
 

 

  
 
 

7/1-2016 

 
 
 
Kandidatuppsats 
 
 

 
 

Alla döttrar har mödrar och alla mödrar är döttrar 
En analys av mor-dotterrelationens litterära gestaltning genom några 

svenska romaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Marina Puljar 
Handledare: Peter Forsgren 
Examinator: Piia Posti 
Termin: HT15 
Ämne: Litteraturvetenskap 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2LI10E 



 

2 

Innehållsförteckning � 
1. Inledning……………………………………………………………………………………3 

 1.1 Syfte, teori & metod………………………………………………………....4 

 1.2 Forskningsöversikt…………………………………………………………..5 

 1.3 Nedslag i mor-dotterrelationen: Moa Martinsons Mor gifter sig……………7 

2. Analys……………………………………………………………………………………….8 

 2.1 Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna……………………………………….8 

 2.2 Ulla Isakssons Födelsedagen………………………………………………11 

 2.3 Negar Nasehs Under all denna vinter……………………………………...13 

 2.4 Jämförelse………………………………………………………………..…15 

  2.4.1 Individualitet……………………………………………….16 

  2.4.2 Kärlek & sexualitet……………………………………...…19 

  2.4.3 Moders-mordet…………………………………………….21 

3. Avslutande reflektioner och sammanfattning…………………………………………..22 

4. Källförteckning…………………………………………………………………….……..25 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

3 

1. Inledning 
Redan i mytologin återfinns myter som talar om förhållandet mellan mor och dotter som 

någonting komplext och starkt sammanbundet. I den grekiska myten om Demeter, grödans 

och sädens gudinna, förlorar hon dottern Kore till dödsriket där hon istället också får namnet 

Persefone. I sin sorg över dotterns försvinnande upphör all växtlighet och en hungersnöd 

breder ut sig, vilket pågår ända tills Demeter slutligen får återförenas med dottern. (NE, 

23/11-15) Få känner kanske till myten om Demeter, men däremot känner möjligtvis desto fler 

till myten om Oidipus, vilken resulterat i välkända begrepp inom psykoanalysen.  

 I min G2-uppsats valde jag att behandla den litterära gestaltningen av 

förhållandet mellan mödrar och döttrar eftersom jag fann just denna tematik vara 

underrepresenterad i litteraturen i jämförelse med andra familjerelationer. Den har råkat bli 

bortglömd, blivit förbisedd. Sett i en litteraturtradition kan man tala om att modern allt som 

oftast är död. Jag kan exemplifiera med litterära klassiker; alltifrån Jane Austens Emma 

(1816) och Gustave Flauberts Madame Bovary (1856) till Felix Saltens Bambi (1923) och 

Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (1945). Alla vilka samtliga representerar moderlösa 

romaner. Ebba-Witt Brattström benämner så moderns roll i skönlitteraturen som ett litterärt 

mordoffer. Där hon, om hon inte redan är död, tillskrivs adjektiv som blek, likgiltig, kall, 

ovänlig eller vansinnig. (Witt-Brattström, s. 212) Jag ville med min uppsats söka svar på vad 

som skedde i litteraturen när modern istället fick ta plats i diegesen, samt vad som hände i det 

bitvis försummade förhållandet mellan henne och dottern. Jag utgick då från två romaner, 

men vill nu i kandidatuppsatsen bredda ämnets gränser ytterligare genom att tillföra flera 

romaner i analysen.  

 Utgångspunkten för följande uppsats kommer så vara en av de två romanerna 

som utgjorde primärlitteraturen i min G2-uppsats, Moa Martinsons Mor gifter sig (1936). 

Med avsikt att avgränsa och precisera ämnet har jag valt att helt utesluta Toni Morrisons 

Beloved (1987) som jag också använde i tidigare uppsats, för att istället hålla mig till enbart 

svenska författarinnor som verkat under de nästkommande 50 åren efter Martinson. Jag väljer 

då Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976), Ulla Isakssons Födelsedagen (1988) samt 

Negar Nasehs Under all denna vinter (2014).  

 Kerstin Thorvall debuterade under sent 50-tal och var sedan verksam in på tidigt 

2000-tal. En av hennes mest framstående verk är just romanen Det mest förbjudna, vilken 

också delvis är självbiografiskt baserad. Romanens skildring av mor-dotterförhållandet är 
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intressant för analys därför att den är naken och ohämnad samt anspelar på sexualitet och 

erotik, vilket kom att orsaka kontrovers vid publiceringstiden.  

 Ulla Isaksson tillhör egentligen en tidigare generations författare än Thorvall, 

men Födelsedagen är ett av hennes senare verk och ställs därför senare i uppsatsens ordning. 

Isaksson var verksam från tidigt 40-tal till 90-talets mitt och har under sitt författarskap 

behandlat tematiken mor-dotter i flertal böcker, så som Klänningen (1959) och Paradistorg 

(1973), men aldrig i den omfattningen som hon gör i Födelsedagen. I romanen beskrivs en 

mångbottnad mor-dotterrelation där dess skildring tar plats utifrån samtliga karaktärers 

perspektiv, återberättat genom känslor och tankar kring minnen från det förflutna. Att 

förhållandet utspelar sig på så många nivåer gör den föredömlig för en djupgående analys.  

 Slutligen, romandebutanten Negar Nasehs och hennes Under all denna vinter. 

Denna väljer jag eftersom denna ligger nära i tiden för mitt eget skrivande. Handlingen är 

placerad i nutid och kan så ge en modern inblick i hur relationen tar uttryck idag, men också 

påvisa hur den fortfarande är sig lik i jämförelse med tidigare litterära gestaltningar. 

 

1.1 Syfte, teori & metod  

 Mitt syfte med kandidatuppsatsen är således att söka besvara hur mor-

dotterrelationens litterära uttryck varieras genom romanerna. För att göra detta kommer jag 

arbeta utifrån att besvara ytterligare frågor vilka samtliga härleder till uppsatsens främsta 

 syfte.  

o Om vad och hur framställs förhållandet mor-dotter? 

o Finns det likheter och olikheter mellan böckernas gestaltning av temat? 

o Hur kan eventuella överenstämmelser eller skillnader förklaras? 

För att besvara ovanstående frågor kommer jag i uppsatsen att exemplifiera med textutdrag 

från romanerna, samt även tillämpa vissa teorier för att kunna förklara och redogöra för 

relationens litterära uttryck.  

 Inledningsvis kommer jag kort att presentera resultatet av G2-uppsatsens analys 

kring Moa Martinsons Mor gifter sig för att på så sätt lägga grunden för analysen i denna 

uppsats, samt också för att introducera grundläggande teoretiska begrepp som kommer att 

återkomma i analysen av de andra romanerna. Därefter inleds analysen genom att varje roman 

tillägnas ett eget avsnitt där varje enskild romans gestaltning av tematiken mor-dotter 

redogörs för med stöd av textexempel. Sedan följer i analysen en jämförelse av romanerna för 

att reda ut likheter och skillnader mellan de tre framställningarna av förhållandet. Fortsatt är 
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jämförelsen också är indelad i underrubriker som belyser vissa aspekter av mor-

dotterrelationen som under romanerna varit återkommande eller särskilt viktiga. Detta för att 

kunna förtydliga och möjliggöra ett resultat på ett tydligt och strukturerat sätt. Avslutningsvis 

följer en sammanfattning samt slutligen uppsatsresultatet.  

 Den främsta teoretiska förutsättningen för uppsatsen är feminism och 

psykoanalys vilka presenteras mer utförligt senare i forskningsöversikten. En här viktig 

anmärkning är att uppsatsen inte är en psykoanalytisk undersökning, utan en tematisk analys 

vilken tar stöd av psykoanalysen som teori. Ergo: uppsatsen ska främst svara på en eventuell 

tematisk variation. Jag kan därför med fördel använda mig av tolkningar av psykoanalysen 

vilka specifikt behandlar den tematiken jag söker reda ut. Alltså psykoanalytiska teoretiska 

sammanställningar som berör just förhållandet mor och dotter. Vidare kommer också 

komparativ metod appliceras eftersom analysen till stor del utgörs av att jämföra romanernas 

tematik sinsemellan.  

 

1.2 Forskningsöversikt 
I uppsatsens analys av samtliga romaner tillämpas teorier av psykologerna Tone S. 

Borchgrevink samt Mildrid E. Valvik. Dessa två har skrivit Mor och Amor – mor-

dotterförhållandets betydelse för vuxna kärleksrelationer (1988). Boken sammanställer 

psykoanalytisk, sociologisk och feministisk teori genom arbeten av bland andra Nancy 

Chodorow, Janine Chasseguet-Smirgel, Irene Matthis och Maria Torok. Alla vilka också är 

psykoanalytiker. Mer specifikt redogör boken för hur den vuxna dottern påverkats av 

relationen med modern samt sin barndom och hur det sedan präglar hennes hela liv. Såsom 

hennes förutsättningar för framtida partnerrelationer, kärlek och sexualitet. Men också hur det 

har påverkat i livet i allmänhet och de val hon ställts inför, så som familj, studier och karriär. 

 Vidare används för varje roman också lämplig forskning som avser just det 

enskilda verket. Dessa figurerar som genomgående tolkningsstöd i analysen alla avsnitt. 

 För Moa Martinsons Mor gifter sig används psykoanalytisk teori ur Ebba-Witt 

Brattströms tolkning i boken Moa Martinson: skrift och drift i trettiotalet (1987). Där 

behandlar Witt-Brattström symbiosen mor-dotter samt dess möjligheter och hinder. En 

parallell dras exempelvis till Freuds begrepp Oidipuskomplex, där Witt-Brattström i sin 

interpretation förklarar barnets svårigheter i att dela föräldern med någon annan. 

 För Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna används avhandlingen När det 

personliga blev politiskt (2000) av Christine Sarrimo. Avhandlingen som helt har en 
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feministisk utgångspunkt där Sarrimo systematiskt söker klargöra och svara för hur kvinnor 

främst i och genom litteraturen under 70-talet klev in i en offentlig dialog med en samtida 

kvinnosyn. Främst i kapitel fyra, ”Kritiken av modern, familjen och äktenskapet”, får 

Thorvalls författarskap exemplifiera ovanstående. Detta genom att hon i romanen Det mest 

förbjudna offentliggör det mest privata och personliga; familjen, äktenskapet och sexualiteten. 

Vilket är av värde för analysen av tematiken mor-dotter. 

 Till Ulla Isakssons Födelsedagen används dels Inger Littbergers avhandling 

Ulla Isakssons romankonst (1996), i vilken Födelsedagen bland många andra verk behandlats 

i en tematisk analys. Främst söker Littberger att för Födelsedagen undersöka en 

kvinnotematik. Men hon ställer också romanen mot andra av Isakssons verk för att på så sätt 

kunna tala om en viss utveckling av kvinnoromanen. I avsnittet som berör Födelsedagen 

berör Littberger förhållandet mor-dotter och tar så teoretiskt stöd från en feministisk 

psykoanalys, vilket blir användbart som tolkningsstöd i min egen uppsats.  

Dels använd också artikeln Mor/dotter-motivet i Ulla Isakssons roman ”Födelsedagen” av 

Ingrid Gavelius Renwik i tidskriften FENIX (1990 häfte 3/4). Artikeln behandlar kort 

Isakssons författande och dess återkommande mor-dottertematik, men främst då i 

Födelsedagen. Den tar också upp hur romanen förhåller sig i förhållande till mytologi om mor 

och dotter, såsom den grekiska myten om Demeter som nämns i uppsatsens inledning. 

 Negar Nasehs Under all denna vinter är den romanen i raden senast utkomna 

och därför återfinns inte mycket forskning, endast kvällstidningsrecensioner och dylikt. Men 

en del av Nasehs egna uttalanden kring boken och mor-dotterrelationen finns, som 

exempelvis under bokmässan i Göteborg september 2014 under debatten ”Mor och dotter – 

en galen relation?”. Där presenterar hon en del av den mytologiska forskning hon själv gjort 

innan sitt skrivande som inspirerade och vägledde henne till tematiken mor-dotter specifikt, 

bland annat likt Witt-Brattström om litteraturens återkommande moders-mord. Hur det i 

psykologin och psykoanalysen påpekats vara en frigörande process för individen (14:11-forts, 

2015-11-13). Vidare utgörs den andra halvan av boken Under All Denna Vinter av Nasehs 

egen arbetsdagbok som hon fört under romanskrivandet. Däri utvecklas de resonemang hon 

för i debatten under bokmässan ytterligare, samt presenteras en mer utförlig bild av den 

forskning hon gjort kring mor-dotter genom mytologi och teori, då främst en feministisk 

psykoanalys. Hon läser och beaktar denna genom Julia Kristevas tolkning av bland annat 

Sigmund Freud och Melanie Klein. 
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1.3 Nedslag i mor-dotterrelationen: Moa Martinsons Mor gifter sig 

Moa Martinson räknas till en av de mest berömda proletärförfattarna och hon var verksam 

mellan tidigt 30-tal till sent 60-tal. Mest välkänt av alla hennes verk är den självbiografiska 

Mia-trilogin, där Mor gifter sig är den första av tre romaner. I romanen följer vi modern 

Hedvig och dottern Mia och deras relation genom fattigdom, arbetslöshet och sjukdomar i ett 

förra sekelskiftets Sverige. Upplevelserna skildras enbart ur Mias ögon, då ur ett barns blick.  

 Romanen inleds med att modern gifter sig, vilket Mia erfar som att hon förlorar 

henne till styvfadern. Enligt Mia har han inte plats i deras liv eller relation. Ebba Witt-

Brattström förklarar detta med att redogöra för hur flickors könsidentitet ofta innebär en 

identifikation, en likhet med modern (2011 s. 213). Dessutom så tenderar också kvinnor att 

förbinda intimitet med likhet (Witt-Brattström, s. 244).  Detta resulterar i Martinsons roman 

att styvfadern, utgör ett hot mot tvåsamheten i mor-dotterrelationen. Han blir en konkurrent 

om uppmärksamheten. Mia som barn förstår dessutom inte Hedvig som vuxen individ utanför 

moderskapsrollen och begriper inte varför modern skulle ha behov av kärlek eller närhet 

utöver den hon får från Mia. 

 Men identifikationen med modern medför också enligt vissa teoretiker en 

problematik. För att möjliggöra sin frigörelse till egen individ måste dottern klara av att bryta 

sig ur symbiosen med modern, det också för att i framtida kärleksförhållanden kunna känna 

intimitet gentemot en annan partner, och inte bara modern. (Witt-Brattström, s. 213) Problem 

uppstår exempelvis när Hedvig blir gravid och så förändras i utseende och personlighet. Den 

moder Mia tidigare känt samhörighet med är plötsligt svag, tjock och slö – någon hon inte alls 

vill identifiera sig med, men trots allt ändå gör. Hon blir då ambivalent och försöker att bryta 

från symbiosen med modern genom att söka kompensation på andra håll och exempelvis 

förälska sig i sin nya lärarinna istället (Martinson, s. 40).  

 Men Mias största rädsla är ändå att förlora modern, hon vill egentligen varken 

ersätta henne eller dela henne med någon annan. Det Mia konstant söker är vad Witt-

benämner som en dröm, ett önsketänkande om en perfekt mor-dotterrelation (2011, s. 210). 

Någonting hon inte lyckas med.  

 Tidigare i inledningen nämndes vad Witt-Brattström kallar litterärt mordoffer, 

alltså den litterära framställningen av modern och hennes roll. Men i Mor gifter sig varken dör 

eller förvrängs modern på det sättet. Mia vill bara ha modern för sig själv. Resultatet av G2-

uppsatsen är det att det istället är önskeförhållandet om mor-dotter som blir mordoffer i denna 

roman. Relationen är symbiotisk och komplex och paradoxal i det att den är önskvärd, 
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samtidigt som det finns ett behov av att avvisa den. Drömrelationen omöjliggörs dessutom 

genom att den inte någonsin är ömsesidig från modern Hedvigs håll. Genom att prioritera sin 

relation med sin man eller sin vilja ha ett till barn med honom, ett syskon till Mia – så avvisar 

hon också Mia och dess tvåsamhet som mor-dotter. Men det är samtidigt exakt vad som är 

nödvändigt för Mias progression mot självständighet, vilket hon slutligen sakteliga börjar röra 

sig i riktning mot. 

 

2. Analys 

2.1 Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna   
En pappa som var tokig och en mamma som inte var klok. Vad blir det? 
Boken om mig, förstås? (Thorvall, s.35) 

 
Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna handlar om Anna, som skriver den självbiografi 

boken tillslut utgör och hon kontemplerar huruvida hon ska publicera den eller inte. Men 

reflektionen blir kort. Ganska snart bortser hon från tankar om restriktion och låter skriften 

flöda fritt. Boken blir hennes livsmanus (Sarrimo, s. 111) och genom den ska hon äntligen få 

utlopp för årtal av undertryckt aggression mot modern, genom den ska hon äntligen bli fri. 

Christine Sarrimo talar om den som ”ett försvarstal och en anklagelseskrift samt en 

syndabekännelse som bearbetar ett trauma” (2000, s. 109). Men också som ett skildrande av 

en ”födelseprocess och dess våndor.” (Sarrimo, s. 114).  Alltså, författarinnan Anna ska födas 

på nytt och förlösas i sitt eget skrivande. 

 När Anna skriver boken är hon vuxen och har fyra egna söner. Skildrandet av 

barndomen är så genom hennes minnen, men händelserna redogörs liksom att de sker i nutid, 

vilket kan tala för att de fortfarande är henne plågsamma (Sarrimo, s. 106). Då och nu vävs 

tätt samman och den vuxna Anna befinner sig i nära relation med barnet Anna. 

Barndomsredogörelserna varvas hela tiden med värderingar och reflektioner från den nu 

vuxna dottern, någonting vilket särskiljs i texten med parenteser.  

 Som barn förlorar hon sin far tidigt. Allt hon minns om honom är i positiv 

bemärkelse och det sista han lovar henne innan han försvinner är att hon ska få en hundvalp. 

Men, han dör och mamma säger nej. Anna börjar då redan i tidig ålder vända sig från modern 

och inleda ett motstånd.  
 Pappa gav och mamma tog ifrån. Pappa skrattade och mamma knep 
 ihop munnen och såg ut som hon svalde tårar. (Thorvall, s.18)  
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Snart efter pappans bortgång får Anna reda på att han också varit sinnessjuk, att det inte var 

meningen att hon skulle bli till egentligen. Modern förklarar för henne att han inte var frisk, 

att han var manisk. Men också att han var översexuell, det fanns ingenting som kunde mätta 

honom, det fanns inget stopp på honom – inte ens när han mådde bra. Nej, nöjd var han 

aldrig. (Thorvall, s. 66) Modern lever sedan efter det i en konstant rädsla och oro över att 

Anna ska ärva faderns sinnessjukdom, trots att hon aldrig uttrycker det. Istället formuleras 

hennes fasa i att hon själv agerar i hans raka motsats. Hon skulle minsann se till så Anna 

skulle bli snäll, skötsam, ren, duktig, rar, ja - präktig. Och allting som var fadern - naket eller 

lust, var förknippat med orenhet och förbud. Modern är sträng och bestämd. Hon agerar 

överbeskyddande till den utsträckningen att Anna inte ens vet hur barn blir till. Så när en 

klasskamrat snart blir gravid och frågan uppstår gör svaret henne förskräckt.  
>>Men.<<, sa jag och kände mig kräkfärdig. >>Men då måste man ju 
vara naken.<< Och sedan direkt på det, utan mellanandning. >>Det ska 
jag aldrig göra.<< 
Det är naturligt att mammas ögon uttryckte lättnad och tacksamhet. Så 
långt ifrån det onda arvet och pappans >>översexualitet<< var dottern. 
Hon hade lyckats. (Thorvall, s. 55) 

 
Men mest av allt undrar Anna varför ingen har velat göra det med henne för. Vad är det för fel 

på henne? Hon börjar hata sin renhet. Börjar önska mer än någonting annat att hon bara ska 

bli som andra flickor, få vara vanlig, vara levande. Att någon ska vilja ha även henne på det 

sättet som de velat med de andra flickorna. En ångest börjar växa inom henne där hon strider 

med viljan att vara som alla andra och som hon själv vill vara och med oviljan att modern 

skulle få reda på det. För vad modern - och Gud, skulle tycka om det, visste hon redan. Men 

tillslut gör hon ändå som hon själv vill, och hon hittar en kurskamrat att ha samlag och förlora 

oskulden med. Fastän de inte var förlovade. Fastän det var förbjudet. Akten följs av ett kort 

lyckorus, men ersätts snart av en tryckande känsla av orätt. Hon måste erkänna för modern. 
Redan på tåget kom jag fram till att det skulle bli nödvändigt att berätta 
det. Jag förstod att ångesten, >>neurastenin<< kom sig av att jag visste 
att mamma inte visste. Jag måste bekänna. Det fanns ingen annan väg. 
Jag måste tala om för henne att jag gjort det och inte ens var förlovad. 
(Thorvall, s. 60) 
>>Det kan inte vara sant<<, sa hon och tog sig åt halsen. >>Jo<<, sa jag 
kyligt och hatet mot henne blev för första gången tydligt och levande. 
Som om det dittills legat och sovit under ett täcke. (Thorvall, s. 61) 
 

Men det känns sedan bättre. Hon behövde bara få berätta det. Alla dessa försök modern gjort 

att undertrycka hennes lust och sexualdrift har misslyckats. Hon är allting mamma aldrig har 

varit, hon är sin pappa. Den hon absolut inte fick bli. Och det skulle hon få höra.  
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 Åren som följer därefter kantas av fysiska relationer utan känslomässiga 

åtaganden med diverse olika män. Det är förbjudet att göra så och hon vill göra det som inte 

är tillåtet. När hon sedan gifter sig är hon istället otrogen. Modern försöker desperat förklara 

för maken att det inte är Annas fel, att det är hennes arv från fadern som spökar. Men det 

finns inget stopp på Anna, inget lagom. Hon skiljer sig och återupptar sina tillfälliga och 

flyktiga förhållanden med destruktiva män. Hon för ett ”sexuellt erövringståg” i motstånd mot 

allt som är tradition, ideal och norm (Sarrimo, s. 113) – allt som också är modern. Hon träffar 

män som är sexton år yngre, män som redan är gifta och män som är alkoholiserade. Hela 

tiden är hon noga med att modern ska veta vad hon gör, veta hur hon blev som sin far, hur hon 

blev som hon inte fick bli. Ytterligare giftermål följer och hon får också barn, men återigen är 

hon otrogen. Hon kan inte sluta göra det förbjudna och hon helt förkastar tvåsamheten och 

modersrollen. I sin ilska mot modern tänker Anna att det kanske heller aldrig var fadern det 

var fel på. Kanske var det hela tiden modern. Det var hon som var frigid och led av 

sexualskräck, inte fadern som var omättlig i sin lust (Thorvall, s. 67).  

 Men Anna är trots allt djupt indoktrinerad i sin moders meningar sedan 

barndomen. Fastän hon gör revolt och sårar och upprör så har hon fortfarande skuldkänslor. 

Hennes upptåg härleder bara till korta stunder eufori och så snart hon meddelat modern vad 

hon gjort, vilket hon alltid gör – hon måste ju få veta, så går känslan över och ruset går ur. 

Hela tiden finns den där. En förbindelse mellan dem, en gäld gentemot modern som fött 

henne och skött henne. Skuld. Ett band som hon äcklas av och som slutligen våldsamt måste 

slitas helt itu. 
Tycker om varandra? 
>>Nej<<, skriker jag. >>Nej. Jag tycker inte om dig. Hör du det. Jag 
tycker inte om dig. Jag hatar dig. Fattar du inte att jag hatar dig?<<. Och 
det var första gången som jag verkligen sa det, det var en hinna som gick 
sönder, en sårskorpa och under är såret varigt och blödande. Fullt av 
smärta. (Thorvall, s. 166) 
 

Anna flyr landet. Lämnar förpliktelser, sin mor och sina egna barn. Går på impuls och gör vad 

som faller henne in. Barnen har hon ibland dåligt samvete inför, men tröstar sig med att det i 

alla fall är söner och inte döttrar. ”Men det är tur att jag inte har någon dotter. Å, det är jag så 

tacksam över. Döttrar, särskilt, borde inte ha mammor.” (Thorvall, s. 109-110) I sin flykt mår 

Anna bättre än vad hon gjort länge. ”Jag slogs för mitt liv, mitt liv, och det var så mycket 

styrka i det att skuldkänslorna försvann. De fick inte plats.” (Thorvall, s. 192) 

 Hon förstår och hon accepterar att hon inte kan sluta att göra det mest förbjudna. 

Att det är en del av henne och den hon är. Hon känner inte längre någon skuld men kan heller 
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inte helt komma till freds. Hennes mor måste också förstå och acceptera. Så till dess fortsätter 

hon att berätta.  
Där satt jag på ett gatukafé och skrev hem till mamma. Berättade för 
henne att jag, en fyrbarnsmor, hade förlöpt hemmet med en tjugoåring. 
Det var bara ett litet brev. Bara för att hon skulle få veta, att det inte blev 
lagom på Anna. (Thorvall, s. 200) 

 

2.2 Ulla Isakssons Födelsedagen 
I det skriket hade både hon och Blenda fötts. Den smala flickkroppen 
brast och ingenting skulle någonsin bli vad det en gång varit. (Isaksson, 
s. 69) 
 

I Ulla Isakssons Födelsedagen utspelar sig hela handlingen under endast ett dygn men genom 

fyra olika perspektiv som hela tiden korsar varandra i tillbakablickar och nutid. Det är modern 

Olga och hennes tre döttrar Blenda-Cri, Klara och Birrebi. Olga är snart 75 år, boendes i det 

lilla samhället Sjöö i sydvästra Västergötland. Hennes man Jonas dog för flera år sedan och 

alla tre döttrar har flyttat hemifrån långt bort ifrån henne. Inte hälsar de längre på heller. Mor-

dotterrelationen gestaltas i romanen genom samtliga fyra karaktärer, men bottnar i mer än så 

genom att Olga exempelvis har en relation till sin egen mor och är dotter även hon. Mest 

central är dock relationen mellan Olga och förstfödda dottern Blenda-Cri, vilken också 

kommer vara utgångspunkten i denna uppsats. 

 Det är den tjugonionde mars, Jonas namnsdag. Men också vad som ska komma 

att bli deras förstfödda dotters födelsedag. Olgas upprättelse efter så många års misslyckade 

försök och missfall. Dottern var efterlängtad och hennes ankomst var för Olga en stor triumf. 

”De sa i Sjöö, att lyckan steg henne åt huvudet.”(Isaksson, s. 13) Blenda föds men också 

Olga. Åren som följer ställer Olga till med stort kalas varje Jonasdag, där alla som vill är 

välkomna. Sådan oerhörd glädje var dottern henne och hon älskade henne väldigt. Men på 

fjortonårsdagen för Jonasdagen och Blendas firande slänger dottern tårtan i golvet, klipper av 

sin hårfläta och gör avkall på det namn hon fått av Olga. 
Blenda slängde tårtan tvärs över rummet så att grädden flög. Olga skrek 
och slog sig efter vanligheten för munnen. Jag heter Cri nu, förklarade 
flickan och klippte i allas åsyn sin tjocka brunglänsande fläta, Olgas 
stolthet, tvärs av. (Isaksson, s. 77) 
Den var alltid din mer än min, säger Blenda och det dånar om hennes 
ord. Olga trycker sig mot väggen och vrider ansiktet åt sidan, men 
Blenda är obeveklig. Namnet var också ditt och jag vill ingenting ha 
efter dig – hör du det! (Isaksson, s. 74) 
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Så flyttar Cri hemifrån och lämnar Olga kvar förkrossad. Hennes dyrbaraste ägodel har tagits 

ifrån henne och hon känner sig kränkt när Cri gör avkall på namnet Olga gett henne, håret hon 

flätat och tårtan hon bakat (Gavelius, s. 302).  

 I romanens tvära hopp mellan minnen och realtid samt mellan de olika 

personernas redogörelser så förstår man att Olga som 75åring inte ännu återhämtat sig från 

Cris tvära och hårda uppbrott med henne. ”hon blev aldrig mer densamma ” (Isaksson, s. 114) 

Men inte heller Cri. I barndomshemmet var Olgas kärlek henne kvävande. Hon var så önskad 

av föräldrarna, så ivrigt väntad. Särskilt för Olga, det var hon som fått leva med skammen och 

blodfläckarna (Isaksson, s. 65). Så förväntningarna på henne och hur livet skulle bli bara hon 

kom - var skyhöga. När hon kom skulle allting äntligen bli bra, lyckligt, perfekt. Ingenting 

skulle vara dåligt. Inte ens fick Cri ha mardrömmar eller gå i sömnen. Då skulle det förnekas. 
En liten lycklig flicka i en liten lycklig familj har inga mardrömmar, hon 
går inte i sömnen heller, fast hon vaknar halvvägs ner i Branta trappan, 
det är tillfälligheter, bagateller: nu är Blenda dum igen! Det onda finns 
inte, får inte finnas, inte hat heller, inte sex – bara kärlek, klara ögon, 
rena naglar, händerna på täcket! (Isaksson, s. 80) 
 

När Cri som vuxen tänker på sin barndom ser hon kärleken synonymt med ofrivillighet. Hon 

förväntades att bete sig och göra på visst sätt - för att hon var älskad. Någonting som följt 

henne sedan dess. ”Hon klarade aldrig av att skilja det där åt sedan. Kärleken blev för evigt 

förknippad med lydnad, ofrihet, tvång och det priset var henne för högt.” (Isaksson, s. 163). 

Som vuxen är hon sin moders motsats. Hon gör karriär istället för att sköta hemmet, hon 

vägrar att skaffa barn och hon kan inte finna ro i ett fast förhållande med en man. Hon har 

träffat Andreas en längre tid men upplever med honom hela tiden känslan av frihetsberövande 

och kan inte binda upp sig i en fast relation.  

 Cri som vuxen har ändå kunnat reflektera över - och till viss del greppa den 

problematik som gjort att förhållandet med modern är omöjligt. Som exempelvis att Olga inte 

kunde sätta gränser i sin kärlek.  
De kom för nära varann, när hon var liten, Olga och hon Olga begrep sig 
inte på att sätta gränser – mödrarna visste för lite på den tiden. Och då 
måste barnet hela tiden försvara sig. De där oresonliga vredesutbrotten 
som skrämde Olga så grymt – och henne själv ännu mer! – de var ju bara 
försvar. Hon har försökt förklara det för Olga. Om och om igen under 
årens lopp. Men Olga lyssnar inte. Hon vägrar att bejaka sin egen 
aggressivitet, hon vill vara offer. (Isaksson, s. 159-160) 
 

Men hon kan trots denna medvetenhet om orsaken till problematiken i deras förhållande inte 

finna en lösning eller en utväg. Hon upplever bara frustration över hur moderns gränslösa 
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kärlek gett henne skuldkänslor och samvetskval (Littberger, s. 210). ”Att hon inte kunde älska 

Olga – det grävde ett hål i henne och hålet gapar alltjämt.” (Isaksson, s. 159). 
Jag blev galen av, att hon aldrig unnade sig något vackert eller roligt, 
hon åt helst vid diskbänken, medan hon passade på andra som satt vid 
bordet, hon sprang runt som ett torrt skinn och tänkte inte på sig själv. 
Bara dödade oss. Kväve oss och skuldkänslorna hon gav mig, kommer 
inte att dö, förrän jag själv är död. – Om hon någon enda gång kunde ha 
haft barmhärtigheten att tänka på sig själv istället!) (Thorvall, s. 65) 
 

Men vad Cri aldrig förstår är bakgrunden till Olgas gränslösa kärlek. Hon vet inte om att 

Olgas förhållande till sin egen mor Matilda inte var helt okomplicerat. Desto längre romanen 

fortskrider tar modern Olga gestalt av dottern Olga istället. I sin uppväxt gjorde Matilda 

flertal misslyckade självmordsförsök, innan hon slutligen lyckades. Olga fick så aldrig någon 

grundtrygghet i barndomshemmet. Vilket kan förklara varför hon överkompenserar när det 

kommer till sina egna barn. Hon vill ge dem den kärlek, glädjen och tryggheten hon själv inte 

fick som barn. (Gavelius, s. 314) Hon vill inte, heller, vara som sin mor.  

 I romanens slut omkommer Olga i en bilolycka. Inte förrän då bestämmer sig 

Cri för att ta upp ett brev ut sin handväska som hon fått från Olga för många år sedan. Hon 

läser det och för första gången tar hon det till sig moderns kärlek. Hon förlåter Olga genast 

och vill i försoningen också förenas modern i moderskapet (Littberger, s. 222). ”Då skriker 

hon rätt upp mot taket – med lyftande armar som om hon redan hade något att visa Olga: Ge 

mig ett barn! skriker hon.” (Isaksson, s. 236) 

 

2.3 Negar Nasehs Under all denna vinter 
Det var tre år sedan och nu ska modern få se hur hon lever. Hon hade 
låtit trött på rösten när hon meddelande att hon skulle komma. (Negar, s. 
13) 
 

När vi först möter huvudpersonen Helene i Negar Nasehs Under all denna vinter har hon fullt 

upp med förberedelserna inför moderns stundande besök. Helene har sedan en tid tillbaka 

flyttat med sin pojkvän Adam till ett avlägset, ensligt hus i Västerbotten och nu ska hennes 

mamma hälsa på. Handlingen utspelar sig sedan under de nästkommande tre dygnen hon 

tillbringar hos dottern.  

 Tiden innan besöket har präglas av sömnlöshet, nervositet och stress för Helene. 

Otaliga försök under flera veckor har det krävts för att tillslut lyckas med de lavendelskorpor 

modern äter till frukost varje morgon. Hon har inte velat fråga om receptet eftersom det ska 

vara en överraskning. (Naseh, s. 15) Med omsorg har hon också valt ut böckerna som ska vila 
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på nattduksbordet i gästrummet och hemmet är mer grundligt städat än någonsin innan. 

Helene vill att allting ska vara perfekt. 

 Så anländer modern och allting går exemplariskt. Modern och Adam kommer 

bra överens. Det är en trevlig och behaglig stämning när de promenerar, lagar lunch och 

samtalar tillsammans. Inte ens uppstår det problem när Adams föräldrar kommer på besök, 

trots att Helene vet att de inte är moderns typ av personer. Allting fungerar föredömligt. Men 

Helene kan fortfarande inte sova. Det känns ändå inte bra. Liksom att hon inväntar att 

någonting snart kommer att spricka. Men ingenting händer och Helenes frustration ökar. 
Och så var det med de starkaste känslorna, de övermannade henne. Det 
där med att man skulle komma i kontakt med sina känslor, att man skulle 
”äga” dem, förstod hon inte. Det var omöjligt. Hur skulle det gå till? Hon 
kunde inte kontrollera någon av känslorna gentemot modern. Tvärtom 
kontrollerade känslorna henne. (Naseh, s. 33-34) 
 

 Med små medel tar sig modern under skinnet på dottern. När de talar om 

minnen från det förflutna gör sig modern löjlig över Helenes vilda fantasi. ”Helene 

fantiserade mycket. Hon kunde få för sig saker, hitta på något och sen blint tro att det var så.” 

(Naseh, s. 70) Men för Helene är det inte fantasier, utan faktiska minnen av verkliga 

händelser. Hon tar illa vid sig som modern förminskar hennes upplevelser men kan ändå inte 

ta sig för att göra annat än att skratta eftersom hon inte vill orsaka stel stämning. ””Jag känner 

inte igen det här alls”, säger hon. ”Vet inte vad du pratar om.” Hon skrattar för att inte visa att 

hon är upprörd. ”(Naseh, s. 72) Men samtidigt börjar hon tvivla på sina egna minnen och 

upplevelser. 
Vad minns jag egentligen, tänker hon. Ju mer hennes barndom förs på tal 
desto mer uppenbart blir det att den inte är hennes. Hon vet inte vad som 
hände, varje gång hon tror sig veta rättar någon henne, eller så läggs 
detaljer till som helt ändrar minnets gång. (Naseh, s. 108-109) 
 

Till det yttre skakar Helene av sig kommentaren och spelar oberörd. Men det tar inte lång tid 

innan hon återigen upplever att modern gör henne mindre. 
”Är ditt arbetsrum lika storslaget?” 
Modern visste att hon inte har ett. Att hon har ett skrivbord stående på 
övervåningen men inget direkt arbetsrum. Helene svarar irriterat att hon 
inte behöver lika mycket yta. (Naseh, s. 115) 
 

När hon tänker efter så har modern styrt henne och Adam ända sedan sin ankomst. Att 

modern hela tiden dikterat villkoren för deras relation. Återigen inser hon sig förminskad och 

i underläge gentemot modern. 
Allt de gör, allt de äter, alla deras planer för dagen, alla samtalsämnen 
kommer från henne. Helene utstår. -//-  
Hon visste att det skulle bli såhär, hon hade hoppats på det, att hon själv 
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skulle kunna träda åt sidan för att modern skulle trivas. Men det är inte 
det som har skett, hon har inte själv valt att träda åt sidan, hon har inte 
haft något val annat än att flytta på sig.” (Naseh, s. 115) 
 

Men Helene säger fortfarande ingenting. Allting sker i tystnad och således vet hennes mor 

aldrig heller hur hon känner. Vilket också provocerar Helene, att modern inte förstår. 

Inombords intensifieras hela tiden Helenes irritation och när det är sista natten för moderns 

vistelse har känslorna utvecklats till fullskaligt vansinne. Hon har fortfarande inte sovit 

ordentligt på flera nätter och sömnbristen börjar ta ut sin rätt. Röster i huvudet börjar vägleda 

henne. Snart står hon vid moderns sängkant i gästrummet och betraktar när hon sover. Hon tar 

tag i en kudde. 
Det finns ingen tvekan om vad som ska ske. Hon ser det framför sig, hur 
hon lägger kudden över moderns huvud och hoppar upp och sätter sig på 
hennes bröstkorg innan modern hinner mobilisera armarna för att 
försvara sig. (Naseh, s. 192)  
 

Men Helene lämnar sovrummet. Hon lyckas på något sätt tysta rösterna tillräckligt länge för 

att ta sig ut ur rummet och istället gå ner mot vattnet.  

 Efter en kamp med rösterna i huvudet vinner Helene och kan äntligen släppa 

påfrestningarna, ångesten, oron och stressen hon burit på. Hon går tillbaka till huset för att 

lägga sig och sova, denna gång utan en tanke på att ha ihjäl modern. Liksom att hon plötsligt 

förstår någonting hon inte kunnat greppa innan. 
Minnena har kommit tillbaka under moderns besök. Moderns tillägg till 
hennes barndom, sådant hon själv har glömt eller kommer ihåg på ett 
annat vis, förvirrade henne till en början. Mer än bara förvirrade henne, 
det gjorde henne ursinnig. Hon vet inte om hon återigen har hittat på 
egna fortsättningar. Hur det än är med den saken så stör det henne inte 
längre. Inget av det kommer åt henne. Hon som inte tror på förlösning, 
på att saker kan lossna och försvinna känner sig nu märkbart lättare. 
(Naseh, s. 199) 
 

 

2.4 Jämförelse 
Romanerna som presenterats är till handlingen relativt olika, samt utspelar sig under olika 

tidpunkter vilket också kan förstärka skillnaderna dem emellan. Men gemensamt har de alla 

att de är skrivna av svenska kvinnliga författare, att handlingen tar plats i Sverige samt att de 

alla behandlar samma tematik – förhållandet mellan mödrar och döttrar.  

 Thorvall och Naseh har gemensamt att dessa romaner behandlar mor-dotter ur 

enbart ett dotter-perspektiv, medan Isaksson också låter flera mödrar och döttrars redogörelser 

ta plats. Samtliga tre har dock vuxna berättare och barndomsupplevelserna har laddats med de 
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nu vuxna döttrarnas värderingar. Känsloredogörelserna är så inte direkta och omedelbara, 

utan kan vara efterkonstruerade efter år av tolkning och reflektion. Anledningen till varför 

Moa Martinssons Mor gifter sig då blir intressant i sammanhanget är för att denna till skillnad 

från övriga romaner skildrar dotterns upplevelser enbart under barnaåren. Berättaren är 

förvisso vuxen, men läsaren får inte ta del av hur hennes liv utvecklats efter barndomen och 

tidiga tonår. Någonting vilket ska komma att utgöra den största skillnaden böckerna 

sinsemellan. Mia är ännu för liten för att bryta sig loss ur symbiosen mor-dotter, hon är 

varken redo eller mogen nog än. Trots vissa distanseringsförsök hinner det aldrig gå så långt 

att Mia fullständigt blir sin egen individ. Individuationsprocessen tar längre tid än den vi 

följer med Mia i genom Mor gifter sig. Hon har så heller inte åldern inne för att själv inleda 

en partnerrelation och kan inte tala för vilka förutsättningar som finns för kärlek eller 

sexualitet som resultat av mor-dotterrelationen. Hon är för ung. De övriga romanerna har 

däremot döttrar som vuxit upp och som också ställts inför de delarna. Det som tematiseras 

kring förhållandet mor-dotter i övriga romaner är nämligen särskilt dessa tre återkommande 

inslag; individualitet samt kärlek och sexualitet. De tillägnas därför tillsammans med 

ytterligare en aspekt sedan underrubriker i jämförelsen. 

 Vidare finns det andra likheter och skillnader i romanernas gestaltning av mor-

dotter. Samtliga döttrar i romanerna flyr från sina mödrar genom att flytta till en annan stad än 

den de vuxit upp i, eller genom att flyga långt bort till ett annat land. De har alltså distanserat 

sig geografiskt. I den emotionella distanseringen gör döttrarna Cri från Födelsedagen och 

Anna ur Det mest förbjudna likadant, det är explosivt och tvärt, våldsam uppgörelse och totalt 

uppbrott. De kapar tydligt banden till sina mödrar genom att skrika, klippa, kasta. Helene i 

Under all denna vinter däremot har utåt sett ett stillsamt uppbrott där modern inte ens märker 

någonting. Hon är inte utåtagerande, men imploderar långsamt i det inre. Allting sker i 

mentala processer hos henne själv. Men trots olika typer av tillvägagångssätt så söker alla 

döttrar skapa sin egen individualitet. En person att vara utanför dotter-rollen. Man talar då om 

en individuationsprocess. 

 

2.4.1 Individualitet 
Mildrid E. Valvik och Tone S. Borchgrevink förklarar individuationsprocessen som någonting 

man börjar med redan som barn och fortsätter med upp i vuxen ålder. Det är processen då 

man ska lära sig att urskilja sina egna behov, känslor och tankar från föräldrarnas reaktioner 

(Borchgrenvink & Valvik, s. 58). Det handlar om att förvisso få gränslös kärlek från 
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föräldrarna, men också att bryta den för att inte låsa barnet i ett symbiotiskt förhållande som 

hindrar den självständiga växten (Borchgrenvink & Valvik, s. 78). Dottern måste bli kvinna, 

bli egen, vilket romandöttrarna alla har problem med på olika sätt. De är ambivalenta i sina 

förhållanden till mödrarna och vill bryta sig loss men kan inte heller helt släppa taget. Cri har 

tagit avstånd, men kan inte hjälpa att fråga om hur Olga mår och själv känna skuldkänslor 

inför deras dåliga relation. Anna revolterar, men vill trots detta ha uppmärksamhet och 

bekräftelse från modern och envisas med att hela tiden berätta om vad hon gör. Helene har 

ångest inför att träffa sin mamma och känner sig bara liten i hennes sällskap, men gör trots 

detta stora ansträngningar för att modern ska trivas hos henne. Förhållandet mellan mor och 

dotter blir motsägelsefullt och dottern upplever att hon måste välja mellan självständigheten 

eller moderns kärlek. Dottern vill, enligt teoretikerna som här använts, vara en del av mamma, 

men vill också vara sin egen (Borchgrenvink & Valvik, s. 69).  

 Just i relationen mellan mödrar och döttrar är individuationsprocessen också 

svårare. Modern är till att börja med den person som barnet allt som oftast knyter sina första 

känslomässiga band med. Men för dottern är modern också den hon själv ska komma att bli, 

kvinna – och kanske också mor. (Borchgrenvink & Valvik, s. 29) Döttrar kopplar dessutom 

samman intimiteten med modern då de är samkönade och identifierar sig genom henne. Här 

blir modern en trygghet men också den första kärleksförebilden dottern får inför framtida 

kärleksförhållanden. (Borchgrenvink & Valvik, s. 58) 

 Men det är inte bara döttrarna som står ansvariga inför att möjliggöra 

individuationsprocessen och bryta symbiosen mor-dotter, en del av den utgörs också av 

moderns ansträngningar. Även mödrarna likställer sig med döttrarna i könsidentifikationen 

och kan tendera att se dottern som en förlängning av sig själva. Mer än i relationen med en 

son så upplever modern med en dotter en samstämmighet vilket kan resultera i att hon har 

svårt att stötta dotterns frigörelse. (Borchgrenvink & Valvik, s. 52, 59) Någonting som blir 

tydligt exempelvis när Olga själv föds i samband med dottern Cris födelse, hon blir till genom 

dottern. Också Annas mamma lever genom dottern när hon försöker kontrollera hennes liv. 

Om det bara blir bra med Anna kan modern också känna sig nöjd med sig själv och sin roll 

som mamma.  

 Som mor måste man för att inte motarbeta dotterns utveckling acceptera att 

dottern inte är en del av en själv. (Borchgrenvink & Valvik, s. 64). En förutsättning för att 

modern ska kunna främja dotterns individuationsprocess är att hon själv lyckats bryta 

symbiosen med sin egen mamma. Särskilt bra är om hon också har intressen utanför hemmet, 

så som studier eller arbete. (Borchgrenvink & Valvik, s. 74)  
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 Man kan tala om generationsskiften som en eventuell förklaring till varför mor-

dotterrelationerna då kan te sig olika varandra, här fungerar romankaraktärernas mödrar som 

eminenta exempel. Mödrarna i Thorvall samt Isakssons romaner tillhör en äldre generation 

där mödrarna är födda mellan 20-30talet, då kvinnor i Sverige sällan var yrkesverksamma och 

istället tillbringade all sin tid i hemmet (Gavelius, s. 305). Både Olga och Annas mammor har 

därför inte haft rörelsefriheten att förverkliga eventuella önskningar om utbildning eller 

arbete. Men de hade också haft vissa restriktioner när det kommer till kärlek och sexualitet. 

Någonting som resulterar i en försvårad förståelse för döttrarna som studerar, blir 

karriärverksamma, eller har icke-äktenskapligt/promiskuöst sex. Vilket i sin tur kan tolkas av 

dottern som att modern är förbittrad över att hon valt än annan kvinnoroll än hon själv valt 

(Borchgrenvink & Valvik, s. 130). Olga och Annas mödrar har svårt att acceptera döttrarna 

för vad de är. De är själva upptagna i sin modersroll och vill per automatik behålla sitt syfte; 

döttrarna. Olga specifikt har inte bearbetat relationen med sin egen mor, vilket resulterar i att 

hon hämmar döttrarnas progression. Ett tydligt exempel är när hon vägrar acceptera att 

Blenda bytt namn till Cri; genom att inte erkänna hennes självvalda namn erkänner hon inte 

heller Cri som egen individ. Men också Annas mamma förnekar dotterns individualitet genom 

att skylla hennes val på arvsanlag från fadern. Att det inte kan vara så Anna faktiskt är som 

person, utan bara oturlig genetik.  

 Men i en yngre generation, i vilken vi kan inskriva Helenes mamma, är det stor skillnad. Hon 

har själv karriär och är sin egen individ utanför moderskapet vilket gör att hon har en 

avslappnad inställning till dotterns frigörelse, den bekommer henne inte alls på samma sätt 

som för övriga romanmödrar. För Helene handlar det mer om att hon själv behöver bearbeta 

dess relation. Modern upplever den inte som problematisk – hon sover gott. Det är Helene 

som vankar sömnlös om nätterna. 

 Men även Helenes mamma visar tendenser om att inte riktigt kunna acceptera 

dottern som egen. När hon hävdar sig veta vad som är sant om Helenes barndomsupplevelser 

förminskar hon dottern. När en mamma dikterar dotterns tankar, känslor eller vilja på dylikt 

sätt förstör hon också hennes identitetssökande (Borchgrenvink & Valvik, s. 65). Liknande 

när hon väljer att ifrågasätta det faktum att Helene inte har ett arbetsrum likt Adams, trots att 

hon redan vet, så gör hon Helene liten och ynklig. Någonting vilket kan vara ett sätt för 

modern att inordna henne i ett infantilt stadium och behålla henne som barn - och dotter 

(Naseh, s. 253). Vilket indikerar en icke-acceptans av dottern som fullvuxen kvinna med ett 

eget liv. Alltså är det inte bara romanernas döttrar som har problem med att bryta symbiosen, 

även mödrarna har svårt med döttrarnas frigörelse.  
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 I kampen för frigörelse står dottern inför konflikter mellan självständighet och 

kärlek, samt mellan prestation och skuldkänslor (Borchgrenvink & Valvik, s. 67). Dottern, 

som har negativ moders-bild och inte vill identifiera sig med henne, har också svårt att 

acceptera likheter dem emellan. Dottern vill då bli hennes motsats och kan så hamna i en 

onaturlig och konstlad självständighet där hon tror att hon inte kan kombinera sitt oberoende 

med kärlek i en partnerrelation, eller att få barn. (Borchgrenvink & Valvik, s. 133) Döttrarna 

tenderar då att beskylla modern för sina svårigheter som vuxen, men gör inte motsvarande 

erkännande i positiv bemärkelse (Borchgrenvink & Valvik, s. 129). Exempelvis Cri kan inte 

förmå sig att inleda en relation eller bli med barn så länge Olga är i livet, den likheten med 

modern skulle henne vara ett nederlag. Hon kan därför inte gå vidare med sig själv och sitt 

eget liv förrän Olga dött. På samma sätt beskyller Anna sin mamma för hur hon blivit 

inkapabel att vara lagom och kan inte förmå sig att låta modern vara ifred. Likaså med 

Helene, hon har fastnat i sin frustration och ilska över relationen med modern, till den 

utsträckningen att hennes eget liv blir stillastående i väntan på uppgörelse. 

 Man kan alltså konstatera att döttrarna i vuxen ålder ännu inte kunnat försonas 

med sina mödrar. De ser relationen med modern som en förklaring och orsak till varför saker 

är fel i deras nu vuxna liv. Så som i relationen till kärlek och sexualitet. 

 

2.4.2 Kärlek & sexualitet 
Individuationsprocessen är tätt sammankopplad med förutsättningarna för ett 

kärleksförhållande eller en partnerrelation samt också sexualiteten. Som tidigare nämnts är 

mamman oftast den första person som barnet bildar en nära relation med och hon blir så 

förebild för kommande förhållanden. Modern som första kärleksobjekt har både söner och 

döttrar, men döttrar har henne också som identifieringsobjekt till skillnad från sönerna som 

har fadern. (Borchgrenvink & Valvik, s. 55) Relationen med modern blir därför viktig, kanske 

rentav avgörande, när det kommer till hur dottern hanterar närhet i framtiden. 

 En gemensam nämnare för Anna, Cri och Helene är att de alla i vuxen ålder har 

någon form av partnerrelation med det motsatta könet. Anna träffar alla möjliga män enbart 

för att ha samlag med men gifter sig också, Cri träffar en man men har svårt att binda sig med 

honom och Anna är i en fast samborelation med sin pojkvän. Alla romandöttrarna har män i 

sina liv på olika premisser. 

 Hos samtliga romandöttrar kan också vi tala om störda individuationsprocesser 

där döttrarna inte lyckats hitta balans i förhållandet till sina mödrar. En sådan störd 
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individuationsprocess vilken kan resultera i att dottern tar med saknad, otillfredsställelse, 

olösta konflikter och behov även in i ett nytt förhållande (Borchgrenvink & Valvik, s. 77).  

Den ambivalenta relationen med modern kan således upprepas i förhållandet med en partner.    

En dålig moders bild kan som tidigare nämnt även orsaka en tillgjord självständighet, alltså 

att dottern till ytan verkar frigjord från symbiosen mor-dotter, men att hon känslomässigt 

fortfarande känner tomrum och saknad. Detta vilket påverkar nästkommande relationer till att 

präglas av distans till partnern i rädsla för beroende eller avvisande. (Borchgrenvink & 

Valvik, s. 135) Detta vilket yttrar sig särskilt hos romandöttrarna Anna och Cri. 

 Anna, som har ett stormigt förhållande med sin mor, har även liknande 

relationer med de män hon sedan träffar. För henne är sexualiteten en revolt och en 

frihetssymbol gentemot moderns kyska uppfostran. Men frihetskänslan Anna upplever när 

hon har samlag med diverse olika män eller är otrogen är även den ambivalent eftersom hon 

samtidigt känner ett behov av att bekänna inför modern. Friheten är henne en ytlig 

föreställning när det fortfarande kvarstår en känsla av tvång inombords. Hennes symbiotiska 

låsning till modern har också resulterat i ett beroendeförhållande där hon istället genom män 

söker den bekräftelse hon inte upplevt i gemenskapen mor-dotter (Borchgrenvink & Valvik, s. 

83). Även här får Anna problem med sin självuppfattning eftersom hon blir beroende av 

andras värdering av henne (Borchgrenvink & Valvik, s. 175). Hon måste hela tiden träffa män 

som vill ha sex med henne för att hon ska få sitt bekräftelsebehov tillfredsställt samt kunna 

validera sig själv som en attraktiv och åtråvärd person. Kärleksmässigt klarar Anna dock inte 

av någon varaktig närhet, i äktenskap blir hon bara otillgänglig och obekväm. I kampen för 

självständighet förlorar hon närheten. Likaså är det med Cri som sammankopplar kärlek med 

ofrihet. Även hon känner en slags falsk frihet i hur hon övertygar sig vara oberoende av en 

man. Hon vill bara inte ge upp inför kärleken eftersom det står henne synonymt med att ge 

upp inför moderns lag och bli som henne. Ångesten hon känner inför att binda sig i en 

partnerrelation med Andreas kan bero på att det för henne väcker en rädsla att mista sig själv 

till det beroendet hon haft till modern som barn (Borchgrenvink & Valvik, s. 79). Eftersom 

Cri inte lyckas bryta symbiosen förrän Olga dör är det inte heller förrän då hon släpper sina 

tidigare kärleksmässiga associationer som hållit henne tillbaka från exempelvis barnafödande. 

Individuationen lyckas på så sätt till viss del och Cri kan tillåta sig närhet och beroende utan 

att känna att självständigheten hotas.  

 Både Anna och Cris mödrar har själva hjälpt hämma gemenskapen mellan mor 

och dotter genom att inte möjliggöra ett öppet samtalsklimat om ämnen som sex, erotik eller 

dylikt. Som mor överför man nämligen sin egen bild av kärlek och eller sexualitet till dottern 
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(Borchgrenvink & Valvik, s. 24). Mödrarna har istället i barndomen predikat för döttrarna om 

”inget sex” och ”händerna på täcket”, vilket ger ämnet en hemlighetskaraktär och dottern kan 

bli osäker i hur hon ska förhålla sig när det kommer till könsidentitet, kroppsuppfattning och 

lustupplevelse(Borchgrenvink & Valvik, s. 74). Även här kan man spekulera kring en 

generationsfråga i huruvida tabubelagda vissa ämnen varit att tala om. Vi förstår tydligt i 

läsningen av romanerna Det mest förbjudna och Födelsedagen att varken Anna eller Cris 

mammor har pratat med döttrarna om ämnen som sex och erotik, men i Under all denna 

vinter och i förhållandet mellan Helene och hennes mor är det inte lika självklart.  

 Helene verkar inte ha några särskilda restriktioner när det kommer till varken 

kärlek eller sexualitet. Det uttrycks ingen slags negativ värdeladdning kring det alls. När hon 

exempelvis är stressad över moderns besök rör oron aldrig vad hon skulle tycka om Adam. 

Helene verkar heller inte ha några särskilda problem med varken behov av närhet eller 

bekräftelse från sin partner, inget vacklande självförtroende som yttrar sig i hennes relation 

med sambon. Till skillnad från Anna och Cri lyckas Helene kombinera ett arbete och en 

hälsosam kärleksrelation. En förklaring då kan vara hur Helenes mor själv lyckats förena både 

självständigheten och kärleken. Helene har så inte växt upp i föreställningen om att hon måste 

välja det ena eller det andra, vilket verkar vara Anna och Cris uppfattning.  

 

2.4.3 Moders-mordet 
Ebba-Witt Brattström skriver om modern som ett litterärt mordoffer (Witt-Brattström, s. 212) 

och Negar Naseh instämmer med att tala om hur moders-mordet i en psykoanalytisk tradition 

kan förklaras som en för individen frigörande process. Är modern inte redan död eller 

försvunnen, har hon istället skildrats till att vara en hemsk gestalt med tillhörande oattraktiva 

attribut. I samtliga romaner för uppsatsen är det istället fäderna som är döda eller frånvarande. 

Men mödrarna har inte klarat sig oskadda för det. 

 I Det mest förbjudna dör inte modern, men Anna beskriver henne som någon 

som kniper ihop munnen och sväljer tårar, ett torrt skinn som aldrig unnar sig något vackert. 

Alltjämt framställs modern som en eländig karaktär och när vi lämnar Anna i romanen är hon 

inte i närheten av att försonas med sin mor. Ser vi till Olga i Födelsedagen så slutar romanen 

faktiskt med ett litterärt moders-mord. Olga dör i romanens slutskede och inte förrän dess kan 

Cri acceptera modern och dess relation, samt frigöras ur symbiosen. Cri pånyttföds genom 

Olgas död, likt hur Olga en gång pånyttfötts genom Cris födelse. Helenes mamma i Under all 

denna vinter varken dör eller tillskrivs adjektiv i negativ bemärkelse. Men dottern Helene 
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däremot fantiserar om att mörda henne. En mordfantasi vilken Negar Naseh förklarar kunna 

vara ett sätt att hävda sin egen person och existens, ett sätt att bli fri känslan av ägande från 

modern samt också beroendet av henne (2014, s. 249). Efter fantasin och drömmarna kan 

Helene tillslut förstå att hon ensam bär på aggressionerna i relationen med modern, vilket gör 

att hon kan börja resonera kring vem av dem som egentligen gör fel. 

 Vi talar alltså om samtliga romaner där mödrarna är närvarande, men ändå 

stämmer in i det Brattström benämner som litterära mordoffer. Alla döttrar håller sina mödrar 

ansvariga för de svårigheter de upplever som vuxna. Dottern som beskyller modern på det 

sättet hoppas fortfarande på förändring och förväntar sig ännu tillgänglighet från modern, 

vilket indikerar att dotter inte har accepterat moderns individualitet (Borchgrenvink & Valvik, 

s. 172).  

 Men modern kan inte hållas ansvarig för alltid, även hon är en kvinna med egna 

behov utanför moderskapet. Moders-mordet kan heller inte vara den enda lösningen för att 

bryta symbiosen mor-dotter eller lösa den problematik som individuationsprocessen innebär. 

Ser vi till romandöttrarna och deras relationer till sina mödrar är det svårt att utröna vad som 

egentligen är fel. Annas mamma blev syndabock i faderns frånvaro? Olga älskade Cri för 

mycket? Och var har egentligen Helenes mamma felat? Istället för en uppgörelse mellan en 

vuxen dotter och hennes mor kanske vi kan tala om en uppgörelse inom dottern själv. Dottern 

som kan klandra sin moder för sina problem, är också medveten om dem. Kanske bör hon 

istället ta ansvar själv och fokusera på lösning framför dess eventuella orsak. Likt hur Cri kom 

till insikt efter Olgas död, samt Helene efter sin fantasi om att mörda sin mor. Liksom modern 

måste acceptera dottern som individ måste dottern också acceptera modern. Lyckas dottern 

medvetandegöras så långt har hon också goda chanser att hitta en balans i relationen med 

modern, utan att behöva utföra ett moders-mord.  

 Först blir man till i modern och sedan ska man bli till på nytt igen som vuxen. 

Det som skildras i romanerna är så vad man kan kalla den andra tillblivelsen (Naseh, s. 268). 

En födelseprocess och utveckling genom individuationsprocessen vilken liksom den första 

födseln också kan vara smärtsam. 

 

3. Avslutande reflektioner och sammanfattning 

När jag började skriva min G2 uppsats var det i en ambition att skildra ett ämne och en 

tematik som jag upplevde var föga behandlad i litteraturen. Relationen mellan mor och dotter. 

Men efter att ha skrivit två uppsatser i ämnet och studerat samt forskat kring förhållandet kan 
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jag ändå konstatera att det behandlats sedan tusentals år tillbaka. Insikten är så istället att det 

ännu inte behandlats till sin ände, än finns det mer att skriva kring relationen och än är den 

komplex. Liksom föräldrarollen konstant utvecklas måste också mor-dotterdynamiken göra 

likaså. Dotterfrigörelsen är kanske just det, en evig upprepning - men en nödvändig sådan. 

 I G2-uppsatsens resultat kommer jag fram till att önskeförhållandet mor-dotter 

råkar litterärt mordoffer. Barnet Mia i Mor gifter sig får aldrig den relationen hon drömmer 

om med modern Hedvig, utan börjar istället bryta sig ur symbiosen för att utvecklas mot 

självständighet. Romandöttrarna Anna, Cri och Helene har även de misslyckade mor-

dotterrelationer där mödrarna har fallit litterära mordoffer. Alltså ter sig resultatet likande 

även i denna uppsats, om än med en viss vidareutveckling: insikten om dotterns inre 

uppgörelse framför en mellan henne och modern. Möjligheten för frigörelse ur symbiosen 

ligger hos dottern, i hennes mognad och acceptans. 

 Kandidatuppsatsens syfte var främst att besvara huruvida mor-dotterrelationens 

litterära uttryck varieras genom romanerna: hur förhållandet framställs, vilka likheter och 

olikheter det fanns i temats gestaltning samt hur det eventuellt skulle kunna förklaras. 

Resultatet av uppsatsen visar att samtliga döttrar har problem med att frigöra sig ur mor-

dottersymbiosen, men på olika sätt. Den främsta skillnaden utgörs av att dotterredogörelserna 

från Mia i Mor gifter sig enbart innefattar barndomen och tidiga tonår, medan övriga 

romandöttrars skildringar är gjorda som vuxna. En skillnad vilken också möjliggjorde att 

beakta aspekter så som kärlek och sexualitet i analysen av de äldre döttrarnas mor-

dotterrelationer. Däri framgick det sedan också ytterligare skillnader döttrarna emellan, vilka 

kunde förklaras med exempelvis hur mödrarna klarat av sin egen individuationsprocess och 

vilken generation de tillhört. Romanernas tematiska variation kan således förklaras med flera 

olika faktorer. Med hjälp av främst en feministisk psykoanalys som teoretiskt stöd kunde 

uttrycket och gestaltningen sedan också förklaras psykologiskt. Slutligen gjordes en 

återkoppling till uppsatsens inledning och moders-mordet. 

 Då tre av fyra romaner som använts för uppsatsanalysen helt utelämnar moders 

perspektivet, fann jag det intressant att också kort ifrågasätta diskrepansen mellan dotterns 

upplevelser och moderns. Genom att byta fokus från hur man påverkats av mor-

dotterrelationen i barndomen till hur man kan förändra det själv som vuxen kanske modern 

tillslut kan räddas från att falla offer för det litterära moders-mordet och frias från alla 

anklagelser. Kanske kan mor och dotter då försonas tillslut. 

  Slutligen vill jag som uppsatsförfattare reflektera över huruvida jag i min roll 

som kvinna och dotter har påverkat läsning, tolkning samt också resultatet. Till att börja med 
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har valet av böcker till analysen bestått endast av dotterskildringar, med undantag för en av 

romanerna vilken också redogör moderns perspektiv. Kanske har jag redan då lagt grunden 

för hur uppsatsen sedan tar uttryck främst ur ett dottersperspektiv. Även i tolkningen av den 

enda romanen där också moderns redogörelser tar plats finner jag mig själv att analysera även 

henne ur ett dottersperspektiv, samt också undra över hur de andra romanmödrarna själva står 

i relationen med sina mödrar. Intressant för vidare studium i ämnet vore att välja fler romaner 

däri enbart moderns perspektiv skildras i förhållande till dottern. Eller vidare, vad som händer 

i förhållandet mor-dotter när dottern blir mor själv. Men kanske kan jag som dotter inte ens 

förstå mödraperspektivet helt förrän jag själv blir moder. Till dess gör jag mig bäst i det jag 

faktiskt förstår, att vara dotter och kvinna. 
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