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KÄNDA MAMMA-DOTTERPAR 

Lill-Babs och döttrarna Kristin Kaspersen, Malin Berghagen och Monica Svensson 

En av Sveriges populäraste sångerskor, Lill-Babs, fick tre döttrar. Två av dem har gått i 

hennes fotspår och blivit kändisar, TV-profilerna Malin och Kristin. 

I en intervju har Lill-Babs sagt: – Det finns inget viktigare än att mina döttrar, barnbarn och 

barnbarnsbarn mår bra. Det viktigaste i livet är familjen. Nu mår mina döttrar bra, och det är 

jag så glad över. 

Kate Hudson och mamma Goldie Hawn – båda skådespelare i romantiska komedier. 

Kate Hudson och Goldie Hawn har ett tajt förhållande. Kate Hudson har berättat att hon är 

sin mamma evigt tacksam för att hon tidigt fick lära sig att ha en hälsosam inställning till sex 

och förhållanden. 

Goldie Hawn hade långa, ingående samtal med dottern om sex. 

– Hon behandlade mig aldrig som ett barn, och jag respekterar henne verkligen för det, 

säger Kate Hudson, och fortsätter: – Mina föräldrar sa alltid ”Sex är det bästa som finns i 

världen. När du börjar ha det så kommer du att älska det. Men det är mycket bättre när du 

älskar någon, kom alltid ihåg det.” 

Beyoncé och Tina Knowles   

Beyoncé har sagt om sin mamma Tina: – Min mamma lät mig och min syster uttrycka vår 

egen stil, vilket gav oss massor med självförtroende. 

Tina Knowles började sitt yrkesliv som frisör och skapade sig så småningom en karriär som 

modedesigner.  

Meryl Streep och hennes döttrar Louisa, Mamie och Grace 

Meryl Streep har jobbat hårt för att hålla sina döttrar utanför rampljuset, men två av dem – 

Mamie och Grace – har valt samma yrkesbana. Mamie Gummer har både spelat sin mamma 

som flicka och hennes dotter.  

Det var ”tungt att agera så fylld av hat emot den man älskar mest”, sa Mamie Gummer om 

rollen som dotter i filmen ”Ricki and the Flash”. 

Mammas berömmelse gör sig alltid påmind när hon söker jobb. 

– Jag försöker att inte tänka på det eftersom jag inte kan göra något åt det. Vare sig jag vill 

det eller inte har folk sina förutfattade meningar. 

Mamie kallar sin uppväxt traditionell. – Mamma förbjöd oss att titta på TV innan vi gjort 

läxorna. Vi fick inte titta på ”Beverly Hills” eller MTV. Hos oss låg tonvikten på skapande. Vi 

ritade, klädde ut oss och spelade teater. 
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Anna Lindberg och Ulrika Knape – båda simhoppare. Ulrika har också varit Annas tränare. 

Anna om sin mamma: – Mamma hade två roller under min uppväxt, som mamma och coach. 

De krockade ibland när jag bodde hemma. Min pappa har också tränat mig en del och vi har 

rest ihop alla tre. Det var inte alltid så kul i en viss ålder, att jämt vara ute med mamma och 

pappa. 

– Det har blivit många jämförelser med mamma genom åren, det är klart att det har varit 

jobbigt ibland. Det är något som jag får leva med, men jag försöker bara göra min grej. Men 

visst, jag har absolut haft prestationsångest, jag har haft så otroligt höga krav på mig själv. 

Michelle Obama och Malia och Natasha (Sasha) 

Under tiden som USA:s First Lady arbetade Michelle Obama för att stärka flickor. 62 miljoner 

tjejer världen över får idag ingen utbildning.  

Hennes bästa råd: – Mitt råd till flickor är alltid detta – och det säger jag till mina döttrar 

varenda dag – att var inte rädd för att misslyckas, därför att det är ofta det som håller oss 

tillbaka som kvinnor och flickor, eftersom vi tror att vi måste ha rätt. 

- Vi tror att vi måste vara perfekta. Vi tror att vi inte får snubbla. Och enda sättet att lyckas i 

livet, enda sättet att lära sig något, är genom att misslyckas. Det handlar inte om 

misslyckandet – det handlar om vad man gör efter misslyckandet. Låter du det äta upp dig? 

Slutar du? Ger du upp? Eller låter du dig stärkas av det?  

Michelle Obama har också betonat vikten av att flickor stöttar varandra och samarbetar. – Vi 

måste vara varandras bästa vänner, har hon sagt. Det betyder att vi inte får konkurrera och 

se varandras misslyckanden som framgång för oss själva. Vi kan alla ta oss fram tillsammans. 

Vi kan alla vinna. 

Hillary Clinton och Chelsea 

Hillary Clinton är politiker, mamma och mormor. Hon har två barnbarn. Dottern Chelsea, 

som arbetar i familjens Clinton Foundation, stöttade sin mamma under 

presidentvalskampanjen och har ofta pratat om sin “wonderful, thoughtful, hilarious 

mother”. 

Chelsea har också sagt: – She’s a listener and a doer. She’s a woman driven by compassion, 

by faith, by a fierce sense of justice and a heart full of love.  

För Chelsea är Hilary Clinton en förebild – både som mamma och som yrkeskvinna. 

Carola och dottern Zoe 

I en intervju har Carola berättat om adoptionen av dottern Zoe: – Jag bara kände att ”nä, nu 

får det vara nog. Jag kan inte gå och vänta på den rätte mannen längre, tiden bara går och 
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egentligen är det ju fler barn jag vill ha”. Jag ville fortsätta vara mamma. En eventuell pappa 

kan ju komma längs vägen. 

– När domaren sa att ”nu är Zoe din lika mycket som om du själv hade fött henne” så kände 

jag det som att hon flöt in i mina blodådror, jag hade adopterat in henne i mitt hjärta och liv 

och kunde känna det nästan fysiskt i min kropp. 

– Zoe betyder liv, livgivare och det är det hon kommit att betyda för mig.  

Madonna och dottern Lourdes 

Madonna och hennes dotter Lourdes klär sig ofta identiskt som tvillingar. Madonna har 

kallat dottern sin Lucky Star efter en av sina tidiga hits – ”Cause you shine on me wherever 

you are”. Madonna har fått en del kritik för sin ungdomliga stil. Som när hon skaffade en 

näsring precis som Lourdes. – Jag beter mig efter min ålder, svarade Madonna på kritiken. 

Det här är jag, det här är den jag vill vara. Jag kan göra vad jag vill. Det finns inga regler. 

Lourdes studerar musik och teater på universitetet och samarbetar med sin mamma som 

designer av modekläder för tonåringar. 

Madonnas mammaråd till Lourdes: – Försök göra allting med måttlighet. Försök att inte 

döda alla hjärnceller. Och försök gå på lektionerna. 

Miley Cyrus och mamma Tish 

Miley Cyrus är sångerska och skådespelare (hon slog igenom i tv-serien Hannah Montana). 

Mamma Tish är filmproducent. 

– Min mamma är min homie, har Miley Cyrus sagt. Om jag vinner, vinner hon. Inte för att 

hon är min manager, utan för att hon är min mamma. 

Tish har stöttat sin dotter genom hela hennes karriär. Miley har sagt att hennes mamma gör 

henne "mindre orolig" före ett stort framträdande.  

– Jag kan bli så överväldigad när jag ska uppträda, eftersom allt måste vara perfekt. 

Pernilla Wahlgren, dottern Bianca Ingrosso och mamma Christina Schollin 

Christina Schollin är skådespelerska, Pernilla Wahlgren är artist. 

Christina om att vara mamma: – Jag är så oerhört stolt över våra barn och känner en sådan 

lycka över att just jag fick bli deras Mamma och att de har vuxit upp till människor som både 

kan ge och ta emot KÄRLEK! 

– Ibland är ju inte livet så där rosenskimrande som man skulle önska att det var jämt – och 

inte är det heller en dans på rosor, men tänk om vi kunde lära våra barn att inte vara så 

rädda för kriser! Det är ofta en kris som får oss att stanna upp och fundera över våra liv. Jag 

skulle vilja säga att det är en nödvändighet för att växa och mogna. Kris betyder utveckling 
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och förändring. När det krisar sig ordentligt, då är det skönt att ha en familj, som ställer upp i 

vått och torrt. Där man vågar be om hjälp och stöd. 

Rihanna och mamma Monica 

Rihanna har sagt: – Jag är inte rädd för någon annan person än min mor, men henne är jag 

livrädd för. 

Mamma Monica har sagt att hon är otroligt stolt över sin dotter. – Hon har förblivit ödmjuk 

och nära sin familj. Det är det jag är stolt över. 

Hon blev ursinnig när Rihanna poserade avklädd för en fotobok och ringde och skällde ut 

henne. Rihanna: – Hon blev galen. Det gjorde mig generad. Det kändes som att få smisk mitt 

framför klassen i skolan. 

Monica är en pensionerad revisor på Barbados som uppfostrat dottern ensam efter 

skilsmässan när Rihanna var fjorton. Likheter: både mor och dotter är något av kameleonter 

som byter stil hela tiden. 

Courtney Love och dottern Frances Bean Cobain 

Courtney Love är sångerska och skådespelare. Frances är hennes dotter i äktenskapet med 

Kurt Cobain. Frances är fotomodell och bildkonstnär. Hon har ett komplicerat förhållande till 

sin mamma. När hon var sjutton gick hon till domstol i Los Angeles och begärde 

besöksförbud för Courtney. Domstolen beslutade om detta p g a Courtneys drogmissbruk 

och inslag av våld i hemmet. Istället bodde Frances med sin farmor och faster. Under flera år 

har hon ingen kontakt med sin mamma, trots Courtneys upprepade försök. Via twitter t ex. 

För några år sedan skrev Courtney: 

'Merry Christmas Bean!! Love you more than you could ever know. Xmamma.'  

Frances bjöd inte in sin mamma till sitt bröllop. 

Yoko Ono och dottern Kyoko 

Yoko Ono är konstnär och sångerska, född i Japan. Efter en uppslitande vårdnadstvist - som 

Yoko Ono vann - tog pappan Anthony Cox den gemensamma dottern Kyoko och gömde sig 

med henne i en religiös grupp, där han uppfostrade henne under ett annat namn. Han 

hämtade den då åttaåriga Kyoko efter skolan, for till flygplatsen och åkte till Texas. Yoko Ono 

kunde inte hitta henne trots att hon anlitade privatdetektiver och försökte nå henne i sina 

låtar. 

”Don´t worry Kyoko” (Youtube) är en låt där Yoko Ono som mamma gallskriker, ropar och 

kvider efter sin kidnappade dotter. Under många år var mor och dotter skilda åt, de återfick 

kontakten först på 1990-talet.  

 


