift 2003:1 s, 47-56. I den här uppsatsen har jag valt att fokusera på hur kategorierna kön och klass 

samverkar. Jag anser dem vara de viktigaste kategorierna i förståelsen av Majs liv. Andra kategorier som skulle 

kunna analyseras ur ett intersektionellt perspektiv är Majs heterosexualitet, hennes etnicitet och nationalitet, det 

vill säga hennes position som vit svensk kvinna och vilka privilegier respektive nackdelar detta bidrar med i det 

givna samhället hon befinner sig i, men är inte något som enligt mig ryms i den här analysen. 
41 Skeggs markerar begreppet ”Vit” med versal för att undvika normalisering.  
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beror alltså på sammanhanget man befinner sig i huruvida sammansättningen av kapital blir 

betydelsebärande eller inte.42  

 Skeggs använder sig av Bourdieus kapitalmetaforer som en teoretisk utgångspunkt i Att 

bli respektabel. I antologin Feminism after Bourdieu (2004) omprövas en del av hans teorier. 

Lisa Adkins beskriver i ”Introduction: Feminism, Bourdieu and after”, hur Bourdieus teorier 

hade lite att säga om kvinnor och kön, och fokuserade till mestadels på klass. Adkins hävdar 

att teorierna saknar en djupare analys av social rörlighet och endast koncentrerar sig på social 

reproduktion.43 En strävan att utvidga Bourdieus teorier till att innefatta kön som en levd 

social relation, baserad på erfarenhet, prövas här. Adkins sammanfattar: ”Gender in this 

analysis can never be understood as an abstract position but as an always lived social relation 

which will always involve conflict, negotiation and tension.”44  

 Skeggs skriver i ”Context and Background: Pierre Bourdieu’s analysis of class, gender 

and sexuality” att Bourdieus teorier, trots sin brist på tillägnande av feministiska teorier, har 

varit användbara för att återinföra klass på den feministiska agendan genom att inte 

uteslutande fokusera på exploatering, som i mer traditionella marxistiska klassanalyser. 

Skeggs menar att Bourdieus tre huvudspår var, för det första ett sätt att sammanföra objektiva 

strukturer med subjektiva erfarenheter, för det andra ett sätt att möjliggöra tanken på sociala 

platser som en yta där människor förkroppsligar olika kapital och för det tredje införandet av 

kunskap om vilka olika positioner vi talar utifrån.45 

 Under rubriken ”Bourdieu, class and gender: ’The return of the living dead’?” skriver 

Terry Lovell hur kvinnor som grupp enligt Bourdieu kan beträda det sociala fältet antingen 

genom sitt deltagande i arbetsmarknaden eller genom typen av hushåll de tillhör. En 

reservation som många feminister har uttryckt angående Bourdieu är att teorierna ser kön som 

endast en sekundär struktur i förhållande till andra.46 

 Den franska materialistiska feminismen växte fram under slutet av 1900-talet, där bland 

annat Christine Delphy var en av dem som arbetade fram en förening mellan den marxistiska 

modellen av produktionsförhållandena och den radikala feminismen. Det den materialistiska 

feminismen främst uppmärksammade var kvinnors obetalda arbete i hemmen. Delphy menade 

                                                           

42 Skeggs, 1999, s. 20. 
43 Lisa Adkins, ”Introduction: Feminism, Bourdieu and after” Feminism after Bourdieu, Lisa Adkins & Beverley 

Skeggs (red.), Oxford, Blackwell 2004, s. 3-9. 
44 Adkins, 2004, s. 11. 
45 Det sistnämnda har alltid varit en del av den feministiska agendan då den verkat för att synliggöra och kritisera 

den maskulint dominerade forskningen. 
46 Terry Lovell, ”Bourdieu, class and gender: ’The return of the living dead’?” Feminism after Bourdieu, Lisa 

Adkins & Beverley Skeggs (red.), Oxford, Blackwell, 2004, s. 48-49. 
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att den största fienden mot kvinnor som en egen klass betraktade var mäns makt över kvinnor 

och yrkade på att exploateringen av arbetare huvudsakligen nyttjades av män. Äktenskapet 

som institution var det som ansågs binda kvinnor till ojämlika förhållanden, dock var det inte 

biologin som utgjorde grunden till dessa ojämlika förhållanden. Delphy betraktade istället 

män och kvinnor som socialt konstruerade grupper. Följaktligen blev arbetarklasskvinnor mål 

för en dubbel exploatering i och med sitt medlemskap i båda produktionsmodellerna, som 

både proletärer och obetalda arbetare i hemmen.  

 En intressant följd av detta som är betydelsebärande för den här uppsatsen är att 

borgerlighetens kvinnor, om de inte själva var en del av den kapitalistiska exploateringen, det 

vill säga inte förfogade över egna positioner inom produktionen, på det sättet endast kan sägas 

vara underkastade sin klass som kvinnor, alltså inom samma klass som arbetarklasskvinnor 

trots att de åtnjöt en högre levnadsstandard.  

 Terry Lovell skriver att den skillnad i levnadsstandard som uppkommer kvinnorna 

emellan blir en statusskillnad snarare än en klasskillnad. Maktbalansen mellan dessa grupper 

är ytterst verklig, om än mer osäker, då förtrycket som kan utövas från den privilegierade 

gruppen, alltså kvinnorna som tillhör borgarklassen, snarare står i relation till och är beroende 

av männen.47 Både Terry Lovells analys och Trondmans tidigare sammanfattning av 

begreppet klassresenär, blir en intressant ingång till huruvida Majs situation som ingift i 

borgerskapet i sådana fall faktiskt kan beskrivas som en reell klassresa. 

 

3. Analys 

3.1. Att föda ett barn 

Huvudpersonen i Att föda ett barn är Maj Berglund (född Olausson) som kommer från ett 

arbetarhem i Östersund. Maj flyttar till Örnsköldsvik för att arbeta som servitris på ett 

konditori. Maj är dryga tjugo år och i början av romanen skildras hennes förhållande med Erik 

som brutits upp, men verkar kunna återuppstå. När Maj följer med sin arbetskamrat Ingrid på 

en bilutflykt träffar hon Tomas som hon inleder ett förhållande med, trots att hon hoppas att 

Erik ska vilja ta henne tillbaka. Förhållandet med Tomas leder till en graviditet, och 

oförstående och förvirrad står Maj med ett barn i magen. De gifter sig i största hast och Maj 

befinner sig plötsligt i ett borgerligt sammanhang där hon måste göra allt för att försöka passa 

in. Maj slutar jobbet på konditoriet för att leva ett liv som hemmafru. Hon flyttar in i Tomas 

                                                           

47 Lovell, 2004, s. 44-46. 
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våning som ligger beläget en trappa upp från Tomas mor, något som leder till att Maj ständigt 

känner sig iakttagen och kritiskt granskad av svärmodern Tea. Under resten av romanen 

försöker Maj på alla sätt skapa sig ett hem för henne, Tomas och det kommande barnet, bland 

fina bjudningar och middagar, i Örnsköldsvik och i sommarvillan i skärgården. 

 

3.2. Det respektabla hemmet 

 

 Eftersom mannen har tillgång till hela världen och kan bekräfta sig själv genom olika projekt är han bara 

 måttligt intresserad av sitt hems inredning. Kvinnan är däremot instängd i den äktenskapliga 

 gemenskapen: för henne gäller att förvandla detta fängelse till ett kungarike.48 

 

Simone de Beauvoir skriver konturskarpt fram bilden av hemmet som ett fängelse för 

kvinnan. Hon liknar hushållsarbetet vid Sisyfos straff, då det eviga diskandet och städandet 

aldrig tar slut. Nästa dag är tallrikarna smutsiga igen, kläderna måste tvättas och möblerna är 

åter dammiga. Husmodern kan alltså inte sägas utföra en aktiv handling eller producera något, 

”hon förevigar bara nuet”. Man skulle enligt Beauvoir rent av kunna säga att hemmafrun med 

den här verksamheten kämpar mot själva tiden.49  

 Symptomatiskt för hela romanen Att föda ett barn är att de inledande orden lyder: ”Och 

Maj torkar av det sista bordet, sköljer trasan […]” (s.11) Man skulle i det närmaste kunna 

säga att verket är en djupdykning rakt ner i städningen. Som redan nämnts är städning inte det 

enda Maj ägnar sig åt, men det tar upp en stor del av hennes tid och är ett tydligt exempel på 

hur, som Beauvoir talar om, husmodern hela tiden måste kämpa mot något negativt istället för 

att skapa något positivt. Hon blir på så sätt fastlåst i sin immanens. Beauvoir förtydligar 

ytterligare: ”Eftersom den maniska husmodern avskyr att det negativa, smutsen och det onda, 

har blivit hennes öde framhärdar hon i en furiös kamp mot dammet […]”50  

 Maj tänker dock redan innan hon blivit hemmafru att det enda som hjälper mot 

anspänningen är att städa. Kanske ser hon städningen som ett slags förlösande syssla, även om 

det enda positiva som kommer ut av det är det som Beauvoir kallar betraktarens glädje. 

Beauvoir hänvisar här till Bachelard, som skriver att varje husmoders dröm är den om den 

aktiva renheten, något som erövras i strid med orenheten.51 I denna kamp mot smutsen bildas 

ett slags manikeistiskt förhållande till städningen där det goda uppnås med hjälp av utrotandet 

                                                           

48 Beauvoir, 2002, s. 521. 
49 Beauvoir, 2002, s. 525-526. 
50 Beauvoir, 2002, s. 527. 
51 Beauvoir, 2002, s. 523. 



16 

 

av det onda, i motsats till att det goda uppnås med hjälp av en positiv strävan.52 Beauvoir går 

så långt som att säga att städmanin kan liknas vid en slags sadomasochism, där husmodern 

eftersträvar ett öde som är henne motbjudande, ett öde där smutsen och dammet dikterar 

villkoren för hela hennes tillvaro. Helst skulle hon vilja att inga människor beträdde den till 

synes heliga marken, då varje steg och andetag bidrar till mer otacksamt arbete.53 

 Som vi sett är renlighet, flit och disciplin något som fungerar som ledord för hemmafrun 

och sågs som några av hennes största dygder. Marander-Eklund visar hur dessa ideal 

betraktades som fundament för den mellaneuropeiska civilisationen. Bakterierna liknas vid 

osynliga fiender som måste bekämpas genom vädring och städning. Renligheten var alltså en 

ytterst viktig ingrediens i denna moraliska dimension.54  

 När Maj och hennes första partner Erik ska ordna en midsommarfest på landet beskrivs 

utförligt hur Maj städar, diskar och skalar potatis till ingens direkta uppskattning. Som i 

förbifarten funderar Maj över allt hon åstadkommit och där undslipper ett ”[…] inte ett tack 

för allt hon ordnat […]” (s. 49). Så visst kan man se den undertryckta oviljan till att ständigt 

passa upp på ett otacksamt sällskap, om än i diskreta tankegångar som Maj för inombords, 

”benen ska gå som trumpinnar” blir devisen Maj repeterar för sig själv när hon konstaterar att 

hon alltid måste sitta närmast köket för att närsomhelst kunna rycka in. 

 Skeggs utvecklar ett resonemang om hur vi ärver våra sätt att förstå vår omgivning 

genom sociala positioner och även den mening som vi lägger i den, följaktligen hur vi ärver 

det sociala rum vi träder in i.55 I Majs tankar återfinns ständigt mamman genom vars ögon hon 

tolkar och ser på sin omvärld. Maj gör oupphörligt skillnad på sig själv och andra, jämför och 

värderar små statusskillnader för att mäta klass. Rummet kan enligt Marander-Eklund ses som 

både en fysisk entitet och en som bär på betydelser genom att det är något som ständigt 

brukas.56 Hemmet materialiserar för Maj en stor del av hennes uppfattning av sig själv och 

andra, det utgör hennes arbetsplats och till viss mån hela hennes liv. Därför ter det sig nästan 

naturligt att Maj lägger så stor vikt vid hur både hon och andra organiserar sina hem. 

 Det blir speciellt intressant i stycken där Maj tydligt använder sig av medel för att 

uttrycka respektabilitet med den internaliserade klassande blicken, samtidigt som hon vill ta 

                                                           

52 Beauvoir förklarar manikeismen såhär: ”Kärnan i manikeismen är inte bara erkännandet av två principer, en 

god och en dålig, utan även antagandet att det goda uppnås genom ett utplånande av det onda och inte genom en 

positiv rörelse.” (s. 527)  
53 Beauvoir, 2002, s. 527. 
54 Marander-Eklund, 2014, s. 109-110. 
55 Skeggs, 1999, s. 21. 
56 Marander-Eklund, s. 19. 
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avstånd från de bättre bemedlade i bekantskapskretsen genom att anmärka på deras icke 

hedervärda praktiker, till exempel att inte städa undan efter sig själva.  

 

 Vilket prydligt hem de ska ha – skulle kunna ha. Rent och snyggt. Hos fint folk är det smutsigt. Det 

 säger mamma, som vet, när hon är där och lagar mat. Eller, de snuskar eftersom de inte sköter smutsen 

 själva. (s. 58)  
 

Kanske kan man som Skeggs se det som ett utslag av ett klasshat som råder i båda 

riktningarna, eller i alla fall ett sätt för Maj att markera mot medelklassen genom att hävda sin 

egen respektabilitet mot dem.57 

 Redan på sidan 19 introduceras Majs mamma som någon som skrubbar både väggar, 

golv och tak, samtidigt berättas att Maj fått beröm av fru Kjellin, hennes arbetsgivare på 

konditoriet, för att hon städar så noga efter gästerna. Det blir alltså till ett slags bevis på det 

skötsamhetsideal som Maj ser upp till och försöker efterleva och som förkroppsligas i Majs 

mammas strävsamma slit. Mamman nämns ofta i förbifarten i Majs tankar som ett slags å ena 

sidan dåligt samvete och å andra sidan som en förebild, eller som en symbol för det hon 

lämnat bakom sig – det trygga hemmet och moderns omsorg. I enlighet med Trondmans 

teorier om lossbrytningsprocessen från den egna klassen kan man se hur Maj för en inre kamp 

för att slita sig loss från ursprungsmiljön och samtidigt tolka allt hon utsätts för i nya miljöer 

med ett visst motstånd. 

 Efter ett tag blir Majs mamma svårt sjuk och Maj blir tvungen att åka tillbaka till sitt 

föräldrahem i Östersund för att se efter sin mor som hon befarar kommer att dö. Under sin 

vistelse lägger hon märke till hur hemmet har förfallit när mammans omsorger inte längre är 

tillgängliga.  

  

 Mamma har inte behövt be henne att städa. Hon värmer vatten, pappa och pojkarna har grisat ner något 

 så hemskt, diskat kanske, men dammtorkning, mattpiskning, våtskurade golv och för att inte tala om 

 tvätten, nej ingenting sådant. De tycks inte ha en aning om varje dag, hela tiden, dygnetruntgörandet som 

 mamma, Maj och Ragna ständigt ägnar sig åt. Att ordna måltider, tvätt och städning för sju personer varje 

 dag. Mest mamma. […] Du ska inte dö i dammet mamma […] det är klart att Maj måste kunna ställa upp 

 och städa nu när morsan inte orkar. (s. 83-84) 

 

Som vi ser blir den så kallade feminina plikten här till ett heltidsarbete, eller kan till och med 

liknas vid en yrkesroll trots att det går att läsa på samma sida att mamman innan hon blev sjuk 

även hade ett yrkesarbete som kokerska hos finare familjer. Maj förtydligar att männen i 

familjen inte ser och uppskattar det arbete som kvinnorna dagligen har stått för, men hon ser 

                                                           

57 Skeggs, 1999, s. 151. 
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det samtidigt som en självklarhet att hon ska utföra detta arbete. Skeggs menar att detta sker 

bland annat genom en hopblandning mellan att bry sig om och att sköta om.  

 

 Ett subjekt präglat av vård och omsorg konstrueras genom en sammanblandning mellan ’ta hand om’ och 

 ’bry sig om’ där det blir omöjligt att särskilja omsorgspraktikerna från de personliga dispositionerna.58 
 

Kort sagt är en omvårdande person en osjälvisk person som ständigt finns till för andra, något 

som Maj ständigt brottas med.59 Skeggs anser vidare att familjen är uppbyggd kring vissa 

regelfästa omsorgspraktiker som leder till att den könsgrundade arbetsdelningen ses som 

oundviklig och alltigenom naturlig.60 

 När det blir dags för Maj att flytta in hos Tomas är det första hon lägger märke till att 

det inte är rent. Därefter påpekar Tomas att han inte vill bo i villa, och Maj frågar vredgat 

inom sig ifall han vet om att hon vuxit upp med sju personer på fyrtiofyra kvadratmeter. Men 

Maj bär alla sina klasserfarenheter på insidan. Tillbaka vid midsommarfirandet igen 

reflekterar Maj över Ella som vuxit upp i en villa: ”[…] Maj tänker att Ella skulle behöva en 

skopa riktigt liv i sin skitviktiga villaverklighet.” (s. 53) Det dyker alltså upp ett motstånd 

inom Maj. Det här kan sägas gå i led med det som Trondman beskriver som en egenskap 

inom arbetarklassen att förhöja genuinitet, det att man sägs veta vad livet handlar om, eller att 

ha gått i den så kallade ”livets hårda skola”.61 

 Hemmets betydelse för uppfattningen av sig själv och sin familj kan alltså inte 

understrykas nog. När det kommer besökare till denna heliga plats leder det ofrånkomligen till 

en ännu hårdare granskning, en hårt värderande blick som hemmafrun tar i beaktande när hon 

noga förbereder sig för detta intrång i det allra intimaste.62 När Maj ska ordna om det första 

gemensamma julfirandet i det nya hemmet leder det till stora påfrestningar och våndor.  

 

 Verksamhetens varsamt kupade hand runt oron. Det spända. Bakningen bortgjord först? Städningen? Ut 

 med mattorna. Ja fönstren måste ju tas. Tre dagar före julafton? Jag firar inte jul med smutsiga fönster! 

 Sämre sortens slarviga… inte jag. […] Detta är julens påbud. Du ska arbeta i ditt anletes svett. Inte en dag 

 för tidigt – och tro att du kommer undan med det. Men inte heller en dag för sent – så att du inte hinner 

 med. (s. 163-164)  
 

Som Marander-Eklund påpekar var unga nygifta kvinnor ofta inte speciellt bra förberedda på 

de husmoderliga uppgifterna som de förväntades utföra. Det var färdigheter som räknades 

                                                           

58 Skeggs, 1999, s. 91. 
59 Skeggs, 1999, s. 91-92.  
60 Skeggs, 1999, s. 107. 
61 Trondman, 1999, s. 363. 
62 Skeggs, 1999, s. 145. 



19 

 

komma naturligt för kvinnan.63 Den tafatthet och bortkommenhet som uppstår på grund av 

detta är väldigt tydlig genom hela romanen, men Maj vill ändå bevisa för sig själv och andra 

sin duglighet och gör allt i sin makt för att dölja osäkerheten. 

 Skeggs påpekar att familjeideal, vård och omsorg, trots att det till stora delar har 

begränsat kvinnors liv, likväl kan upplevas positivt. Genom en samhällelig påverkan kan man 

lära kvinnor att känna en glädje i hushållsarbetet, som alltså indirekt leder till att kvinnor ser 

positivt på de krafter som på samma gång verkar förtryckande på dem. Detta leder i sin tur till 

att kvinnorna genom att försöka uppnå den ideala kvinnans alla funktioner och egenskaper 

kan känna ett visst egenvärde. Skeggs redogör för det härskande ”hushållsidealet” som var 

grundat i en viktoriansk över- och medelklass-syn, där moraliska föreskrifter som ”renlighet 

står närmast gudlighet” fick sätta agendan. Det feminina hushållsidealet målades upp som 

något åtråvärt som alla kvinnor borde sträva efter.64 Detta blir tydligt i Majs ivriga arbete och 

foglighet inför det liv som blivit hennes, även om det många gånger ändå leder till sprickor i 

fasaden. Hon uppvärderar städandet och renligheten, samtidigt som hemmet blir både hennes 

fristad och fängelse mot världen.  

 

 Äntligen stänger han ytterdörren, låser. Hon skyndar dit och låser upp igen. Kanske är det något han gör 

 av gammal vana. Men det där knäppet när nyckeln vrids om får det att strama och ta emot i hela kroppen. 

 (s. 127)  
 

Rollen som hemmafru innebar att en skarp gräns drogs mellan hemmet och världen utanför 

och bidrog till en känsla av instängdhet.65 Maj accepterar relativt snabbt sin nya roll som 

hemmets härskare, och konstaterar att det är ju ändå det jobbet och de sysslorna hon har att 

ägna sig åt. Maj vill inte heller ha något hembiträde, för som hon tänker, vad skulle hon 

annars ta sig för? Också detta kan ses som ett uttryck för den skötsamhetsmentalitet 

Trondman tar upp. Man ska vara duktig och ständigt ha något för händerna. Det kan 

sammanfattas med det slagkraftiga och på samma gång sorgliga: ”a woman’s work is never 

done”.66 

 

 

 

                                                           

63 Marander-Eklund, 2014, s. 103-104. 
64 Skeggs, 1999, s. 69-77. 
65 Marander-Eklund, 2014, s. 61. 
66 Marander-Eklund, 2014, s. 123. 
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3.3. Matlagning som positiv kraft? 

  

 Hur han sa helt apropå att om kvinnan ska befrias kan hon inte stå och baka småkakor, Småbröd är 

 kättingen som måste gå ur tiden, sa han, och så tog han en plättbakelse och drack kaffe […] och nu sitter 

 hon här och blir arg och tänker att det är själva glädjen, att bläddra i mammas kokbok och drömma inför 

 jul och midsommar: smörkringlor, strassrosor, brysselkex, rullrån, schackrutor, och korintkakor och vid 

 alldeles extra fina tillfällen – mandellöv, medaljonger, mandelmusslor, det var ju stunden av lycka, att ta 

 fram vågen och mäta upp mjölet, sockret, smöret – att knäcka ägget och varligt skilja gulan från vitan, 

 mamma och hon vid diskbänken, tysta koncentrerade – tillsammans – hon kan inte minnas hur gammal 

 hon var när hon första gången fick hjälpa mamma att bre smör på vetedegen, att skrapa bunken från 

 sockerkakssmet, man måste få unna sig lite, alla kan väl inte gå på kondis eller bageri, vet Tore vad 

 kakorna kostar hektot, på tio kondiskakor får man hundra hemma, Ella och Tore har förstås råd med 

 köpebröd, nej de vill väl ha sandwich förstås, små smörgåsar med pastej och saltgurka, lax, ostar och rökt 

 renkött med pepparotsgrädde eller vad fan de nu vill ha, vad fan begär de, vad fan ska de ha när 

 sötebrödet inte duger […] (s. 56-57) 

 

Citatet där Maj blickar tillbaka på sin barndom är kännetecknande för Majs tankar om glädjen 

i att baka och att planera för högtider i form av olika sorters kakor. Hon kopplar också starkt 

denna glädje till sina stunder med sin mamma, som var tysta men fyllda med gemenskap. 

Samtidigt funderar hon ofta på huruvida hennes mamma skulle vara stolt över henne eller 

inte, och om hon skulle uppskattat all den mat hon lagar och äter. Det går i linje med 

Trondmans analys av klimatet i arbetarklasshemmen där det inte visades känslor och där 

kommunikationen fick ge vika för att endast ge plats åt arbetet. Klassresenären tvingas alltid 

att handskas med sin relation till det förflutna, som inte alltid varit helt oproblematisk.67 

Marander-Eklund beskriver också hur matlagning var en kunskap som överfördes i direkt led 

från mor till dotter.68 

 Också Beauvoir betraktar en skillnad i matlagningen från andra hushållssysslor och 

menar att det bidrar till en större glädje än vad till exempel städning gör, och liknar det vid en 

slags magisk rit där kvinnan förvandlar materien till föda. Det kan bidra till en känsla av 

skapande och Beauvoir skriver hur processen från degen till skorpan kan leda till en särskild 

tillfredsställelse, också på grund av att alla inte kan lyckas med bakning, det krävs ett visst 

handlag. Men hon påpekar att den eviga upprepningen kan göra att också denna syssla mister 

sin glädje.69 Det är med matlagningen som med till exempel städningen, att skapelsen 

förbrukas och inte blir något beständigt. Det kan för husmodern finnas en viss betraktarens 

glädje i att skapa en vacker måltid eller bakverk, och hon finner ett egenvärde i att förse sin 

familj med näringsriktig och god mat om det så bara varar för en stund.70  

                                                           

67 Trondman, 1999, s. 25. 
68 Marander-Eklund, 2014, s. 103. 
69 Beauvoir, 2002, s. 529-532. 
70 Beauvoir, 2002, s. 523-525 och 534. 
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 Matlagerskans möda finner sin sanning endast i gästernas mun, hon behöver deras mun, hon behöver 

 deras beröm; hon kräver att de uppskattar hennes mat, att de tar en portion till; hon blir irriterad om de 

 inte har aptit, till slut vet man inte om den stekta potatisen är till för den äkta mannen eller den äkta 

 mannen för den stekta potatisen.71 
 

Skeggs påvisar hur omvårdnad blir till ett slags kulturellt kapital där kvinnornas hela 

uppskattning av sig själva och deras livskvalitet grundas på andras beroende.72 Problematiken 

skildras i hur Maj blir upprörd när Tomas inte äter den mat hon lagat, när det hon lagat inte 

blir uppskattat eller till och med när det faktiskt blir uppätet. I en tidig passage visas den 

tvetydighet Maj känner inför att sätta sig ner som de andra gästerna och bara äta utan att passa 

upp. Hon konstaterar att all mat hon så omsorgsfullt lagat bara, som hon uttrycker det, länsas 

från faten. Mycket av osäkerheten i att inte stå i köket illustrerar den tillflykt sysslorna utgör, 

Maj kan uppskatta avskildheten i köket och skyddet hon upplever där, från gästernas eller 

familjens diskussioner och påträngande närvaro som ofta får henne att känna sig otillräcklig 

eller nervös. Maj känner ofta en stor press inför bjudningar och middagar då hon känner att 

hon måste vara en perfekt värdinna. När Maj ska bjuda in Tomas familj för att fira sin 

födelsedag planerar hon och grämer sig in i det allra sista för att allt inte ska bli rätt, vad hon 

ska bjuda på och vad som passar sig.   

  

 Ska det fordras en högre köksutbildning för en födelsedagsbjudning. Mamma hade kunnat tala om precis 

 hur hon skulle göra. Vad som blir bort i tok eller går för sig. Vad överstar, majorer och tandläkare 

 serverar på sina kalas. Men Maj så högt är det inte här. Det kan vara nog så galet att bjuda för fint och 

 göra sig märkvärdig på så vis. […] Du kan också bjuda flott Maj! Varken dyrbart eller tjuvsnålt. Hon vill 

 tala om det för mamma. Hör här vad jag ska bjuda på mamma. Blir det inte alla tiders? (s. 199-201) 
 

Maj bestämmer sig till slut för att bjuda på gädda. Hon anser att det är en maträtt som är 

lagom enkel och fin, men det går inte som Maj tänkt när hennes svärmor uttrycker att fisken 

inte är genomkokt. Resten av bjudningen genomlider Maj i största besvikelse och känner att 

hon misslyckats genom att inte ha fått sin svärmors erkännande. Hon fantiserar om hur hon 

går ut till gästerna krypandes på alla fyra och ber dem att skyffla ner alltsammans i 

slaskhinken och om hur hennes make Tomas hånler medan han kastar sin tallrik mot henne. 

Rädslan för att inte passa in och vara duglig gör sig alltid påmind. 

 

 

                                                           

71 Beauvoir, 2002, s. 535. 
72 Skeggs, 1999, s. 96-102. 
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3.4. Den skamliga moderskroppen 

Mycket i romanen Att föda ett barn handlar förstås om just att föda ett barn, det vill säga Majs 

ofrivilliga graviditet och dess konsekvenser. Men den behandlar också Majs rädsla och rentav 

den känsla av äckel hon känner inför den egna kroppen. Det är ett komplicerat förhållande 

hon har till sin kropp; hon vill alltid se bra ut och lägger mycket tid och ängslan över hur hon 

ser ut och hur hon borde se ut för att vara en representativ hustru åt sin man. Samtidigt 

upplever hon att graviditeten gör just allt det som hon inte vill, den påminner henne om att 

hon har en kropp som inte går att tyglas hur mycket hon än försöker. Eftersom att Maj blir 

gravid innan hon gift sig bidrar det till en skam över att inte vara den respektabla kvinna hon 

känner att hon borde vara. Hon oroas ständigt över vad hennes föräldrar kan tänkas tycka om 

det utomäktenskapliga barnet, och påminns om hur hennes mamma tyckte att gravida magar 

borde döljas till alla pris. Också den nya släkten upplever hon granskar och dömer henne på 

grund av den växande magen som är så tydlig under hennes bröllopsklänning. Och på 

bröllopet tänker hon: ”Trots klänningens tunga tyg står hon naken. Åh så mycket djur. Och 

hon är verkligen ingen bonddotter. En slank siluett är elegant. Ja, vad ska folk tänka på annat 

än hur de har knullat.”(s. 133-134) 

 Skeggs skriver hur sexuellt och reproduktivt arbete har en produkt, nämligen barnet, och 

det är ett alienerande arbete och kan till och med liknas vid ett slavarbete. Skeggs vidhåller att 

om kvinnor utgör en grupp som differentieras av bland annat klass, sexualitet och etnicitet, 

måste man också ta i beaktande skillnaden mellan dem som blir mödrar, av fri vilja eller inte, 

och dem som inte blir det.73 

 Majs ängslan över hennes föräldrars reaktion kan ses som ett led i hur graviditet sågs på 

som något som skulle döljas och uppfattades som skamligt oavsett om kvinnan i fråga var gift 

eller inte, alltså om graviditeten kunde ses som legitim inom ramarna för äktenskapet.74 För 

att införa en historisk dimension i det här kan påtalas att information om preventivmedel var 

förbjudet i Sverige fram till 1938, alltså samma år som romanen tar sin början. Frågan blir 

således hur många graviditeter som egentligen var frivilliga?75 Maj resonerar för sig själv:  

”Man är på rätt sida, eller fel. Man har pojktycke och låter sig uppvaktas och man går visst 

hela vägen men man blir inte med barn. […] Hon är det som ingen vanlig flicka frivilligt 

hamnar i.”(s. 159) 

                                                           

73 Skeggs, 2004, s. 46-52. 
74 Marander-Eklund, 2014, s. 202. 
75 Marander-Eklund, 2014, s. 147. 
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Som tidigare nämnts såg Beauvoir moderskapet som en patriarkal struktur som förtrycker 

kvinnan. Kvinnans roll i reproduktionen är mer påtaglig, mer tidskrävande och farligare än för 

män. Kvinnor kan inte få hur många barn som helst utan att riskera att få bestående fysiska 

skador och riskerar till och med sitt liv i och med varje graviditet. Något som måste ges 

uppmärksamhet när man tittar på kvinnors situation genom historien. Moi sammanfattar detta 

genom att påpeka att varje kvinnas erfarenhet av sin egen kropp är bunden till hennes olika 

projekt i världen, kvinnan kan till exempel få fem barn eller inga barn alls, men kan också 

upptäcka att dessa val inte är hennes att göra.76 

 Förhållanden som att det inte fanns varmvatten och att blöjor ständigt måste kokas i en 

kastrull på spisen är några av de saker som kan tilläggas när man begrundar vad arbetet att 

vara mor på den här tiden innefattade. Överlag tystades alla kvinnliga kroppsliga funktioner 

ner och diverse problem en kvinna kunde ha med till exempel menstruation eller graviditet 

skulle till varje pris döljas.77 

 Mycket tonvikt läggs också i romanen på hur Maj våndas över sina egna kroppsliga 

funktioner. Hon beskriver sig själv som en flicka som bara är rädd för att lukta illa. Marander-

Eklund påvisar hur några av de viktigaste egenskaperna hos en fru var att inte nonchalera sitt 

utseende. Både övervikt och undervikt sågs som potentiella hot för den kvinnliga kroppen.78 

Maj tänker ofta på att hon har smala ben i jämförelse med de andra kvinnorna i Tomas släkt 

och vill alltid visa upp dem. Det skänker henne ett slags egenvärde gentemot de andra kapital 

som hon inte förfogar över. När Maj blir gravid är hon ständigt rädd för att dö och för tankar 

om att hon inte är redo för det som väntar; hon vill ha sin kropp tillbaka. Maj vill alltid som 

hon själv resonerar se anständig ut, samtidigt som hon längtar efter bekräftelse av sitt yttre. 

Maj är under romanen ständigt orolig över ifall hon lagt på sig för mycket vikt eller tappat för 

mycket. Idealet verkar minst sagt omöjligt att uppnå. Skeggs påpekar hur en idealfemininitet 

kräver en så radikal kroppsomvandling att nästan alla kvinnor är dömda att misslyckas.79 

Dessutom leder investeringar i femininitet endast till en väldigt begränsad status och liten 

moralisk överlägsenhet.80  

 Under graviditeten ägnar sig Maj åt en närmast hysterisk hygien och tycker att de 

kroppsliga vätskorna som gör sig påminda är något av det mest skamliga hon kan tänka sig. 

                                                           

76 Moi, 1999, s. 61-66. 
77 Marander-Eklund, 2014, s. 202-210. 
78 Marander-Eklund, 2014, s. 159-160. 
79 Skeggs, 1999, s. 133. 
80 Skeggs, 1999, s. 159. 
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”Hon tvättar sig, tar frottélappen där nere, den där jästa lukten av förruttnelse, hon som inte 

tror på någon gud kan inte förstå vitsen med den där stanken, ja annat än att man i det här 

tillståndet inte ska vara nära en man.”(s. 124-125) 

 Maj uttrycker sin oro och sin skam över sin mage för maken Tomas och han invänder 

att folk i alla tider blivit gravida före äktenskapet, att det till och med är den främsta 

anledningen till att människor gifter sig överhuvudtaget. Men Maj låter sig inte blidkas utan 

tänker istället på alla de kvinnor som strukit med på grund av det.  

  

 Ja, och kvinnor har blivit utfrysta, fått föda i lönn, lägga sina barn i skogen, strumpstickor, 

 änglamakerskor, ja hela historiens tunga öde ramlar in på parkettgolvet där Maj är utom sig och Tomas 

 chockad. Känner du ingen glädje över att du bär vårt barn, frågar han. Nej, svarar hon. Jag skäms varje 

 sekund över hur jag ser ut. (s. 270-271) 

 

När det blir dags för Maj att föda visar det sig att hon inte vet hur själva förlossningen ska gå 

till, utan tror att magen ska spricka längs med Linea nigra.81 Under vistelsen på lasarettet 

strömmar röster från olika håll, bland annat från barnmorskorna, om att föda är något av det 

mest naturliga av allt och att kvinnor i alla länder och alla tider har klarat av detta. Men Maj 

funderar istället på alla de som inte klarat sig. 

 Det är under förlossningen som ett av de tillfällen uppenbarar sig där berättarrösten 

bryter in som starkast. För att kontrastera mot hur dagens metoder vid barnafödsel ter sig i 

jämförelse med under Majs tid läggs följande viktiga kommentar: 

  

 […] och måste vi tvunget fastna i sabadillättika och rotborstar – men det är tiden. Att födas rakt in i 

 hygienens tidsålder och vara tacksam över det, ja, Maj om någon borde ju välkomna den här 

 bakteriedödande behandlingen om den inte vore så… förödmjukande. Som om hon bar med sig smuts! 

 Hon! (s. 306) 

 

Trots att det inte är min intention att undersöka berättarröstens implikationer vidare är det ett 

viktigt inlägg för att historiskt kontextualisera hur en födsel hanterades på trettiotalet visavi 

under 2000-talet. 

 När barnet är fött frågar sig Maj ifall hon ser ut som en lycklig mor och konstaterar att 

hon känner att hon befinner sig i en ytterst utsatt situation när hon måste amma sitt barn till 

allas beskådan. Hon funderar också kring ifall kvinnor visste hur det är att föda, skulle de 

ändå frivilligt vara i lag med en karl? Det är inte långt ifrån att man skulle kunna hävda att det 

                                                           

81 Latin för ’svart linje’ som löper vertikalt längs med magen och uppkommer några månader innan barnet föds.  
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bibliska talesättet ”Med smärta skall du föda dina barn”, ringer som en omedveten sentens 

under hela skeendet.82 

 Under resten av romanen tampas Maj med bilden av sig själv och sin avklädda kropp 

efter graviditeten. Hon tänker att hon inte vill bli ”en utsugen kärring”. Vid ett annat tillfälle 

oroar sig Maj över sin makeup och en röst far genom hennes huvud, ”du har målat dina bleka 

ögonbryn alltför kraftigt Maj, ett tydligt tecken på hysteri – en redbar kvinnas makeup är 

diskret. (s. 276)  

 Skeggs utvecklar hur stor vikt kläder och utseende har för kvinnor. Det är något som 

kan leda till beundran och samtidigt en fruktan över att inte ”få till det”.83 Maj tänker att det 

bara är i de högsta skikten som människor kan klä sig som de vill, eftersom de får sätta 

ramarna för vad som anses passande och inte. 

 Maj kämpar också under resten av romanen med bilden av sig själv som en lämplig 

mor, hon har från tid till tid ytterst svårt att visa den moderskärlek hon tänker att hon borde ha 

naturligt i sig. Det går i led med det som Skeggs visar, hur bilden av idealmamman är något 

som aldrig går att uppnå och är ytterst skuldframkallande.84 

 

3.5. Äktenskapet och det sociala livet 

När Lena Marander-Eklund redogör för en definition av äktenskapet ur Svensk ordbok från 

1999 visar det sig att den inte nämner ordet kärlek någonstans. ”Äktenskapet kan definieras 

som en samlevnad mellan man och kvinna som är allmänt godtagen och reglerad av lagar eller 

seder, eller som en officiellt erkänd sexuell förbindelse mellan två människor.” På så sätt kan 

man också titta på Majs giftermål med Tomas som ingås på grund av barnet. Marander-

Eklund menar att liknande äktenskap i själva verket är tvångsäktenskap.85 

 Majs äktenskap leder till en rad olika åtaganden som hon förväntas delta i och ordna.  

Hennes roll blir, som tidigare nämnt, den som värdinnan. Värdinneskapet innebar att agera 

enligt olika bestämda etikettsregler. Detta gällde såväl mindre kaffebjudningar som större 

representationsmiddagar där hemmafrun blev till en slags societetsdam som skulle 

representera sin man som ett slags kvinnligt smycke vid hans sida. Det här ledde oundvikligen 

                                                           

82 Beauvoir, 2002, s. 602. 
83 Skeggs, 1999, s. 166-167. 
84 Skeggs, 1999, s. 112-113. 
85 Marander-Eklund, 2014, s. 80-91. 
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till frustration och nervositet för kvinnan samtidigt som hon förväntades agera avslappnat och 

vara glad.86  

 I ett kåseri ”Råd till fru Nygift” ur tidningen Femina från 1951, beskrivs hur kvinnans 

knep för att hantera dessa situationer var att simulera ett nervöst sammanbrott och att spela 

martyr.87 Kanske är det ett lite orättvist hävdande att Maj skulle nyttja sådana metoder för att 

få sin makes uppmärksamhet men faktum är att Maj ständigt plågas av känslan att vilja ge 

upp, dra sig tillbaka och som hon säger bara lägga sig ner och sova bort all oro och alla 

krämpor. 

 Som jag tagit upp tidigare ifrågasätter Terry Lovell huruvida en kvinna som gifts in i en 

högre klass egentligen kan benämnas som en del av den klassen. Hon klargör: 

 

 Even though marriage with a man from the capitalist class can raise a woman’s standard of living, it 

 does not make her a member of that class. She herself does not own the means of production. Therefore 

 her standard of living does not depend on her class relationship to the proletariat; but on her serf relations 

 of production with her husband.88 

 

Tillsammans med Trondmans definitioner för vad det innebär att vara en klassresenär, leder 

det här till frågetecken huruvida en hemmafru egentligen kan ses vara en del av den nya 

klassen. Fokus för Trondmans undersökning ligger på hur klassresor görs via akademiska 

vinningar eller arbete. Som ingift får Maj ta del av den höjda levnadsstandarden men som hon 

själv känner är hon inte egentligen en del av det, något som hon oavbrutet får lida av. När Maj 

resonerar med en väninna från konditoriet där hon arbetar innan hon gift sig om sin situation 

får hon uppmaningen ”Med Tomas får du det bra! En barnflicka, ett hembiträde, en kokerska 

vid kalasen. Tro inte att kärleken håller för ont om pengar och trångboddhet.”(s. 97) Även om 

Maj varken får barnflicka eller hembiträde säger det mycket om synen på äktenskapet för 

tiden. Hon förväntas vara glad över de ekonomiska vinningarna hon gör av äktenskapet 

istället för att sträva mot ett äktenskap med kärlek. Maj resonerar över det stundande 

äktenskapet och hur det egentligen borde ha gått till i följande passage: 

 

 Klart att hon vet. Hur det borde gått till. Förlovningar på minst ett år. Gärna flera år av förberedelse, 

 sänglinne, dukar, broderade monogram, porslin. Men Maj vet att det hon är på väg att träda in i är en 

 alldeles särskild berättelse som inte alls är passande i hennes samtid. (s. 98)  

 

                                                           

86 Marander-Eklund, 2014, s. 124-127. 
87 Marander-Eklund, 2014, s. 156. 
88 Lovell, 2004, s. 44. 
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Också Tomas försöker inhölja henne i ett lugn angående hennes nya position som hans hustru, 

genom att påpeka att hans släkt består av enkla människor. Maj har istället hela tiden känslan 

av att i synnerhet hennes svärmor inte accepterat henne. Tomas mor Tea får på ett sätt verka 

som en sinnebild för Majs vacklande självförtroende. Maj prövar olika strategier för att blidka 

henne, men lyckas sällan. Hon tycker att Tea håller av sin son för mycket och tycker vid 

tillfällen att all den uppassning och de ritualer som kretsar kring Tea är rent utav larviga. 

 När Tomas gör sina närmanden för att försöka lära känna sin hustru ställer sig Maj 

frågande, och kan inte hantera den kommunikation som han försöker uppmana henne till. Vid 

ett tillfälle tänker hon ”En representativ, noggrann hustru. Allt det kan du få. Vem jag är?” 

Och vid ett senare tillfälle ”Här har vi Tomas, en elegant herre som äter napoleonbakelse och 

läser Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning för att få ett vidgat perspektiv.”(s. 109 och 

117). Majs och Tomas världar krockar i och med Tomas sociala och kulturella kapital som 

skiljer sig från Majs. Även om det påtalas vid flertalet tillfällen att Tomas far bara var en 

enkel arbetare som med hjälp av entreprenörsanda startade upp en verksamhet som sedan 

blomstrade, och att deras uppväxt till en början inte var speciellt borgerlig, har Tomas ett så 

kallat läshuvud och intresserar sig för litteratur och politik. På grund av denna diskrepans 

bildas ständiga missförstånd dem emellan. 

 Beauvoir skriver att den nygifta hustruns band till hemmet är långt mycket starkare än 

banden till mannens hem och denna lösslitning från sin familj leder till en känsla av 

övergivenhet, ångest och förvirring. Det här bildar i sin tur ett tillstånd av melankoli där hon 

också avskyr det fysiska förhållandet till mannen. Beauvoir hävdar vidare att könsskillnaden 

ofta implicerar en skillnad i ålder, utbildning och situation. Det här leder inte till någon 

djupare förståelse makarna emellan och hur välbekanta de än blir för varandra förblir de ändå 

främlingar för varandra.89 Maj bekräftar denna tes genom att fastställa ”Vi älskar ju inte 

varandra. Vad ska vi få för liv, och barnet. Med två främlingar som inte har något att tala om! 

Det är klassiskt, det är trist, men hon kan inte värja sig mot de tankarna längre.” (s. 269)  

 Trondman intresserar sig för denna lossbrytningsprocess från den gamla klassen till den 

nya. Klassresenären känner sig blyg, tafatt och osäker i det nya sammanhanget och blir 

uppkomlingen som inte behärskar etiketten.90 Det kan upplevas som en slags social isolering. 

Trondman talar också om en egen viljans kraft som finns hos klassresenären, frågan är om en 

sådan kan sägas finnas hos Maj? När Maj drömmer om vad som skulle kunnat bli tänker hon 

                                                           

89 Beauvoir, 2002, s. 537-543.   
90 Trondman, 1994, s. 53. 
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att hon skulle velat jobba som servitris i ett första klassens kök, till exempel på ett stadshotell. 

Hennes ambitioner och drömmar handlar snarare om att se sig om i världen och ha ett 

respektabelt arbete än att göra en klassresa. När hon jämför sig med sina väninnor som 

fortfarande har hela livet framför sig blir hon perplex och frågar sig om det inte var till 

äktenskapet de skulle? Men Maj kommer fram till att det handlar om när och hur man gifter 

sig. 

 Därefter följer alltså den inträdesprocess som Trondman beskriver. Gestaltat i följande 

stycke ser vi hur Maj känner inför denna process. 

 
 Varför vill de inget veta om mig? Varför ställer ingen en enda fråga om vem jag är? Vet de verkligen 

 redan tillräckligt om mig och mitt förflutna? Nej, Maj tänker troligen – här passar inte mitt ursprung in. 

 Fast pappa är så duktig på att arbeta är han en enkel människa och mamma en sådan där användbar liten 

 duktig sort som kräver just ingenting i betalning för sin insats vid kalasen. Fan ta er att jag måste 

 genomgå denna metamorfos. Jag vill bara vara jag och jag vet inte vem jag är! Jag är inte färdig! Nej, inte 

 heller det tänker Maj. Det är mer konkret. Att inte berätta om sju personer i ett rum och kök och dass på 

 gården. Att inte tala om att mamma har hostan. Att inte säga att Ragnas man är kommunist. Självklart 

 aldrig yppa något om att mormor hade olika fäder till sina tre barn. Men mamma och pappa är duktiga 

 anständiga människor som gör rätt för sig! (s. 120-121) 

 

Maj känner själv att hon genomgår en förändring både till det yttre och till det inre genom det 

nya umgänget och sin nya ställning, men hon har inte rest med hjälp av ett resurskriterium 

som utbildning, utan hon kan sägas hamna under kriteriet ”med hjälp av andra investeringar 

och kompetenser som ’medel’”. Om man ser äktenskapet som en marknad där kvinnor kan 

förhandla sig till bättre positioner kan man kanske säga att det rör sig om en investering, men 

då Maj inte genomgår något av detta av ren och skär vilja blir det svårt att definiera det som 

något sådant. Trondman nämner egentligen inte något om äktenskap som medel för en 

klassresa, han talar om andra exempel som arbetarklassens autodidakter som utbildar sig men 

som egentligen aldrig lämnar sin position i den samhälleliga hierarkin. Det här tycker jag blir 

ett intressant tankeexperiment, lämnar Maj sin position i den samhälleliga hierarkin i och med 

giftermålet eller är hennes position som kvinna och hemmafru i själva verket inte någon 

uppåtstigande klassresa? Trondman fortsätter att säga att även om man inte lämnat sin 

egentliga position kan man ha genomgått stora förändringar i sin levnadssituation, sitt 

språkbruk och i sin självförståelse.91 Maj funderar själv indirekt över dessa frågor och undrar 

hur snabbt man kan mista sitt ursprung, om det ens är möjligt. 

 Skeggs redogör för hur respektabiliteten alltid varit både en klassmarkör och en 

klassbörda. Att sträva mot respektabilitet blir ett riktmärke som hela tiden gör sig gällande, 

                                                           

91 Trondman, 1994, s. 32-33. 
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något som Friedrich Engels uttryckt som ”ett falskt medvetande som trängt in i benmärgen på 

arbetarna”.92 Enligt Skeggs blir erkännandet av sin position i samhället en central roll för de 

processer som subjektet konstrueras genom, alltså det klassifikationssystem där man konstant 

mäter och värderar sig. När Skeggs talar om hur de Vita arbetarklasskvinnorna lever på sina 

sociala platser med olust, är det tänkvärt att även Maj lever på sin sociala plats med olust, 

trots sin förbättrade levnadsstandard.93 Hon skriver även att kvinnor alltid träder in på 

handelsarenor där sexualiteten, femininiteten och respektabiliteten värdesätts efter tariffer 

som bestäms av andra. I många fall var användningen av femininitet som en strategi det enda 

medel som fanns tillgängligt för att skaffa sig framgångar genom äktenskapsmarknaden.94  

 När Maj i följande passage funderar på sin nya samhällsställning i förhållande till sitt 

äktenskap, kan man se hur en del av de konstateranden som Skeggs redogör för angående 

äktenskapsmarknaden och hur femininiteten som kapital ses på av olika människor i olika 

kontexter, blir till implikationer i Majs medvetande:  

 

 Men du är ju gift med en fabrikörsson. Ja har inte Tomas själv den titeln. Unge fabrikör Berglund. Det är 

 klart att de är glada där hemma. För hennes skull. Inte om man har fnaskat sig till en karl. Släpp dem. 

 Vad ska du med dem till? De vill inte din lycka och välgång. (s. 248).  

 

Maj resonerar kring sin makes titel och vad den har för konsekvenser på hur hennes ställning i 

samhället har ändrats, samtidigt uttrycker hon en oro kring huruvida hennes föräldrar ser på 

detta arrangemang på grund av hur det inletts.  

 Efter en tid lär sig Maj det nya sällskapets alla sedvänjor och traditioner, men känslan 

av att inte riktigt tillhöra lämnar egentligen aldrig Maj. Det stämmer väl in med Trondmans 

resonemang om hur individen värjer sig mot att faktiskt förändra sig i grunden. Maj tänker 

snarare att hon lärt sig hur hon ska agera, att det bara rör sig om frågor av handling snarare än 

att bli en annan person. Vid tillfällen vänder Maj till och med sitt ursprung och sina små 

kapital ifråga om utseende, ålder och förmåga att anpassa sig till något i botten positivt. 

 

 Men när bannorna smyger sig på måste hon ju räta på ryggen och vända det till en triumf. Yngst och med 

 enkelt påbrå – jag ska få er att älska mig, behöva mig, vara oumbärlig i era rymliga våningar och i 

 villorna vid vattnet. (s. 357) 

 

                                                           

92 Friedrich Engels, Marx-Engels on Britain, Moskva, Progress Publishers, 1953, s. 522-523; citerad i Skeggs, 

1999, s. 12. 
93 Skeggs, 1999, s. 12-14. 
94 Skeggs, 1999, s. 26 och 132. 
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4. Slutdiskussion 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur kön och klass samverkar som betydelsebärande 

maktfaktorer i gestaltningen av Majs liv. Genom att titta på romanen ur ett intersektionellt 

perspektiv blir båda kategorierna lika centrala; det går inte att tala om kön utan att införa klass 

i analysen och vice versa. I en given historisk kontext måste man förhålla sig till kroppen som 

en levd situation där biologiska skillnader mellan könen inte går att bortse från, trots att de 

inte kan försvara hur samhället är och har varit organiserat i en strikt könsuppdelning som är 

direkt förtryckande för kvinnor. Den historiska kontexten har varit tongivande under hela min 

undersökning och jag har försökt att förhålla mig till de samhälleliga normer som verkade vid 

tiden för att få en närmare förståelse för de konventioner som skildras i romanen. 

 Under en period i den svenska historien bildade hemmafrun normen för hur hemmen 

skulle struktureras. Arbetsdelningen mellan könen var fördelade enligt ett kontrakt mellan 

män och kvinnor. I och med Majs nya position i den sociala hierarkin får hon nya åtaganden 

och hushållssysslor som hon måste utföra för att hemmet ska bli det rena, representativa och 

perfekta rum som hon strävar efter. Det här formar till stor del hennes vardag. Maj är ständigt 

sysselsatt för att hon måste, men också för att det är dessa sysslor som ger hennes liv mening. 

Hennes maniska städande kan ses som en produkt av den skötsamhetsmentalitet som rådde i 

arbetarklasshem, och som hon tagit med sig in i det nya hemmet. Matlagning och bakning blir 

sysslor som till viss del skiljer ut sig från de andra genom att bidra till en särskild 

skaparglädje, om än en kortlivad sådan. Jag har också diskuterat hur samhällets renlighetskrav 

hämmade sexualiteten och tystade ner kvinnors kroppsliga funktioner. Detta och pressen som 

fanns på att kvinnor skulle vårda sitt yttre leder till att Maj har ett tvivelaktigt förhållande till 

sin egen kropp och dess funktioner.  

 Också hur Maj förhåller sig till sin graviditet påverkas av de samhälleliga moraliska 

pekpinnarna. Maj fylls av skam över den gravida kroppen och när hon inte förmår känna 

kärlek till sitt nyfödda barn känner hon sig tyngd av kraven på att vara en god mor, då att vara 

en god mor ansågs komma naturligt och finnas inneboende i varje kvinna.  

 Maj tvingas ständigt att förhålla sig till sin ursprungsmiljö när hon befinner sig i den 

nya miljön; hon genomgår både en lossbrytningsprocess och en integrationsprocess. Hon 

tolkar sin omgivning med hjälp av det nedärvda sociala rummet och främst genom sin mors 

blick. Som en sinnebild för Majs känsla av otillräcklighet målas svärmodern upp som en 

andra dömande instans. Maj anstränger sig ständigt för att uppnå respektabilitet och börjar 

även värdera andra utifrån den klassande blicken. Majs känslotillstånd förklaras av bland 
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annat den emotionella klasspolitiken, där synen på hur en respektabel medelklasskvinna borde 

bete sig och agera internaliseras. De olika kapital som Tomas och Maj har med sig in i 

äktenskapet bidrar till en bristande medkänsla makarna emellan.   

 Mot bakgrund av Simone de Beauvoirs studier av kvinnans situation i samhället, Toril 

Mois förståelse av hur man ska förstå vad en kvinna är och hur man kan se på 

könsmaktsförhållanden utifrån en kroppslig situation, har jag prövat att påvisa hur den för 

Maj nya ställningen i samhället tvingar henne att förhålla sig till sin egen kropp, sin sexualitet 

och sin graviditet. Jag har också diskuterat huruvida en kvinna kan sägas göra en reell 

klassresa med hjälp av äktenskap eller inte.  

 Jag har till största del lutat mig mot gestaltningen och hur författaren skriver fram Maj. 

Det feministiska perspektivet klargör varför och hur Maj känner sig instängd och låst vid 

hemmet. Med hjälp av klassperspektivet har jag kunnat gå djupare in på varför Maj känner att 

hon saknar tillhörighet i både den nya och den gamla klassen. Den sociala rotlösheten 

samverkar med alla de krav som ställdes på kvinnor och bidrar till Majs frustration, ängslan 

och känsla av otillräcklighet. Det här bildar tillsammans Majs levda erfarenhet. 

 Det som fascinerat mig mest i läsningen av romanen Att föda ett barn är hur man som 

samtida läsare till lika stora solidariserar sig med Maj samtidigt som man ser på hennes liv 

och agerande med en stark frustration. I intervjuerna med Kristina Sandberg berörs denna 

frustration, hur man som läsare hoppas att Maj ska bryta sig loss från normer och 

konventioner, trots att hon aldrig gör det. Det är historierna om hur kvinnor tar makten över 

sina liv med hjälp av feministisk politik och struntar i samhällets påtryckningar vi är vana vid 

idag. Man kan rentav bli arg på Maj för att hon inte tar till sig av de nya tankarna och idéerna 

som sipprar in i romanen då och då om kvinnans frigörelse och jämlikhet med mannen, bland 

annat i citatet jag redovisat från sidan 56 där en vän till Erik ifrågasätter kvinnors bakande av 

småkakor och menar att det är en kätting som måste gå ur tiden, som han säger. Även i de 

senare romanerna måste hon tackla väninnors påståenden om att städningen inte 

nödvändigtvis måste göras så utförligt och så ofta som Maj har benägenheten att göra den, 

vilket hon tar som en förolämpning och inte alls kan förstå. Men Maj viker sig aldrig, hon har 

en otroligt stark vilja, en pragmatism som står sig vad som än händer. När Tomas i slutet av 

romanen, och i de två följande romanerna sakta men säkert förstör allt det som han och hans 

far byggt upp i familjeföretaget på grund av sin alkoholism fortsätter Maj med en järnvilja att 

få livet att gå ihop. I de nästkommande romanerna bryts välståndet i familjen sakta ner och 

Maj tvingas ta arbete på en kemtvätt och senare i en kiosk. Hon fortsätter att ordna, städa och 
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förbereda måltider trots det kaos som råder kring henne.  Jag skulle här vilja anknyta till 

Sara Pärssons undersökning av den psykologiska förklaringsmodellen, som visar hur 

ordnandet kan ha en positiv verkan i ett hem och en värld som håller på att rämna både 

ekonomiskt och emotionellt.  

 Faktum är att Maj inte låter sig påverkas nämnvärt av de yttre världshändelserna, som 

till exempel krig, strejker eller nya politiska och samhälleliga påbud. Hon håller ihop hemmet 

och dess medlemmar, om inte med känslor av kärlek så med en stark omsorg, i den 

bemärkelsen att hon ordnar om allt det praktiskt vad som än händer. Det här är den verklighet 

Maj lever i. 

 Det blir därför märkligt och nästan ironiskt när man lägger märke till hur vår samtid 

försöker romantisera hemmafrun i ett nostalgiskt projekt där det påstådda ”enkla livet” i 

hemmet förskönas. För om det är någonting Maj har lärt oss är det att det är allt annat än ett 

enkelt liv att hålla samman hushåll och familj. Det är ett arbete som sker i det dolda och som 

tär både psykiskt och fysiskt. 

 För att slå hål på en del av det sentimentala i denna nya vurm kan man till exempel 

begagna sig av Beverley Skeggs ord:  

  

 Det var omöjligt att romantisera eller heroisera deras erfarenheter och reaktioner (även om jag hade velat 

 det) på samma sätt som Vita manliga arbetarklassakademiker hade gjort med Vita arbetarklassmän […] 

 För det första finns det mer omfattande diskurser som kan sanktionera manliga arbetares förment 

 autentiska maskulinitet […] och göra denna heroisering möjlig. För det andra finns det mycket lite som är 

 heroiskt i omsorg och femininitet.95 

 

Det jag läser ut av citatet ovan är att med samhällets blick blir det svårt att titta på vård och 

omsorg som en heroisk dygd, däremot är det en heroisk uppgift att som ensam kvinna i alla 

väder ansvara för att utföra alla de sysslor som ett hem kräver. 

 Kristina Sandberg visar med hjälp av den här romansviten hur svårt det i själva verket är 

att inte lyssna på de röster som hela tiden omgärdar oss, hur mycket vi än tror att vi kan stå 

emot dem. 

 
 Att sätta sig med Gullbergs bundna dikter eller Strindbergs osande samliv, det kan vi knappast kräva. Vi 

 som vill ha de som är fria, som bryter sig loss, gör uppror! Men hur många av oss bänder ny mark i våra 

 egna tvingande kretsar. Vi vill ju så förtvivlat gärna passa in. Bli omtyckta och omstoppade av dem som 

 betyder något. Och så lär vi oss att vilja det vi måste. (s. 281) 

 

                                                           

95 Skeggs, 1999, s. 62. 
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Som Toril Moi påpekar är Simone de Beauvoirs kvinnor offer för sexism, men också 

potentiella revolutionärer.96 Kanske är det därför Maj provocerar så mycket idag, för oss som 

läst vår kvinnohistoria och som tar frigörelsen i mångt och mycket för given. Vi har 

fortfarande inte uppnått jämlikhet mellan könen, men vi åtnjuter åtminstone en del av de 

landvinningar som kvinnorörelserna har bidragit med. Majs underkastelse under de sociala 

konventionerna kan tidvis ses som total, men om det är något hon gör, så är det att hantera 

alla tänkbara situationer utifrån en alltigenom rationell och handlingskraftig ståndpunkt. På 

det sättet är hennes arv från arbetarklassens skötsamhetskultur kanske rentav beundransvärt? 

 För att avsluta det här skulle jag också vilja låna Toril Mois ord angående filosofiska 

problem. Det kommer alltid nya frågor och nya problemställningar. På det sättet kan man lite 

ironiskt säga att seriöst intellektuellt arbete har mycket gemensamt med hushållsarbete; ”it 

can never be done once and for all”.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

96 Moi, 1999, s. 83. 
97 Moi, 1999, s. 120. 
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