
	

 

Majs dubbla modersröst  

Dialogen med moderskapsnormer i Kristina Sandbergs Att föda 
ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris 

 

Anna Westerlund 

 

 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap  
Nivå: C 
Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2016 

Handledare: Anna Williams 

Examinator: Margaretha Fahlgren  
 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 
Uppsatser inom litteraturvetenskap 
 

 



	

	

1	

 

INNEHÅLL 

1. INLEDNING 2 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3 

1.2. METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 4 

2. TIDIGARE FORSKNING 6 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 8 

3.1. DIALOGICITET 8 

3.2. MATRILINEÄRA NARRATIV 9 

3.3. DOMINERANDE MODERSDISKURSER 10 

3.4. RESPEKTABILITETENS OCH SKAMMENS NORMFÄLLA 12 

4. UNDERSÖKNING 14 

4.1. ”NU FÅR DU ALLT KLARA DIG SJÄLV” 14 

4.2. HAVANDESKAP 15 

4.2.1. DIALOGICITET 15 

4.2.2. MATRILINEÄRA NARRATIV 18 

4.3. FÖRLOSSNING 21 

4.3.1. DIALOGICITET 21 

4.3.2. MATRILINEÄRA NARRATIV 23 

4.4. DEN KÄRLEKSLÖSA MODERSKÄRLEKEN 24 

4.4.1. DIALOGICITET 24 

4.4.2. MATRILINEÄRA NARRATIV 27 

5. SLUTDISKUSSION 32 

6. LITTERATUR 34 

 

 

  



	

	

2	

1. Inledning  

När författaren Kristina Sandberg blev gravid funderade hon kring varför hennes mormor inte 

hade något fotografi från sitt bröllop. Efter att ha räknat på det insåg Sandberg snart att hennes 

mamma måste ha blivit till utanför äktenskapet. Mormoderns tystnad efter att hon påpekat detta 

vittnade om en oerhörd skam: ”Och den där skammen, den satte igång någonting i mig”.1 Den 

satte igång något hos Sandberg som kom att mynna ut i de tre romanerna Att föda ett barn (2010), 

Sörja för de sina (2012) och Liv till varje pris (2014).       

 Sandberg försöker genom huvudpersonen Maj Berglund (född Olausson) att förstå sig på 

hur det var att leva som hemmafru, klassresenär och moder under en period som sträcker sig från 

1938 fram till 1969. Maj har som tjugoåring lämnat så väl sin hemstad Östersund som sin stora 

kärlek Erik för att arbeta som servitris på konditoriet Kjellins i Örnsköldsvik. Hon kommer från 

en enkel arbetarklassbakgrund, men innan hon vet ordet av har hon påbörjat en klassresa då hon 

i sina försök att glömma Erik låter sig bli förförd av den betydligt äldre fabrikörssonen Tomas. 

En kärlekslös relation som leder till en ofrivillig graviditet och därmed äktenskap, då inga andra 

alternativ tycks henne möjliga.          

 Jag har i denna uppsats främst intresserat mig för det som var fröet till författarens 

historia om Maj, nämligen hennes funderingar kring moderskapet och hennes förmödrars 

situation.  Jag frågar mig vilka normer som var aktuella vid den tid då romanerna utspelar sig och 

hur Sandbergs romaner förhåller sig till dessa. Hon berättar historien om flera generationer 

mödrar samtidigt och Majs modersroll präglas till stor del av hennes förmödrars röster. Vi har att 

göra med det som litteraturvetaren Yi-Lin Yu kallar för matrilineära narrativ, så väl utanför som 

inuti i berättelsen.          

 Romanerna förhåller sig till traditionella moderskapsnormer, som de ömsom närmar sig, 

ömsom distanserar sig från. Jag uppfattar det som att verken undersöker en avsaknad av 

kommunikation kring moderskapet, och att de i sig på så vis är försök till kommunikation. Denna 

uppsats kommer således att fokusera på moderskapstematiken i Sandbergs romansvit och 

undersöka dialogen med modersnormer.       

 I en intervju med Sandberg i tidskriften Respons (2015) menar hon att risken med att 

skönlitteraturen idag tenderar att fokusera på unika och normbrytande berättelser är att vi går 

miste om berättelser som visar hur samhället faktiskt såg ut. Av den anledningen har hon velat 

skildra en husmoder som inte gör uppror. Sandberg understryker dock att båda berättelserna är 

																																																													
1 Johanna Wiman, ”Kristina Sandberg. Skammen satte igång någonting”, Skriva, 2015:1, s. 56–57.  
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viktiga, men hon tror att det finns ”en större press på kvinnliga författare att skriva om kvinnor 

som inte bekräftar det förväntade om kvinnor”.2 Den norska litteraturvetaren Christine Hamm 

diskuterar på liknande vis hur bemötandet av ett antal norska romaner om ensamstående mödrar 

har präglats av en uppenbar ovilja att reflektera över moderskapet i dessa böcker. Detta menar 

hon beror på att ämnet historiskt sett har tillskrivits lågt estetiskt värde.3 Hamm anser dock att 

det finns en feministisk potential i dessa böckers moderskapstematik i det att de ställer frågor och 

visar på hur det inte finns en essens i det att vara moder.4      

 Jag anser det intressant att studera just moderskapstematiken i romanerna om Maj, då jag 

i linje med Hamms och Sandbergs resonemang ovan hoppas visa på hur det splittrade 

förhållandet till moderskapsnormer i dessa böcker rymmer ett feministiskt värde. Trots att Maj i 

större eller mindre grad håller sig inom ramarna för en traditionell modersroll lyckas verken ändå 

ifrågasätta densamma genom att Sandberg leker med normen och än närmar sig den, än 

distanserar sig från den. Här spelar berättartekniken en avgörande roll. Även om Maj gör allt i 

hennes makt för att passa in och inte avslöja sig för sin omgivning, så avslöjar ändå Sandberg Maj 

för oss.  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med min undersökning är att analysera hur Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje 

pris förhåller sig till normer kring moderskapet.       

  Jag läser böckerna som en diskussion mellan flera olika röster om vad det innebär att vara 

mor. Dessa röster består dels av huvudpersonen Maj, dels de röster hon bär med sig av sina 

förmödrar så som modern och svärmodern samt senare generationers röster som barn och 

barnbarn. Men rösterna består också implicit av författarrösten och explicit av en allvetande 

berättarröst från den tid verken är skrivna i.        

  För att uppnå syftet med föreliggande studie använder jag mig av följande frågeställningar: 

– Hur skildras moderskap i Sandbergs romantrilogi om Maj?   

– Hur tar dialogen med moderskapsnormer sig uttryck? 

																																																													
2 Johannes Heuman, ”Respons talar med tre författare om historia och fiktion”, Respons, 2015:3, s. 24. 

3 Christine Hamm, “Hva er det med mor? Det ubehagelige moderskapet i norsk samtidslitteratur”, i 
Kjönnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur, Anne-Birgitte Rønning & Geir Uvsløkk (red.), Oslo: Pax, 2013, s. 63.  

4 Hamm 2013, s. 67–68.  
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– Hur ser de matrilineära narrativen ut, och vilken betydelse har dessa för dialogen med 

moderskapsnormer?   

Genom dessa frågeställningar hoppas jag visa på hur romanerna replikerar förhärskande 

modersmyter och varför en sådan dialog är viktig.   

 

1.2. Metod, material och avgränsning 

Min uppsats bygger på en tematisk närläsning av moderskapsmotiven i böckerna om Maj. 

Analysen tematiseras utifrån olika tidsperioder i Majs roll som moder vilka också utgör 

huvudrubrikerna nedan, nämligen ”Havandeskap”, ”Förlossning” och ”Den kärlekslösa 

moderskärleken”. Inom dessa tematiska avgränsningar analyseras dialogicitet och matrilineära 

narrativ vilka kommer att presenteras närmare under ”Teoretiska utgångspunkter”. Dessförinnan 

inleds analysen med ett kortare kapitel som introducerar huvudpersonen Maj och var handlingen 

tar avstamp.           

 Materialet som ligger till grund för min undersökning utgörs utöver romanerna av 

nedanstående tidigare forskning och teoretiska verk. Det bör nämnas att jag av primärmaterialet 

till övervägande del använt mig av Att föda ett barn i analysen då merparten av havandeskaps- och 

förlossningstemat utspelar sig i detta verk. Hela romansviten har däremot använts i mitt sista 

kapitel ”Den kärlekslösa moderskärleken”. För enkelhetens skull kommer sidhänvisningar till de 

olika romanerna ske i parentesform och då i förhållande till den ordning de är utgivna 

(exempelvis 1:24).           

 En analys av Sandbergs romantrilogi öppnar för en mängd undersökningsområden. Jag 

anser det dock fruktbart att fokusera på ett av dessa, nämligen moderskapstematiken, för att 

kunna ge en så god bild som möjligt sett till uppsatsens utrymme. Men exempelvis skulle en 

analys av hemmafrurollen, karaktären Tomas perspektiv eller det narratologiska kunna utgöra en 

uppsats i sig. Jag bortser likväl inte helt från det narratologiska, utan diskuterar berättartekniken 

inom mina tematiska avgränsningar.       

 Romanerna om Maj skildrar en annan tid än den de är skrivna i. Sandberg låter en röst 

från 2000-talet skildra 1930–1970-talen, en problematik hon kommenterar i intervjun med 

Respons: 

 
Jag behöver inte bygga mina berättelser på källor på samma sätt som en historiker. Men jag försöker grunda 
berättelsen i rimlighet ändå. Här finns naturligtvis uppenbara risker när jag skildrar hur Maj tänkte under denna tid. 
Förutom forskning om perioden har jag gått igenom källmaterial som dagböcker, brev, kokböcker, husmoderns 
köksalmanacka och handböcker till husmödrar. Dessa källor har också hjälpt mig att kunna leka med språket från 
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den tiden. Även minnen av min mormor och farmor har varit viktiga för arbetet och som jag kunnat jämföra med 
forskning.5 
 

Även om jag kommer att ha tidsproblematiken i åtanke så upplever jag det inte som ett alltför 

stort hinder – oavsett om Sandbergs skildring av Maj är ett välförankrat tidsdokument eller ej – 

då denna uppsats syftar till att undersöka verken som litteratur i första hand och inte som 

historiska tidsdokument.          

  

  

																																																													
5 Heuman 2015, s. 23.   
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2. Tidigare forskning  

Utöver en mängd artiklar, recensioner och intervjuer med författaren Kristina Sandberg är 

forskningsfältet om hennes romansvit ännu tämligen knapphändigt och innefattar två uppsatser 

på kandidat- och masternivå.6         

 Sara Runessons kandidatuppsats ”Duka fram och sedan diska undan utan att knota”. En analys 

av den levda erfarenheten i Kristina Sandbergs roman Att föda ett barn (2016) är den studie som ligger 

närmast min. Hennes uppsats begränsar sig till trilogins första del Att föda ett barn och undersöker 

Majs roll som klassresenär, hemmafru, hustru och mor ur ett intersektionellt perspektiv. Hon 

diskuterar hur samhälleliga konventioner vad gäller klass och kön påverkar Maj och att dessa är 

bidragande för hur hon förhåller sig till sin graviditet, till skötseln av hemmet och för hur hon 

uppträder i äktenskapet och det sociala livet. Runesson koncentrerar studien i mångt och mycket 

till det av Simone de Beauvoir myntade fenomenet den levda erfarenheten som kortfattat innebär en 

ständig interaktion mellan subjektet och dess omvärld. Genom klass-och könsperspektivet ringar 

Runesson in de faktorer som tillsammans bildar Majs levda erfarenhet. Dessa består bland annat i 

hur Majs klassresa resulterar i en social rotlöshet då hon inte känner sig hemma i varken den nya 

borgerliga tillvaron eller i sin arbetarklassbakgrund. Hon menar att Majs frustration grundar sig i 

en blandning av den sociala rotlöshet hon känner och de normer kvinnor nödgades förhålla sig 

till vid tiden. Runessons uppsats har varit betydelsefull för min studie inte minst då hon erbjuder 

en allomfattande bild av vad det innebar att vara kvinna i den historiska kontext karaktären Maj 

befinner sig i. Vidare har hennes användning av Beverley Skeggs begrepp respektabilitet varit 

relevant för min uppsats i förståelsen av varför Maj närmar sig moderskapsnormer, vilket jag 

återkommer till nedan. Runesson ägnar förvisso ett kapitel i sin uppsats åt moderskapstematiken 

hos Sandberg, men i och med att hon främst diskuterar den för Maj skamliga moderskroppen 

samt utelämnar trilogins två sista delar anser jag att min uppsats kan tillföra något nytt på detta 

område.            

 Vad gäller dialogen med modersnormer har Anna Williams artikel ”Modern i Maj. Om 

Kristina Sandbergs romantrilogi” (2016) respektive Ebba Witt-Brattströms artikel ”Lyssna på 

Majs inre kursiva röst” varit av betydelse för min undersökning. Williams artikel berör 

																																																													
6 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 institutionen 
för kultur och estetik, Stockholms universitet 2015 & Sara Runesson, ”Duka fram och sedan diska undan utan att knota”. 
En analys av den levda erfarenheten i Kristina Sandbergs roman Att föda ett barn, Kandidatuppsats framlagd vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2016. 
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närliggande punkter till min uppsats och har därmed fungerat som ett bollplank genom hela 

analysen. Witt-Brattströms analys av de kursiverade fraserna i romansviten har varit relevant både 

för att förstå den bitterhet som där kommer till uttryck men också varför Sandbergs historia om 

Maj är väsentlig än idag. Jag har även till viss del använt mig av kapitlet ”Livets egen runsten. 

Kvinnokroppen som skrift. (Kvinnor och äppelträd och Sallys söner)” i Witt-Brattströms 

avhandling Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet (1988). Här diskuterar hon bland annat hur 

Kvinnor och äppelträd (1933) och Sallys söner (1934) kan betraktas som polyfona romaner i det att de 

handlar om moderskapet som paradox. Då min analys undersöker kluvenheten inför 

moderskapet har jag alltså kunnat jämföra detta med Witt-Brattströms resonemang.   

 Forskningsfältet om moderskap i stort är oerhört brett och jag har därför endast valt att 

inkludera ett fåtal titlar – utöver de jag tar upp i ”Teoretiska utgångspunkter” – vilka fungerat 

som stöd genom undersökningen. Marianne Hirsch diskuterar i The mother/daughter plot. Narrative, 

Psychoanalysis, Feminism (1989) hur mödrar och döttrar har blivit försummade i psykoanalytiska 

teorier och försatts i utkanten av traditionella narrativ. Genom en undersökning av romaner 

skrivna av kvinnliga författare på 1800- och 1900-talen vill hon därmed visa på nya feminina och 

som hon säger, ännu mer kontroversiellt, moderliga perspektiv. Antologin Mothering. Ideology, 

Experience, and Agency (1994) redigerad av Evelyn Nakano Glenn, Grace Chang och Linda Rennie 

Forcey, erbjuder i sin tur en rad perspektiv på mödrande som en socialt konstruerad relation.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 
3.1. Dialogicitet 
 
Antingen vi vill det eller inte tar varje framställning upp en dialog med tidigare framställningar över samma ämne, 
liksom kommande framställningar vilkas reaktioner den anar och föregriper. Den individuella rösten låter sig 
uppfattas bara då den integreras i en sammansatt kör av andra röster som redan är närvarande.7 
 

Så citerar litteraturvetaren Kjell Espmark den ryska filosofen, språkteoretikern och 

litteraturhistorikern Michail Bakhtin som betonade utsagors dialogiska aspekt. Föreliggande 

undersökning utgår från ett flertal teoretiska utgångspunkter där dialogiciteten får sägas vara den 

mest övergripande som knyter samman alla punkter – det vill säga det teoretiska ramverket.  

 I stället för att i ett verk leta efter inflytanden från tidigare texter menar Espmark att man 

med hjälp av det dialogiska synsättet kan se hur verket även kan rymma repliker.8 Dialogicitet är, 

som han påpekar, ett smalare begrepp än intertextualitet i och med att det senare begreppet inte 

nödvändigtvis innebär ett svar eller ställningstagande.9 Av betydelse för min studie är Espmarks 

diskussion rörande ett verks dialog med röster som inte är klart identifierbara, men där texten 

omges av ett brus ”av anonyma men ändå på något sätt förtrogna röster”.10 Han exemplifierar 

med att beskriva T. S. Eliots Gerontion (1919) som ”en rytmisk dialog med ett traditionellt 

mönster som den än avlägsnar sig från, än nalkas i en ständig spänning gentemot det väntade”. 

Espmark kallar denna dialog för ”växelspelet med traditionen” där traditionen alltså utgör en 

mängd anonyma röster vilka han sammanfattar med begreppet norm.11 Han beskriver vidare 

normen som ”en summering av de anspråk med vilka det litterära förflutna gör sig gällande”.12

 Jag ämnar – delvis i linje med Espmarks resonemang – undersöka dialogen med en 

tradition i form av moderskapsnormer i Sandbergs böcker, vilka dock inte behöver vara av litterär 

art. Genom att undersöka närmandet respektive avståndstagandet från en norm går det alltså att 

till en viss grad komma åt textens relation till de oidentifierbara rösternas skara, även om det är 

omöjligt att ringa in denna relation i sin helhet.13 Djupdykningen i det ”anonyma bruset” kan 

givetvis, så som Espmark påpekar, även leda till att enskilda röster utkristalliseras.14  

 Vidare vill jag förtydliga vad jag menar med ”närmande” och ”avståndstagande” i detta 

																																																													
7 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedt, 1985, s. 20. 
8 Ibid. s. 25. 
9 Ibid. s. 26 
10 Ibid. s. 23.  
11 Ibid. s. 30–32.  

12 Ibid. s. 30.  
13 Ibid. s. 36–37. 
14 Ibid. s. 34.  



	

	

9	

fall genom att likna det vid vad filmvetaren E. Ann Kaplan kallar medskyldiga melodraman och 

melodraman som gör motstånd. Hon undersöker i Motherhood and representation. The mother in 

popular culture and melodrama (1992) föreställningar om moderskap i just melodraman och menar att 

medskyldiga melodraman passivt infinner sig i den dominerande och patriarkala 

modersdiskursen, medan melodramat som gör motstånd ifrågasätter eller söker blottställa denna 

diskurs.15 Den dominerande modersdiskursens innebörd återkommer jag till nedan.   

 Slutligen vill jag, på samma vis som Espmark framhåller, undvika en receptionsestetisk 

dialogicitet ”som uppstår först i läsarens medvetande”.16 Sandberg beskriver i en intervju med 

tidningen Skriva (2015) hur hon låtit ”graviditeten vara bågen” i Att föda ett barn och att man 

därmed kan säga ”att det är den som bultar som en grundstruktur i språket”.17 Att undersöka en 

dialog med moderskapsnormer i böckerna om Maj ter sig med andra ord relevant och inte något 

som jag ”bara” läser in.  

3.2. Matrilineära narrativ  

I Sandbergs verk möter vi flera generationer av mödrar vilka i viss mån kan sägas utgöra de ur 

”bruset” framträdande individuella röster jag nämnde ovan. Dessa förmödrars röster inverkar 

nämligen på de olika karaktärernas uppfattning av moderskapets innebörd, och spelar därmed en 

betydande roll i dialogen med moderskapsnormer. Detta fenomen som utvecklats särskilt i 

kvinnors skrivande kallar Yi-Lin Yu som sagt för matrilineära narrativ i sin bok Mother, she wrote. 

Matrilineal narratives in contemporary women’s writing (2004). Hon utgår här från Tess Cosslet’s 

definition: ”a ’matrilineal narrative’ I define as one which either tells the stories of several 

generations of women at once, or which shows how the identity of a central character is crucially 

formed by her female ancestors.”18         

 Yu redogör för det feministiska ifrågasättandet av modern som relationellt koncept och 

finner det olyckligt att relationalitet i denna kontext har kommit att förknippas med den andra 

vågens feminism och dess betoning av essentiell kvinnlighet (eller i det här fallet moderskap).19 

Hon vill således göra ett feministiskt ”återbesök” till det relationella, utan att för den delen 

förminska studier om icke-relationella eller icke-biologiska moderskap.20    

																																																													
15 E. Ann Kaplan, Motherhood and representation. The mother in popular culture and melodrama, London: Routledge, 1992, s. 
12. 
16 Espmark 1985, s. 27.  
17 Wiman 2015, s. 57. 
18 Yi-Lin Yu, Mother, she wrote. Matrilineal narratives in contemporary women’s writing, New York: Peter Lang, 2004, s. 2. 
19 Ibid. s. 5–6.  
20 Ibid. s. 5.  
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 Kaplan beskriver hur modern som subjekt knappt hade ägnats någon vetenskaplig 

uppmärksamhet då hon först kom på idén till sin bok (1982): 

The Mother was in sense everywhere – one could hardly discuss anything without falling over her – but always in the 
margins, always not the topic per se under consideration. The mother, that is, was generally spoken, not speaking; 
she was usually discussed as an integral part of a discourse (because she really is everywhere) that was spoken by an 
Other. She was a figure in the design, out-of-focus; or, if in focus, then the brunt of an attack, a criticism, a 
complaint, usually in the discourse of a child (male or female) or in that of an adult (male or female) concerned to 
attribute all ills to the mother.21         
  

Yu lägger fram en rad aspekter vad gäller matrilineära narrativ som hon menar ersätter detta 

objektifierande av modern och bidrar till ett omprövande av feministiskt tänkande om 

moderskap. Dessa aspekter innefattar bland annat hur den triadiska formationen mormor-moder-

dotter i matrilineära narrativ lyfter fram modern som subjekt i sin egen rätt. Men också hur 

studiet av icke-biologiska relationer möjliggör upptäckten av olika former av moderskap.22 

3.3. Dominerande modersdiskurser  

Feminist analysis of mothering must […] contend with the ideologies that have shaped our culture’s thinking about 
motherhood. These ideologies serve as lenses that filter and, to varying degrees, distort our experience and 
understanding. An ideology is the conceptual system by which a group makes sense of and thinks about the world. It 
is a collective rather than individual product. Groups develop ideologies which are distillations of experience, and, 
because their experiences differ, so do their ideologies. However ideologies do not have equal sway. A dominant 
ideology represents the view of a dominant group: it attempts to justify this domination over other groups, often by 
making the existing order seem inevitable. Thus, by depicting motherhood as natural, a patriarchal ideology of 
mothering locks women into biological reproduction, and denies them identities and selfhood outside mothering.23

  

För att åskådliggöra den dominerande ideologi som Evelyn Nakano Glenn beskriver ovan och 

som jag anser att Sandbergs verk för en dialog med, kommer jag nedan redogöra för 

förhärskande modersdiskurser och modern som historisk företeelse.   

 Folkloristen Lena Marander-Eklund menar att myten om den ”naturliga” moderskärleken 

först kom att spridas i takt med barndomens ökade betydelse på 1700-talet, vilken hängde 

samman med en samhällelig strävan att minska barnadödligheten, men också framväxten av 

kärnfamiljen som ideal. Tidigare betraktades barn som ofullständiga vuxna, och hushållet sågs 

som den centrala enheten istället för familjen.24 Att moderskapet skulle vara kvinnans främsta 

plikt och ett uttryck för ”riktig kvinnlighet” var vidare tankar Jean-Jacques Rousseau formulerade 

																																																													
21 Kaplan 1992, s. 3.  
22 Yu 2004, s. 7–8.  
23 Evelyn Nakano Glenn, ”Social constructions of mothering: a thematic overview”, i Mothering. Ideology, Experience, 
and Agency, Evelyn Nakano Glenn, Grace Chang & Linda Rennie Forcey (red.), London: Routledge 1994, s. 9.  

24 Lena Marander-Eklund, Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland, Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland 2014, s. 164–165. 
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i Émile (1762). Barnuppfostran var enligt honom en uppgift som naturligt tillföll kvinnan på 

grund av hennes förmåga att amma.25 Att han var negativt inställd till ammor, menar Kaplan är 

ett av alla exempel på hur revolutionerande hans idéer var för sin tid, då dessa innebar helt nya 

former av barnuppfostran och en ny syn på moderskap, vilket modersdiskurser än idag bär spår 

av.26 Flickans biologiska process syftade enligt Rousseau till att förbereda henne inför 

moderskapet. Hennes skickligheter vad gäller känslor och relationer var avgörande för 

sammanhållandet av familjen och i vidare bemärkelse för mänsklighetens överlevnad.27 I linje 

med detta skulle kvinnan lära sig vad som var ”passande” för hennes givna roll. Kaplan menar att 

”Rousseau’s articulation is ’classic’ in ascribing to nature what is in fact cultural, and in assuming 

the white, western and midle-class ethic to be the norm.”28 Rousseau var bara en av många som 

bidrog till konstruerandet av detta modersideal29; åtskilliga (manliga) auktoriteter så som präster 

och filosofer tog på sig uppgiften att definiera för mödrar vad deras roll skulle bestå i.30 Kaplan 

redogör sedan för de av Barbara Welter (1966) skisserade egenskaper som hon menade var de 

grundläggande för idealkvinnan i mitten av 1900-talet, nämligen: fromhet, renhet, huslighet och 

undergivenhet. Kaplans poäng är här att visa på den uppenbara likheten med Rousseaus tankar 

om idealmodern. De revolutionära tankar som Rousseau formulerade 1762 kom alltså att fortleva 

och bli normativa en bra bit in på 1900-talet.31       

 Marander-Eklund beskriver även en skandinaviskt inriktad bild av moderskapets 

betydelse i relation till välfärdssamhällets utveckling, som också sammanfaller mer i tid med när 

Sandbergs böcker utspelar sig. Kvinnans roll i detta nationsbygge var den som mor och 

samhällsfostrare, där hon förväntades fullfölja denna roll genom äktenskap och barnuppfostran. 

Marander-Eklund menar vidare att kvinnors strävan efter utbildning och karriär från och med 

1860-talet i Finland bemöttes med tankar om att detta skulle ha en skadlig inverkan på 

moderskapet.32 Samhällsmoderlighet som begrepp myntades av författaren Ellen Key vid 

sekelskiftet 1900. Denna samhällsmoderlighet innebar utöver moderskapet att kvinnor genom sin 

modersinstinkt och sina emotionella färdigheter skulle bidra med omsorg och mjuka värderingar 

till det politiska livet, och därmed ta sig an samhällsfrågor rörande hemmet och barnen.33 

Moderskulten som nådde sin kulmen på 1950-talet hänger givetvis samman med hemmafruns 

																																																													
25 Marander-Eklund 2014, s. 165. 
26 Kaplan 1992, s. 20.  
27 Ibid.  
28 Ibid. s. 21.  
29 Ibid. s. 24.  
30 Ibid. s. 21.  
31 Ibid. s. 24.  
32 Marander-Eklund 2014, s. 165–166. 
33 Ibid. s. 166–167. 
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starka position vid den här tiden, men som Marander-Eklund påpekar var kvinnligt 

förvärvsarbete trots detta vanligt förekommande.34 I stora drag präglades synen på moderskap 

och konstruerandet av moderskapsnormer av en strävan efter befolkningstillväxt, en 

familjepolitik med olika uppgifter för män och kvinnor, och ett starkt glorifierande av modern i 

hennes roll som ”samhällsmoder”.35        

 Det säger sig självt att en allomfattande bild av moderskapet som historisk företeelse sett 

till uppsatsens utrymme inte låter sig göras. Därför har jag valt att begränsa studien till dialogen 

med just dessa ovan beskrivna dominerande modersdiskurser, som Kaplan benämner som ”The 

Master Motherhood dicourse”, vilka konstruerats i en vit, västerländsk och patriarkal 

medelklasskultur.36 

3.4. Respektabilitetens och skammens normfälla 

Trots att ”The Master Motherhood discourse” kom till i en vit medelklassmiljö är förståelsen av 

denna norm av betydelse även i analysen av marginaliserade grupper (exempelvis Majs 

arbetarklassbakgrund som kommer till uttryck i Sandbergs verk), då dessa grupper ofta blir nödda 

att förhålla sig till normen på ett eller annat sätt. Detta kan förstås i ljuset av Beverley Skeggs 

användning av begreppen respektabilitet och skuldkultur i Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och 

kön (2000). Jag kommer nedan kort gå in på dessa begrepps användbarhet i förhållande till just 

moderskapsnormer, men inte använda mig av Skeggs teorier om respektabilitetens betydelse för 

idealkvinnan i stort, då detta redan gjorts i Sara Runessons analys om den levda erfarenheten i Att 

föda ett barn. Trots att Skeggs bedriver en undersökning baserad på en sociologisk studie av 83 vita 

arbetarklasskvinnor under 1980- och 1990-talen i Storbritannien så är det liksom Runesson 

beskriver ”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”.37        

 Som Runesson påpekar – i sin beskrivning av Skeggs teorier – var tanken om 

respektabilitet något som utvecklades genom den framväxande medelklassens strävan att 

positionera sig gentemot arbetarklassen. Detta kom att bli en måttstock som även 

arbetarklasskvinnor bedömdes och värderade sig själva utifrån trots avsaknaden av tjänstefolk, 

vilka var bidragande för att medelklassens kvinnor överhuvudtaget skulle kunna leva upp till det 

																																																													
34 Marander-Eklund 2014, s. 166. 
35 Ibid. s. 169–170. 
36 Kaplan 1992, s. 8.  
37 Runesson 2016, s. 12.  
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respektabla idealet.38          

 Utifrån Skeggs undersökningar kan man se att idealmodern är en del av föreställningen 

om det omvårdande jaget som grundar sig i osjälviskhet, passivitet och omsorgen om andra.39 Detta 

innebär närmare en blandning av att bry sig om och att ta hand om, det vill säga en blandning av 

den intuitiva omvårdande känsla som kvinnor förväntas ha och den praktiska omvårdnaden.40 

Genom omsorgen bevisar kvinnorna att de är respektabla.41 Kopplingen som gjorts mellan 

femininitet, omsorg och moderskap genom kulturella modersdiskurser menar Skeggs vidare har 

bidragit till att sociala omsorgsrelationer uppfattats som något naturligt.42 Idealmodern ska alltså 

vara osjälvisk och genom sina ”naturliga” instinkter ta ansvar såväl praktiskt som känslomässigt 

för de hon har omvårdnad om. Att uppnå respektabilitet som moder handlar därmed i korta 

ordalag om att kunna leva helt i enlighet med dessa normer. Trots att idealmodern är, som Skeggs 

påpekar, ett omöjligt mål framkallar misslyckandet att uppnå detta ideal skuld. Skulden utgör med 

andra ord en drivande faktor i det fortsätta strävandet efter idealet.43 Kvinnorna i hennes 

undersökning plågas av dåligt samvete när de gör något till glädje för sig själva. Att vara moder i 

ett samhälle präglat av ovan beskrivna moderskapsnormer är att leva i en ständig skuldkultur där 

man hela tiden blir utvärderad och tvingas utvärdera sig själv.44 

 

  

																																																													
38 Runesson 2016, s. 11.  
39 Beverley Skeggs, Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, övers. Annika Persson, Göteborg: Daidalos 2000, 
s. 105–106. 
40 Ibid. s. 109–110, 112. 
41 Ibid. s. 105–106. 
42 Ibid. s. 109. 
43 Ibid. s. 112–113. 
44 Ibid. s. 114. 
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4. Undersökning 

4.1. ”Nu får du allt klara dig själv”  

Sedan tar han hennes ansikte, kysser henne. Hon tänker inget särskilt. [– – –] Lite erfarenhet, det skadar väl inte? 
Han öppnar blusens knappar, de trögar. Tycker hon om det? Hon vet inte. Det är inte som med Erik, den där viljan 
att sluka. Borde hon protestera? Han andas tungt, tar hennes hand. Sängen i kammaren, lägger henne ner. (1:23). 
 

Redan från början låter Sandberg oss ta del av Majs tankar – hur hon berusad och förvirrad låter 

sig förföras av en man hon inte känner någon egentlig åtrå till. Den efterföljande skammen blir 

för Maj outhärdlig och de anonyma rösternas uppfordrande brus ekar i hennes huvud: ”jag såg att 

Berglund fick dambesök vid lunch och hon var inte därifrån förrän sju” (1:24); ”Har du legat med horbocken 

Berglund?” (1:25). Vi förstår snabbt att Maj inte vill veta av Tomas då hon desperat söker undvika 

honom när han uppsöker kaféet där hon arbetar. Olustigheten över vad hon gjort med honom 

renderar drastiska tankar om att fly staden, antingen till Stockholm eller hem för att söka tröst 

hos modern, bli omfamnad och vaggad (1:33). Men modern utgör samtidigt den dömande 

blicken vilket leder till att Majs vilja att anförtro sig snabbt förbyts i en otrolig ensamhet: ”jag säger 

upp mig och flyttar hem mamma – men tok heller, nu får du allt klara dig själv” (1:31). Hon blir äcklad av 

tanken på Tomas och känner skuldkänslor gentemot Erik som hon fortfarande älskar. Men Maj 

påminner sig själv att Erik övergav henne och intalar sig att Tomas var ett sätt för henne att 

komma över honom (1:43). Denna inre kamp ackompanjeras i sin tur av en skam över själva 

skammen: 

Det är ju tankarna som måste hejdas, ja på Erik och Tomas och framtid, och nu måste du hålla fast vid servitrisdrömmen 
och då behöver du det här året hos fru Kjellin, inte kan du flytta till Stockholm nu, och mamma och pappa vill inte ha dig hemma längre, 
det vet du. Så kommer självömkan igen – den förbjudna – särskilt för flickor är den så förfärligt äckligt motbjudande 
så man bara – ja hit med lite hederlig vrede åtminstone, men vreden är inte där just nu. (1:36).    
  

Inledningen till Att föda ett barn introducerar hur Maj är slav under sin egen och alla andras 

förmodade kritik. Vi kan i linje med Espmarks resonemang skönja ett ”anonymt brus” som talar 

om för Maj vad som är rätt och fel i en ung kvinnas levnadssätt. Hon analyserar ständigt sina 

gärningar genom moderns blick och befarar att hon har begått en syndig handling som med alla 

medel måste döljas. Som Skeggs påvisar, är respektabilitet något som uppnås genom att leva i 

enlighet med andras normer och omdömen, vilket kan förklara de påtagliga skuldkänslor Maj 

känner.45 Utan någon att vända sig till tvingas Maj i ensamhet leva med den gnagande skulden.  

 
																																																													
45 Skeggs 2000, s. 107.  
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4.2. Havandeskap 

Majs försök att förtränga Tomas visar sig vara förgäves. Runesson menar att startskottet på Majs 

klassresa är giftermålet med Tomas.46 Visserligen är det då hon officiellt invigs i den Berglundska 

släkten och i den medföljande förhöjda levnadsstandarden det innebär. Men äktenskapet och 

därmed klassresan hade aldrig trätt i kraft om det inte vore för den ofrivilliga graviditeten. När 

Tomas får reda på att Maj bär på deras barn lovar han ta hand om dem och att de ska gifta sig, 

men det enda Maj tänker är ”Du känner mig inte. Jag känner inte dig.” (1:82). 

4.2.1. Dialogicitet  

Hur magens skinn börjar spänna. Fast inte som man kan tro. Den töjer sig, sakta, huden, och den bruna randen blir 
bara mörkare. Hur ful är den inte. Om det blir åderbråck kommer hon att gråta. Här kan man intensivt vilja den 
andra berättelsen – hur det faktiskt inte spelar någon roll att kroppen sväller, brister i bråck och ådror. För livets 
skull. Den andres. Att möjliggöra. Är inte det kärlek? Men livet blir ändå. (1:229).    
  

Citatet ovan låter visa att Maj känner äckel över graviditetens kroppsliga konsekvenser. Men här 

finns även en annan röst, en röst som vänder sig till läsaren och talar om för oss att visst vore det 

mer bekvämt att läsa den andra berättelsen som skriver fram havandeskapet i mer romantiska 

ordalag. Men Sandberg låter istället de obekväma tankarna träda fram och samsas om utrymme 

tillsammans med dialoger, miljöbeskrivningar och vad Maj ska hitta på till middag, precis som i 

verkliga livet. Vi som läsare får ta del av hur splittrad Maj är inför det blivande moderskapet 

medan hennes omgivning endast ser fasaden: ”Du verkar så lugn Maj. Så… erfaren. Men förstår du 

inte att jag inte är här?” (1:161).          

 Som tidigare nämnt har modern sällan lyfts fram som subjekt i sin egen rätt, trots att hon 

som Kaplan beskriver är ”överallt”. Kaplan redogör exempelvis för hur Freud ironiskt nog 

kringgick en diskussion rörande moderns subjektivitet i sina teorier om det undermedvetna.47 

Modern blir hos Freud istället begränsad till en behållare från vilken ”jaget”, det vill säga barnet, 

blir ett subjekt.48 Genom att ge modern en egen röst ifrågasätter alltså Sandberg dessa 

dominerande moderskapsnormer som placerar moderns subjektivitet i skymundan. Hennes 

berättarteknik gör oss medvetna om Majs oro och tvivel och nyanserar därmed bilden av 

idealmodern som osjälvisk och passiv såväl som Rousseaus idéer om att kvinnan skulle ha en 

inneboende och naturlig modersinstinkt – även om det är dessa normer Maj strävar efter att 

uppnå utåt sett.          

 Ebba Witt-Brattström beskriver – i sin analys av moderskapstematiken i Moa Martinsons 

																																																													
46 Runesson 2016, s. 10.  
47 Kaplan 1992, s. 8.  
48 Ibid. s. 8, 14.   
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Kvinnor och äppelträd och Sallys söner – hur moderskroppen i den västerländska kulturens 

fantasiproduktion både fascinerar och skrämmer. Å ena sidan ser vi ett hyllande av modern och 

kvinnokroppen som objekt, å andra sidan betraktas kvinnokroppens biologiska funktioner så som 

menstruation och förlossning som orena. ”I myten är kvinnan både Maria och Medusa/Medea” 

menar hon.49 Genom det dialogiska synsättet kan vi se hur Sandbergs verk replikerar dessa myter 

och åskådliggör det tabubelagda: ”hon som måste koka underbyxorna varje dag för de där säreget 

syrliga lukterna, som jästsvampar, skämt, förruttnelse” (1:90). Maj bär på ett barn hon inte vill ha 

och gifter sig med en man hon inte älskar. För att låna Witt-Brattströms ord talar subjektet med 

”kluven tunga”50 och Sandberg låter den allvetande berättarrösten ge en känga till dagens läsare 

som kanske blir besvikna över att Maj inte gör uppror:  

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. (1:281). 

* 

Runesson beskriver hur Majs grossess leder till ständiga dödsrädslor och en vilja att få sin kropp 

tillbaka.51 Att Maj önskar graviditeten ogjord och vill återta makten över sin kropp och sitt liv 

råder det inga tvivel om. Däremot skulle jag vilja understryka en kluvenhet i Majs förhållande till 

döden. Jag upplever det som att rädslan och skamkänslorna inför moderskapet är så pass 

påtagliga att döden stundom uppenbarar sig som en möjlig väg ut för Maj i hennes mest 

förtvivlade stunder: ”GASA IHJÄL SIG. NEJ.” (1:83). Men kanske även en vilja att ta död på 

barnet, eller de båda: ”Som om den där heta oljan… att få all den över sig, att skållas i fettet, 

magens spända skinn spricka sönder, krullas upp på ett ögonblick – blunda genast bort!” (1:168). Liksom 

citaten visar avfärdar Maj dessa förbjudna tankar illa kvickt, likafullt finns de där: ”De är så svåra 

att mota, tankarna. Det går så snabbt! Jag dör. Jag överlever. Jag dör. Jag överlever. Jag.” (1:92). Maj 

famlar desperat efter flyktvägar då skammen och rädslorna blir henne övermäktiga. De slutgiltiga 

alternativen som står henne till buds tycks endast vara död eller äktenskap.    

 Sandberg visar hur även okunskap rörande modersrollen var något skamligt som inte 

skulle dryftas högt. Det framkommer att Maj knappt vet hur en förlossning går till utan tror att 

magen kommer att spricka på mitten, längs med linea nigra.52 (1:247).     

																																																													
49 Witt-Brattström, Ebba, Moa Martinson, Skrift och drift i trettiotalet, (diss.) Stockholm: Norstedt, 1988, s. 118.  

50 Witt-Brattström 1988, s. 159.  
51 Runesson 2016, s. 23.  
52 ”Linea nigra betyder svart linje och uppkommer under graviditet då graviditetshormonerna östrogen och 
progesteron orsakar en förhöjd produktion av pigmentet melanin.” (”Linea nigra (pigmentsrand)”, 
www.niomanader.se/linea-negra/, publicerad 2013-07-17 (framtagen 2016-04-30)). 
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 Majs tillvaro präglas som synes av en ständig avsaknad av kommunikation, något som 

inte enbart beror på tidsandan utan även kan kopplas till hennes klassbakgrund. Runesson lyfter i 

sin uppsats fram kultursociologen Mats Trondmans resonemang om hur det inom arbetarklassen 

fanns en utbredd tanke om att ”arbete skulle premieras över känslor”.53 Även om man i Majs 

ensamma förtvivlan kan tyckas se en längtan efter förtrolighet, utgör det tabubelagda med att tala 

om känslor ett alldeles för stort hinder. Det är så djupt rotat att hon till och med reproducerar 

denna norm när andra försöker öppna sig för henne, exempelvis då Tomas anförtror Maj sina 

rädslor inför föräldraskapet: ”Håll tyst, vill hon skrika. Håll tyst om din rädsla och dina tvivel. Ska 

det till kärlek är det du som måste älska för två. Vad är det där att bli beskyddad av.” (1:108). Att 

inte visa sig svag och att ”göra rätt för sig” i rollen som hemmafru och blivande mor tycks vara 

det enda mått på respektabilitet Maj kan fortsätta att sträva efter i den enligt henne själv annars så 

skamfyllda situationen: 

Det skulle vara enkelt att börja gråta. Men att bara släppa fram flödet… var skulle det då kunna sluta? På hospitalet. 
Nej, klena nerver är för andra. Här biter man ihop för det finns ingen annan råd. (1:141–142).   
  

Majs skamkänslor över havandeskapet föregås ofta av vrede: ”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!” (1:121). En vrede som för 

dagens läsare framstår synnerligen berättigad för en tid där varken abort, preventivmedel eller 

barn utanför äktenskap ansågs acceptabelt.54 Men fångad i sitt eget huvud utan någon som kan 

bekräfta hennes befogade vrede förbyts dessa tankar snabbt i skam. Som jag har varit inne på 

tidigare blir dessutom skulden över själva tankarna i sig påtaglig för Maj. Detta kan förstås i ljuset 

av det Skeggs kallar för omvårdnadsuppvisningar respektive omvårdnadskänslor. Att 

uppvisningar av omvårdnad och intuitiva omvårdnadskänslor inte alltid går hand i hand blir 

tydligt i berättelsen om Maj då det hon visar utåt och det hon egentligen känner överensstämmer 

föga. Men som Skeggs visar förringar inte själva medvetandet om att man framför en 

”uppvisning” strävan efter att uppnå genuina omvårdnadskänslor.55 I stället framkallar 

medvetenheten om omvårdnadsuppvisningen dåligt samvete då Maj känner att hon borde vara 

naturligt omvårdande: ”jag vill kunna den här rollen utantill”. (1: 270).   

 Majs distansering från moderskapsnormer blir skönjbar enbart för oss läsare även om den 

likväl pågår inuti i berättelsen i form av Majs inre och säkerligen i många av de andra 

karaktärernas inre, vilkas tankegångar vi emellertid inte får ta del av. Medan närmandet till 
																																																													
53 Runesson 2016, s. 10. 
54 ”Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1975.” (”Rätten till abort”, www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-
fragor/Ratten-till-abort/, publicerad 2014-09-18, uppdaterad 2015-09-09 (framtagen 2016-04-30)). 

55 Skeggs 2000, s. 114.  
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normerna är den yta vilken Majs familj och vänner känner henne som. Den inre oron, vreden och 

de många frågorna normerna förhindrar Maj att yttra är – som Anna Williams beskriver det – för 

henne ”skamligt privata men i romanen blir de politiska”.56  

4.2.2. Matrilineära narrativ  

Maj är barnbarn, dotter, svärdotter, mamma och senare i trilogin även svärmor, mormor och 

farmor. I var och en av dessa roller identifierar hon sig med andra kvinnor som förfogat över 

samma titlar. Det är romansvitens fiktiva dimension, men här finns fler lager. Vi har en författare 

som genom uttalanden i intervjuer avslöjat att minnen av hennes förmödrar inspirerat till 

berättelsen om Maj. Genom romanerna ger hon dessa modersgestalter en egen röst som hon med 

jämna mellanrum även väljer att kommentera med hjälp av en berättarröst från 2000-talet. Om 

man ska dra det ännu längre går det att finna ytterligare en dimension i det att vi som läsare kan 

känna igen oss eller någon annan i Maj. Vi har alltså att göra med en fiktiv dimension, en 

författardimension och en läsardimension, vilkas röster alla är inbegripna i denna stora dialog 

rörande moderskap. Även om läsardimensionen inte är något jag kommer att gå djupare in på i 

den fortsatta analysen anser jag det viktigt att poängtera betydelsen av denna. Williams skriver:  

Det är en rikedom att så många känt igen Maj och kommit att tänka på mormor eller farmor som födde barn – deras 
föräldrar – utanför äktenskapet. På mamma som åstadkom vardagen men själv låg i skugga. Hur kändes det? Vad 
tänkte hon?           
 Visst är det också tänkvärt att böckerna väckt så många slumrande berättelser hos sina läsare om skam, 
tystnad och förnedring.57          
  

De matrilineära narrativen är hos Sandberg som synes framträdande. Maj har flyttat till en ny stad 

och mamman har insjuknat i tuberkulos. De hörs sällan, men det är som att själva frånvaron av 

modern gör hennes närvaro desto mer påträngande i dotterns medvetande. Liksom Yu beskriver 

finns det i matrilineära narrativ ofta en tydlig identifikation mellan mödrar och döttrar.58 I sin 

gravida ensamhet längtar Maj efter moderns närhet och omsorg: ”Håll mig i handen mamma. Sitt här 

intill och säg att det blir bra.” (1:76). Samtidigt personifierar mamman hennes dåliga samvete: ”Är du 

nöjd nu, Maj Sara Johanna. När du skämt ut far och mor. Men ni ska slippa, du ska få slippa besväret 

mamma.” (1:149).           

 Ett annat karakteristiskt drag Yu nämner är att uppehållandet vid det matrilineära ofta 

leder till att fadersfigurerna hamnar i skymundan.59 Mamman utgör förvisso genomgående den 

																																																													
56 Anna Williams, ”Modern i Maj. Om Kristina Sandbergs romantrilogi”, i De nio. Litterär Kalender 2016, Magnus 
Halldin (red.), Stockholm: Norstedts Förlag 2016, s. 140.  
57 Williams 2016, s. 142. 
58 Yu 2004, s. 2–3.  
59 Ibid.  
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ytterst dömande blicken hos Maj men vi kan också se glimtar av pappan i hennes tankar: ”Man 

kan se i ögonen när en kvinna har horat säger pappa. Han ska inte få se hennes blick!” (1:93). Det 

fördömande hon befarar fadern ha tycks framförallt vara kopplat till det sexuellt ”syndiga” 

medan modern är med som ett vakande öga i allt Maj tar sig för. ”Mammans språk är 

inkorporerat i Maj”, säger Williams, efter att ha beskrivit hur moderns påbud om hur saker och 

ting ska utföras ekar i Majs huvud även vid så specifika sysslor som tillredningen av en 

pannkakssmet.60 Williams beskriver dessförinnan hur ”skuldkänslorna över havandeskapet ligger 

som en barriär mellan mor och dotter” och att denna barriär är grundad i Majs föreställningar om 

hur hon dragit skam över sin familj.61 Vi blir dock varse att det inte rör sig om blott 

föreställningar i och med att hennes släkthistoria burit på en ”skamfläck” tidigare vilken inte 

betraktats med blida ögon: ”mormor med sina oäktingar” (1:80); ”Mormor som inte kunde hålla 

på sig. Det blev ungar här och där och fattigt och eländigt […]” (1:83). Den triadiska relationen 

mormor-moder-dotter i matrilineära narrativ rör sig enligt Yu bortom essentiellt moderskap och 

visar upp moderskapet i sin mångsidighet. Hon påpekar att mormodern är både mor och inte 

mor på samma gång. Förlängningen av en moder-barn relation till denna triadiska relation 

omvandlar moderskonceptet till flytande och flexibla identiteter.62 Objektifieringen av modern 

ersätts alltså – genom den triadiska formationen – av subjekt-relationer där man kan teoretisera 

moderssubjektet och den matrilineära relationen som intersubjektivitet.63 Denna intersubjektiva 

aspekt omfattar de identifikationer, förhandlingar och dialoger som det skrivande eller talande 

subjektet för med sina förmödrar eller döttrar i det matrilineära narrativet.64   

 I romanerna om Maj kan vi även se hur matrilinealismen sträcker sig utöver sina 

essentiella definitioner på andra vis. Yu menar att hennes matrilineära läsning har möjliggjort 

upptäckten av en rad samexisterande och olika former av moderskap.65  I Sandbergs verk kan vi 

se detta i form av exempelvis svärmoderns röst: 

[…] att han prompt ska ta på sig den här ungen och sämre sortens flicka utan att blinka. Sämre sorten? Ja, Maj ser 
visst fruns blick fastän hon hela tiden försöker undvika den. Flickor som blir med barn – man håller på sig när 
karlarna hettar till. Eller hur det nu var. Så länge det inte blir barn och det sköts snyggt. (1:101).   
  

Maj tror sig inte endast ha dragit skam över den egna familjen utan även över den nya släkten 

Berglund. Till skillnad från hennes egen mamma är svärmodern Tea alltid närvarande där hon 

																																																													
60 Williams 2016, s. 137. 
61 Williams 2016, s. 136–137.  
62 Yu 2004, s. 6.  
63 Ibid. s. 9.  
64 Ibid. s. 7.  
65 Ibid. s. 8.  
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bor på våningen under Maj och Tomas. Det blir tydligt att närmandet till moderskapsnormer till 

stor del sker under oket av dessa moderskapshierarkier, där äldst moder har tolkningsföreträde. 

Även om de i grund och botten delar samma våndor finns det inte i deras världsbild att försonas i 

detta, istället lever de i ständig konkurrens. Maj får sent omsider – när hon själv är mormor och 

farmor – reda på att även hennes svärmor fick sitt första barn utanför äktenskapet: ”Varför sa du 

inget Tea? Varför förenades vi inte? Åh. Som om prat var det enda botemedlet. Som om ord inte 

också… kan karva mot märgen och göra gropar, fula ärr.” (3:524). Här ser vi en sorg hos Maj 

över en försoning som uteblev, men samtidigt finns där fortfarande en påtagbar rädsla inför att 

tala om det som skaver.         

 När Maj bekymrar sig över sin gravida mage vars storlek avslöjar att det är en oäkting hon 

bär på, och Tomas svarar att barn blivit till före äktenskap i alla tider, låter Sandberg historiens 

modersröster komma till tals: ”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 

[…]” (1:270). Men Maj upplever sig ändå vara ensam med sin ängslan under havandeskapet, 

vilket förstärks ytterligare av en mängd andra modersröster. Vi hör exempelvis barnmorskans 

röst som talar om för Maj att barnafödande ”är det mest naturliga av allt som kvinnor överallt i 

alla länder och tider har klarat av.” (1:251). Precis som Nakano Glenn beskriver grundar sig det 

könsmärkta moderskapet på reproduktiva skillnader, vilket lett till att moderskap mer än någon 

annan könsaspekt fallit offer för essentiella tolkningar och setts som något naturlig, universellt 

och oföränderligt.66          

 Barnmorskan Hannes röst omfattar även det hygieniska ideal som var så viktigt i ett 

Sverige präglat av folkhemsanda: ”[…] hon klättrar ner, sköljer trasan tusen gånger tusen gånger 

– sa inte Hanne åt dig att städa golv, väggar, tak, garderober, skåp, lådor och skafferier innan 

barnet kommer. Hygienen.” (1:254). Svägerskan Titti berättar i sin tur för Maj att känslan av hur 

man sköter ett barn ”kommer av sig självt” (1:256). Och även systerns förebrående röst genljuder 

när oron gör sig påmind: ”Du är bortskämd. Ragna har rätt. Bortskämd! Tror att du är något 

särskilt.” (1:92). Nej, tvivel ska inte blottläggas och när Maj i hemlighet längtar efter tröst från 

Tomas tror hon sig inte förtjäna det: ”Har du fått det någonsin Maj? Kommer du att vika filten ömt om 

dina barn? Nu ska vi inte vara sådana och psykologisera.”(1:200). Vare sig det är berättarrösten eller 

Maj som undrar om hon själv kommer att skänka den närhet hon saknar till sina barn, visar 

citatets sista mening att det inte är en fråga som bör grävas djupare i. Genom hela trilogin blir vi 

varse att det är tabu för Maj att ge sig hän åt det själsliga.       
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4.3. Förlossning 

4.3.1. Dialogicitet  

BORDE VI LÄMNA MAJ här, nästan fullt ut öppen, redo för krystvärkar och obeskrivlig smärta. Ja, man skulle 
förstås kunna välja tystnaden. Detta kan inte skrivas, beskrivas, är ordlöst. Måste vara så? Från den muntliga sfären 
och mödravårdens sammankomster till bloggarnas på en gång privata och helt offentliga rum. 
Rättstavningsprogrammet i datorn markerar sin ståndpunkt: rött för spädbarnshud, värktäthet, linea nigra, riskuddar, 
saccosäckar, modermun, sugklocka, hemförlossning, epidural… Fast jag går ändå in i salen, där nya kvinnor 
sprittvättats och rakats rena för att hindra mordängeln på tröskeln […] (1:310).     
  

Berättarrösten gör oss medvetna om att vi ännu idag – på bloggar och på mödravårdens 

sammankomster – många gånger väljer tystnaden framför det kroppsligt orena och det fysiskt 

och psykiskt smärtfyllda. Vad gäller rättstavningsprogrammets ståndpunkt kan jag tillägga att det 

blir rött för förmödrar, modersdiskurser och modersnormer vilkas faderliga motsvarigheter alla 

passerar nålsögat.           

 Men Sandberg värjer sig återigen inte för att skriva fram kroppsligheten. Vi får följa hur 

sköterskorna frågar om avföring, ger henne lavemang och allt det där vi normalt inte nämner när 

vi talar om förlossningar. Även om vi har kunnat konstatera att Majs förmödrar har varit starkt 

bidragande till reproducerandet av de moderskapsnormer hon tvingas förhålla sig till, får man 

inte glömma att ”The Master Motherhood discourse” i grund och botten är en patriarkal 

konstruktion. Detta blir vi inte minst påminda om när Tomas blir hemskickad för att skyddas 

från det ”orena”: ”Ja, här vill vi inte ha nervösa äkta makar som ska stirra upp i sin hustrus mest 

intima och kanske tappa lusten för all framtid.”, talar barnmorskan om för Maj. (1:303).  

 För Maj själv är förlossningen kantad av genans och obehag. Hon tar mycket illa vid sig 

när hon upplever att hennes renlighet blir ifrågasatt då hon ombeds klä av sig för att allt måste 

vara sterilt. (1:302). Att Maj – som i princip är renlighetsidealet förkroppsligat – tolkar 

sköterskornas anvisningar som personlig kritik kan förklaras av att hygien, i linje med Skeggs 

studie, är en tydlig markör för respektabilitet och god omvårdnad.67 Och berättarrösten för en 

dialog med sig själv där den slutligen förkunnar att hygienpåbuden måste skrivas fram, för dem 

fanns ju där: ”[…]men var lite positiv då, ett barn ska ju födas, det största av allt, 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 […]” (1:306).  

* 

[…] Maj vet förstås inget om varma riskuddar eller att stå på knä över saccosäckar eller gunga från sida till sida i en 
gåstol, varma duschar och massage, men anklaga oss du bara, vi fick ner både barnadödligheten och mödrarna… vi räddade ju 
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kvinnornas liv – ja, Maj, det finns ingen återvändo, överlämna dig åt det naturliga förloppet […] (1:307).  
  

De kursiva raderna som konsekvent bubblar upp menar Witt-Brattström fungerar som Majs inre 

röst.68 Oavsett om det faktiskt är Majs tankar som får utlopp i det ovan kursiverade eller om det 

är de anonyma rösternas brus som ryter ifrån är kursiverna alltid lika – med Witt-Brattströms ord 

– ”drabbande som knytnävsslag”.69 Det är i det kursiverade den dialog med moderskapsnormer 

som jag försöker att ringa in blir som allra tydligast. Romanen som form erbjuder onekligen – 

som litteraturvetaren Marianne Hirsch påpekar – en plats för samverkan mellan hegemoniska och 

avvikande röster. Berättelsen är således polyvokal i det att den kan försöka begripliggöra och på 

samma gång ifrågasätta en dominerande ideologi.70 Som Williams beskriver gestaltas det pågående 

och föränderliga moderskapet även genom ”tidshoppens inskjutna kilar”.71 Citatet ovan erbjuder 

en dialog i flera skikt. Här har vi nutidsrösten som visar hur förlossningsrutiner inte är något 

beständigt. I det kursiva kan vi skymta Ellen Keys samhällsmoder som försvarar normerna 

genom att anknyta till behovet av befolkningstillväxt.72 De motstridiga rösterna sammanfattas så 

slutligen i den ironiska paradoxen att vi har att göra med det ”naturliga förloppet”.    

 När dottern Anita till sist föds befinner vi oss långt ifrån allt vad moderslycka heter: ”[…] 

ja, om det ändå fick vara ett önskat, efterlängtat, välkommet barn. Och någon vid hennes sida 

som tog emot vanmakten, ångesten, rädslan och sa det går bra, det är snart över!” (1:311). När 

svägerskan Titti sedan frågar om förlossningen var smärtsam får vi läsa: ”Äsch, svarar Maj, det 

gick bra, hur ska jag kunna säga något annat”. (1:317). Det kursiverade visar oss både hur Maj 

distanserar sig från normen, men också varför hon närmar sig den på det ytliga planet. Maj 

förmår inte säga något annat än att det har gått bra – att gå emot idén om den naturliga 

moderslyckan tycks omöjlig. Men genom att föra en dialog med Maj visar Sandberg hur det 

onämnbara icke desto minde kan bli hört, läst och yttrat.73 Hon avslöjar för oss att Maj är rädd 

och att ”[s]kräck lägger sig över det mesta ifråga om kärlek […]” (1:308).   

 Majs havandeskap och förlossning med sitt andra barn är mindre skamfylld. Med Anita 

grundade sig skammen måhända ytterst i hur hon blev till, före äktenskapet. När Maj är gravid 

med Lasse har hon hunnit förlika sig med sin nya tillvaro på ett annat sätt. Men som Sandberg 

skriver kan även skammen ha gradskillnader, hon känner fortfarande en oerhörd genans över den 

																																																													
68 Ebba Witt-Brattström, ”Lyssna på Majs inre kursiva röst”, Dagens nyheter 2015-02-02. 
69 Ibid. 
70 Marianne Hirsch, The mother/daughter plot. Narrative, Psychoanalysis, Feminism, Bloomington: Indiana University Press 
1989, s. 9. 
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72 Marander-Eklund 2014, s. 166–170. 
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nakna och utsatta situation som barnafödande innebär. Berättarrösten frågar sig: ”En lycklig 

förlossning?” (2:138). Möjligen är den det, men Maj känner också ”[…] en vag känsla att hon gick 

miste om… moderslyckan förra gången.” (2:139). Som Nakano Glenn redogör för hävdade 

psykoanalytisk teori under 1920- och 1930-talen att ”normala” kvinnor känner en längtan efter 

barn, de som tar avstånd från moderskap tar därmed samtidigt avstånd från femininitet.74 Kraven 

på att känna moderslycka blir förmodligen extra påtagliga för en person som Maj som gör allt i 

sin makt för att passa in. Att förstå sina egna känslor inför moderskapet blir i en sådan kontext 

givetvis komplicerat, som Kaplan skriver:  

How can any […] know whether what she thinks she wants really reflects her subjective desire, or whether she wants 
it because it serves patriarchy (that she has been so constructed to want to please)? Since patriarchy wants women to 
want children, in other words, how can a woman dinstiguish her desire for the child from that imposed on her?75

  

4.3.2. Matrilineära narrativ 

Vad gäller matrilinealitet under förlossningen är det framförallt den svartsjuka svärmoderns röst 

som plågar Maj, men också en irritation över Tomas bundenhet vid densamma. Hans rädsla för 

att göra modern upprörd är större än oron för Maj med sina värkar: ”Är det verkligen bara fyra 

minuter emellan [– – –] men om vi bara blir hemskickade, då har vi väckt mamma i onödan, din 

mamma, är det därför, för att du är rädd att väcka den där jäkla gamla… häxan, är det hon som vill 

att jag ska dö i barnsäng och inte få ett levande barn, va, är det så?” (1:301).  

* 

[…] dom sa att jag skulle få en pojke, alla sa det, kommer dom att bli arga på mig nu […], är det maken som ska ha 
en son? Nej, Maj måste skaka på huvudet, men att vara flicka i den här världen, man beundrar och högaktar och vurmar för män, 
inte sant, vad är en flicka… och allt detta dravel är ju löjeväckande, med det är inget påhitt. Tant. Det är klart att tant 
inte accepterar en flicka. Enda skälet att godta denna mésalliance var ju att ungen åtminstone skulle föra namnet, 
släktens namn, hennes makes namn vidare, svärdottern har ju inget namn att komma med […] (1:313).  
  

Som om det inte räckte med alla andra normer som omger moderskapet, känner Maj dessutom 

krav på sig från ”tant” (svärmodern) att få en son. Barbara Katz Rothman menar att 

kärnbetydelsen i begreppet patriarkat springer ur det patriarkala släktskapet. Hon hänvisar till hur 

det i Första Mosebok går att finna en tydlig ståndpunkt för patriarkalt släktskap då varje man från 

Adam och framåt vill frambringa en son i sin egen avbild: ”In a patriarchal kinship system, 

children are born to men, out of women. That is, women in this system, bear the children of 
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men.”.76 Även om det inte är Tomas önskan att få en son, utan svärmoderns, säger ändå det 

faktum att det överhuvudtaget förkommer en oro över barnets kön något om hur denna ideologi 

är seglivad. Sandberg låter också berättarrösten kommentera detta som för att förekomma läsares 

eventuella invändningar: ”[…] och kom inte och säg att det är överdrivet uråldrigt gammalt mög, 

för det finns än och gör fortfarande ont där det drabbar.” (1:314).     

 De anonyma rösterna brus personifieras som tidigare nämnt även av barnmorskorna. Maj 

tänker ständigt på hur omgivningen uppfattar henne och övertolkar det mesta som kritik riktad 

mot henne. När barnmorskan Hanne glömmer att säga adjö till Maj tänker hon instinktivt: ”[…] 

hon tycker inte om mig, hon ser att jag inte är någon bra mor, att jag saknar handlaget, känslan, men lär mig då, 

säg hur jag ska göra!” (1:315–316).        

 Visst får Maj genom Sandberg en egen röst. Vi kan genom hennes tankar och de många 

generationer mödrar vi där får ta del av, se hur motstridiga rösterna vad gäller moderskap är. Men 

man får inte glömma att det är just narrativet som åskådliggör denna subjektiva röst. 

Matrilinealiteten Maj erfar inuti berättelsen är långt ifrån en positiv sådan: ”Men om värkarna inte 

vill och Maj har inte läst förlossningslitteratur, inte invigts av kloka gummor, mödrar och 

svärmödrar, medsystrar.” (1:300). Nej, Maj invigs inte i någon trygg gemenskap av förmödrar och 

medsystrar, det matrilineära fungerar för henne i stället genomgående dömande och alienerande. 

För att låna Skeggs ord så bidrar detta till att Maj till slut producerar sig själv som subjekt i linje 

med andras normer och omdömen för att uppnå respektabilitet.77 Normerna cementeras så pass i 

henne att hon så småningom själv bidrar till att föra dem vidare.  

4.4. Den kärlekslösa moderskärleken 

4.4.1. Dialogicitet  

Tänk att av tusen tillfrågade mödrar är två tredjedelar osäkra på sin förmåga att sköta ett barn. Maj vet inte det. Hur 
folkhemmets Stockholmsmammor går i sina små lägenheter utan att dela sina tvivel med någon. Bara skrifternas 
imperativ. Hade den vetskapen kunnat trösta henne? Men i veckotidningars frågespalter finns inget utrymme för 
tvekan – i läkarvetenskapens svar på hur en mamma på det rätta sättet ska handskas med sina barn. (2:176–177). 
  

Sandbergs romansvit skänker ett välbehövligt utrymme för tvekan när hon skildrar en tid där 

normer kring moderskap institutionaliserades bland annat genom läkarvetenskapen. Tacksamheten 

rinner som en kommenderande uppmaning genom hela trilogin. Var inte förtrolig och prata om 

dina bekymmer, för då stämplas du som otacksam. När Maj undrar om inte barnet kan nöja sig 

																																																													
76 Barbara Katz Rothman, ”Beyond mothers and fathers: ideology in a patriarchal society”, i Mothering. Ideology, 
Experience, and Agency, Evelyn Nakano Glenn, Grace Chang & Linda Rennie Forcey (red.), London: Routledge 1994, 
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77 Skeggs 2000, s. 107. 
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med nappflaska för att det smärtar när Anita ska ta tag i bröstvårtan, får hon höra av andra 

mammor att man kan bli tokig om man inte ger barnet bröstet, och att man ska vara glad för att 

man överhuvudtaget kan amma (1:322.) Hela tiden pådyvlar omgivningen henne vad hon borde 

känna. När hon vid Anitas födsel får höra att hon måste vara ”så lycklig, så lättad, ett sådant 

välskapt barn…” (1:329), är det givetvis svårt att ge sken av något annat än tacksamhet. 

 Bortsett från det ekonomiska ansvaret, anses det naturgivet att Maj ska stå för hela den 

praktiska omsorgsbiten inbegripet barnuppfostran. Den ständiga ängslan för att det ska ”se bra 

ut” följer henne från det att barnen är små till vuxen ålder, vilket gör att kärleken alltid får stå åt 

sidan.  

* 

När Anita är nyfödd och Maj återhämtar sig från förlossningen blir hon lättad varje gång 

sköterskorna bär ut barnet efter amningen som sker var fjärde timme enligt strikta regler. (1:318). 

Utan att överdriva är Maj rädd för precis allting som har att göra med den barnomvårdnad som 

nu förväntas av henne – ”jag kommer att snubbla, tappa henne ner på stengolvet, huvudet” (1:314) – och 

hon föreställer sig att sköterskorna tycker att hon har ”osäkert, nervöst handlag, visar ingen sann 

tillgivenhet”. (1:318). Men det hon tycks frukta mest är det kärleksfulla ansvar – eller kanske rädslan 

för att misslyckas med samma ansvar – som tillfaller henne: ”är det bara mig det hänger på, min kärlek 

eller dess frånvaro, säg att det inte bara är jag… min dotter, mitt barn. Rädslan som skrymmande skymmer 

kontakt.” (1:315). Som Williams skriver lägger berättelsen om och om igen ”i dagen hennes brott 

mot myterna”.78 För att överhuvudtaget kunna hantera sin nya och ovana roll som mamma 

inrättar Maj ett mekaniskt omsorgssystem med ”[m]attider, blöjbyte, bad och samma sovtider 

varje dag” (1: 337).           

Hel och ren och mätt i magen. Sådant som skaver när det saknas. Maj kan ge Anita och Lasse allt det, varje dag. Men 
det andra? Det mer svårbeskrivna, det osynliga vaccinet som bara ska finnas hos den heliga modern? Eller bara den 
vanligt goda modern? En uppmuntrande – men aldrig för skoningslöst kravfylld blick. En öm kärlek – men inte 
kletigt närgången. En ständig närvaro – men också ett svalkande avstånd. (2:186).     
  

Osäkerheten kring de intuitiva omvårdnadskänslor Maj förväntas ha betyder inte nödvändigtvis 

att hon inte alls bryr sig om sina barn, tvärtom tycks hon låta den praktiska omsorgen 

kompensera för hennes oförmåga att uttrycka kärlek. Men som Witt-Brattström beskriver växer 

bitterheten hos Maj ”när familjen inte förstår att omsorg är konkret visad kärlek.”79 Hon lyckas 

också ursäkta inför sig själv den bristfälliga bekräftelse hon ger barnen. När barnen åker skridskor 
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tillsammans med kusinen Henrik ropar svägerskan uppmuntrande hejarop åt sonen, men för Maj 

bär det motstånd att göra detsamma: ”Skulle inte Anita bara skämmas om Maj började ropa och 

hojta?” (2:364).  Det är aldrig en fråga om en alltigenom kärlekslös moderskärlek, utan snarare 

om en rädsla för kärlek och vad den kan göra med en. Men Sandbergs berättare vill inte heller 

döma de föräldrar som kanske inte känner någon kärlek till sina barn, och för så återigen en 

dialog med den mängd motstridiga röster som omfattar moderskapet (eller föräldraskapet): 

 

Men de kvinnor – och män – som omöjligt kan leva upp till det goda omvårdande föräldraskapet, trygg anknytning, ja 
ni vet, de som kanske trivs bäst med en gles kontakt och avstånd – ska du dit och döma dem också? Jag vet inte. Jag 
vet bara att gamla sedvänjor och expertisens påbud verkar kunna vara lika illa, eller lika gott. Men rösterna! Så 
malande, påträngande. (1:349–350). 

* 

Trots att Maj själv längtar efter den närhet och gemenskap hon inte lyckas erbjuda sina barn 

vågar hon inte närma sig det rummet. Detta resulterar tragiskt nog i att hon under hela sin tid 

som mamma bär runt på ett oförlöst missnöje. Maj försöker att kontrollera och förtränga sina 

bångstyriga tankar om vrede, sorg och osäkerhet genom idogt städande, matlagande och 

fostrande. Hon tvingas dessutom stå ut med makens perioddrickande och visst förekommer det i 

de stunderna tankar på ett annat liv. Men påbudens makt blir märkbar när hon inte ens kan förmå 

sig att lämna Tomas då han i ett tillstånd av delirium har försökt attackera henne och Anita med 

kniv: ”Vill hon verkligen frivilligt göra Anita till ett skilsmässobarn? Du måste stanna hos honom Maj. 

Du har sagt ja, du har fött hans barn. Varför lurar du dig själv att det finns en enkel väg ut?” (1:484). Som 

för att uthärda den klaustrofobiska situation hon befinner sig i famlar hon efter ursäkter som kan 

släta över Tomas beteende:  

 

När sanningen är för svår blir det omskrivning och dikt. Han var väl utarbetad – tror du verkligen… men män i hans 
ålder brukar ju ta sig ett järn – nej, men han menade säkert inte så – överdriver du inte en smula? [– – –] Kriget Maj. 
De osäkra tiderna. Ska du gå ifrån din make och stå utan försörjning? (1:476).     
  

Men till slut tar sig det själsliga lidande som oavlåtligt plågar henne somatiska uttryck. Hon 

beskriver för doktorn hur hjärtat ”rusar och far och tycks inte alls följa någon tydlig och taktfast 

rytm.” (2:320). Doktorn som inte hittar något fel på hennes hjärta frågar istället om hon har det 

bekymmersamt, varpå Maj svarar: ”Oh nej, svarar hon, jag har det så bra. Med det ekonomiska 

och… jag har inget att klaga på.” (2:320). Maj känner olust inför de närgångna frågorna och 

befarar att doktorn tror att hon är tokig. I en tid där okunskapen kring psykisk ohälsa ter sig 

tämligen utbredd, verkar det för Maj inte finnas något mellanläge, antingen är man glad och 
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bekymmersfri eller galen. Hon upplever det som att doktorn har sett rakt igenom henne: 

”Hennes hopplösa, fåniga, galna tankar. Så spärrar de in henne! Skärp dig! Nu får det vara nog! Vad 

skulle mamma… gå ut och piska mattorna så mår du strax bättre. Din arvedel är inte ångest – 

den är att arbeta i ditt anletes svett.” (2:324). I Majs världsbild är det rent ut sagt farligt att tala 

klarspråk, hon kan ju bli inspärrad. Och här skymtar även mamman förbi, vars förmodade åsikt 

talar om för henne att det är arbete som är lösningen, inget annat.     

 När Maj sedermera blir inlagd för insulinbehandling på lasarettet i Örnsköldsvik för vad 

hon tror är socialt accepterade fysiska åkommor blir hon stolt och nästan lite upprymd, som att 

hon äntligen får den uppmärksamhet hon längtat efter. Samtidigt påpekar Tomas att ”han trodde 

att insulinbehandling främst var för att lugna oroliga patienter.” Men han tillägger snabbt att ”det 

är en nyhet för honom att man använder det i den somatiska vården”. (2:327).  

 Majs oförmåga att visa Anita kärlek renderar även en avund gentemot Tomas förmåga att 

lyckas med detsamma. Avunden inför deras band gör att hon riktar sin bekräftelse till Lasse 

istället, när han är nyfödd får vi läsa: ”Bestämmer hon sig inte redan här, vi förstår varandra på ett 

särskilt sätt, vi liknar varandra du och jag, och nog borde väl Anita vara ganska nöjd nu, när hon får 

pappa helt för sig själv.” (2:141). Hon anser det helt enkelt rättvist att ge Lasse mer 

uppmärksamhet då Tomas håller av Anita mest. Men som Sandberg skriver fram: ”Som om det 

var rättvisa det gällde. Barnen med sina behov.” (2:142). För ytterst kanske det inte handlar om 

att bekräfta barnen, utan att hon snarare själv suktar efter bekräftelsen från dem. Istället för att 

motverka avunden genom att visa mer kärlek hanterar hon den genom känslokyla: ”Varför är du 

så hård mot Anita?”. (2:142). 

4.4.2. Matrilineära narrativ  

Finns inte i varje föräldraskap en absolut nejpunkt mot vilken alla handlingar spelar, det mest förbjudna, det som aldrig 
får upprepas från den egna barndomens… brist. Det som paradoxalt nog kan bli det som grumlar samvaron och 
leder till övertramp man inte ens är medveten om. För att det hindrar en från att se sitt barn. [– – –] Kanske blir Majs 
viktigaste hållpunkt: Jag ska hjälpa Anita med städningen när hon behöver det. Så som min mamma aldrig kom 
resande när jag behövde henne. Allt vad jag kan ska jag ge henne! (1:384)     
  

Visst kommer Maj farande för att ”bistå med sitt kunnande” om städning när Anita mot slutet av 

romansviten väntar sitt första barn. Fast Anita är gravid i nionde månaden anser Maj att hon 

klarar av att putsa fönstren, för ”[n]og borde det vara skönt för henne att ha det bortgjort?” 

(3:513). Maj viftar bort Anitas irritation med att hon bara vill vara behjälplig. Sandberg räds ej att 

skriva fram en osympatisk Maj där hon står bredvid Anita och försöker få syn på fläckar hon 

missat. Nu är det omvända roller, nu är Maj den dömande modern. Vi ser alltså hur Maj mer eller 

mindre blir medskyldig i spridningen av de normer hon tidigare vantrivts med.  
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 Redan när Anita är i skolåldern projicerar Maj sin utseendefixering på dottern: ”Du såg 

väl att du var finast klädd av flickorna? Inte hade vi något att skämmas för.” (2:229). Majs 

förmaningar om hur en liten flicka ska bete sig är många: ”[…] så där trumpen och skrämd ser 

hon inte söt ut alls. Försök verka lite gladare, viskar hon. Annars blir ju dina skolkamrater rädda 

för dig.” (2:228). Senare i böckerna när Anita behöver glasögon är Maj i sin självupptagenhet helt 

oförstående inför hur dottern har mage att skämma ut henne genom att springa gråtandes ut från 

optikern. Tomas propsar å sin sida för att de måste vara förstående: ”Hon har ju fått för sig att 

hon är fulast i klassen. Var kan hon ha fått det ifrån?” (2:442).     

 Maj närmar sig alltså sina förmödrar allt mer. Precis som Sandbergs berättare tidigare 

delgav läsarna att svärmodern Tea måste ”ösa sin egen rädsla för att vara en misslyckad mor på 

någon” (1:412) tycks det nu vara Anita som får ta smällen för Majs rädslor. Genom att föra 

påbuden vidare bevisar sig Maj normal. Det handlar också om att hon fortfarande längtar efter 

bekräftelse från sin egen mor. För Maj är alltjämt dotter i sinnet och tycks handla i enlighet med 

vad hon tror skulle göra den framlidna modern stolt: ”Att mamma skulle säga vad du gör det bra, 

Maj. Jag ser hur ren och snygg du håller både dig själv, ditt hem, din dotter. Det gör mig stolt.” 

(2:104). Maj hänger sig alltså åt kritik av Anita trots sina egna behov av bekräftelse. ”Kanske 

handlar det om rädslan att förlora sitt ansikte inför den andre. På tu man hand. Så bara 

hemtjänstens flickor får höra hur mycket du uppskattar Anitas besök.” (2:105). Efterhand märker 

vi hur Majs förmaningar är inkorporerade hos Anita på samma vis som Majs mamma var hos 

henne: ”Håll assietten under, påminner Anita, annars blir mamma sur.” (3:341).  

 Maj har genomgående mer överseende med Lasse som inte behöver utstå hennes 

dömande blick i lika hög grad. När Lasse missköter sig avfärdar hon det som pojkstreck och ”var 

inte bröderna på sin tid likadana?” (2:443). Han får dessutom mer bekräftelse för sina bristfälliga 

resultat i skolan än vad Anita får för sina prestationer: ”[…] alla kan inte vara bäst i klassen, säger 

hon tröstande. Måste Anita stå intill och triumfera?” (2:431). Maj förstår inte vad Anita ska med 

sitt läshuvud till: ”Vilken man vill ha en kvinna som är skarpare… söt, snygg, prydlig, proper, praktisk, 

huslig, smärt, smidig, sensuell, trofast.” (2:370).        

 När Anita under perioder är nedstämd eller inåtvänd kungör kursiverna Majs bitterhet. 

”Nu förstår du kanske hur jag har haft det. Du som är så för din pappa.” (2:422); Se mig, se allt vad jag gör 

för er.” (3:162). Maj som har gett dottern allt det där materiella som hon själv saknade under 

uppväxten tycks inte förstå hur andra faktorer kan ligga bakom lidande, och uppfattar Anitas 

nedstämdhet som otacksamhet. Här finns onekligen ett ingrott förakt för svaghet: ”Maj tycker väl 

inte att man ska sjåpa sig. Varken flickor eller pojkar ska gnälla över minsta lilla, nej gnället måste 

man behålla för sig själv. Sjåpar inte du dig, Maj?” (2:357). När Anita under studietiden i Lund 
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slutligen blir inlagd för depression kan Maj inte begripa det: ”Anita som har haft allt ett barn kan 

drömma om! Utom kärleken från en mor? [– – –] Jag har gjort allt som stått i min makt för att rusta henne 

för livet! Allt som står i min makt.” (3:352).      

 Witt-Brattström belyser hur bitterheten i romanerna om Maj bidrar med något 

betydelsefullt till den litterära tradition som finns om mödrars verklighet. Maj blir precis som 

karaktären Sally i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd bärare av de motsättningar moderskapet 

rymmer. Men som Witt-Brattström lyfter fram fick själva bitterheten inte något egentligt 

utrymme hos Martinson.80 Som Nakano Glenn påpekar förhindrar den dominerande 

moderskapsideologin mödrar från att utveckla egna intressen och drömmar. Bitterhet och 

frustration framstår således inte som särskilt överraskande konsekvenser av den dygnet-runt-

hängivenhet som förväntas av mödrar. Ändå betraktas dessa negativa känslor som allt annat än 

moderliga.81 När Kristina Sandberg lyckas fånga den bitterhet som kan uppstå och till och med 

förgöra en människa sätter hon fingret på det trälarbete som moderskap fortfarande kan 

innebära. Witt-Brattström understryker nämligen hur Sandbergs verk speglar ett problem som 

existerar än idag. Även om kvinnor inte längre är hemmafruar tillfaller fortfarande huvudansvaret 

för den vardagliga omsorgen av familjen kvinnan, och för dessa kvinnor råder ”gnällförbud”.82 

Genom att blottlägga Majs bitterhet, ser vi alltså återigen hur Sandberg replikerar 

moderskapsnormer som fordrar osjälviskhet.       

 I bitterheten ser vi också ekon av Majs klassbakgrund, vilket exempelvis framgick i Majs 

tolkning av Anitas nedstämdhet som otacksamhet. Detta korresponderar med Yus resonemang 

rörande hur den matrilineära aspekten tenderar att bli mer märkbar i upprätthållandet av 

marginaliserade grupper.83 Visserligen resulterar klassresan in i en mer borgerlig miljö att Maj 

ständigt är rädd för att hennes enkla bakgrund ska avslöjas. Men som Skeggs beskriver kan 

strävan efter respektabilitet också ”vända upp och ner på klassindelningar”. När 

arbetarklasskvinnorna i Skeggs undersökning gör anspråk på att uppfylla idealet om det 

omvårdande jaget kan de nämligen hävda sig moraliskt överlägsna medelklasskvinnorna, ”som 

genom att bortackordera sina barn beter sig onaturligt och oansvarigt, utan känsla för omsorg 

och omvårdnad”.84 Detta påminner om hur Maj klagar på att väninnorna som får hjälp av sina 

mödrar med barnomsorg är lata och bortskämda. (2:117).     

 Moderskapet skymtar, som vi har sett, fram i de flesta relationer i Sandbergs verk. Genom 

																																																													
80 Witt-Brattström 2015 & Witt-Brattström 1988, s. 124. 
81 Nakano Glenn 1994, s. 10. 
82 Witt-Brattström 2015. 
83 Yu 2004, s. 2–3. 
84 Skeggs 2000, s. 115.  
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den matrilineära läsningen går det som sagt att upptäcka olika former av moderskap. I trilogins 

avslutande del yttrar sig detta bland annat i konkurrensen med svärdottern Jane och med Anitas 

svärmoder. Majs svartsjuka och fortsatta osäkerhet inför modersrollen framgår tydligt i 

förhållande till dessa andra mödrar. När Anita berättar om att hennes svärmor följer med i 

nyheterna varje dag väcks en vrede hos Maj: ”Ursäkta att jag inte har suttit kloss vid radion eller över 

morgonbladet. Men ni har alltid haft rent och snyggt och vällagad mat.” (3:489).  

* 

Det finns trots allt flyktiga ögonblick av närhet. När Anita bara är några år gammal och ber 

modern berätta om när hon var liten invigs Maj i en för henne främmande känsla av uppriktig 

gemenskap. Det blir ett fint samtal som lockar Maj till gråt: ”Kommer det tårar? Ja. Måtte hon inte 

förstöra. Dröj Maj, dröj. Håll om Anita.” (2:188). 

Kan det vara så här enkelt? Att prata med varandra utan att anmärka på smuts runt munnen eller alltför långa och 
sorgkantade naglar? Inte gnatigt upprepa att det är sovdags utan viga tiden, verkligen viga tiden åt att viskande vila 
med varandra om kvällen. (2:188).         
  

Men det är inte så enkelt för Maj. Barnet i Anita har en oförställd blick som ännu inte kan döma, 

och kanske är det därför Maj för en stund vågar släppa på de fasader som när dottern blir äldre 

istället hålls skoningslöst intakta. Kärleken till Anita får då sitt utrymme i tankarna. När Anita 

återvänder hem efter att ha varit inlagd för depression tänker Maj ”Nu släpper jag dig aldrig. Jag ska 

vaka över dig till min död.” (3:355).        

 Men i slutändan når de ändå inte fram till varandra. Den kärlek för Anita som Maj inte 

kan formulera i ord förblir isolerad i hennes inre. Yu menar att den narratologiska utvecklingen i 

matrilineära narrativ ofta följer mönstret: missförstånd, försoning och slutligen erkännande 

mellan mödrar och döttrar.85 Det lyckliga slut hon menar sig ha sett anser jag alltså inte står att 

finna inuti berättelsen om Maj. Däremot kanske Sandberg tar på sig ett än viktigare uppdrag, 

genom att erbjuda dessa förtrycka modersröster ett erkännande utanför berättelsen för oss läsare, 

just genom att ge oss en inblick i deras situation och förhålla sig trogen till tidsandan. I enlighet 

med Kaplans resonemang vore något annat inte trovärdigt: 

My premiss is that women, like everybody else, can function only within the lingustic, semiotic constraints of their 
historical moment – within that is the discourses available to them. We cannot, thus, expect in the mid-nineteenth 
century the kind of feminist consciousness that erupted in the 1970s […]86     
  

																																																													
85 Yu 2004, s. 7–8.  
86 Kaplan 1992, s. 16. 
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Sandbergs berättare sätter huvudet på spiken: ”Man måste inte älska dig, Maj. Men låta dig finnas 

till.” (3:28). 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med den här undersökningen har varit att analysera hur Kristina Sandbergs Att föda ett barn, 

Sörja för de sina och Liv till varje pris förhåller sig till normer kring moderskapet. De dominerande 

modersdiskurser jag menar att romanerna förhåller sig till kan sammanfattas med att 

moderskärlek och barnuppfostran naturligt anses tillfalla kvinnan. Idealmodern förväntas vidare 

vara osjälvisk och passiv. Utbildning, karriär och egna intressen anses därmed vara skadligt för 

moderskapet.            

 Jag har i linje med Espmarks resonemang kunnat urskilja en dialog där romanerna om 

Maj både närmar sig och tar avstånd från dessa normer. Jag har stundvis refererat till 

moderskapsnormerna med Espmarks ord ”de anonyma rösternas brus” då det omöjligen går att 

identifiera dessa röster i sin helhet. Men genom att använda mig av Yus resonemang rörande 

matrilineära narrativ har en del enskilda röster i form av andra mödrar utkristalliserats. Dessa 

mödrar är i romansviten nämligen inte bara offer för moderskapsnormer, utan också medskyldiga 

i reproducerandet av desamma. Som jag har varit inne på fungerar det matrilineära för Maj 

därmed alienerande och dömande. Men då detta är den enda mall Maj har att gå efter agerar hon 

på samma känslokalla vis gentemot dottern Anita. Sandberg lyckas med detta fånga ett 

internaliserat kvinnoförakt som fanns hos både kvinnor och män vid tiden då romanerna utspelar 

sig.            

 Jag har genom undersökningen kunnat konstatera att skuld är en stark bidragande faktor 

till att Maj närmar sig moderskapsnormer. Hon känner rädslor och skam inför barnet som blivit 

till före äktenskapet och de kroppsliga förändringar en graviditet innebär, men också över sin 

oförmåga att känna moderslycka när hennes dotter föds. Vi får ta del av hennes förtvivlan 

samtidigt som omgivningen endast ser den perfektion hon strävar efter att påskina, vilket 

överensstämmer med idealet om den osjälviska modern. Svårigheten att närma sig det själsliga 

präglar Maj genom hela romansviten. Upprätthållandet av fasader kan förklaras med Skeggs 

resonemang rörande respektabilitet, vilket är något som endast kan uppnås genom att leva helt i 

enlighet med andras påbud. Sandberg skildrar även en klassresa som inverkar på Majs ovilja att 

dela med sig av sina tvivel, då det inom arbetarklassen var tabu att tala om känslor.   

 Men genom att Sandberg låter oss ta del av Majs inre och därmed skriver fram henne som 

subjekt blir vi medvetna om Majs splittrade känslor inför moderskapet. Sandberg vill visa hur 

samhället faktiskt såg ut i mitten av 1900-talet samtidigt som hon experimenterar med vad 

mödrar kan tänkas ha känt inför de många påbud som då var förhärskande. Hon nyanserar 

således bilden av idealmodern som osjälvisk och passiv och ifrågasätter på samma gång idén om 



	

	

33	

att det skulle finnas en inneboende och naturlig modersinstinkt. I de för Sandberg så 

karakteristiska kursiverna ser vi vad bristande kommunikation kan göra med en människa. Här 

träder de obekväma och ofta bittra tankarna fram. En bitterhet som rinner ur kravet på modern 

att helt försumma sina egna intressen till förmån för omsorgen om andra.   

 Sandbergs berättare knyter även an till nutidens såväl som historiens modersröster och 

visar därmed upp moderskapets ständiga föränderlighet, vilket i sin tur dementerar myten om det 

”naturliga moderskapet”. Kristina Sandberg fyller med sin romansvit det hål som avsaknaden av 

kommunikation för romankaraktären Maj ger upphov till. Williams skriver: ”Som i en palimpsest 

är hennes utåtriktade jag överskrivet av hennes inre. I det dubbelskiktet befinner sig romanens 

litterära och ideologiska sprängkraft.”87 

Min förhoppning med denna uppsats var att visa på hur kluvenheten inför moderskapet i 

romanerna om Maj rymmer ett feministiskt värde. Sandberg kan tyckas ge sig in på ett minerat 

territorium då hon beskriver en hemmafru och mor som inte slår sig fri. Hon ger sig även in på 

det relationella området som liksom Yu beskriver har förknippats med essentiell kvinnlighet. För 

att fånga den sociala konstruktion som moderskap är beskriver Nakano Glenn att man måste 

studera det avvikande snarare än det universella moderskapet.88 Det Sandberg gör är däremot 

något så intressant som att skriva fram ett (utåt sett) universellt moderskap, men i det hitta 

variationerna som ifrågasätter myterna. Hennes romansvit är på många sätt en försoning som 

låter oss förstå att det inte var så lätt att bryta sig fri och som närmar sig dessa mödrar på deras 

historiska villkor. Genom att visa att känslorna inför moderskap trots detta kan tänkas ha varit 

långt ifrån essentiella ger hon dessa mödrar ett feministiskt erkännande. Kristina Sandbergs 

böcker om Maj ställer onekligen frågor till moderskapet och är således en del i en alltjämt 

pågående diskussion om vad det är att vara mor.  

 
 
  

																																																													
87 Williams 2016, s. 140. 
88 Nakano Glenn 1994, s. 5. 
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