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Spørreliste nr. 220

SVIGERMOR

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få svaret i retur
eller makulert.

Denne spørrelisten er laget i samarbeid med sosiolog Gjertrud Sæter. Hun arbeider med en
avhandling om svigermorrelasjoner og svigermorfortellinger.
Nesten alle som er/har vært gift eller samboere har eller har hatt en svigermor. De fleste har
hørt eller lest fortellinger og vitser om henne. Mange har hørt venner og bekjentes fortellinger om personlige opplevelser med svigermor – og så er det de egne erfaringene vi har, enten
vi er svigersønn, svigerdatter eller selv er svigermor.
Spørrelisten er delt inn i tre deler. Første del tar for seg den stereotype fremstillingen av
svigermor slik den ofte er fremstilt i eventyr, vitser, ukebladnoveller og lignende. I neste del
spør vi om du kjenner til andres opplevelser og personlige fortellinger om svigermor, og i
siste del spør vi om dine egne erfaringer. Dersom du ikke ønsker å skrive så mye om egne
erfaringer, er vi glade hvis du allikevel svarer på de to første delene av spørrelisten.
Selv om denne listen har kvinnelig ”hovedperson” er det viktig at også menn svarer, vi ønsker
oss fortellinger fra alle synsvinkler. La assosiasjonene flyte, vær ikke redd for å skrive fritt, ta
spørsmålene som en veiledning i hva vi er ute etter. Skriv så fyldig du kan!
Som vanlig er besvarelsene i NEGs arkiv anonyme. Vi minner om at det heller ikke skal være
navn i selve teksten.
Les gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive.
På forhånd takk!

Fortellinger om svigermor
Svigermor blir – på linje med stemoren – ofte fremstilt negativt i folkediktning og
massemedia. I dette avsnittet er det slike fortellinger vi er ute etter.
Fortell om historier, eventyr, ordtak, sanger eller annen tradisjon du kjenner til som har
svigermormotiv.
Kan du noen svigermorvitser? Har du sett vitsetegninger? Fortell – kanskje du kan
tegne?
Tror du slike fortellinger, vitser, tegninger er uttrykk for reelle problemer, eller er de
mer uttrykk for myter? Kan du utdype dette?

Andres personlige fortellinger
Våre holdninger til svigermor farges ikke bare av stereotyper og vitsetegninger, men
også av andres fortellinger fra eget liv, og om egne erfaringer.
Har du hørt historier om svigermor, fortalt av familie, venner, bekjente eller andre?
Ved hvilke anledninger, og med hvem, er det man snakker om svigermor?
Hva er ditt hovedinntrykk av andres forhold til svigermor?
Leser du ukebladsfortellinger ”fra virkeligheten”, leserinnlegg og samlivsspalter i
aviser/magasiner, der familierelasjoner gjerne blir tatt opp? Har du selv vurdert – eller
har du skrevet til en slik spalte?

Egne fortellinger
I dette avsnittet vil vi at du forteller om dine erfaringer av å ha – eller å være –
svigermor.
Hvilke forventninger hadde du til det å få svigermor? Fortell om ditt første møte med
henne.
Tror du at svigermor har/hadde bestemte forventninger til deg som svigersønn/svigerdatter?
Hvordan bor dere/bodde dere i forhold til svigermor: i felles bolig, generasjonsbolig,
svigermor i kårbolig i samme tun, i gangavstand, eller så langt unna at dere bare ser/så
hverandre ved spesielle anledninger?
Hvor ofte er/var dere sammen? Hvor ofte har/hadde dere telefonkontakt?
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Fortell om samvær med svigermor, for eksempel gjennom arbeid, aktiviteter eller
ferier.
Fortell om feiring av høytider og merkedager sammen med familie og svigerfamilie.
Får/fikk dere noen form for hjelp eller avlastning fra dine svigerforeldre? Hva slags
hjelp?
Trenger/trengte svigerforeldre hjelp eller avlastning fra dere? Hva slags hjelp? Fortell.
Svigermor er også gjerne bestemor. Ble forholdet til svigermor annerledes etter at dere
fikk barn? Er det forskjell på å være mormor og farmor?
*
Er du selv svigermor?
Hvilke forventninger hadde du til det å bli svigermor?
Fortell om ditt første møte med svigerdøtre/svigersønner.
Er det forskjell på å være svigermor for svigersønner og for svigerdøtre?
Ble forholdet til svigerbarna annerledes etter at de fikk barn – og du ble farmor/
mormor?
Fortell om samvær med barn og svigerbarn i hverdager, ferier og høytider.
*
Noen savner kanskje svigerfar i denne listen. Den som har lyst til å skrive om det å ha
– eller å være – svigerfar, inviteres til å gjøre det!
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