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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur mammor, som offentliggör sitt 

moderskap på sociala medier, upplever sitt moderskap. Närmare bestämt avser studien 

besvara frågeställningar som berör vilka förväntningar som dessa mammor upplever att andra 

har på dem i mammarollen samt hur deras emotioner och självbild påverkas av 

offentliggörandet av moderskapet. Dessutom ämnar studien besvara hur mammorna upplever 

att de porträtterar sitt moderskap på sociala medier. Studien antar ett socialpsykologiskt 

perspektiv med ett teoretiskt ramverk som består av följande teorier: Goffmans dramaturgiska 

perspektiv, Beckers teori om sanktioner, Cooleys teori om spegeljaget, samt Shotts teori om 

rolltagande emotioner. I tillägg till detta introduceras vårt egna begrepp “offentligt 

moderskap”. Empirin har samlats in genom tio kvalitativa forskningsintervjuer och resultatet 

visar att mammorna upplever att mammarollen är nära förbunden med flera förväntningar: att 

vara med sitt barn, att ge sitt barn “rätt” kost och att ha den “rätta” utsidan.  Dessa 

förväntningar är ibland motstridiga och orsakar en kluvenhet och ambivalens hos mammorna. 

Vidare upprätthålls förväntningarna genom kritiska och uppmuntrande kommentarer från 

läsare och följare. De kritiska kommentarerna leder till att mammorna får en negativ självbild 

och att de upplever emotioner såsom skam och skuld. Uppmuntrande kommentarer, från 

bekanta snarare än läsare och följare, leder istället till att mammorna får en positiv självbild. 

Bland de mammor som hade en positiv självbild var en vanligt förekommande emotion 

stolthet och bland de mammor som var mer osäkra på sin egen självbild förekom emotionen 

fåfänga. Avslutningsvis tycks mammorna porträttera sitt moderskap på olika sätt. Antingen 

anpassades porträtteringen till de förväntningar som de upplevde fanns på dem i deras 

mammaroll eller så fanns en ambition att visa upp en mer ärlig bild av moderskapet som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med dessa förväntningar. 
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Förord 
Vi skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp i denna 

studie. Utan er, era upplevelser av och tankar om offentligt moderskap vore inte denna studie 

möjlig. Att ha fått ta del av era upplevelser har varit både spännande och gripande, men 

framförallt inspirerande.  

 

Dessutom vill vi tacka vår handledare, Marcus Persson, för hans ovärderliga handledning 

under denna studie. Tack för dina kommentarer, dina tips och ditt stöd. Utöver vår handledare 

vill vi även tacka de seminariedeltagare som, under arbetets gång, har gett oss konstruktiv 

kritik och uppmuntran.  

 

Lovisa Andersson Zimdahl 

Julia Zabielski  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  
Bloggar är ett socialt media som fick sitt stora publika genombrott i Sverige år 2004. Idag 

läser drygt 40 % av alla internetanvändare bloggar och drygt 6 % av dem skriver egna 

bloggar. Samtidigt har andra former av sociala medier blivit till en självklarhet i allt fler 

svenskars vardag. År 2016 uppgav 58 % av den svenska befolkningen att de dagligen 

använde någon form av sociala medier, vilket innebär att det skett en fördubbling sedan år 

2010. (Internetstiftelsen i Sverige, 2016) 

  

En central aspekt hos sociala medier är det konstanta utbytet av personlig information. Detta 

utbyte har gjort att gränsen mellan den offentliga sfären och den privata sfären till stor del 

suddats ut. (Bauman, 2008, s. 9-10) Den privata sfären, där familjen och familjelivet är en 

viktig del (Habermas, 1984, s. 12), har i många avseenden blivit offentlig i dagens samhälle. 

Detta eftersom allt fler föräldrar aktivt väljer att exponera sina familjeliv och sina barn på 

sociala medier (Barnombudsmannen, 2015). Föräldrar delar nu med sig av allt från kaotiska 

morgnar, videoklipp på sina bebisar till uppfostringstips (Wieslander, 2015, 1 oktober). I 

tillägg till detta har det skapats särskilda bloggportaler, internetbaserade plattformar, såsom 

Mama.nu, Loppi.se och Familjeliv.se som är inriktade på föräldrabloggar och då i synnerhet 

mammabloggar (se Bilaga 1. Illustration av mammablogg). För att få information kring 

moderskapet förlitade sig mammor, innan sociala medier fanns, på böcker av experter, möten 

med professionella yrkesutövare och interaktion med andra mammor ansikte mot ansikte. 

Numera söker sig många mammor istället till mammabloggar för information, råd och stöd 

från andra mammor som befinner sig i samma situation. (Steiner & Bronstein, 2017) Allt fler 

mammor upplever nämligen att det finns förväntningar på dem som de inte kan leva upp till 

(Sutherland, 2010). Mammor förväntas ständigt att ta “rätt” beslut gällande sina barn, både 

vad gäller kosthållning och uppfostran. Drygt sex av tio amerikanska mammor upplever, 

enligt en studie utförd vid University of Michigan, att de blir kritiserade för sitt moderskap 

och de beslut som de tar. Denna kritik kommer allra främst från anhöriga såsom den egna 

partnern eller de egna föräldrarna. (C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s 

Health, 2017) 
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Mammor som inte delar med sig av sitt moderskap offentligt på sociala medier upplever 

alltså främst förväntningar och kritik från de i sin direkta omgivning. Men hur är det då för de 

mammor som aktivt exponerar sitt moderskap offentligt på sociala medier inför tusentals 

människor? Tidigare forskning beskriver framförallt hur så kallade mammabloggare har 

möjligheten att förändra diskursen kring moderskap genom att blogga och därmed visa en 

mer “verklig” bild av vad det innebär att vara mamma (Friedman, 2013, s. 5-6; Lopez, 2009; 

Powell, 2010). Däremot tycks det finnas en kunskapslucka på forskningsfältet vad gäller 

upplevelsen för de mammor som offentliggör sitt moderskap på sociala medier.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Ur ett socialpsykologiskt perspektiv syftar denna studie till att få en förståelse för hur 

mammor, som offentliggör sitt moderskap på sociala medier, upplever sitt moderskap. Med 

utgångspunkt i studiens syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

  
● Vilka förväntningar upplever mammor, som offentliggör sitt moderskap på sociala 

medier,  att andra har på dem i deras mammaroll? 

● Hur påverkas mammornas emotioner och syn på sig själva av att de offentliggör sitt 

moderskap på sociala medier? 

● Hur upplever dessa mammor att de porträtterar sitt moderskap på sociala medier? 

 

1.3 Avgränsning 
Denna studie har avgränsats till att endast undersöka mammors upplevelser av att 

offentliggöra sitt moderskap på sociala medier. Därmed antar vi mammornas perspektiv i 

denna studie. Detta innebär att pappor som offentliggör sitt faderskap på sociala medier inte 

kommer att undersökas, även om vi är medvetna om att ett fåtal sådana finns. Mammornas 

läsare eller följare kommer heller inte att undersökas i denna studie. Detta är däremot ett 

perspektiv som skulle kunna antas i framtida forskning (se avsnitt 6.5 Avslutande 

diskussion). 
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1.4 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen är disponerad över sex kapitel. Efter detta inledande kapitel följer en presentation 

av tidigare forskning relaterad till moderskap såväl som moderskap på sociala medier. Denna 

presentation syftar till att ge läsaren en förståelse för studiens forskningsområde, samt till att 

belysa den kunskapslucka som identifierats. Därefter presenteras och motiveras studiens 

teoretiska ramverk, vilket innehåller teoretiska begrepp från  Goffman, Becker, Cooley och 

Shott. Detta teoretiska ramverk kommer att användas som analysverktyg på den insamlade 

empirin. Kapitlet avslutas med en teoretisk diskussion där vi introducerar vårt egna begrepp 

offentligt moderskap . Vidare följer ett metodkapitel där studiens metodologiska ansats, urval, 

förberedelser och genomförande av intervjuerna samt transkribering och kodning beskrivs. I 

tillägg till detta ges en reflektion angående studiens reliabilitet och validitet och slutligen 

presenteras de etiska överväganden som tagits i beaktande under studiens gång. Efter detta 

kapitel presenteras och analyseras relevanta delar ur studiens resultat i relation till det tidigare 

nämnda teoretiska ramverket. Detta resultat- och analyskapitel kommer att disponeras över 

tre avsnitt: Upplevda förväntningar på mammarollen , Självbild och upplevda känslor  och 

Porträtteringen av moderskapet . I uppsatsens sista kapitel summeras resultaten i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. Dessutom diskuteras studiens resultat i relation till 

tidigare forskning, teori och metod. Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser samt tankar 

kring framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 



 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning relaterad till moderskap såväl som moderskap på 

sociala medier. Denna presentation syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för studiens 

forskningsområde, samt till att belysa den kunskapslucka som identifierats. Den tidigare 

forskningen kommer att disponeras över två separata avsnitt: Att vara mamma  och Att vara 

mamma på sociala medier . Avslutningsvis, i avsnittet Den identifierade kunskapsluckan , 
sammanfattas den tidigare forskningen och utifrån detta beskrivs även den kunskapslucka 

som identifierats.  

 

2.1 Att vara mamma  
I dagens västerländska samhälle har kvinnor många valmöjligheter i sina liv. Dessa 

valmöjligheter är dock inte alltid så fria som de kan ge sken av att vara, i synnerhet när det 

kommer till valet att vilja eller att inte vilja bli mamma. Att vilja bli mamma är, enligt 

forskare inom kommunikationsvetenskap och filosofi, det enda rätta och legitima valet för att 

uppfattas som en “riktig kvinna”. Det finns med andra ord en rådande föreställning om att det 

ingår i rollen som kvinna att vilja bli eller vara mamma. Det är dock inte tillräckligt att endast 

vara mamma, utan man måste även vara en “bra” mamma. (Douglas & Michaels, 2004, s. 5) 

Detta förutsätter att du är mamma på “rätt sätt” (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 124; 

Sutherland, 2010). 

 

Att det finns rätt och fel sätt att vara mamma på grundar sig i en idealisering av moderskap 

(Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 124; Douglas & Michaels, 2004, s. 298; Sutherland, 

2010). Kärnan i denna idealisering är att mamman bär huvudansvaret för hemmet och för 

barnet eftersom hon ses som den mest lämpliga vårdnadshavaren (Jackson & Manix, 2004; 

Nordenmark, 2004, s. 196-197; Sutherland, 2010). Ylva Elvin-Nowak, doktor i psykologi, 

menar att idealiseringen innebär att mamman ska vara både fysiskt och mentalt tillgänglig för 

sina barn dygnet runt (Elvin-Nowak, 2001, s. 135). Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta 

Bergsten, professor respektive doktor i socialt arbete, utvecklar detta och menar att 

idealiseringen innebär att man som mamma enkelt ska kunna förstå barnets behov och 

tillfredsställa dessa behov på ett sätt som är säkert och “bra” för barnet. Behoven kan handla 

om allt från mat, vård och social stimulans till kärlek, uppmärksamhet och lek. Att 
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tillfredsställa alla dessa behov som mamma upplevs ofta som mycket tidskrävande och svårt. 

(Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 124-126) Någonting som försvårar möjligheten att leva 

upp till idealet kring mammarollen är dagens jämställdhetsideal. Detta ideal innebär bland 

annat att kvinnor numera förväntas arbeta och göra karriär i samma utsträckning som män, 

vilket strider mot kärnan i moderskapsidealet. Att försöka vara en “bra” mamma som bär 

huvudansvaret för hem och barn och att vara en driven karriärskvinna med egna mål och 

behov skapar en känsla av stress och ambivalens hos mamman. Ofta leder denna konflikt 

mellan idealen till att mamman till slut väljer att prioritera familjelivet framför yrkeslivet. 

(Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 140-142) Utöver dessa motstridiga ideal förväntas 

mammor dessutom att ha ett eget socialt liv vid sidan om familjelivet. Syftet med detta egna 

sociala liv bör dock vara att man som mamma ska få mer energi för att sedan kunna återgå till 

familjelivet som en glad och nöjd mamma. (Elvin-Nowak, 2001, s. 151-152) 

 

Idealiseringen av moderskap innebär med andra ord krav och förväntningar som är svåra eller 

omöjliga att leva upp till (Douglas & Michaels, 2004, s. 11-12; Sutherland, 2010). Att inte 

leva upp till dessa förväntningar och därmed misslyckas som mamma är därför i stort sett 

oundvikligt (Douglas & Michaels, 2004, s. 11-12). Detta leder ofta till att mammor får dåligt 

samvete (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 124) eller att de upplever känslor såsom skam 

och skuld (Elvin-Nowak, 2001, s. 42; Sutherland, 2010). I och med att dessa känslor många 

gånger uppkommer redan under graviditeten blir skuld och skam en naturlig del av 

moderskapet (Seagram & Daniluk, 2002). Även i de fall där föräldrarna bär lika stort ansvar 

för deras barn upplever mammor, i större utsträckning än pappor, känslor av skuld och skam. 

Detta grundar sig till stor del på att mammor, till skillnad mot pappor, agerar under uppsyn av 

ett samhälle som har ett tydligt och etablerat ramverk för vad en “bra” mamma är. 

(Sutherland, 2010) 

 

Samhällets etablerade ramverk för vad det innebär att vara en “bra” mamma upprätthålls 

bland annat i interaktion mellan mammor och enskilda individer som de kommer i kontakt 

med. Mammor varseblir och internaliserar den uppfattning som dessa individer har om dem 

som mammor och dömer därefter sig själva utifrån denna uppfattning (Sutherland, 2010). 

Bland de individer som upprätthåller ramverket och implicit eller explicit skuldbelägger 

mammor finns bland annat mammans egen familj, partner eller vänner (Seagram & Daniluk, 
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2002; Sutherland, 2010). Detta styrks ytterligare av en nyligen utförd studie vid University of 

Michigan som visar att 6 av 10 amerikanska mammor upplever att det främst är deras nära 

anhöriga som kritiserar deras moderskap och de beslut de tar (C.S. Mott Children’s Hospital 

National Poll on Children’s Health, 2017). En studie utförd av sociologerna Martha Heltsley 

och Thomas Calhoun visar även att mammor tenderar att skuldbelägga varandra då de på 

något sätt avviker från moderskapsidealet (Heltsley & Calhoun, 2003). I linje med detta 

menar Susan Douglas och Meredith Michaels, forskare inom kommunikationsvetenskap och 

filosofi, att mammor ofta övervakar och skuldbelägger varandra (Douglas & Michaels, 2004, 

s. 6). Emellertid är det inte bara privatpersoner som skuldbelägger mammor, utan även 

experter och yrkesutövare (Seagram & Daniluk, 2002; Jackson & Manix, 2004). En 

yrkesgrupp som särskilt bidrar till mammors känslor av skuld är sjukvårdspersonal. Alla 

mammor kommer någon gång att uppleva att deras barn blir sjuka eller skadar sig, vilket 

innebär att de måste besöka vården för att få hjälp. Då mamman ses som den förälder som 

ansvarar för barnets välmående är ofta besök till sjukvården förenade med ett 

skuldbeläggande av mamman. (Jackson & Manix, 2004)  

 

Enligt sociologerna Martha Heltsley och Thomas Calhoun kan dock detta skuldbeläggande 

hanteras med hjälp av vissa neutraliserande tekniker. För att mildra känslan av skuld kan 

mammor bland annat använda tekniken “fördömande av de fördömande”. Denna teknik 

innebär att mamman som blir skuldbelagd fördömer de individer som skuldbelagt och 

fördömt henne som en “dålig” mamma. Genom att rikta om den negativa uppmärksamheten 

från sig själv som mamma till de som fördömer kan mamman undgå känslan av skuld. 

(Heltsley & Calhoun, 2003) Enligt Jackie Guendouzi, professor i kommunikationsvetenskap, 

kan skuld dessutom hanteras genom att mammor använder sin arbetsplats som en fristad där 

de kan ventilera sin skuld med andra kvinnliga arbetskollegor. Tillsammans kan de diskutera 

hur svårt det är att leva upp till moderskapsidealet, bekräfta varandras upplevelser och ge 

varandra stöd. (Guendouzi, 2006) Ett annat sätt att hantera skuld, som allt fler mammor tycks 

använda sig av idag, är att söka sig till mammabloggar för information, råd och stöd (Steiner 

& Bronstein, 2017). 
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2.2 Att vara mamma på sociala medier 
När man blir mamma skiljs man lätt från sitt tidigare sociala nätverk och den sociala kontext 

som man tidigare varit en del av. För att undvika känslor av ensamhet och fysisk isolering 

från omvärlden som då kan uppstå för kvinnor under deras mammaledighet söker sig många 

av dessa kvinnor till så kallade mammabloggar (Morrison, 2010; Van Cleaf, 2015; Webb & 

Lee, 2011, s. 251). Dessa bloggar, ibland kallade föräldrabloggar eller bebisbloggar, drivs i 

regel av kvinnor och benämns därför vanligtvis som mammabloggar. På mammabloggarna 

delar mammor dagligen med sig av sina vardagliga erfarenheter av moderskap och familjeliv. 

Dessutom möjliggör bloggen, som kommunikationskanal, en interaktion mellan 

mammabloggaren och läsarna genom kommentarer och blogginlägg. (Lopez, 2009; Morrison, 

2010) På så vis kan både skrivandet och läsandet av bloggar ses som en social aktivitet 

(Nardi, Schiano & Gumbrecht, 2004). I interaktionen mellan mammabloggaren och dess 

läsare, som främst är andra mammor, kan de utbyta erfarenheter och ge varandra stöd och 

bekräftelse. Genom interaktionen skapas sedan en relation mellan mammabloggaren och 

läsaren, vilket kan leda till en känsla av gemenskap. (Webb & Lee, 2011, s. 250-252) 

 

Moderskap, som tidigare varit någonting privat, har förflyttats till den offentliga sfären. I den 

offentliga sfären började moderskap uppmärksammas framförallt i traditionell media såsom 

tidningar och radio. Mammor och moderskapet representerades till exempel genom 

kändismammor som prydde retuscherade tidningsomslag med sina barn och radioprogram 

med råd om hur man skulle bli den bästa mamman. Alla dessa förskönade 

mediarepresentationer har, enligt Lori K. Lopez som är forskare inom media- och 

kulturstudier, bidragit till att många mammor känner ångest och frustration inför sin 

mammaroll. (Lopez, 2009) I motsats till dessa traditionella representationer möjliggör 

mammabloggar en mer autentisk och nyanserad representation av moderskap. Vanliga 

icke-kända mammor har med andra ord möjligheten att representera sig själva och sina 

erfarenheter på ett mer verklighetstroget sätt. (Friedman, 2013, s. 11-12; Powell, 2010) Allt 

fler mammor tar denna möjlighet, vilket har gjort att mammabloggar generellt har ökat i 

popularitet under de senaste åren (Blum-Ross & Livingstone, 2017).  
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Linda Steiner och Carolyn Bronstein, forskare inom journalistik respektive mediastudier, 

menar att mammabloggar inte endast utgör en plats där mammor kan diskutera problem och 

få stöd, utan det är även en plats där mammor kan kritisera och ifrågasätta traditionella och 

normativa föreställningar av moderskap (Steiner & Bronstein, 2017). På mammabloggarna 

blir moderskap någonting som konstrueras retoriskt. Detta sker exempelvis då 

mammabloggaren säger ifrån när hon får kritiska kommentarer för att hon på något sätt inte 

lever upp till moderskapsidealet. Mammabloggaren kan med andra ord göra motstånd mot 

den traditionella diskursen kring moderskap som bland annat innefattar dikotomin “bra” 

kontra ”dålig” mamma. Detta bidrar till att diskursen kring moderskap därmed blir mer 

inkluderande såtillvida att alla mammor uppmuntras att dela med sig av sina olika 

upplevelser och erfarenheter som mammor. (Powell, 2010)  

 

Att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av sitt moderskap på mammabloggar 

och andra sociala medier är, enligt mediavetaren Alicia Blum-Ross och socialpsykologen 

Sonia Livingstone, dock inte oproblematiskt. Mammorna som delar med sig av sitt 

moderskap kritiseras ofta för att de på ett naivt och exploaterande sätt exponerar sina barn 

inför tusentals främlingar. Trots vetskapen om att det finns pedofiler och att grooming är ett 

välkänt problem väljer ändå dessa mammor att exponera sina barn genom text och bild. 

Mammabloggare hamnar på så vis i en svår och tudelad position där de både vill representera 

sig själva som mammor på sina bloggar samtidigt som de inte vill utsätta sina barn för fara. 

(Blum-Ross & Livingstone, 2017) En annan aspekt som ofta kritiseras är det faktum att 

många mammabloggare har börjat tjäna pengar genom annonsörer och sponsrade inlägg på 

sina bloggar (Friedman, 2013, s. 144; Lopez, 2009). Denna kritik grundar sig dels på att 

många läsare upplever att mammabloggare exploaterar sina barn och sin familj för att tjäna 

pengar, dels på att många läsare upplever att det personliga innehållet förändras om 

mammabloggaren låter kommersiella företag styra bloggens innehåll (Friedman, 2013, s. 

144-145). I linje med detta menar Andrea Hunter, professor i journalistik, att allt fler läsare 

upplever att mammabloggarna inte längre består av ärliga berättelser om hur det är att vara 

mamma. Istället handlar de om att sälja olika barnrelaterade produkter. För att sälja dessa 

produkter utelämnas de mindre åtråvärda aspekterna av livet som mamma för att istället 

betona de “fina” aspekterna och därmed inspirera på ett mer ytligt sätt. Hunter menar vidare 

att denna kommersialisering av mammabloggarna har potential att förstöra det som 
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mammabloggarna en gång varit: en gemenskap byggd på ärlighet och autenticitet. (Hunter, 

2016) 

 

2.3 Den identifierade kunskapsluckan 
Tidigare forskning gällande upplevelsen av att vara mamma har kunnat belysa hur 

mammarollen är nära förbunden med särskilda ideal, normer och förväntningar. Dessa studier 

visar att många mammor upplever att det är svårt att leva upp till moderskapsidealet och dess 

förväntningar, i synnerhet då kvinnor samtidigt ska leva upp till andra ideal såsom 

jämställdhetsidealet. Moderskapsidealet och det etablerade ramverket för vad en “bra” 

mamma upprätthålls i interaktion med enskilda individer. Mammorna varseblir och 

internaliserar den uppfattning som dessa individer har om dem som mammor och dömer 

därefter sig själva utifrån denna uppfattning. Studier visar att det främst är professionella 

yrkesutövare och nära anhöriga till mammorna som upprätthåller ramverket och 

skuldbelägger mammorna då de inte lever upp till moderskapsidealet. Skuld och skam är, till 

följd av detta ouppnåeliga ideal, vanligt förekommande känslor bland mammor. Dessa 

känslor kan dock mildras med hjälp av neutraliserande tekniker och interaktion med andra 

mammor.  

 

Forskning som berört mammor på sociala medier har lyft fram hur många mammor, för att 

undvika ensamhet och fysisk isolering under mammaledigheten, söker sig till 

mammabloggar. På dessa mammabloggar sker ett utbyte av erfarenheter, råd och stöd mellan 

mammabloggaren ifråga och hennes läsare. Tidigare forskning hävdar att moderskap, genom 

mammabloggarna, nu i den offentliga sfären kan representeras av mammorna själva. Detta 

innebär att mammabloggare kan visa en mer ärlig och autentisk bild av moderskap, vilket kan 

liknas vid ett motstånd mot den traditionella och normativa diskursen kring moderskap. Dock 

visar vissa studier att denna ärliga och autentiska bild blivit allt mer kommersialiserad och 

styrd av vinstdrivande företag.  

 

Sammanfattningsvis tycks det finnas mycket forskning som handlar om upplevelsen av att 

vara mamma och de förväntningar som dessa mammor upplever från de i sin nära omgivning. 

Däremot verkar det, utifrån den forskning vi presenterat ovan, saknas studier kring 
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upplevelsen av att offentliggöra sitt moderskap på sociala medier. Detta beror sannolikt på att 

en övervägande del av de studier som utförts gällande att vara mamma på sociala medier har 

använt sig av någon form av kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera 

mammabloggar (Friedman, 2013; Hunter, 2016; Lopez, 2009; Powell, 2010; Steiner & 

Bronstein, 2017; Van Cleaf, 2015). Detta innebär att man, i den tidigare forskning som vi har 

funnit, inte har nått mammabloggarens egna upplevelse av mammarollen. Istället har man 

snarare undersökt mammabloggarnas innehåll och dess påverkan på diskursen kring 

moderskap. Till följd av avsaknaden av forskning gällande mammabloggarens egna 

upplevelser finns det en kunskapslucka som denna studie har för avsikt att bidra med ny 

kunskap till. Genom kvalitativa intervjuer ämnar denna studie söka förståelse för de 

upplevelser som mammor som offentliggör sitt moderskap har.  
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3. Teori  

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens teoretiska ramverk som används för att 

tolka och analysera studiens insamlade empiri. Detta teoretiska ramverk består av begrepp ur 

Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv, Beckers (2006) teori om sanktioner , Cooleys 

(1992) teori om spegeljaget, samt Shotts (1979) teori om rolltagande emotioner . Dessa 

teorier presenteras i fyra separata avsnitt och i varje avsnitt tillkommer en motivering till 

varför och hur teorin ifråga kommer att användas. Avslutningsvis tillkommer en teoretisk 

diskussion där vårt egna begrepp offentligt moderskap introduceras.  

 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet  
I boken Jaget och maskerna antar den amerikanske sociologen Erving Goffman (2014) ett 

dramaturgiskt perspektiv på vardagslivets interaktion. Detta perspektiv illustreras med hjälp 

av en teaterscen och förklarar interaktionen mellan människor med hjälp av metaforer från 

teatervärlden. Scenen är den plats där individen gör så kallade framträdanden, vilket kan 

beskrivas som all den aktivitet som en individ utför vid ett givet interaktionstillfälle och som 

bidrar till att någon av de andra individerna i interaktionen påverkas i något avseende. Vid ett 

sådant framträdande gestaltar individen en viss roll som är passande för den aktuella 

situationen. Detta innebär med andra ord att en individ kan spela olika roller i olika 

situationer. En roll innebär dessutom att individen förväntas agera i enlighet med de 

etablerade handlingsmönster som gestaltandet av denna roll kräver. (Goffman, 2014, s. 23) 

Ett problem som kan uppstå då individen innehar olika roller är en så kallad rollkonflikt . En 

rollkonflikt uppkommer när minst två roller och dess tillhörande etablerade handlingsmönster 

inte överensstämmer med varandra. Konsekvensen av en rollkonflikt är att individen upplever 

en osäkerhet kring sin rollgestaltning. (Goffman, 1961, s. 91) Ett annat problem som kan 

uppstå är när individen istället omfamnar en enskild roll till fullo. Detta kan leda till att 

individen till slut upphör och att hen blir den roll hen spelar. (Goffman, 1961, s. 106-107) 

 

Fasad är en annan viktig del under ett rollframträdande. Det är denna fasad som publiken ser 

till för att kunna definiera den aktuella situationen. I fasaden ingår bland annat en personlig 

fasad. Den personliga fasaden är till exempel individens kläder, utseende och andra yttre 

attribut. Denna personliga fasad förväntas motsvara den roll som individen gestaltar i sitt 
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framträdande. (Goffman, 2014, s. 28-30) Då en individ ska spela en redan etablerad roll finns 

det i regel en redan på förhand bestämd personlig fasad för denna specifika roll som 

individen förväntas ha (Goffman, 2014, s. 33). 

 

Utöver de teoretiska begreppen framträdande, roll, rollkonflikt och personlig fasad använder 

Goffman begreppet region . En region kan, enligt Goffmans definition, vara vilken plats som 

helst som på något sätt är avgränsad med hjälp av varseblivningsbarriärer. Sådana 

varseblivningsbarriärer kan till exempel te sig i form av väggar eller andra avgränsande 

föremål. Vidare delar Goffman in begreppet region i två skilda delar: främre region  och 

bakre region . Den främre regionen är den scen där individen, inför en publik bestående av 

alla de individer som deltar i den aktuella interaktionen, gör sitt rollframträdande. I denna 

främre region försöker individen, genom sitt framträdande, ge intrycket av att hen 

upprätthåller och följer de normer som är kopplade till rollen som hen gestaltar. Då individen 

i den främre regionen, i närvaro av publiken, framträder kan individen välja att framhäva 

vissa delar av framträdandet medan andra delar utelämnas. Dessa utelämnade delar visas inte 

upp av individen för att de strider mot de normer som är kopplade till rollen och därmed 

skulle de kunna skada det intryck som individen vill ge. De normer och förväntningar som är 

kopplade till rollen upprätthålls genom sanktioner som utdelas av publiken. (Goffman, 2014, 

s. 97-101) De platser där individen inte behöver upprätthålla eller följa dessa normer är 

platser som finns inom den bakre regionen. Denna bakre region är kopplad till den främre 

regionen men är avskild från publiken och kan liknas vid “bakom kulisserna”. Detta innebär 

att individen, i den bakre regionen, tillfälligt kan lämna den roll hen spelat i den främre 

regionen. I den bakre regionen samlas alltså individens alla olika rollgestalningar och det är 

den plats där individen kan bete sig på ett mer avslappnat sätt eller förbereda sig inför ett 

framträdande i den främre regionen. (Goffman, 2014, s. 101-102) Det som inte visas upp 

under framträdandet i den främre regionen kommer alltså istället att uppvisas i den bakre 

regionen. Det är därför av stor vikt att den bakre regionen hålls stängd och avskild från 

publiken. Detta är en vanligt förekommande strategi vid så kallad intrycksstyrning . (Goffman, 

2014, s. 103) 

 

Intrycksstyrning bottnar i individens ständiga behov av att ge intryck av att hen följer alla de 

normer som hen, i sin roll, förväntas att följa. Detta innebär att individen försöker ge 
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intrycket av att hen är en socialt välanpassad individ som följer normerna. (Goffman, 2014, s. 

217) Intrycksstyrning handlar alltså om att en individ, i interaktion med andra individer, 

medvetet eller omedvetet styr sitt eget beteende för att ge ett specifikt intryck av sig själv 

inför de andra. I vissa fall kan individen ha ett mer beräknat beteende där hen aktivt försöker 

förmedla ett visst intryck för att få en önskad reaktion från andra individer. Det finns dock 

fall då individens beräknade beteende sker mer omedvetet och där motivet inte är att uppnå 

en specifik reaktion. Istället kan detta omedvetna beräknade beteende grunda sig på att 

individen känner att hen måste ge ett visst intryck som är förenligt med den grupp som hen 

tillhör. (Goffman, 2014, s. 13-15)  

 

För att, genom intrycksstyrning, kunna skapa intrycket av att individen följer normerna måste 

individen veta vad som bör döljas och framhävas under ett framträdande i den främre 

regionen. Om det för en individ ska vara möjligt att uppnå dessa normer måste hen dölja de 

misstag, handlingar och beteenden som inte är förenliga med de aktuella normerna. 

Framträdandet formas med andra ord för att ge sken av att individen lever upp till de 

samhälleliga förväntningar som finns på hens roll. Detta benämner Goffman som idealisering 

och skapar således ett idealiserat intryck av individen ifråga. (Goffman, 2014, s. 39-44) 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning (se avsnitt 2.1 Att vara mamma) tycks rollen som 

mamma vara nära förbunden med ett moderskapsideal som innefattar särskilda förväntningar 

och normer. Detta gör att Goffmans dramaturgiska perspektiv lämpar sig för denna studie då 

vi är intresserade av hur mammor som offentliggör sitt moderskap på sociala medier upplever 

rollen som mamma. I sammanhanget av denna studie kan dessa mammor sägas göra 

framträdanden genom att publicera inlägg på sina bloggar och Instagramkonton och därefter 

interagera med publiken som består av deras läsare och följare. Bloggarna och 

Instagramkontona kan därmed sägas utgöra dessa mammors främre region. Då vi även är 

intresserade av hur mammorna porträtterar sitt moderskap på sociala medier är Goffmans 

begrepp intrycksstyrning av relevans för studien.  
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3.2 Sanktioner 
I boken Utanför: Avvikandets sociologi menar den amerikanske sociologen Howard S. 

Becker (2006) att en individ som med sitt beteende trotsar sin sociala grupps värderingar och 

normer ofta upplevs som avvikande. Denna avvikelse resulterar ofta i att de människor som 

den avvikande individen omger sig med använder sig av så kallade sociala 

kontrollmekanismer. Dessa kontrollmekanismer syftar framförallt till att, genom 

maktutövning, påverka individens beteende i “rätt” riktning i enlighet med de aktuella 

normerna. (Becker, 2006, s. 61) En form av kontrollmekanism är tillämpandet av sanktioner 

och dessa förekommer i två olika former: formella och informella. Formella sanktioner 

tillämpas i regel av samhällets myndigheter och andra institutioner, vilket kan exemplifieras 

med hur kriminella sanktioneras med arrestering. (Becker, 2006, s. 66) I likhet med de 

formella sanktionerna syftar informella sanktioner till att tillrättavisa avvikande beteende, 

dock på ett mer subtilt sätt. Dessa sanktioner kan till exempel te sig i form av ifrågasättande 

av ett handlande. (Becker, 2006, s. 62) En annan skillnad mellan de två sanktionsformerna är 

att de formella sanktionerna grundar sig på mer exakta och konkreta regler såsom lagar. Detta 

medan de informella sanktionerna grundar sig på mer abstrakta och tvetydiga oskrivna regler. 

(Becker, 2006, s. 115)  

 

Sanktioner används dock inte endast då en individ avviker från normer och regler, utan 

tillämpas även när individen beter sig på ett tillfredsställande sätt i enlighet med de rådande 

normerna. Vid ett normativt beteende belönas alltså individen med positiva sanktioner och 

vid icke-normativt beteende bestraffas individen med negativa sanktioner. (Becker, 2006, s. 

61) Positiva formella sanktioner är exempelvis löneförhöjningar och negativa formella 

sanktioner kan, som tidigare nämnt, vara att arresteras och fängslas. Positiva informella 

sanktioner är istället beröm och uppmuntran från andra och negativa informella sanktioner är 

till exempel kritik och negativt skvaller. (Clinard & Meier, 2011, s. 29)  

 

Icke-normativt och normativt beteende, samt de efterföljande sanktionerna, kan utifrån 

tidigare forskning (se avsnitt 2.1 Att vara mamma) kopplas samman till den mycket 

idealiserade mammarollen. Denna teori kan bidra med en förståelse för hur mammor som 

offentliggör sitt moderskap upplever mammarollen i termer av normativt och icke-normativt 
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beteende. Genom att ta del av de positiva och negativa sanktioner som dessa mammor 

eventuellt upplever kan normer och förväntningar kring mammarollen synliggöras. Då 

Goffman (2014) endast nämner sanktioner som någonting som publiken utdelar då en individ 

bryter mot normer och förväntningar kopplade till en roll kommer Beckers (2006) teori om 

sanktioner att användas som komplement. Denna teori kan därmed fördjupa förståelsen för 

sanktioner i denna studie. 

 

3.3 Spegeljaget  
I boken Human nature and the Social order myntar den amerikanske sociologen Charles H. 

Cooley (1992) begreppet spegeljaget . Detta begrepp grundar sig på Cooleys grundläggande 

idé om att jaget är en social konstruktion, vilket innebär att jaget endast existerar och får en 

mening i interaktion med och i förhållande till andra människor (Cooley, 1992, s. 180). Jaget 

är med andra ord ett resultat av hur vi föreställer oss att människor i vår omgivning uppfattar 

oss. Detta sociala jag benämner Cooley som spegeljaget. I likhet med hur individer använder 

sig av speglar för att se och bedöma sitt yttre menar Cooley att individer speglar sig i andra 

människor genom att föreställa sig hur dessa människor uppfattar oss och vårt agerande. 

Denna spegelbild av oss själva i andra människor påverkar i sin tur till vår självkänsla. 

(Cooley, 1992, s. 183-184) För att tydliggöra hur spegeljaget fungerar i praktiken presenterar 

Cooley (1992, s. 184) tre huvudsakliga element:  

 

1. Individens föreställning av hur hen framstår inför andra människor.  

2. Individens föreställning om hur de andra människorna bedömer hen.  

3. En positiv eller negativ självkänsla som uppkommer genom dessa 

föreställningar. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning (se avsnitt 2.1 Att vara mamma) tycks det vara så att 

mammor, i likhet med teorin om spegeljaget, varseblir och internaliserar den uppfattning som 

andra individer har av dem som mammor. Därefter dömer mammorna sig själva utifrån denna 

uppfattning. Med detta i åtanke skulle Cooleys teori om spegeljaget kunna belysa liknande 

processer hos de mammor som undersöks i denna studie. Cooleys teori om spegeljaget blir 

alltså relevant för denna studie då studien ämnar få en förståelse för hur mammornas självbild 
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och emotioner påverkas av att de offentliggör sitt moderskap. För att kunna få en mer 

djupgående förståelse för dessa mammors emotioner kommer Susan Shotts teori om 

rolltagande emotioner att användas som ett komplement till Cooleys teori om spegeljaget. 

 

3.4 Rolltagande emotioner  
Den amerikanska sociologen Susan Shott (1979) har i Emotion and Social Life: A Symbolic 

Interactionist Analysis utvecklat en teori om emotioner ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. Denna teori tar bland annat avstamp i Cooleys teori om spegeljaget såtillvida att 

Shott, i likhet med Cooley, menar att vissa emotioner endast kan uppstå genom att föreställa 

sig hur andra människor uppfattar jaget. Shott benämner sådana emotioner som rolltagande 

emotioner, vilket alltså är emotioner som uppstår genom ett rolltagande där individen 

antingen mentalt sätter sig in i en annan människas position eller ser på sig själv utifrån andra 

människors perspektiv. (Shott, 1979, s. 1323) Vidare delar Shott in rolltagande emotioner i 

två olika kategorier baserat på hur en individ uppnår emotionerna: empatiskt rolltagande 

emotioner och reflexivt rolltagande emotioner .  
 

De empatiskt rolltagande emotionerna uppnås genom att individen mentalt sätter sig själv i en 

annan individs position och föreställer sig hur det skulle kännas att vara i den andra 

individens position. I de fall då individen sätter sig in i en främlings position och dennes sorg 

eller glädje uppstår ofta ett tillfälligt band mellan dessa två individer. (Shott, 1979, s. 

1324-1326) 

 

Reflexivt rolltagande emotioner uppnås istället genom att en individ föreställer sig hur hen 

uppfattas av andra. Shott menar att skuld, skam, fåfänga och stolthet är reflexivt rolltagande 

emotioner. Dessa emotioner motiverar individen att bete sig och agera i enlighet med de 

rådande normerna och förväntningarna. Skuld är den emotion som uppstår när individen 

föreställer sig hur andra uppfattar hen efter att ha betett sig omoraliskt och brutit mot en norm 

som hen egentligen är medveten om och borde följa. Emotionen skuld är därmed ofta 

tillfällig och kopplad till en specifik situation. Skam som emotion uppstår istället då 

individen, genom att föreställa sig hur andra uppfattar hen, inser att hen som person är 

otillräcklig. I motsats till skuld är emotionen skam mer varaktig och inte lika bunden till en 
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specifik situation. Gemensamt för dessa två emotioner är att de uppkommer när en individ 

värderar sig själv negativt. (Shott, 1979, s. 1324-1325) 

 

Fåfänga är den emotion som uppstår när en individ föreställer sig att andra uppfattar hen på 

ett positivt sätt. Denna emotion är vanlig då individen är osäker på sin egen självbild och 

andras godkännande, vilket i regel innebär att individen blir beroende av andra individers 

positiva bekräftelse. Fåfänga är ofta en tillfällig emotion, vilket gör att den skiljer sig från 

emotionen stolthet som är mer bestående. Däremot, i likhet med fåfänga, uppstår stolthet då 

individen föreställer sig att andra uppfattar hen på ett positivt sätt. Shott menar att stolthet 

som emotion utvecklas med tiden och följer med individen från en situation till en annan. 

Detta gör att emotionen stolthet är en relativt stabil och orubblig emotion. Stolthet bygger på 

att individen själv har godkänt sin egen självbild. En individ som upplever stolthet är med 

andra ord inte lika beroende av andra individers positiva bekräftelse. Detta eftersom stolthet i 

grund och botten inger en känsla av att man redan är omtyckt av andra, vilket gör att andras 

eventuella negativa omdömen och skuldbeläggande i regel inte påverkar en stolt individ. 

(Shott, 1979, s. 1326) 

 

Avslutningsvis kan skam och skuld sägas vara emotioner som straffar individen vid 

icke-normativt beteende. Detta medan stolthet och fåfänga är emotioner som belönar  

individen vid normativt beteende. (Shott, 1979, s. 1325-1326) Shotts teori om rolltagande 

emotioner och då i synnerhet de reflexivt rolltagande emotionerna blir av betydelse då denna 

studie ämnar få en förståelse för hur mammornas självbild och emotioner påverkas av 

offentliggörandet av deras moderskap. Som tidigare nämnt kan denna teori användas som ett 

komplement till Cooleys teori om spegeljaget då den kan sägas fördjupa Cooleys teori med 

ett större fokus på emotioner. Baserat på tidigare forskning (se avsnitt 2.1 Att vara mamma) 

tycks emotionerna skuld och skam vara vanligt förekommande bland mammor. Därför är det 

intressant att undersöka huruvida dessa emotioner även förekommer hos mammor som 

offentliggör sitt moderskap. Emotionerna fåfänga och stolthet har inte en lika stark koppling 

till tidigare forskning, men skulle kunna belysa hur mammorna känner då de beter sig på ett 

normativt sätt.  
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3.5 Teoretisk diskussion  
Med utgångspunkt i den tidigare forskning och teori som presenterats i detta och föregående 

kapitel upplever vi att det finns ett behov av ett nytt begrepp. Detta för att kunna 

begreppsliggöra det relativt nya fenomenet att som mamma offentliggöra sitt moderskap på 

sociala medier. I denna studie har vi därför valt att introducera begreppet offentligt 

moderskap, vilket innebär att man som mamma aktivt valt att exponera sitt moderskap och 

familjeliv på sociala medier inför tusentals människor. Dessa mammor kommer hädanefter att 

benämnas som offentliga mammor . Dessa definierar vi som mammor med en stor läsar- och 

följarskara på sina mammanischade bloggar och Instagramkonton. Mammor som däremot 

inte delar med sig av sitt moderskap offentligt på sociala medier benämns i denna studie som 

privata mammor . 
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4. Metod 

I detta metodkapitel beskrivs studiens metodologiska ansats och urval. Dessutom presenteras 

studiens tillvägagångssätt i tre separata och kronologiskt ordnade avsnitt: Förberedelse inför 

intervjuerna, Genomförande av intervjuerna och Transkribering och kodningsarbete. 
Därefter följer en reflektion kring studiens reliabilitet och validitet, samt de etiska 

överväganden som tagits i beaktande under studiens gång.  

 

4.1 Metodologisk ansats 
Studiens syfte är att få en förståelse för hur mammor, som offentliggör sitt moderskap på 

sociala medier, upplever sitt moderskap. Med utgångspunkt i detta syfte valdes en ansats som 

skulle vara lämplig för att kunna studera individers upplevelser. Då studien inte har för avsikt 

att kvantifiera, utan snarare ämnar få en mer detaljerad och nyanserad förståelse för en 

individs livsvärld, lämpar sig en kvalitativ ansats (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47). I tillägg 

till detta har studien en fenomenologisk karaktär såtillvida att studiens fokus är på enskilda 

individers upplevelser av fenomenet att vara offentlig mamma. Detta är i linje med den 

fenomenologiska traditionen som med öppenhet söker en förståelse för sociala fenomen 

utifrån individers egna perspektiv för att kunna beskriva världen så som den upplevs av dessa 

individer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

  

För att få tillgång till offentliga mammors upplevelser har den kvalitativa forskningsintervjun 

använts som insamlingsmetod. Detta eftersom kvalitativa forskningsintervjuer ofta 

kännetecknas av frågor, vilka ofta genererar innehållsrika svar om hur informanten tänker, 

känner och vilka upplevelser hen har erfarit (Trost, 2010, s. 43-44). Dessa svar kan i sin tur 

bidra till en ökad förståelse för informantens livsvärld, samt komplexa fenomen och 

händelser som informanten upplevt (Nilsson, 2014, s. 149). Då upplevelser står i fokus för 

denna studie lämpade sig denna insamlingsmetod väl. Den information som kan erhållas 

genom den kvalitativa forskningsintervjun är mycket svår att nå genom exempelvis 

observation. Forskaren som observerar har nämligen inte direkt tillgång till individers 

livsvärld, utan tillskriver istället själv mening baserat på vad hen anar att individen tänker och 

gör (Aspers, 2011, s. 37).  
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Studiens insamlade material har vidare bearbetats och tolkats med hjälp av en hermeneutisk 

förståelseansats. Denna ansats innefattar bland annat idén om den hermeneutiska cirkeln, 

vilken kan förstås som en ständig spiralliknande rörelse mellan helhet och delar (Gilje & 

Grimen, 2007, s. 187). Förståelse för det insamlade materialet som helhet uppkommer alltså 

genom en förståelse för dess delar och vice versa (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 252). I linje 

med denna idé har vi i studiens analysstadie tolkat materialet som helhet baserat på delar ur 

informanternas utsagor, samt tolkat delarna baserat på helheten. 

  

Den metodologiska ansats som denna studie antagit är alltså en kvalitativ studie med 

inspiration och tolkningsverktyg från fenomenologin såväl som hermeneutiken.  

 

4.2 Urval  
Det offentliga moderskapet skulle kunna undersökas utifrån olika aspekter, däribland 

diskursen kring moderskap på mammornas bloggar och sociala medier. Genom en 

sammanställning av tidigare forskning relaterat till ämnet blev det dock tydligt att denna 

aspekt hade undersökts tidigare (se avsnitt 2.2. Att vara mamma på sociala medier). Däremot 

identifierades en kunskapslucka gällande offentliga mammors egna upplevelser av att dela 

med sig av sitt moderskap på sociala medier. Vi valde därför att avgränsa oss till denna 

aspekt och därmed ett urval bestående av offentliga mammor som presenteras nedan. 

  

Studiens urval var ett målinriktat urval, vilket innebär ett strategiskt försök att närma sig en 

överensstämmelse mellan studiens frågeställning och urval. Man väljer med andra ord ett 

urval som är relevant för studiens syfte och frågeställning. (Bryman, 2008, s. 434) Urvalet för 

studien bestod därför av offentliga mammor då det är dessa individer som, utifrån studiens 

syfte och frågeställning, är av relevans för studien. Detta urval skulle dock vara alltför brett 

och det var därför nödvändigt att definiera innebörden av “offentlig mamma” ytterligare. Ett 

sätt att hantera detta är att skapa urvalskriterier (Nilsson, 2014, s. 152). Under arbetets gång 

skapades fem urvalskriterier, vilket förenklade urvalsprocessen och avgränsade det slutgiltiga 

urvalet. Det första urvalskriteriet var att informanten skulle vara mamma, det vill säga att 

informanten identifierar sig som kvinna och har minst ett barn. Det andra urvalskriteriet var 

att informanten skulle ha en öppen blogg skriven på svenska och ett öppet Instagramkonto. 
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Att informanterna skulle ha ett öppet Instagramkonto grundar sig i att vi, efter att ha tittat på 

ett antal mammabloggar, upptäckte att de ofta hänvisade till sina Instagramkonton. På dessa 

Instagramkonton uppdaterade de i regel mer frekvent än på sina bloggar och det var dessutom 

möjligt att se det exakta antalet följare. Ett tredje urvalskriterium skapades eftersom det var 

informanternas moderskap som faktiskt stod i fokus i studien. Det var därför relevant att 

deras öppna blogg skulle finnas på en föräldrainriktad bloggportal, alternativt inom en 

familjekategori på en allmän bloggportal. Detta för att säkerställa att bloggen hade ett fokus 

på barn, familjeliv och moderskap. Det fjärde urvalskriteriet berörde den offentliga aspekten. 

För att undersöka just offentligt moderskap krävdes det att informanterna var offentliga i viss 

mån. Denna offentlighet belystes genom att informanternas bloggar var tvungna att finnas 

med på den aktuella bloggportalens topplista. Det femte och sista urvalskriteriet var att 

informanten skulle ha en e-postadress tillgänglig på sin blogg eller på sitt Instagramkonto. 

Detta kriterium var av stor vikt då det var det mest legitima sättet att kontakta informanterna 

på. 

  

Dessa urvalskriterier krävde en sökning på Google.se med bland annat sökordet 

mammabloggare. Detta ledde oss till topplistorna på de föräldrainriktade bloggportalerna 

Loppi.se, Mama.nu, Familjeliv.se, samt topplistan under kategorin “Föräldraskap” på den 

allmänna bloggportalen Nouw.com. Att just dessa bloggportaler användes för att hitta 

informanter grundar sig på att dessa, i motsats till andra bloggportaler, har topplistor som kan 

påvisa bloggarnas popularitet och därmed deras offentlighet. Anledningen till att vi inte 

endast använde oss av en av dessa bloggportaler för att hitta informanter var för att vi var 

medvetna om att det skulle kunna vara svårt att hitta informanter som faktiskt ville och kunde 

ställa upp. Vi ville med andra ord öka våra chanser att hitta de tio informanter som är det 

rekommenderade antalet informanter för denna intervjustudie. 

 

Totalt mailades 71 potentiella informanter som uppfyllde studiens urvalskriterier. I slutändan 

gav detta  oss ett urval bestående av tio informanter. Dessa informanter är 20-42 år gamla, bor 

i småstäder såväl som storstäder runtom i Sverige och har 1-2 barn i åldrarna 1-7 år. 

Informanterna har dessutom 9 000-38 000 följare på sina öppna Instagramkonton.  
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4.3 Förberedelse inför intervjuerna  
Studiens urval som presenterats ovan (se avsnitt 4.2 Urval) kontaktades med ett 

informationsbrev (se Bilaga 2. Informationsbrev) som skickades via e-post, snarare än via 

offentliga kommentarer på deras bloggar eller Instagramkonton. Detta var det mest naturliga 

och lämpliga sättet att kontakta potentiella informanter på eftersom denna kommunikation 

var privat. Informationsbrevet innehöll information om vad studien skulle handla om, att de i 

sin medverkan skulle anonymiseras och att deras medverkan var frivillig. I tillägg till detta 

informerades informanterna om att intervjumaterialet endast skulle användas i 

forskningssyfte. Detta informationsbrev utformades alltså i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017), vilka kommer 

utvecklas senare i uppsatsen (se avsnitt 4.7 Etiska överväganden). I samband med 

utformandet av informationsbrevet skapades även en intervjuguide till de kvalitativa 

forskningsintervjuerna. Denna intervjuguide beskrivs nedan. 

 

4.3.1 Intervjuguide  

En kvalitativ forskningsintervju kan anta olika former vad gäller graden av struktur och 

standardisering (Trost, 2010, s. 39). I denna studie har så kallade semistrukturerade intervjuer 

använts. Denna intervjuform innebär att intervjuaren på förhand bestämmer vilka områden 

som ska behandlas under intervjun. Områdena konkretiseras sedan i ett antal på förhand 

formulerade frågor. (Aspers, 2011, s. 143) Dessa frågor har dock inte några fasta 

svarsalternativ och som intervjuare är det även möjligt att ställa mer specifika eller personliga 

följdfrågor allteftersom (Trost, 2010, s. 39-40). Detta gör den semistrukturerade intervjun till 

en flexibel men ändå riktad metod som med fördel kan användas av oerfarna intervjuare. Vid 

de intervjuformer där områden och frågor inte formuleras på förhand finns nämligen en risk 

för att oerfarna intervjuare ställer oklara eller ledande frågor som kan försämra studiens 

giltighet. (Nilsson, 2014, s. 150-151) 

  

Intervjuguiden (se Bilaga 3. Intervjuguide) till denna undersökning utformades i viss mån på 

ett deduktivt sätt. Detta innebär att man till viss del har en eller flera teorier som 

utgångspunkt (Trost, 2010, s. 37). Vissa av frågorna i intervjuguiden utformades alltså med 

studiens teoretiska ramverk i åtanke. Detta för att kunna pröva informanternas svar mot 
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studiens tänkta teorier. Däremot har ambitionen hela tiden varit att bibehålla det öppna 

fenomenologiska förhållningssättet och därför var många av intervjuguidens frågor av öppen 

och lättförståelig karaktär, utan någon på förhand potentiell teori. 

  

En semistrukturerad intervju påbörjas på bästa sätt genom ett antal enkla bakgrundsfrågor. 

Dessa frågor kan ses som en slags uppvärmning för både informant och intervjuare med syfte 

att skapa en bekväm och trevlig intervjusituation. (Nilsson, 2014, s. 156) Studiens 

intervjuguide inleddes därför med några enkla bakgrundsfrågor som berörde bland annat 

informantens ålder, civilstånd, antal barn, samt hur en vanlig dag ser ut i informantens liv. 

Efter uppvärmningen med de enkla bakgrundsfrågorna kan frågor, mer relaterade till studiens 

specifika ämne, ställas. Dessa frågor bör delas in i flera separata teman för att göra 

intervjuguiden mer överskådlig. (Nilsson, 2014, s. 157) De teman som utvecklades i denna 

studies intervjuguide var: Bloggen och sociala medier , Självpresentation på sociala medier , 
Läsarnas/följarnas bemötande och påverkan , samt Modersidealet. Inom dessa teman fanns 

flera konkreta frågor som inleddes med formuleringar såsom “kan du beskriva…” och 

“berätta om…”, vilket gav informanten möjlighet att ge mer utförliga svar. Vidare har 

varför-frågor undvikits. Detta eftersom denna typ av frågor kan uppfattas som ifrågasättande 

(Trost, 2010, s. 103). Dessutom är det i regel inte relevant att, i studier med fenomenologisk 

ansats, ifrågasätta informanternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 175). Detta då man i 

grund och botten är ute efter informanternas egna perspektiv på världen så som den upplevs 

av dem (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

  

Intervjuguiden innehåller avslutningsvis en fråga som berör om informanten har någonting att 

tillägga som inte kommit på tal under intervjun. Utöver denna fråga kommer informanten att 

förfrågas om det är okej att bli kontaktad igen ifall några oklarheter skulle uppstå eller om 

vidare information skulle behövas i ett senare skede. 

 

En svårighet som upplevdes under utformandet av intervjuguiden var gränsen mellan helt 

öppna frågor och ledande frågor. Som oerfarna intervjuare uppstod en oro för att helt öppna 

frågor skulle leda till att informanten skulle ge alltför generella svar. Dessutom uppstod viss 

osäkerhet kring hur pass specifika frågor vi kunde ställa utan att leda informanten till att 

svara på ett sätt som hon annars inte skulle svara. Frågor som är ledande i viss mån behöver 
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dock inte nödvändigtvis vara ett problem. Istället kan frågor som är ledande i viss mån bidra 

till att intervjun undersöker det studien faktiskt ämnar undersöka. (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 213-214) Därför genomarbetades intervjuguiden flera gånger för att säkerställa att 

frågorna varken var för öppna eller för ledande.  

 

4.3.2 Förstudie 

När intervjuguiden hade utformats blev det aktuellt att pröva den för att få en uppfattning om 

den fungerade väl eller om den behövde några justeringar. Därför utfördes en förstudie. Att 

utföra en förstudie är fördelaktigt då den gör det möjligt för forskaren att pröva sin metod och 

reflektera kring hur metoden eventuellt skulle kunna förbättras (Aspers, 2011, s. 16). 

 

Vid förstudien var det inte möjligt att intervjua någon som uppfyllde studiens alla 

urvalskriterier. Anledningen till detta var att de potentiella informanterna var relativt svåra att 

nå med kort varsel. Istället fick vi i förstudien använda oss av ett bekvämlighetsurval. Denna 

urvalstyp innebär att man väljer informanter som finns nära till hands i ens omgivning (Trost, 

2010, s. 140). Därför tillfrågades en nybliven mamma som sedan tidigare har en relation till 

en av oss. Denna informant är dock inte offentlig mamma. Trots att denna informant därmed 

inte hade möjlighet att svara på de frågor som berörde den offentliga aspekten kunde hon 

bidra med information gällande mer generella upplevelser av moderskap. Med hjälp av denna 

intervju kunde alltså delar av intervjuguiden prövas och därigenom upptäckte vi att vissa 

frågor angående exempelvis emotioner och specifika händelser var svåra för informanten att 

besvara. Därför justerades och förbättrades dessa frågor i intervjuguiden inför den verkliga 

studien. 

 

Förstudiens intervju genomfördes under dagtid via videosamtalstjänsten Skype då 

informanten bor på annan ort. Vid intervjun var endast en av uppsatsförfattarna närvarande 

och intervjun spelades in. Att utföra intervjuerna via Skype visade sig fungera väl. 

Intervjuaren upplevde att informanten hade valt en plats där hon kände sig bekväm och kunde 

tala ostört. Vad som däremot blev uppenbart efter intervjun var att det var svårt att diskutera 

intervjusituationen med den andra uppsatsförfattaren som inte varit närvarande vid intervjun. 

Vi bestämde därför att bägge uppsatsförfattare skulle vara närvarande under den verkliga 

studiens intervjuer. Detta för att möjliggöra en gemensam diskussion kring intervjuerna i 

28 



 

efterhand. Beslutet att genomföra intervjuerna tillsammans samt att utföra intervjuerna via 

videosamtalstjänster utvecklas och diskuteras vidare i följande avsnitt. 

 

4.4 Genomförande av intervjuerna  
Samtliga intervjuer i denna studie har genomförts med hjälp av videosamtalstjänsterna Skype 

och FaceTime. Anledningen till detta är att samtliga informanter är bosatta på annan ort än 

Uppsala. I de fall där resvägen mellan intervjuare och informanter är lång kan någon form av 

telefonintervju vara lämplig att använda (Bryman, 2008, s. 208). Med studiens givna tidsram 

i åtanke vore det inte möjligt att resa runtom i Sverige för att utföra intervjuerna ansikte mot 

ansikte och det blev därför aktuellt att använda en form av telefonintervju - i detta fall Skype- 

och FaceTime-intervjuer. Den kritik som ofta riktas mot traditionella telefonintervjuer gäller 

framförallt att man som intervjuare inte kan se informanten. Detta innebär i regel svårigheter 

eftersom man då missar informantens ansiktsuttryck och kroppsspråk som skulle kunna vara 

av vikt för att få en djupare förståelse för det som informanten berättar. (Bryman, 2008, s. 

209-210) Genom att vi valde telefonintervjuer via videosamtalstjänsterna Skype och 

FaceTime hade vi dock möjlighet att se informantens ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Dessutom kunde informanterna se oss, vilket gjorde att vi inte endast var två anonyma röster i 

telefon. Även om detta inte helt och hållet motsvarade intervjuer ansikte mot ansikte där 

intervjuare och informant befinner sig i samma rum var Skype- och FaceTime-intervjuer det 

bästa alternativet utifrån de förutsättningar som fanns. Dessutom lever många av studiens 

informanter liv med ett högt tempo som innefattar både små barn och arbete. En Skype- och 

FaceTime-intervju verkade därför vara ett smidigt alternativ även för informanterna. 

  

Skype- och FaceTime-intervjuerna genomfördes under dagtid på tysta och ostörda platser 

såsom grupprum på Ekonomikum eller hemma hos en av intervjuarna. Intervjuformen 

möjliggjorde för informanterna att själva välja var de ville genomföra intervjun. 

Förhoppningen var att de därmed skulle välja en plats som kändes trygg och bekväm för dem. 

Vidare genomfördes samtliga intervjuer med båda uppsatsförfattarna närvarande. Fördelen 

med detta upplägg är att båda uppsatsförfattarna får en förståelse för intervjukontexten och 

därmed kan diskutera intervjun i efterhand (Repstad, 2007, s. 111). Detta upplägg skulle dock 

kunna innebära en nackdel i form av en maktobalans som uppstår till fördel för intervjuarna 
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då informanten hamnar i numerärt underläge (Trost, 2010, s. 67). Medvetenheten om att 

denna obalans skulle kunna uppstå gjorde att vi beslutade oss för att den ena intervjuaren 

skulle ha en mer aktiv roll, medan den andra intervjuaren skulle anta en mer passiv och 

observerande roll. Detta för att göra det mindre påtagligt att det var två intervjuare närvarande 

och därmed minska risken för maktobalans. I tillägg till detta upplevde vi att det var 

fördelaktigt att ha en mer passiv intervjuare närvarande. Denne kunde notera nyanser och 

aspekter i informantens berättelser som den mer aktiva intervjuaren kunde missa då dennes 

fokus låg på att ställa frågor ur intervjuguiden. 

  

Innan intervjun påbörjades informerades informanten återigen om studiens syfte och om sina 

rättigheter: att medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst, samt att allt material 

och de citat som skulle kunna användas ur intervjuerna anonymiseras med hjälp av fingerade 

namn. Dessutom informerades informanterna om att intervjun skulle spelas in för att 

möjliggöra att vi senare skulle kunna lyssna på intervjun igen och transkribera den ordagrant. 

Denna inspelning skedde via den inspelningstjänst som finns tillgänglig i våra mobiltelefoner. 

Slutligen presenterades intervjuns upplägg för att göra informanten införstådd med vem av 

oss som främst skulle ansvara för intervjun och aktivt ställa frågor och vem som skulle vara 

mer passiv. När informanten gett sitt samtycke och inte hade några vidare frågor gällande 

upplägget eller sin medverkan i studien inleddes intervjun. Intervjuerna varade sedan i 35-55 

minuter.  

 

4.5 Transkribering och kodningsarbete 
Studiens inspelade intervjuer transkriberades så snart som möjligt efter att intervjun hade 

avslutats. Därmed minimerades risken att som intervjuare glömma viktiga tankar och andra 

iakttagelser från intervjusituationen (Aspers, 2011, s. 155-156). Transkribering är en lång och 

tidskrävande process (Bryman, 2008, s. 429). För att underlätta detta arbete och för att 

säkerställa att bägge uppsatsförfattare transkriberade på samma sätt utformades en gemensam 

transkriberingsmall på förhand. Denna mall anger exempelvis hur pauser, känslouttryck och 

egna tankar skulle skrivas ut. Kortare pauser och tillfällen då informanten avbröt en mening 

och påbörjade en annan mening markerades med … och längre pauser markerades med ___. 

Kommentarer kring informantens känslouttryck och röstlägen skrevs inom () och våra egna 
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tankar och reflektioner placerades inom []. Vi, som intervjuare, benämndes med den första 

bokstaven i våra namn: L respektive J. Informanterna benämndes med Informant 1, Informant 

2, Informant 3, och så vidare. I de citat som använts har namn på informanternas anhöriga 

ersatts med fingerade namn. Den av oss som hade haft den aktiva intervjuarrollen 

transkriberade intervjun, medan den som har haft den mer passiva rollen korrekturläste och 

säkerställde att transkriberingen var skriven på rätt sätt. Dessutom lades även tankar och 

kommentarer från den passiva intervjuaren till i detta skede. 

  

När man transkriberat och läst igenom sina utförda intervjuer inleds ett så kallat 

kodningsarbete. Ett kodningsarbete innebär att man bryter ner det insamlade materialet till 

flera mindre delar eller textsegment, vilka kopplas till ett eller flera nyckelord. (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 241) Dessa nyckelord, även kallade koder, kan skapas antingen 

deduktivt med utgångspunkt i studiens teorier eller induktivt med utgångspunkt i den 

insamlade empirin (Aspers, 2011, s. 168-169). I denna studie skapades inledningsvis ett antal 

deduktiva koder eftersom bägge uppsatsförfattare var väl införstådda med studiens teoretiska 

ramverk. Sådana deduktiva koder kunde till exempel vara negativ informell sanktion , positiv 

informell sanktion , negativ formell sanktion och positiv formell sanktion . Dessa koder hade 

sin utgångspunkt i Beckers (2006) teori om sanktioner. Därefter kodades materialet med hjälp 

av marginalmetoden, vilket innebär att man skriver koder i marginalen på den transkriberade 

intervjun (Aspers, 2011, s. 185). Genom denna kodning och ett öppet förhållningssätt till 

empirin kunde flera induktiva koder skapas. Bland annat skapades koderna inte ge sitt barn 

ersättning , inte dricka alkohol vid amning , inte ge sötningsmedel  och inte ge socker . När en 

uppsättning återkommande koder arbetats fram försöker man finna någon slags relation 

mellan dessa koder. Detta kallas för tematisering och handlar alltså om att sortera och inordna 

koderna i mer övergripande teman. (Lindgren, 2014, s. 63-64) Utifrån de tidigare nämnda 

deduktiva koderna skapades det deduktiva temat Sanktioner  och utifrån de nämnda induktiva 

skapades det induktiva temat Att ge sitt barn “rätt” kost (se Bilaga 4. Kodschema för fler 

koder och teman). Tematiseringsprocessen innebär alltså en växelverkan mellan de mindre 

koderna och de mer övergripande temana. (Lindgren, 2014, s. 63-64) Denna växelverkan kan, 

enligt oss, liknas vid den hermeneutiska cirkelns ständiga spiralliknande rörelse mellan delar 

(koder) och helhet (teman) för att nå förståelse. 
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4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet  innebär i traditionell kvantitativ mening att studiens resultat blir detsamma om 

undersökningen utförs igen vid ett annat tillfälle av samma eller andra forskare. Denna idé 

bygger med andra ord på en hög grad av standardisering och att individer skulle vara statiska 

i sina tankar, åsikter och handlingar. Detta blir dock problematisk inom kvalitativ forskning 

och vid användandet av kvalitativa forskningsintervjuer eftersom man då utgår från att 

individen är en aktiv, icke-statisk, aktör vars tankar, åsikter och handlingar ständigt förändras. 

I och med denna förändring förändras sannolikt även informantens svar på en och samma 

fråga vid olika intervjutillfällen. Därför blir istället trovärdighet av relevans i kvalitativa 

studier. (Trost, 2010, s. 131-133) Att uppvisa trovärdighet innebär bland annat att man på ett 

tydligt sätt redogör för hur man i studien gått tillväga och de metodologiska beslut som tagits 

(Svensson & Ahrne, 2015, s. 25). I denna studie har vi haft som ambition att uppvisa 

trovärdighet genom att bland annat, på ett transparent sätt, redogöra för de urvalskriterier som 

legat till grund för valet av informanter. I tillägg till detta har vi, vid redogörandet av studiens 

resultat, använt oss av citat ur de utförda intervjuerna. Detta för att visa att vi använder det 

insamlade materialet på ett sanningsenligt sätt, vilket förhoppningsvis höjer studiens 

trovärdighet. Dessutom har vi på ett noggrant sätt beskrivit förberedelserna inför och 

genomförandet av intervjuerna, samt det transkriberings- och kodningsarbete som utförts. 

Allt detta har gjorts för att läsaren ska få en detaljerad uppfattning av hur vi i denna studie 

gått tillväga från början till slut. Avslutningsvis har vi, genom kritiska reflektioner gällande 

exempelvis metodval och maktobalans i intervjusituationen, redogjort för de metodologiska 

överväganden som uppkommit under arbetets gång. Även detta kan bidra till att förhöja 

studiens trovärdighet.  

 

Validitet  innebär att man undersöker det man avser att undersöka (Trost, 2010, s. 132). I 

kvalitativ forskning bör reflektioner kring en studies validitet prägla hela forskningsprocessen 

och kan därmed liknas vid en slags kvalitetskontroll. Som forskare bör man därför ställa sig 

frågorna: är alla metodologiska val rimliga och i linje med det som man avser undersöka? 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 298-299) Med hjälp av studiens noggrant definierade 

urvalskriterier har informanter kunnat väljas ut som gör det möjligt att undersöka det vi i 

denna studie avser undersöka - upplevelsen av offentligt moderskap. Därtill har vi, vid 
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utformandet av intervjuguiden, tagit studiens syfte och frågeställningar i beaktande. Detta för 

att ställa intervjufrågor som är i linje med det vi ämnar undersöka och därmed öka studiens 

validitet. För att pröva intervjuguidens frågor utfördes en förstudie som kunde ge oss en 

uppfattning kring huruvida dessa frågor och de svar vi fick var relevanta för studien. Vid 

förstudien upptäcktes ett fåtal mindre problem med intervjuguiden och dessa justerades sedan 

för att stärka studiens validitet. 

 

4.7 Etiska överväganden 
Etiska överväganden och reflektioner har präglat denna studie då den, till följd av dess syfte, 

kunde komma att beröra uppgifter och utsagor från mammorna som kunde upplevas vara 

känsliga såväl som privata. För att kunna genomföra studien på ett etiskt korrekt sätt har vi 

utgått från Vetenskapsrådets (2002, 2017) forskningsetiska principer inom forskning. Dessa 

principer konkretiseras i fyra huvudsakliga krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

  

Informationskravet innebär att samtliga informanter måste informeras om studiens syfte och 

deras roll i den aktuella studien. Därtill ska dessa informanter informeras om att deras 

medverkan är frivillig och att de därmed har rätt att avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7; 2017, s. 27) Detta krav har efterlevts genom det informationsbrev (se Bilaga 2. 

Informationsbrev) som skickades ut till studiens informanter. I detta informationsbrev 

presenterades, som tidigare nämnt, studiens syfte, vilken roll de som informanter skulle ha i 

studien, samt information om att deras medverkan var frivillig. För att försäkra att 

informanterna var väl införstådda med denna information presenterades denna information 

återigen vid tillfället för intervjuerna. Att medverkan var frivillig och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan i studien när helst de ville underströks ytterligare vid intervjutillfället. 

Detta för att även efterleva samtyckeskravet, vilket innebär att informanterna själva har rätt 

till att bestämma över sin medverkan och därför måste ge sitt samtycke vid aktivt deltagande 

i en studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9; 2017, s. 27). 

  

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, anger att samtliga informanter måste ges största 

möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12; 2017, s. 40). För att åstadkomma detta 
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förvarades informanternas personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde få 

tillgång till dem. För att stärka informanternas anonymitet ytterligare användes dessutom, i 

enlighet med detta krav, fingerade namn. Dessutom valde vi att inte ange vilken bloggportals 

topplista varje enskild informant förekommer på eller hur många följare varje enskild 

informant har på Instagram. Anledningen till detta var att denna information hade kunnat 

göra det möjligt för utomstående att identifiera informanterna och därmed hade 

informanternas rätt till konfidentialitet äventyrats. Med detta sagt var vi medvetna om att det 

alltid finns en risk att informanten skulle kunna identifieras av närstående, men vi har strävat 

efter att en sådan identifiering ska vara så svår som möjligt. 

  

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, har även att tagits i beaktande. Detta krav anger 

att samtliga uppgifter om informanterna endast får användas i forskningssyfte och inte för 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14; 2017, s. 41). Kravet uppfylldes genom att 

det insamlade materialet endast använts till denna studie. 

  

Avslutningsvis har vi haft som ambition att bemöta informanterna och genomföra 

intervjuerna på ett respektfullt sätt. Om någon fråga upplevdes som alltför känslig för 

informanten ifråga var vi inte påtryckande, utan respekterade dennes känslor. Detta för att 

skapa ett så trivsamt och givande samtal som möjligt. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Resultatet redogörs för med stöd i citat 

ur de genomförda intervjuerna och belyser de delar av det insamlade materialet som är 

relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet delas vidare in i tre 

avsnitt. I det första avsnittet, Upplevda förväntningar på mammarollen , analyseras resultat 

med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv och då i synnerhet begreppen framträdande, 

roll, rollkonflikt, personlig fasad samt främre och bakre region. I detta avsnitt används 

dessutom Beckers teori om sanktioner. I det andra avsnittet, Självbild och upplevda känslor , 
analyseras resultatet utifrån Cooleys teori om spegeljaget och Shotts teori om reflexivt 

rolltagande emotioner. I det tredje och sista avsnittet, Porträttering av moderskapet , 
analyseras resultatet med utgångspunkt i Goffmans dramaturgiska perspektiv om 

intrycksstyrning och idealisering. Dessutom används Shotts teori om empatiskt rolltagande 

emotioner i detta avsnitt. Genomgående för detta kapitel är att ett antal kopplingar till tidigare 

forskning görs. Fler kopplingar mellan resultatet och tidigare forskning diskuteras i 

nästkommande kapitel. 

 

5.1 Upplevda förväntningar på mammarollen 
Som tidigare nämnt kan de offentliga mammornas publicering av inlägg på sina bloggar och 

Instagramkonton liknas vid vad Goffman (2014) kallar framträdanden. Genom dessa inlägg 

och kommentarer interagerar de offentliga mammorna med en publik bestående av läsare och 

följare. Denna interaktion sker med andra ord i vad Goffman (2014) benämner som den 

främre regionen. Då deras bloggar och Instagramkonton är inriktade på moderskap och 

familjeliv är det just mammarollen som de gestaltar i sina framträdanden. Genom de utförda 

intervjuerna framkom det att majoriteten av informanterna upplevde en rad olika 

förväntningar från publiken som, enligt informanterna, främst består av andra mammor. 

Dessa förväntningar gäller hur de i deras mammaroll bör vara, handla och se ut. I följande 

avsnitt presenteras därför dessa upplevda förväntningar: Att vara med sitt barn , Att ge sitt 

barn “rätt” kost och Att ha den “rätta” utsidan . Avslutningsvis presenteras den plats där 

informanterna inte upplever några förväntningar på dem som mammor.  
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5.1.1 Att vara med sitt barn 

En av de upplevda förväntningar som var vanligt förekommande i informanternas utsagor var 

att de ska vara med sina barn. De förväntas med andra ord att vara fysiskt tillgängliga för sina 

barn dygnet runt, vilket följande två citat belyser: 

 

Citat 1.  

[…] det är nog främst att man ska vara närvarande. Att man också ska vilja vara med sitt barn, 

att det är lite tabubelagt att inte vilja vara med sitt barn. Att man ska vilja vara med sitt barn. 

Helst 24/7. Att älska att vara med sitt barn hela tiden. (Informant 1) 

 

Citat 2.  

Man ska liksom som mamma vilja vara med sina barn jämt hela tiden. Det är det som är svårt. 

Asså har man ett intresse eller jobbar mycket liksom så… Asså på något sätt när det finns 

annat som tar den tiden så är man typ direkt en dålig mamma. (Informant 2) 

 

Både Informant 1 och Informant 2  upplevde alltså att de som mammor alltid ska vara med 

sina barn och framförallt att de ska vilja vara med sina barn hela tiden. Informant 1 upplevde 

dessutom att det är “tabubelagt” att inte vilja eller att inte älska att vara med sitt barn dygnet 

runt. Enligt Informant 2 ses man lätt som en dålig mamma om man inte spenderar all sin tid 

med sina barn och istället har andra intressen eller ett arbete, vilket hon upplevde som svårt. 

Denna förväntning, att vara med sitt barn, kan utifrån Goffmans (2014) dramaturgiska 

perspektiv ses som ett etablerat handlingsmönster kopplat till rollen som mamma. Om man 

inte agerar i enlighet med detta etablerade handlingsmönster anses man, som Informant 2 sa, 

vara en dålig mamma. Detta stämmer även överens med tidigare forskning av Elvin-Nowak 

(2001) som menar att mammor förväntas vara fysiskt tillgängliga för sina barn dygnet runt. 

 

Informanterna hade, utöver sina bloggar och sina Instagramkonton, andra yrken som utgjorde 

deras primära inkomstkälla. Att arbeta och att dessutom kontinuerligt uppdatera sin blogg och 

sitt Instagramkonto upplevdes enligt många av informanterna som svårt att kombinera med 

förväntningen att man som mamma alltid ska vara med sitt barn. Denna svårighet grundade 

sig främst i att tiden inte räcker till. Informant 3 sa exempelvis följande om detta: “Man ska 

helst ut och leka i lekparken liksom i flera timmar och det känner jag som jobbar så mycket 
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som jag gör att jag har liksom inte den tiden”. Enligt Informant 4 gör tidsbristen att man 

måste välja mellan att arbeta och att alltid vara med sitt barn, även om man vill både och. Då 

Informant 4 kunde välja mellan att låta sitt barn börja på förskola ett halvår tidigare än tänkt 

och att börja på ett nytt arbete valde hon till slut arbetet, vilket hon delade med sig av på sin 

blogg: 

 

Citat 3. 

[…]  och då kom mammapoliserna och talade om att jag har ett val och att det är egoistiskt av 

mig att tänka på jobbet för det gör jag bara för jag vill ha mera pengar. […] Jag vet väl själv 

att jag hade kunnat vänta ett halvår till, men nu blev det såhär och hon är nöjd och glad. Just 

den morgonen var hon ledsen och då får man höra liksom att... […] Man har så mycket 

intryck och känslor och man vill allt, men man vet att… Ibland blir det att man måste göra 

vissa val. (Informant 4) 

 

Citatet ovan kan analyseras utifrån Goffmans (1961) begrepp rollkonflikt. I och med att 

Informant 4 var tvungen att välja mellan att alltid vara med sitt barn och att arbeta tyder det 

på att det finns en motstridighet mellan mammarollen och hennes yrkesroll. I sin mammaroll 

förväntas hon att alltid vara med sitt barn och i sin yrkesroll förväntas hon rimligtvis lägga 

stora delar av sin tid på att arbeta. De två rollernas etablerade handlingsmönster strider med 

andra ord mot varandra, vilket skapar en rollkonflikt. Denna typ av rollkonflikt ligger även i 

linje med tidigare forskning av Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) som menar att många 

mammor upplever en konflikt mellan att vara en “bra” mamma med huvudansvaret för barnet 

och att vara en driven karriärskvinna. Dock menar Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) att 

mammor, vid denna konflikt, i regel väljer att prioritera familjelivet framför yrkeslivet. Detta 

stämmer alltså inte överens med det val Informant 4 gjorde då hon  prioriterade arbetet 

framför familjelivet.  

 

Vidare gjorde detta val, att prioritera sitt arbete, att de läsare som Informant 4 benämner som 

“mammapoliserna” i kommentarer kritiserade och ifrågasatte hennes val och motiv. Enligt 

Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv skulle detta kunna tolkas som att den publik som 

Informant 4 har, det vill säga läsarna hon kallar “mammapoliserna”, utdelar sanktioner för att 

upprätthålla de normer och förväntningar som finns på henne i hennes mammaroll.  Närmare 
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bestämt kan dessa kritiska kommentarer liknas vid vad Becker (2006) kallar negativa 

informella sanktioner. Då Informant 4 valde att arbeta avvek hon från normen av att man som 

mamma ska vilja vara med sina barn. Läsarnas kritiska kommentarer kan på så vis ses som 

sociala kontrollmekanismer med syfte att tillrättavisa hennes avvikande beteende på ett 

subtilt sätt. Genom att ifrågasätta hennes handlande, att välja att arbeta istället för att alltid 

vara med sitt barn, kan det tolkas som att läsarna försöker påverka hennes beteende i “rätt” 

riktning. I detta fall tycks det “rätta” vara att välja att stanna hemma med sitt barn.  

 

Vidare var det inte endast valet att arbeta som genererade negativa informella sanktioner, 

utan flera av informanterna uppgav att de fått kritiska kommentarer från sina läsare efter att 

de skrivit på sin blogg att de rest bort utan barn. Informant 5 beskrev dessa kommentarer på 

följande sätt: 

 

Citat 4.  

[…] vi var på bröllop när Tom var ett år och vi lämnade bort honom över en natt och då var vi 

helt fruktansvärda och Tom skulle inte känna igen oss när vi kom hem. “Han kommer att få 

men för livet” skrev dem. (Informant 5) 

 

Även Informant 2 hade fått negativa informella sanktioner från hennes läsare då hon reste 

utomlands över en helg tillsammans med sin partner medan hennes barn var hemma med sin 

barnvakt: “då är det ju såhär ‘vadå, åker du iväg och lämnar dina barn?!’ och typ ‘hur kan du 

ha barnvakt för att åka iväg ni två bara?!’”. Informant 1 hade fått liknande kommentarer på 

sin blogg då hon reste bort utan barn och dessa kunde, enligt Informant 1, te sig på följande 

sätt: “‘vill du inte vara med ditt barn du har satt i världen?’”. Dessa negativa informella 

sanktioner i form av kritiska kommentarer tycks återigen ha som syfte att tillrättavisa 

informanterna då de enligt läsarna inte lever upp till förväntningen att alltid vara med sitt 

barn. Detta skedde antingen genom att läsarna beskrev de negativa konsekvenser som deras 

frånvaro skulle ha för barnen eller genom att helt enkelt ifrågasätta deras beslut att resa bort 

utan barn.  
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Att däremot publicera inlägg som handlade om att vara hemma och utföra aktiviteter 

tillsammans med sina barn upplevde Informant 4 att hennes läsare uppskattade, vilket 

framgick genom positiva kommentarer från hennes läsare: 

 

Citat 5. 

Nej, men det kan vara just när vi gör såna här små grejer tillsammans. Jag vet inte, kanske att 

vi planterar blommor, bakar och när det är bilder mer på såna situationer. Det är dom som jag 

skulle säga är mest uppskattade och jag tror att… Då är det typ “du verkar vara en så fin 

mamma” eller “vad mysigt ni har det” och lite så. (Informant 4) 

 

Dessa positiva kommentarer kan liknas vid vad Becker (2006) istället kallar positiva 

informella sanktioner som syftar till att belöna en individ då denne följer de rådande 

normerna. I de inlägg där Informant 4 visar att hon är med sitt barn och att de gör aktiviteter 

tillsammans belönas hon med positiva och uppmuntrande kommentarer. Detta skulle kunna 

grunda sig på att hon i dessa inlägg, enligt läsarna, beter sig på ett tillfredsställande sätt i 

enlighet med förväntningen att hon som mamma ska vara med sitt barn.  

 

5.1.2 Att ge sitt barn “rätt” kost 

En annan förväntning som flera av informanterna upplevde var att de skulle ge sina barn 

“rätt” kost. Flera informanter gav till exempel uttryck för att det fanns en förväntning på dem 

från sina läsare och följare att de skulle amma sina barn. Även denna förväntning kan, utifrån 

Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv, tolkas som ett etablerat handlingsmönster 

kopplat till mammarollen. Denna förväntan kan dessutom sägas styrka den tidigare 

forskningen av Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) där de menar att man som mamma ska 

kunna tillfredsställa barnets behov av bland annat mat på ett sätt som är “bra” och säkert för 

barnet. När Informant 1 skrev på sin blogg att hon hade problem med amningen och därför 

skulle flaskmata sitt barn med bröstmjölksersättning  fick hon tillrättavisande kommentarer 

där läsarna bland annat hävdade att “den ultimata mamman” ammar:  

 

Citat 6.  

[…] det är väl mer när jag har gått ut med till exempel att amningen inte fungerade. Då kom 

folk med tips och råd och pekpinnar “ja, såhär ska du göra för den ultimata mamman ammar. 
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Det här är det bästa du kan göra för ditt barn”. Men det är klart att folk förväntade sig nog att 

jag skulle amma till exempel. Att mina följare gjorde nog det. (Informant 1) 

 

Dessa tillrättavisande kommentarer kan, utifrån Beckers (2006) teori om sanktioner, tolkas 

som negativa informella sanktioner eftersom läsarna uttryckligen talar om för Informant 1 hur 

hon ska göra med sin amning för att vara “den ultimata mamman”. Det som Informant 1 

benämnde som “pekpinnar” kan alltså sägas vara läsarnas försök till att påverka henne i “rätt” 

riktning, vilket i detta fall är att amma och ge sitt barn “rätt” kost i form av bröstmjölk.  

 

Även Informant 6 delade med sig på sin blogg om att hon hade problem med amningen och 

fick då, i likhet med Informant 1, negativa informella sanktioner i form av tillrättavisande 

kommentarer. Till följd av dessa kommentarer upplevde Informant 6 att det fanns en 

“amningshets”, vilket enligt henne grundade sig på att normen är att man som mamma ska 

amma: 

 

Citat 7. 

Ja, i början tyckte jag att det var en otroligt hets… Amningshets och när jag då sa att liksom… 

Jag fick såhär kommentarer om att jag… Om hur viktigt det var att amma mitt barn och jag 

bara “ja, jag tror att det är viktigare att mitt barn blir mätt”. Jag har ingen mjölk liksom, så vad 

fan ska jag göra?! Det blir så viktigt att amningen… Amningen blir så viktig att man till och 

med tycker att det är okej att inte ge sitt barn mat. Det är ju normtänkande. (Informant 6) 

 

Resonemanget ovan belyser ytterligare hur läsarnas “normtänkande” leder till så pass höga 

förväntningar att de hellre ser att hon ammar och därmed ger sitt barn “rätt” kost än att barnet 

får föda överhuvudtaget. Vidare upplevde flera informanter att de inte endast förväntades 

amma, utan de förväntades amma på “rätt” sätt. Enligt Informant 5 blev hon anklagad för att 

skada eller till och med döda sitt barn då hon skrev på sin blogg om att dricka alkohol under 

tiden som man ammar: 

 

Citat 8.  

Jag skrev någon gång om dricka alkohol när man ammar till exempel och det är ju bevisat att 

det inte är skadligt för barnet och så skrev jag någonting om det. Då var det ju att folk tyckte 
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jag var helt galen i huvudet och att mitt barn kommer att få hjärnskador på grund av det och 

att jag kommer att döda mitt barn. Såna kommentarer. (Informant 5) 

 

Även i detta citat kan det tolkas som att Informant 5  får negativa informella sanktioner 

eftersom hennes läsare och följare, i enlighet med Beckers (2006) teori om sanktioner, genom 

kommentarer bestraffar henne för ett icke-normativt beteende. Det som Goffman (2014) 

kallar etablerat handlingsmönster är i detta fall att man i rollen som mamma inte bör dricka 

alkohol då man ammar eftersom det anses skada barnet, trots att det inte finns vetenskapliga 

belägg för detta. Informant 5 hade dessutom fått kommentarer från läsare som tagit denna 

kritik ett steg längre och som till och med hotat om att kontakta Socialtjänsten för att hon 

skulle vara en olämplig mamma. Enligt Informant 5 kunde sådana kommentarer te sig på 

följande sätt: “‘jag ska ringa Soc för att du är en galen mamma’”. Även detta kan ses som en 

negativ informell sanktion, men denna negativa informella sanktion innehåller även hot om 

att kontakta en statlig myndighet. Detta kan därmed, utifrån Beckers (2006) teori om 

sanktioner, ses som ett hot om att Informant 5 kan komma att få en negativ formell sanktion. 

Denna sanktion är formell eftersom sanktionen då skulle utdelas av en myndighet snarare än 

en privatperson.  

 

Många av informanterna upplevde dessutom att deras läsare och följare fortsatte att kritisera 

vilken kost de gav sina barn även då barnet blev äldre. I synnerhet kritiserades de då de gav 

sina barn livsmedel som innehåller sötningsmedel eller socker. Informant 1 publicerade 

exempelvis ett filmklipp på Instagram där hennes barn slickade på ett dricksglas som innehöll 

Coca Cola Zero, vilket ledde till följande händelser: 

 

Citat 9. 

Då var det någon som skärmdumpade det och delade den bilden på en… I en familjegrupp på 

Facebook som bland annat var emot allt egentligen. Men då kontaktade jag admin och bad om 

att ta ner bilden, men då gav hon mig en föreläsning i att jag behandlade min dotter fel, att jag 

hade förgiftat henne för livet och att det skulle ta hur lång tid som helst att bli avgiftad mot 

aspartamet som hon hade fått i sig. (Informant 1) 
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Informant 1 blev alltså anklagad för att ha förgiftat sitt barn med sötningsmedlet aspartam, 

trots att barnet endast slickade på dricksglaset. Informant 4 förde ett liknande resonemang 

kring hur hon förmodligen skulle få kritiska kommentarer om hon hade publicerat bilder där 

hennes barn äter glass. Kritiken skulle då främst handla om huruvida det är lämpligt att ge en 

2-åring socker: 

 

Citat 10. 

Jag kan lägga upp bilder på när Maja äter… Inte vet jag, en glass eller något sånt? Men bara 

en sån bild… Till exempel att det är en sommardag och en bild på att hon äter en glass, då kan 

man få flera kommentarer som “ger du ditt barn glass?!”, “är det verkligen bra med socker till 

en 2-åring?!”. (Informant 4) 

 

Upplevelserna, från både Informant 1 och Informant 4 , tyder på att aspartam och socker inte 

är “rätt” kost enligt deras läsare. När läsarna då misstänkte att dessa informanter inte levt upp 

till förväntningen att ge sina barn “rätt” kost utdelade de negativa informella sanktioner i 

form av kritiska kommentarer. Dessa kommentarer innehöll både beskrivningar av de 

konsekvenser som “fel” kost kan leda till, samt ifrågasättanden av beslutet att ge “fel” kost. 

Återigen kan dessa kommentarer, enligt Beckers (2006) teori, syfta till att tillrättavisa 

informanternas avvikande och icke-normativa beteende. 

 
5.1.3 Att ha den “rätta” utsidan 

En tredje förväntning som framkom genom informanternas utsagor var en förväntan på att de 

skulle ha den “rätta” utsidan. Att ha den “rätta” utsidan innebar följande enligt Informant 7: 

“[…] jag tror absolut att det är en press på mammor idag. Att allt ska vara bra, fint och snyggt 

idag”. I likhet med detta menade Informant 4 att det finns en förväntan att man som offentlig 

mamma ska kunna upprätthålla ett “Instagram-vänligt” hem, vilket kan tolkas som att 

hemmet bör se fint ut på bild: “[…] du ska hinna ha ett snyggt och fint hem, gärna 

Instagram-vänligt”. Även detta kan, utifrån Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv, ses 

som ett etablerat handlingsmönster som innebär att informanterna i rollen som mamma och 

kanske i synnerhet i rollen som offentlig mamma ska upprätthålla ett fint och 

“Instagram-vänligt” hem.  Att informanterna upplevde att de som mammor förväntas 

upprätthålla ett fint hem liknar dessutom tidigare forskning av Jackson och Manix (2004) och 
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Nordenmark (2004) som visar att det i regel är mamman som bär huvudansvaret för hemmet. 

Då dessa informanter ofta visar upp sitt hem på sina bloggar och sina Instagramkonton kan 

detta huvudansvar även innefatta krav på att deras hem ska se fina ut.  

 

Det är dock inte bara hemmet som ska se fint ut, utan flera informanter uppgav dessutom att 

det fanns en förväntan på att de själva skulle se ut på ett visst sätt. Informant 8 beskrev denna 

förväntning såhär: “Men det finns krav. Att man liksom samtidigt ska vara fin, snygg, inte 

tjock”. Även Informant 4 upplevde att det fanns förväntningar på hur hon som mamma ska se 

ut, men då i termer av vilka kläder som anses vara lämpliga: 

 

Citat 11. 

På jobbet så är det ju väldigt viktigt för mig att klä mig liksom schysst så och jag tycker på 

fritiden klär jag mig också schysst, fast då kanske jag vill ha lite mer urringad tröja kanske för 

att jag tycker det är fint. Då kan ju det komma såhär “hur kan du som mamma?! Det är 

osmakligt”. Kan ju komma en hel uppsjö av åsikter bara genom att jag väljer att ha en viss 

tröja. (Informant 4) 

 
Då Informant 4 visade på sin blogg att hon bar en urringad tröja fick hon alltså kritiska 

kommentarer som kan liknas vid Beckers (2006) negativa informella sanktioner. Detta kan 

bero på att hon, utifrån Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv, avviker från den 

personliga fasad som hon förväntas ha i den redan etablerade rollen som mamma. Att ha 

urringad tröja motsvarar med andra ord inte den etablerade mammarollen som Informant 4 

gestaltar, vilket gjorde att hennes läsare inte ansåg att hon hade den “rätta” utsidan i rollen 

som mamma.  

 

Att ha den “rätta” utsidan innefattade, utifrån informanternas utsagor, inte endast att ha ett 

fint hem eller att se ut på ett visst sätt, utan även att visa upp sina barn lagom mycket. Enligt 

Informant 8 tycks det finnas en förväntan från hennes läsare och följare att hon ska visa upp 

sitt barns ansikte på sin blogg och sitt Instagramkonto: “det är många som skriver och undrar 

varför jag inte visar upp henne mer”. Samtidigt uppgav Informant 2  att det är en del av 

hennes roll som mammabloggare att ibland visa upp sina barn och att hon istället blivit 
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ifrågasatt då hon väljer att visa ansiktet på sina barn i sin blogg. Informant 2 beskrev det 

såhär: 

 
Citat 12.  

Det kan ju upplevas som att det är lite såhär uthängande och jag får ofta såhär “hur känns det 

att visa barnens ansikte? Vill dom verkligen det?”. Det är också såhär… Det vet jag inte, men 

samtidigt så jag är ju deras mamma och jag har ju ansvar för dom fram tills dom är 18 och om 

jag anser att det här är okej så är ju det okej, tänker jag. Men samtidigt… Man vet inte vad 

som kommer att hända sen och jag vill ju inte att dom ska bli såhär igenkända så heller 

kanske. Det är så jävla dubbelt. (Informant 2)  

 

Baserat på Informant 8 och Informant 2 utsagor tycks de ha motstridiga förväntningar på sig 

vad gäller exponeringen av sina barn. Å ena sidan verkar det finnas en förväntan på dem från 

deras läsare att de som offentliga mammor med bloggar ska visa upp sina barn, å andra sidan 

verkar det finnas en förväntan på dem från deras läsare att de ska värna om barnens integritet. 

Den “rätta” utsidan innebär alltså att de ska visa upp sina barn lagom mycket.  De motstridiga 

förväntningarna, att visa upp sina barn kontra att värna om barnets integritet, blir särskilt 

tydliga i utsagan från Informant 2  och skulle kunna tolkas utifrån Goffmans (1961) teoretiska 

begrepp rollkonflikt. Konflikten i detta fall skulle då kunna ligga mellan rollen som offentlig 

mamma och rollen som privat mamma. I sin roll som offentlig mamma förväntas hon visa 

upp sina barn. I sin roll som privat mamma förväntas hon däremot att inte hänga ut sina barn. 

I likhet med hur Goffman (1961) menar att osäkerhet är en konsekvens vid en rollkonflikt 

uppgav Informant 2 att “det är så jävla dubbelt”, vilket kan tolkas som en form av kluvenhet 

eller ambivalens. Denna upplevelse påminner om tidigare forskning av Blum-Ross och 

Livingstone (2017) som kunnat konstatera att mammor som bloggar ofta kritiseras för att 

exponera sina barn inför en stor publik. Detta gör, enligt Blum-Ross och Livingstone (2017), 

att mammor som bloggar lätt hamnar i en tudelad position där de både vill representera sig 

själva som mammor på sina bloggar samtidigt som de inte vill utsätta sina barn för fara.  

 

5.1.4 Hemmet - en plats utan förväntningar?  

Avsnitten ovan har kunnat belysa hur informanterna upplevde flera olika förväntningar på 

dem som mammor då de utförde framträdanden i den främre regionen. Trots att flera av dem 
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upplevde förväntningar på att deras hem skulle se fina och “Instagram-vänliga” ut uppgav 

informanterna att hemmet som plats var kravlös: 

 

Citat 13. 

Ja, men typ som nu när jag är hemma och vabbar idag. Då känner jag verkligen att jag bara 

kan… […] Det är kravlöst. Vi kan göra vad vi vill. Vi kan välja att bara sitta och kolla TV 

och mysa. Nej, men att jag inte känner några krav så. (Informant 4) 

 

Citat 14. 

Men det är väl helt klart hemma. Då man känner såhär bara nu är det vi två och vill vi slappa 

så gör vi det. Det är ingen som blir sur på mig om vi kollar på TV i fem timmar liksom. […] 

Så att, det är såhär kravlöst hemma. (Informant 6)  
 

Det sätt som informanterna beskrev hemmet kan liknas vid vad Goffman (2014) kallar den 

bakre regionen, vilket är en plats där individer inte behöver leva upp till andras förväntningar 

eller följa normer som finns i den främre regionen. Detta grundar sig på att både Informant 4 

och Informant 6  beskrev hemmet som en kravlös plats där de kan slappna av. De upplevde 

alltså inte att det fanns några förväntningar på dem som mammor. Även för Informant 1 var 

hemmet en plats där hon ansåg att det inte fanns några förväntningar på henne som mamma. 

Däremot ansåg hon att en förutsättning för att slappna av och “bara vara” var att hon la undan 

sin telefon och dator: 

 

Citat 15.  

Det skulle vara hemma när jag lägger från telefonen och datorn. När vi bara är familjen. 

Anders, jag och Erika. Men då måste jag verkligen lägga bort telefonen. Det kan ju jag 

känna... Asså eftersom det är mitt jobb kan jag tycka att det är på ett sätt påfrestande ibland att 

jag alltid måste “oj nu sa hon något roligt, nu måste jag ta upp telefonen”, “oj vad söt hon var 

i de här kläderna, det måste jag fota”. Att jag aldrig någonsin bara kan vara. Asså jag vill bli 

bättre på att bara vara. Vara i nuet och bara känna att jag är bara jag och inte vara 

Informant1.se. (Informant 1) 

 

Om Informant 1 inte la undan sin telefon och sin dator i hemmet kände hon alltså att hon på 

denna plats behövde producera och förbereda material till kommande blogg- och 
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Instagraminlägg. Detta kan liknas vid de förberedelser som enligt Goffman (2014) sker i den 

bakre regionen. Informant 1 upplever dessutom att hon vill bli bättre på att, i sitt hem, bara 

vara sig själv och inte den offentliga mammaroll som hon gestaltar på sin blogg i den främre 

regionen. Enligt Goffman (1961) kan en individ omfamna en roll som hen spelar så pass 

mycket att individen till slut upphör och blir den roll hen spelar. Detta skulle kunna förklara 

varför Informant 1 inte känner att hon kan vara sig själv i den bakre regionen.  

 

5.2 Självbild och upplevda känslor  
I detta avsnitt presenteras informanternas upplevda självbild och upplevda emotioner. 

Inledningsvis presenteras upplevelser av en negativ självbild och negativa emotioner. 

Därefter följer ett avsnitt där informanternas upplevelser av en positiv självbild och positiva 

emotioner presenteras. 

 

5.2.1 Negativ självbild och negativa känslor 

När informanterna inte levde upp till förväntningarna på dem som mammor fick de, som 

tidigare nämnt, ofta kritiska kommentarer  från sina läsare och följare. Flera informanter gav 

uttryck för att dessa kritiska kommentarer  påverkade deras syn på dem själva som mammor. 

Detta är i linje med Cooleys (1992) teori kring spegeljaget där jaget ses som någonting socialt 

som påverkas av hur människor i en individs omgivning uppfattar individen ifråga. Informant 

1, som genom att resa bort utan barn inte levde upp till förväntningen att vara med sitt barn, 

fick bland annat kritiska kommentarer från läsare som hävdade att hennes resa skulle påverka 

anknytningen till hennes förstfödda, sju veckor gamla, barn. Detta fick Informant 1 att känna 

sig som en dålig mamma:  

 

Citat 16. 

Jag kom ihåg när jag jag åkte på min första övernattning när Erika var någon annanstans när 

hon var 7 veckor och då var ju jag helt nyförlöst och hormoner i hela kroppen och kände bara 

att jag behövde komma bort […] då fick jag jättemycket kommentarer. […] att det kommer 

att påverka anknytningen. Då kände jag ju mig som jordens sämsta mamma. (Informant 1) 

 

Utifrån Cooleys (1992) teori om spegeljaget kan citatet ovan tolkas som att Informant 1 

föreställde sig hur hon som mamma framstod inför hennes läsare och följare. Genom de 
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kritiska kommentarerna kan hon tänkas ha föreställt sig att dessa läsare och följare bedömde 

henne som mamma på ett negativt sätt, vilken i sin tur gjorde att hon fick en negativ 

självkänsla. Denna negativa självkänsla skulle kunna ligga till grund för att hon då kände sig 

som “jordens sämsta mamma”.  

 

Ytterligare en informant, Informant 4, vars amning inte fungerade fick en kritisk kommentar 

där hon blev anklagad för att själv ha orsakat de problem hon upplevde med sin amning. 

Läsaren menade att hon, i och med att hon studerade, hade stressat så pass mycket att 

amningen inte fungerade. Till följd av detta kände Informant 4 att hon var dålig och hon 

började dessutom ifrågasätta sitt val att studera:  

 

Citat 17.  

[…] det var en tjej som skrev att “du har ju studerat så det är säkert… Det är ditt eget fel för 

att du har liksom hållit på och stressat” och bla bla bla. Och ja, mycket möjligt att det var så. 

Men fortfarande så vill man ju inte ha det kastat i ansiktet. Så att… Då kände jag mig också 

jättedålig och tänkte “men varför har jag gjort såhär?”. (Informant 4) 

 

I likhet med Informant 1 kan även citatet från Informant 4 analyseras med hjälp av Cooleys 

(1992) teori om spegeljaget. Även i detta fall är det möjligt att Informant 4 föreställde sig hur 

hon som mamma framstod inför läsaren som skrivit den kritiska kommentaren. Då hon blev 

anklagad för att själv ha orsakat problemen med sin amning föreställde hon sig sannolikt att 

läsaren bedömde henne som mamma på ett negativt sätt. Detta bidrog i sin tur till en negativ 

självkänsla som gjorde att hon då kände sig “jättedålig”. Att självbilden, för både Informant 1 

och Informant 4, påverkades negativt av hur de föreställde sig att andra uppfattade dem som 

mammor överensstämmer med tidigare forskning av Sutherland (2010) som menar att 

mammor varseblir och internaliserar den uppfattning andra har av dem.  

 

Vidare var det flera av informanterna som uppgav att de hade dåligt samvete då de inte levde 

upp till förväntningarna på dem som mammor. Informant 4  som exempelvis valde att arbeta 

och som därmed inte levde upp till förväntningen att vara med sitt barn fick kritiska 

kommentarer och upplevde ett konstant dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet: 

 

47 



 

Citat 18. 

[…] jag har väl alltid det här dåliga samvetet att jag jobbar för mycket. Och det är svårt för 

jag tycker om att jobba, men samtidigt så… Man vill liksom kunna klona sig för man räcker 

inte till och det går ju inte. Så det är väl att man har det där dåliga samvetet och så. (Informant 

4) 
 

Med utgångspunkt i Shotts (1979) teori om rolltagande emotioner kan det konstanta dåliga 

samvetet och känslan av otillräcklighet som Informant 4 upplevde tolkas som den reflexivt 

rolltagande emotionen skam. Detta eftersom informanten, genom de kritiska kommentarer 

som hon fått, föreställer sig hur hon som mamma uppfattas av hennes läsare och följare. 

Detta leder i sin tur till en mer varaktig känsla av att hon inte räcker till, vilket kan liknas vid 

den mer bestående emotionen skam. Som Shott (1979) poängterar motiverar bland annat 

emotionen skam individer till att bete sig i enlighet med normer och förväntningar. Att 

Informant 4 tycks känna skam skulle därför kunna motivera henne att arbeta mindre för att 

istället kunna leva upp till förväntningen att hon som mamma ska vara med sitt barn.  

 

Flera av informanterna uppgav också att de vid olika situationer upplevt “massa skuld” eller 

haft “skuldkänslor” när de inte levt upp till förväntningar. För Informant 3 kunde en sådan 

situation vara när hon på sin blogg delade med sig av att hon låtit sina barn titta på iPad eller 

TV medan hon utfört hushållssysslor. Eftersom hon förväntas vara med sina barn hela tiden 

genererade detta en mängd kritiska kommentarer från hennes läsare, vilket i sin tur ledde till 

att hon fick “skuldkänslor”. Dessa känslor, menade Informant 3, grundar sig på att hon bryter 

mot normen att man som mamma ska vara med sina barn: 

 

Citat 19.  

Det är många som skriver såhär “barnen ska inte kolla på iPad”, “dom ska inte kolla på TV” 

och då tycker jag såhär… Om jag nu behöver den tiden till att laga mat eller göra någonting 

annat hemma, så är väl det bra om dem kan göra någonting roligt samtidigt. Men samtidigt får 

man ju lite skuldkänslor då för att det kanske är så i normen att… Att man helst ska vara med 

dem hela tiden eller så. (Informant 3) 

 

Hur Informant 3 beskriver sina skuldkänslor ligger i linje med Shotts (1979) reflexivt 

rolltagande emotion skuld. Informant 3 tycks vara medveten om att det finns en norm eller 
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förväntning på henne som mamma att vara med sitt barn. Trots detta bröt hon mot normen 

genom att låta sina barn titta på iPad eller TV, vilket hennes läsare då reagerade negativt på. I 

denna situation kan Informant 3 tänkas föreställa sig att hennes läsare därför uppfattar henne 

som mamma på ett negativt sätt. Detta kan i sin tur leda till att hon upplever den tillfälliga 

emotionen skuld som enligt Shott (1979) uppstår då en individ bryter mot en norm som hen 

egentligen är medveten om och borde följa. Precis som emotionen skam så motiverar 

emotionen skuld individer till att bete sig i enlighet med normer och förväntningar. Informant 

3 skulle därför kunna motiveras till att vara med sina barn och att inte låta barnen titta på iPad 

eller TV.  

 

Att informanterna upplevde emotionen skam såväl som skuld kring sitt moderskap bekräftar 

därmed tidigare forskning av bland andra Sutherland (2010) som menar att mammor i regel 

upplever skam och skuld då de inte lever upp till förväntningar från andra i samhället.  

 

5.2.2 Positiv självbild och positiva känslor 

Samtliga informanter uppgav under intervjuerna att de fick positiva och uppmuntrande 

kommentarer från sina läsare och följare på sina bloggar och Instagramkonton. Trots att de 

uppgav att de ibland fick positiva kommentarer kring dem som mammor så uttryckte ingen av 

informanterna att deras självbild påverkats av dessa kommentarer. Informant 5 förklarade 

anledningen till detta på följande sätt: “får man hundra positiva kommentarer och en negativ 

så är det den negativa man ser”. Däremot framkom det att några av informanterna fått 

uppmuntrande kommentarer från bekanta eller familjemedlemmar vid interaktion ansikte mot 

ansikte, vilket påverkat deras självbild på ett positivt sätt. Informant 6 berättade till exempel 

att hon fick en komplimang av en bekant som läst hennes blogg och som tyckte att hon 

hanterade sitt moderskap på ett imponerande sätt. Detta gjorde Informant 6 rörd och fick 

henne att i slutändan känna sig som en bra mamma: 

 

Citat 20. 

Jag blev nästan rörd liksom för jag blev såhär “men gud! Jaha!”. Jag bara “nej, men så bra är 

jag inte!” liksom (skratt). Man ska liksom ursäkta sig själv, men sen tänker man ändå “jag är 

ju en bra mamma!”. (Informant 6) 
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Även detta fall då en informant fått en positiv kommentar i form av en komplimang kan 

tolkas utifrån Cooleys (1992) teori om spegeljaget. På grund av denna komplimang kan 

Informant 6 tänkas föreställa sig hur hon framstår och bedöms som mamma av hennes 

bekant. Komplimangens positiva karaktär gjorde sannolikt att Informant 6 föreställde sig att 

hennes bekant bedömde henne som mamma på ett positivt sätt. Detta ledde i sin tur till att 

hon fick en positiv självkänsla och därmed kände att hon var en “bra mamma”.  

 

En annan informant vars självbild tycks ha påverkats på ett positivt sätt är Informant 7. I 

citatet nedan beskrev hon hur det kändes då hennes barn gav henne en kärleksförklaring:  

 

Citat 21.  

När ens barn säger…  Som Alma kan säga ”jag älskar dig mamma” och då känner man 

verkligen att “okej, jag har gjort ett bra jobb. Jag är en bra mamma”. Jag har nog aldrig känt 

det på saker jag gör. Står jag och bakar och så inför fika så känner jag inte “åh, vilken bra 

mamma jag är för jag bakar”. (Informant 7) 

 

Informant 7 upplevde alltså att hon främst kände sig som en bra mamma vid sådana tillfällen 

då hon fick bekräftelse från sina barn, snarare än då hon utförde någon särskild handling eller 

aktivitet. Detta överensstämmer med hur Cooley (1992) beskriver jaget som någonting socialt 

som formas i interaktion med andra. Eftersom Informant 7 inte kände sig som en bra mamma 

när hon utför någon särskild handling, utan snarare då hon interagerade med andra tyder det 

på att jaget är just socialt. I enlighet med Cooleys (1992) teori kan även Informant 7 tänkas ha 

föreställt sig hur hon framstod och bedömdes som mamma av hennes dotter. 

Kärleksförklaringen innebar sannolikt att Informant 7 föreställde sig att hennes dotter 

bedömde henne som mamma på ett positivt sätt, vilket ledde till en positiv självkänsla och att 

hon kände sig som en “bra mamma”. 

 

I motsats till Informant 7  menade en av de andra informanterna istället att hon inte behövde 

någon bekräftelse från andra eftersom hon aldrig tvivlat på huruvida hon var en bra mamma 

eller inte: 
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Citat 22. 

Jag har aldrig liksom gått och tänkt på under min graviditet “undrar om jag kommer bli en bra 

mamma” och… Utan det har nog alltid… Jag har liksom aldrig tvivlat på det eller så. Så att… 

Det har jag inte behövt min blogg till heller. Att liksom få bekräftelsen så. (Informant 3) 

 

I likhet med tankarna hos Informant 3  hävdade Informant 9 att hon alltid tyckte att hon var en 

bra mamma, även då hon fick negativa kommentarer från läsare och följare på sin blogg och 

sitt Instagramkonto: 

 

Citat 23. 

Jag skiter fullständigt i vad andra tycker. Asså lite så… Så länge jag själv känner att jag gör 

ett bra jobb som mamma och så länge jag ser att Daniela mår bra så är jag nöjd. Jag bryr mig 

inte vad andra tycker. Om folk tycker att jag är en dålig mamma så får de väl tycka det, för 

jag vet att jag inte är det. Jag vill inte lägga min energi där. Jag skiter i vad dem tycker […] 

jag tycker väl att jag alltid är en bra mamma. (Informant 9) 

 

På ett liknande sätt menade Informant 2  att hon var trygg i sin föräldraroll och att hon inte 

heller brydde sig om vad andra tyckte om henne som mamma. Detta eftersom hon upplevde 

att hennes läsare och följare överlag tyckte att hon var en bra mamma: “ Dom har säkert 

jättemycket åsikter om mig som mamma och… Jag är väldigt trygg i min föräldraroll. […] 

Asså generellt så tror jag att dom tycker att jag är en rätt bra mamma”. Informant 3, 

Informant 9  och Informant 2 kan, utifrån Shotts (1979) teori om rolltagande emotioner, sägas 

uppleva den reflexivt rolltagande emotionen stolthet. I linje med hur Shott (1979) beskriver 

att emotionen stolthet grundar sig på att individen föreställer sig att hen är omtyckt av andra 

och att andra uppfattar hen på ett positivt sätt upplevde Informant 2 att hennes läsare och 

följare tyckte att hon generellt sett var en bra mamma. I likhet med hur Shott (1979) beskriver 

stolthet som en stabil och orubblig emotion upplevde dessutom Informant 3 och Informant 9 

att de alltid såg sig själva som bra mammor och att de aldrig tvivlat på detta. I och med att 

Informant 3 inte behövde andras bekräftelse för att tycka att hon är en bra mamma antyder 

det att hon inte är beroende av andras positiva bekräftelse. Då Informant 9  inte brydde sig om 

vad andra tycker om henne som mamma tyder det på att negativa omdömen inte påverkar 

hennes syn på sig själv som mamma. Att inte behöva positiv bekräftelse från andra och att 

inte påverkas av andras negativa omdömen överensstämmer med Shotts (1979) beskrivning 
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av hur en stolt individ är. Dessa stolta informanter uppgav dessutom att läsarnas och följarnas 

negativa kommentarer bottnade i en osäkerhet. Informant 9 uttryckte det på följande sätt: 

“Jag tror mycket är att dem är osäkra i sig själva. Man är lite bitter över sitt eget liv liksom 

och mår bättre av att klanka ner på andra”. Även Informant 2 menade att läsare och följare 

som skriver negativa kommentarer är osäkra på sig själva och att de därför kommenterar som 

de gör “för bekräftelsen och uppmärksamheten”. Utifrån tidigare forskning av Heltsley och 

Calhoun (2003) kan informanternas resonemang ses som den neutraliserande tekniken 

“fördömande av de fördömande”. Detta eftersom de fördömer och riktar den negativa 

uppmärksamheten från sig själva till de som i kritiska kommentarer fördömer dem som 

mammor.  

 

En informant som däremot kan tolkas vara mer beroende av sina läsares och följares positiva 

bekräftelse är Informant 8 som i följande citat uppvisade en osäkerhet kring huruvida de 

bilder hon publicerar på sitt Instagramkonto kommer att uppskattas eller ej: 

 
Citat 24.  

Innan jag lägger upp en bild så tar det evigheter. Ibland har jag 10-15 bilder som egentligen är 

bra, men jag lägger inte upp dom för jag tycker inte att dom är bra nog. Man får liksom panik 

och tänker “åh nej, dom kanske inte kommer bli uppskattade”. Mer sådär, du vet. “Ska jag 

lägga upp dom eller inte?”, “åh nej, kommer jag tappa följare?” eller “jag kommer inte få 

mycket likes”. (Informant 8) 

 

Informant 8 får alltså vad hon benämner som “panik” på grund av att hon är osäker på om 

hennes bilder kommer bli uppskattade och gillade av hennes följare. Utsagan tyder med andra 

ord på att hon i denna situation är osäker på sig själv och därmed beroende av andras 

godkännande och positiva bekräftelse. Detta är i överensstämmelse med Shotts (1979) 

beskrivning av den reflexivt rolltagande emotionen fåfänga som en tillfällig emotion som 

bottnar i osäkerhet och ett behov av andras positiva bekräftelse.  

 

5.3 Porträtteringen av moderskapet  
I detta avsnitt redogör vi för hur informanterna upplever att de porträtterar sitt moderskap på 

sina sociala medier. Inledningsvis presenteras de utsagor som tyder på att informanterna 
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anpassar sin porträttering till de upplevda förväntningarna. Därefter presenteras utsagor som 

tyder på att informanterna har som ambition att visa upp en mer ärlig bild av moderskapet 

som inte nödvändigtvis stämmer överens med förväntningarna.  

 

5.3.1 Att anpassa sig till förväntningarna 

Ett sätt att undkomma kritiska kommentarer till följd av att man till exempel inte är med sitt 

barn var, enligt flera informanter, att undvika att skriva om vad de gjorde under dagarna då de 

var lediga och barnen var på förskola eller skola. För att undgå kritiska kommentarer och 

klagomål kring att hon inte alltid är med sitt barn uppgav exempelvis Informant 8 att hon i sin 

blogg aktivt valt att fokusera på sitt barns kläder, snarare än att hon under sin lediga tid 

umgicks med vänner då hennes barn befann sig på förskolan: 

 

Citat 25. 

Men jag håller mig mest till hennes kläder så jag skriver inte så mycket annat om mitt liv så… 

Vad ska dom då klaga på? […] Jag tror det för då har folk mer att lägga sig i och mer att säga 

till om. Om dom skulle veta mer vad jag gör på dagarna… Kanske om jag hade skrivit att jag 

varit på stan idag och träffat en kompis, då hade man fått “varför är du inte med ditt barn när 

du är ledig?” eller “varför går du inte till en lekplats?”. Så jag skriver inte om hela min dag. 

(Informant 8) 

 

I likhet med utsagan från Informant 8  uppgav Informant 3 att hon aktivt valt att inte skriva på 

sin blogg att hon varit och tränat medan hennes barn befunnit sig på förskola eller skola: “jag 

kanske inte skriver det då att ‘nu har jag varit och tränat när barnen var på skolan eller 

förskolan’”. Informanternas utsagor kan tolkas som att de, för att ge intrycket av att de lever 

upp till förväntningarna och därmed undkomma kritiska kommentarer, gör aktiva val kring 

vad de väljer att publicera och inte på sina bloggar och Instagramkonton. Detta kan liknas vid 

den form av intrycksstyrning som Goffman (2014) benämner som idealisering, vilket innebär 

att en individ måste dölja vissa handlingar och beteenden som inte är förenliga med 

förväntningarna i den främre regionen. I och med att informanterna som mammor förväntas 

vara med sina barn är det inte förenligt att då publicera inlägg som visar att de istället för att 

vara med sina barn umgås med vänner eller tränar under sin lediga tid.  
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Vidare beskrev Informant 8 hur hon gick tillväga då hon skulle fotografera barnets rum och 

därefter lägga upp dessa bilder på sin blogg eller sitt Instagramkonto. Hon uppgav då att hon 

endast städar ena halvan av sitt barns rum och att hon sedan aktivt utelämnar den ostädade 

halvan från bilderna. Såhär beskrev hon detta: 

 

Citat 26.  

[…] halva rummet är katastrof och halva rummet gör jag fint. Varför? För att andra mammor 

vill inte se kaos. Det ska inte vara kaos. Mina följare vill inte se leksaker överallt. Dem vill 

inte se smuts. Dem vill se det här perfekta fina. För det är lite… Dem tänker lite så “kolla, hon 

har så fint. Hon orkar. Hon håller på. Hon leker med henne”. (Informant 8) 
 

Även denna utsaga kan tolkas som vad Goffman (2014) kallar intrycksstyrning eftersom 

informanten styr sitt eget beteende för att få en önskad reaktion hos sina läsare och följare. I 

detta fall tycks Informant 8  vilja ge intrycket av att hon har ork att både leka med sitt barn 

och samtidigt upprätthålla ett fint hem. Detta intryck är mer förenligt med förväntningarna att 

vara med sitt barn och att ha den “rätta” utsidan. För att uppnå intrycket av att hon lever upp 

till förväntningarna på henne som mamma döljer hon det “kaos” som finns i den andra halvan 

av rummet. Detta kan, utifrån Goffmans (2014) perspektiv, ses som en form av idealisering 

med syfte att skapa ett idealiserat intryck av informanten ifråga.  

 

Ytterligare en informant som var selektiv med vad hon delade med sig av på Instagram var 

Informant 4 . Även Informant 4 kan sägas använda vad Goffman (2014) benämner som 

intrycksstyrning och idealisering. Detta sker genom att hon dels framhävde hennes välstädade 

hem genom fina och ljusa bilder, dels genom att hon dolde jobbiga aspekter av moderskapet 

och vardagliga sysslor såsom att panta burkar: 

 

Citat 27.  

Att man kikar på konton som kanske ser väldigt harmoniska ut och jag vet att jag är delaktig i 

den här grejen också för det är precis så som mitt konto ser ut. Så att… Det är jätteskevt för 

att likaväl som jag kan känna ibland att saker och ting är jobbigt så blir det ju fortfarande just 

på Instagram så delar jag sällan med mig av det. […] På Instagram så har jag såhär väldigt 

fina ljusa bilder och folk tror alltid att det är väldigt välstädat och sådär, men… Jag menar, nu 

har jag en stor påse pantburkar som jag ska ta till affären idag (skratt). (Informant 4) 
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Informant 4  gav därmed intrycket av att hon lever i ett välstädat hem och i en harmonisk 

tillvaro som mamma, vilket är förenligt med den tidigare nämnda förväntningen att ha den 

“rätta” utsidan.  

 

5.3.2 Att vilja visa en mer ärlig bild 

En del av informanterna berättade istället att de aktivt försökte förmedla en bild av 

moderskapet som inte nödvändigtvis stämde överens med förväntningarna. Denna bild 

beskrev de som mer “ärlig”. Informant 5 beskrev det som att hon vill visa att det inte endast 

är “rosa pluffsiga moln” att ha barn och att det inte är konstigt att må dåligt eller att ens kropp 

ser ut på ett visst sätt efter att ha fött barn. Som Informant 5 själv uttryckte det: “Jag visar upp 

en väldigt ärlig bild”. Även Informant 10 uppgav att hon ville visa en mer “naturlig” bild av 

sitt moderskap. Detta för att visa “att man inte är helt perfekt”. Detta resonemang delades 

dessutom av Informant 6 som inte heller ville visa upp en perfekt yta, utan snarare ville visa 

en mer verklig bild av moderskapet. Enligt Informant 6 genererade denna förmedlade 

“verkliga” bild mycket positiva kommentarer, men framförallt negativa kommentarer: “[…] 

jag visar såhär verkligheten. […] det brukar ge ganska mycket positiva kommentarer och 

(med betoning på och) jättemycket negativa kommentarer”. Trots att det kan tolkas som att 

dessa informanter vill ge ett specifikt intryck, att de är ärliga och att de förmedlar en mer 

naturlig och verklig bild av moderskapet, är det inte helt i linje med Goffmans (2014) 

teoretiska resonemang om intrycksstyrning. Detta eftersom intrycksstyrning, enligt Goffman 

(2014), handlar om att ge intrycket av att man lever upp till rådande normer och 

förväntningar. Att ge ett mer ärligt intryck kan istället tänkas innebära att man måste 

framhäva de aspekter av moderskapet som inte är förenliga med de rådande normerna och 

förväntningarna. Däremot ligger informanternas ambition att visa en mer ärlig och verklig 

bild av moderskapet i linje med tidigare forskning av både Friedman (2013) och Powell 

(2010) som hävdar att mammabloggar möjliggör en mer verklighetstrogen och autentisk 

representation av moderskapet. 

 

Trots en del negativa kommentarer menade bland annat Informant 7 att många av hennes 

läsare uppskattar att hon är ärlig i sin blogg. Detta, menade hon, beror på att läsarna som ofta 

är mammor kan känna igen sig i hur det känns att vara mamma: 
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Citat 28.  

Jag är ju fortfarande ärlig i min blogg. Jag tror att många uppskattar att jag säger ja, men “nu 

har vi en trotsig 3-åring här hemma”. Ja, “vi sov på soffan och idag är det snabbmat” för då 

känner folk igen sig. (Informant 7) 
 

Även Informant 1 valde att vara ärlig med hur hon mådde på grund av att hon tror att det kan 

skapa igenkänning hos hennes läsare: “ Jag låtsas inte som jag mår bra om jag känner mig 

jätteledsen, då skriver jag det så att man känner igen sig för att jag är öppen. […] Folk känner 

igen sig”. Denna igenkänning kan liknas vid vad Shott (1979) benämner som empatiskt 

rolltagande emotioner eftersom läsarna, genom de publicerade inläggen, kan sägas föreställa 

sig hur det är att vara i informantens position och därmed känna de känslor som informanten 

känner. Att läsarna har möjlighet att föreställa sig hur Informant 7  och Informant 1 känner i 

deras mammaroll beror sannolikt på att de har haft liknande upplevelser av trotsiga barn eller 

nedstämdhet.  

 

Att dela med sig av hur man tänker kring och upplever moderskapet och familjelivet är enligt 

många av informanterna det bästa med att vara offentlig mamma på sociala medier. Detta 

grundar sig på att flera av dem upplever att de får ett utbyte av tips, tankar och erfarenheter 

med deras följare och läsare som antingen är föräldrar eller som ska bli föräldrar. Denna 

upplevelse förklarades av Informant 4  på följande sätt:  

 

Citat 29.  

Det bästa det är ju att man delar med sig av tankar och erfarenheter med andra föräldrar eller 

andra som ska bli föräldrar. Det skulle jag tycka är det bästa med… För man får ett sånt 

utbyte av varandra. […] många utav mina läsare är ju verkligen jättefantastiska och man 

stöttar varandra, man peppar varandra. (Informant 4) 

 

Informant 4 upplevde alltså att hon och hennes läsare, genom att utbyta tankar och 

erfarenheter, stöttar och motiverar varandra. I likhet med detta menade Informant 8 att utbytet 

av tankar och erfarenheter skapar en förståelse mellan henne och hennes läsare, vilket i sin tur 

skapar en känsla av gemenskap. Denna gemenskap likställde hon med en familj: “Man skulle 

kunna säga att vi är som en familj. För vi förstår varandra och vi pratar med varandra”. Denna 
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förståelse och gemenskap som Informant 8 upplever att hon och hennes läsare har för 

varandra skulle kunna bottna i Shotts (1979) empatiska rolltagande. Informant 8 och hennes 

läsare kan tänkas sätta sig in i varandras positioner och därmed får de en förståelse för 

varandra, vilket enligt Shott (1979) kan bidra till att sociala band uppstår. Dessa sociala band 

liknade Informant 8 vid de band som en familj ofta har. Både Informant 4 och Informant 8 

upplever alltså att de får ett utbyte i interaktionen med sina läsare som i sin tur leder till en 

känsla av gemenskap. Detta styrker tidigare forskning av Webb och Lee (2011) som visat att 

mammabloggare och dess läsare har möjlighet att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, 

vilket bidrar till en känsla av gemenskap.  
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6. Diskussion  

Inom detta kapitel summeras först studiens resultat och analys i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter diskuteras studiens resultat och analys i relation till tidigare 

forskning. Dessutom ges en reflektion kring resultat och analys i relation till studiens 

teoretiska ramverk såväl som studiens metodologiska ansats. Avslutningsvis förs en 

avslutande diskussion kring de slutsatser som kunnat dras utifrån studiens resultat, samt 

förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Summering 
I detta avsnitt summeras resultaten och det förtydligas ytterligare hur studiens resultat 

besvarat studiens frågeställningar. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv har denna studie syftat 

till att få en förståelse för hur mammor, som offentliggör sitt moderskap på sociala medier, 

upplever sitt moderskap. Med utgångspunkt i studiens syfte formulerades följande tre 

frågeställningar: 

  
● Vilka förväntningar upplever mammor, som offentliggör sitt moderskap på sociala 

medier,  att andra har på dem i deras mammaroll? 

● Hur påverkas mammornas emotioner och syn på sig själva av att de offentliggör sitt 

moderskap på sociala medier? 

● Hur upplever dessa mammor att de porträtterar sitt moderskap på sociala medier? 

 

Samtliga informanter upplevde att det fanns ett flertal olika förväntningar på dem i sin 

mammaroll från deras läsare och följare. Den första förväntningen var att de som mammor 

skulle vara med sina barn så mycket som möjligt och därmed att de skulle avstå från egentid 

och arbete. För vissa av informanterna kunde detta skapa  en konflikt mellan förväntningarna 

på mammarollen och andra roller såsom yrkesrollen.  Den andra förväntningen var att de som 

mammor skulle ge sina barn “rätt” kost, vilket innebar att de skulle amma barnen och inte ge 

dem livsmedel innehållandes socker eller sötningsmedel. Den tredje förväntningen var att de 

som mammor skulle ha den “rätta” utsidan. Detta innebar att de som mammor förväntades ha 

ett fint hem, vara snygga och smala, samt klä sig på ett “lämpligt” sätt. Dessutom upplevde 

informanterna motstridiga förväntningar vad gäller exponeringen av deras barn, vilket 
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skapade en slags kluvenhet och ambivalens. Alla dessa förväntningar upprätthölls dels genom 

negativa kommentarer från läsare och följare då informanterna på något sätt avvek och inte 

levde upp till förväntningarna, dels genom positiva kommentarer från läsare och följare då 

informanterna levde upp till förväntningarna. En plats som däremot upplevdes som kravlös 

var informanternas hem. Men även om denna plats till stor del upplevdes vara befriad från 

förväntningar på informanterna i deras mammaroll upplevdes en press att ständigt förbereda 

inlägg i hemmet.  

 

Utifrån informanternas utsagor tycks deras emotioner och syn på sig själva påverkas av att de 

offentliggör sitt moderskap på sociala medier. Flera informanters självbild verkar ha 

påverkats negativt till följd av negativa kommentarer från läsare och följare. Dessa 

kommentarer kunde få informanterna att känna sig som dåliga mammor. Några informanter 

upplevde dessutom att de i sin mammaroll hade dåligt samvete och en konstant känsla av 

otillräcklighet, vilket tyder på att de upplevde skam. Även skuldkänslor var vanligt 

förekommande bland informanterna efter att de brutit mot en norm eller inte levt upp till en 

förväntning. I de fall då andra individer däremot hade en positiv påverkan på informanternas 

självbild var det främst i interaktion ansikte mot ansikte med bekanta eller 

familjemedlemmar. Emotionen stolthet framkom bland de informanter vars självbild var så 

pass bra att de inte påverkades av vad andra tyckte om dem som mammor. Även emotionen 

fåfänga kunde utläsas ur informanternas utsagor, då i form av en osäkerhet på sig själv och ett 

behov av andras positiva bekräftelse.  

 

Det offentliga moderskapet tycks ha en betydelse för hur informanterna porträtterar sig själva 

på sina bloggar och Instagramkonton. Porträtteringen av dem själva och deras moderskap 

verkar i vissa fall anpassas efter de förväntningar som de upplever finns på dem i deras 

mammaroll. För att ge intrycket av att de lever upp till dessa förväntningar väljer de aktivt att 

framhäva vissa aspekter, medan andra aspekter utelämnas. Det finns även fall då 

porträtteringen snarare handlar om en ambition att visa en mer ärlig och verklig bild av 

moderskapet, vilket enligt informanterna skapade igenkänning hos deras läsare och följare. 

Detta kunde dessutom skapa en känsla av gemenskap.  
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6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning  
Att vara en bra mamma kräver, enligt tidigare forskning, att man är mamma på “rätt” sätt, 

vilket har sin grund i en idealisering av moderskapet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 

124; Sutherland, 2010) Studiens resultat tyder på att det finns en sådan idealisering, bland 

annat vad gäller förväntningen att informanterna som mammor ska vara med sina barn så 

mycket som möjligt. Detta är i linje med hur tidigare forskning av Elvin-Nowak visat att 

idealiseringen bland annat innebär att man som mamma ska vara fysiskt tillgänglig för sina 

barn dygnet runt (Elvin-Nowak, 2001, s. 135). Dessutom kan studiens resultat, att mammor 

förväntas ge sina barn “rätt” kost, sägas styrka tidigare forskning av Bäck-Wiklund och 

Bergsten som visar att mammor bör tillfredsställa sina barns behov av exempelvis mat på ett 

säkert och “bra” sätt (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 124-126). Utöver detta visade 

studiens resultat att det förväntas av informanterna att de som mammor ska ha den “rätta” 

utsidan, vilket bland annat innebär att man ska ha ett fint och välstädat hem. Detta kan sägas 

överensstämma med tidigare forskning som visat att mammor i regel förväntas bära 

huvudansvaret för hemmet (Jackson och Manix, 2004; Nordenmark, 2004, s. 196-197).  

 

Enligt tidigare forskning av Douglas och Michaels (2004, s. 11-12) och Sutherland (2010) 

innebär denna idealisering förväntningar som är svåra att leva upp till, vilket styrks i studiens 

resultat. Många informanter upplevde att det var både svårt och tidskrävande att exempelvis 

leva upp till förväntningen att de skulle vara med sina barn så mycket som möjligt. Då 

informanterna inte levde upp till förväntningarna som finns på dem i deras mammaroll 

upplevde de emotionerna skam såväl som skuld. Detta ligger i linje med tidigare forskning 

som visat att skam och skuld är vanligt förekommande emotioner bland mammor då de inte 

lever upp till förväntningar (Elvin-Nowak, 2001, s. 42; Sutherland, 2010).  

 

Vidare stämmer studiens resultat överens med Bäck-Wiklund och Bergstens (1997, s. 

140-142) forskning som visat att många mammor, till följd av ett jämställdhetsideal, upplever 

en konflikt mellan familjelivet och yrkeslivet som leder till ambivalens och stress. Att man 

som mamma, enligt tidigare forskning av Elvin-Nowak (2001, s. 151-152), förväntas ha ett 

eget socialt liv vid sidan om familjelivet stämmer däremot inte överens med studiens resultat. 

Enligt resultatet tycks det istället vara så att man som mamma förväntas avstå från egentid.  
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Resultatet visar även att förväntningarna som informanterna upplever på sig själva i deras 

mammaroll upprätthålls i interaktionen mellan dem och deras läsare och följare. Detta kan 

liknas vid resultat från en tidigare utförd studie som visat att det etablerade ramverket för vad 

en “bra” mamma är upprätthålls i interaktion med andra individer. Genom denna interaktion 

föreställer sig mammor hur dessa individer uppfattar dem och dömer därefter sig själva 

utifrån den föreställningen (Sutherland, 2010). På liknande sätt visar denna studies resultat att 

informanternas självbild påverkas av hur de föreställer sig att andra individer uppfattar dem 

som mammor. Dessa andra individer är, utifrån tidigare forskning av Seagram & Daniluk 

(2002), mammans egen familj, partner eller vänner. Genom att kritisera och skuldbelägga 

mamman upprätthåller de det etablerade ramverket. I denna studies resultat framkom det 

dock inte att det var informanternas familj, partner eller vänner som kritiserade och 

skuldbelade dem. Istället var det främst läsare och följare som även de är mammor, vilket 

stämmer överens med forskning av Heltsley och Calhoun (2003) som visat att mammor 

tenderar att skuldbelägga varandra när de avviker från idealiseringen kring moderskapet. För 

att hantera detta skuldbeläggande använder mammor, enligt Heltsley och Calhoun (2003), 

tekniken “fördömande av de fördömande”, vilket även var en teknik som användes av 

informanterna i denna studie. Detta då informanterna, genom att kalla vissa läsare och följare 

osäkra och bittra över sina egna liv, riktade den negativa uppmärksamheten från sig själva till 

de läsare och följare som skuldbelade och fördömde dem som mammor. Dessutom kan skuld, 

enligt tidigare forskning av Guendouzi (2006), hanteras på mammornas arbetsplatser där de 

med andra kvinnliga arbetskollegor kan bekräfta varandras upplevelser och ge varandra stöd. 

Utifrån denna studies resultat skulle informanternas bloggar och Instagramkonton kunna ses 

som en av deras arbetsplatser. Där kan de, i likhet med Guendouzis (2006) forskning, utbyta 

erfarenheter med sina läsare och följare och ge varandra stöd.  

 

Studiens resultat innehöll även positiva aspekter av att dela med sig av sitt moderskap på 

sociala medier. I likhet med hur tidigare forskning av Lopez (2009) och Morrison (2010) 

visat att mammabloggar möjliggör interaktion mellan bloggaren ifråga och dennes läsare 

visar även denna studie att informanterna och deras läsare interagerar via deras bloggar. 

Denna interaktion består av ett utbyte av erfarenheter, tips, råd och stöd, vilket skapar en 

känsla av gemenskap. Detta är i linje med forskning av Webb och Lee (2011, s. 250-252) 
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som menar att det skapas en gemenskap då mammabloggare och deras läsare delar 

erfarenheter och ger varandra stöd.  

 

Enligt tidigare forskning gör mammabloggarna det möjligt att visa upp en mer autentisk och 

nyanserad representation av moderskapet (Friedman, 2013, s. 11-12; Powell, 2010). Detta 

styrks av denna studies resultat som visar att flera av informanterna, på sina sociala medier, 

vill porträttera moderskapet på ett ärligt sätt för att visa en mer verklig bild av hur det är att 

vara mamma. Utifrån tidigare forskning av Steiner och Bronstein (2017) kan denna ambition 

att visa en mer verklig bild grunda sig i att informanterna vill ifrågasätta traditionella och 

normativa föreställningar av moderskap. Vidare visade studiens resultat att vissa informanter 

ibland aktivt valde att utelämna aspekter av deras moderskap som inte var förenliga med de 

upplevda förväntningarna på dem som mammor. Utifrån tidigare forskning av Hunter (2016) 

skulle detta kunna tolkas som att informanterna utelämnar vissa mindre åtråvärda aspekter av 

moderskapet för att istället inspirera på ett mer ytligt sätt och därmed kunna sälja 

barnrelaterade produkter. Med utgångspunkt i studiens resultat framkom det dock inte att 

informanterna utelämnade aspekter för att sälja produkter, utan att de främst gjort detta för att 

undvika kritiska kommentarer från sina läsare och följare.  

 

Mammor som bloggar får, enligt forskning av Blum-Ross och Livingstone (2017), ofta kritik 

för att de exponerar sina barn inför en stor publik. Detta gör att mammor som bloggar hamnar 

i en kluven och tudelad position eftersom de samtidigt vill representera sig själva som 

mammor på sina bloggar, vilket förutsätter att de visar upp sina barn. Denna studies resultat 

stämmer överens med denna tidigare forskning av Blum-Ross och Livingstone (2017) 

såtillvida att informanterna fick kritik för hur de exponerade sina barn, vilket bidrog till en 

kluvenhet och ambivalens hos informanterna.  

 

6.3 Resultat och analys i relation till teori  
Det teoretiska ramverk som utformades i denna studie visade sig vara användbart för att 

studera upplevelsen av offentligt moderskap ur ett socialpsykologiskt perspektiv. De teorier 

som valdes kompletterade varandra väl. Exempelvis är sanktioner inte ett centralt begrepp i 

Goffmans dramaturgiska perspektiv, utan detta begrepp nämns bara som ett sätt att 
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upprätthålla normer och förväntningar. Med hjälp av Beckers teori om sanktioner var det 

möjligt att nå en större förståelse för olika former av sanktioner, hur de uttrycks och varför de 

används. På liknande sätt kunde Cooleys teori om spegeljaget kompletteras med Shotts teori 

om rolltagande emotioner som gav en djupare förståelse för de upplevda emotionerna. Medan 

Cooleys teori kunde belysa aspekten om självbild kunde Shotts teori alltså belysa mer 

specifika former av emotioner.  

 

En kritik som skulle kunna riktas mot studiens teoretiska ramverk gäller huruvida de teorier 

som valts kan appliceras på interaktion som sker via internet. Detta eftersom samtliga teorier 

formulerades vid en tid då internet ännu inte existerade. På så vis kan det tolkas som att 

teorierna är utformade och mer lämpliga för studier som gäller interaktion ansikte mot 

ansikte. Trots detta upplevde vi att vi kunde använda dessa mer traditionella teoretiska 

begrepp även på internetbaserad interaktion. Även om exempelvis Goffmans teoretiska 

begrepp framträdande är menat att användas på interaktion ansikte mot ansikte så har vi i 

denna studie kunnat belysa hur sådana framträdanden istället tar sig uttryck på internet. Då i 

form av inlägg och kommentarer på de offentliga mammornas bloggar och Instagramkonton. 

 

En svårighet som upplevdes gällde applicerandet av det teoretiska begreppet positiv formell 

sanktion. Denna form av sanktion innebär att den utdelas av någon slags myndighet eller 

institution och kan till exempel vara löneförhöjning. I empirin kunde vi inte finna någon 

sådan sanktion, vilket skulle kunna bero på att fokus i intervjuerna låg på informanternas 

interaktion med läsare, följare och andra privatpersoner. Med andra ord fick vi inte tillgång 

till huruvida de exempelvis fick löneförhöjning då de följde normer.  

 

Avslutningsvis bör det sägas att vi skulle kunna ha använt en teori som i större utsträckning 

belyser studiens ämne på en makronivå. Detta eftersom vi är medvetna om att det kan finnas 

mer strukturella faktorer såsom lagar kring föräldraledighet och porträttering av moderskapet 

i massmedier som kan ha en betydelse för hur offentliga mammor upplever mammarollen.  

Studiens resultat har visat att de upplevda förväntningarna upprätthålls i de offentliga 

mammornas interaktion med läsare och följare. Med en teori på makronivå hade vi troligen 

kunnat synliggöra mer övergripande strukturer som upprätthåller dessa förväntningar. Vi 

hade därmed kunnat få en bättre uppfattning om de strukturella faktorernas betydelse för 
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upplevelsen av offentligt moderskap, snarare än bara de interaktionistiska och relationistiska 

faktorerna.  

 

6.4 Resultat och analys i relation till metodologisk ansats  
Att använda en kvalitativ ansats och att utföra kvalitativa forskningsintervjuer gjorde det 

möjligt att ta del av informanternas individuella upplevelser av hur det är att vara offentlig 

mamma. Genom intervjuerna kunde vi få en insyn i hur informanterna upplevde 

mammarollen samt hur offentliggörandet av deras moderskap påverkar deras emotioner och 

självbild. Dessutom kunde vi få en insyn i hur de upplever att de porträtterar sitt moderskap 

på sociala medier. Här bör det dock nämnas att intervju som metod innebär en begränsning 

såtillvida att vi endast får informanternas egna utsagor kring hur de porträtterar sitt 

moderskap på sociala medier. Dessa utsagor stämmer inte nödvändigtvis överens med hur de 

faktiskt porträtterar sitt moderskap. Därmed har vi, under studiens gång, kommit till insikt 

med att en netnografisk observation skulle kunna användas som komplement till de 

kvalitativa forskningsintervjuerna. Genom en sådan observation skulle vi kunna undersöka 

huruvida informanternas utsagor stämmer överens med den faktiska porträtteringen på deras 

bloggar och Instagramkonton.  

 

En fråga som flera gånger uppkom från informanterna under de utförda intervjuerna var om 

vi själva var mammor. Baserat på denna vanligt förekommande fråga är det möjligt att det 

faktum att vi inte är mammor kan ha påverkat informanternas utsagor. Däremot kan det ha 

varit fördelaktigt på så sätt att informanterna då var tvungna att ge mer utförliga 

beskrivningar av hur det är att vara mamma. Informanterna tog med andra ord inte för givet 

att vi förstod eller visste hur det är att vara mamma.  

 

I och med att studien har en kvalitativ ansats och består av ett relativt litet antal intervjuer är 

resultatet inte representativt för alla offentliga mammor. Denna begränsning var vi från 

början väl medvetna om och vi hade därför aldrig som avsikt att studien skulle generera ett 

generaliserbart resultat.  
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6.5 Avslutande diskussion 
De slutsatser som kan dras utifrån studien är att de offentliga mammorna upplever 

mammarollen som nära förbunden med ett antal förväntningar som på olika sätt är svåra att 

leva upp till: att vara med sitt barn, att ge sitt barn “rätt” kost och att ha den “rätta” utsidan. 

Dessa förväntningar upprätthålls genom kritiska eller uppmuntrande kommentarer från de 

offentliga mammornas läsare och följare. De kritiska kommentarerna tycks påverka de 

offentliga mammornas självbild såtillvida att de får en mer negativ självbild till följd av dessa 

kommentarer. Dessutom upplever de då emotioner såsom skam och skuld. Uppmuntrande 

kommentarer från familj och bekanta vid ansikte mot ansikte-interaktion, snarare än 

kommentarer från läsare och följare, tycks ha en mer positiv påverkan på de offentliga 

mammornas självbild. Sådana kommentarer ger nämligen en mer positiv självbild.  

Bland de offentliga mammor som hade en positiv självbild var en vanligt förekommande 

emotion stolthet och bland de offentliga mammor som var mer osäkra på sin egen självbild 

förekom emotionen fåfänga. Vidare tycks de offentliga mammorna porträttera sitt moderskap 

på olika sätt: antingen genom att anpassa sig till de förväntningar som de upplevde fanns på 

dem i deras mammaroll eller genom att visa upp en mer ärlig bild av moderskapet som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med dessa förväntningar. 

 

Med dessa slutsatser i åtanke vore det intressant att, i framtida studier, fortsätta undersöka 

upplevelsen av offentligt moderskap och därmed vidareutveckla begreppet offentligt 

moderskap som vi i denna studie introducerat. Dessutom vore det intressant att göra en 

komparativ studie mellan offentliga pappor och offentliga mammor. Framtida studier skulle 

dessutom kunna undersöka närmare vad en ärlig bild av moderskap egentligen är. En sådan 

studie skulle kunna utgå från empiri insamlad genom kvalitativa forskningsintervjuer såväl 

som en netnografisk observation. I tillägg till detta skulle även framtida studier kunna belysa 

läsarnas och följarnas perspektiv på offentligt moderskap. Detta eftersom vi i denna studie 

endast fokuserat på de offentliga mammornas perspektiv. Genom att då exempelvis utföra en 

kvalitativ intervjustudie vore det möjligt att ta del av hur läsarna och följarna ser på offentligt 

moderskap. Vet de om vilken betydelse deras kommentarer har för de offentliga mammornas 

självbild? Vad motiverar dem till att kommentera så som de gör och varför läser de 

mammabloggar överhuvudtaget?  
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Bilaga 1. Illustration av mammablogg 

 

(Theme Sorter, 2018) 

 

Detta är en illustration av hur en mammablogg kan se ut. Illustrationen är inte tagen från en verklig 

mammablogg. Mammabloggar innefattar i regel inlägg bestående av text såväl som bilder och läsarna 

har möjlighet att kommentera dessa inlägg i ett kommentarsfält.  
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej X! 

 

Vi är två studenter vid Sociologiska institutionen på Uppsala universitet som för tillfället skriver vår 

kandidatuppsats i ämnet socialpsykologi. Uppsatsens syfte är att undersöka upplevelser av att vara 

offentlig mamma på bloggar och sociala medier. Vi tycker att det är viktigt att lyfta dessa upplevelser 

eftersom det saknas forskning där mammor, med tusentals följare på sociala medier, själva får berätta 

om hur det är att vara offentlig mamma.  

 

Vi kontaktar just dig eftersom du har en populär blogg på en bloggportal inriktad mot familjeliv, samt 

har X följare på Instagram. Vi tror att du, i en intervju, skulle kunna bidra med värdefull information 

om hur det är dela med sig av sitt moderskap och familjeliv på sociala medier.  

 

Vi undrar om du skulle kunna tänka dig att delta i studien och därmed ställa upp på en 45 minuter lång 

intervju vid ett gemensamt överenskommet tillfälle i november (ca v. 46-47). Beroende på de 

förutsättningar som finns kommer intervjun att ske antingen face-to-face eller via videosamtal. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut, men materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte och du kommer dessutom att anonymiseras i detta material. Givetvis är medverkan i 

studien frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kring intervjun eller studien i sin helhet är du självklart 

välkommen att höra av dig till någon av oss eller vår handledare. Vi skulle tycka att det vore 

jättespännande att få intervjua dig och ta del av dina upplevelser.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Lovisa Andersson Zimdahl (lovisa.andersson.zimdahl@gmail.com) 

Julia Zabielski (juliazabielski@hotmail.com) 

 

Handledare:  

Marcus Persson (marcus.persson@soc.uu.se) 

Forskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet  
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Tema Frågor Ev. teoretisk koppling 

Bakgrund - Hur gammal är du? 
- Vart bor du? 
- Har du någon partner? 
- Hur många barn har du? → Ålder på dina barn?  
- Vilken är din  primära inkomstkälla?  
- Vilka sociala medier använder du mest? 
- Berätta hur en vanlig dag i ditt liv ser ut. 

 

Bloggen & sociala 
medier 

- När började du blogga?  
- Skulle du kunna berätta om hur du fick idén att börja 
blogga?  
- Vad upplever du är det bästa med att blogga/Instagramma? 
- Vad upplever du är det sämsta med att blogga/Instagramma? 

 

Självpresentation 
på sociala medier 

- Beskriv hur du vill att andra uppfattar dig som mamma på 
sociala medier. → Hur gör du för att uppfattas på detta sätt? 
- Kan du beskriva vilken typ av innehåll du delar med dig av 
på sociala medier? → Hur kommer det sig att du delar med 
dig av detta?  
- Berätta om någonting du inte delar med dig av på sociala 
medier? → Hur kommer det sig att du inte delar med dig av 
detta?  
- Vad handlar inläggen om som du får mest uppskattning för? 
→ Hur tror du att det kommer sig att just de inläggen får mest 
uppskattning?  

Intrycksstyrning 
 
Idealisering 
 
 
Idealisering 
 
 
Pos. inf. sanktioner 

Läsarnas/följarnas 
bemötande och 
påverkan  
 

- Skulle du kunna beskriva vilka dina läsare/följare är? 
- Om du skulle spekulera kring dina läsare/följare, hur tror du 
att det kommer sig att de läser din blogg och följer dig?  
- Vid vilken typ av inlägg upplever du att du får positiva 
kommentarer angående ditt moderskap? → Hur brukar dessa 
kommentarer se ut? → Hur påverkas du av dem?  
- Vid vilken typ av inlägg upplever du att du får negativa 
kommentarer angående ditt moderskap? → Hur brukar dessa 
kommentarer se ut? → Hur påverkas du av dem?  
- Tar du bort dessa negativa kommentarer eller bemöter du 
dem? → Om du skulle spekulera fritt, hur tror du att det 
kommer sig att man skriver sådana negativa kommentarer? 

 
 
 
Pos. inf. sanktioner 
 
Spegeljaget 
Neg. inf. sanktioner 
 
Spegeljaget  
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Modersidealet - Upplever du att andra människor har förväntningar på dig 
som mamma?  
- Vilka förväntningar upplever du att dina läsare/följare har på 
dig som mamma?  
- Att vara en “bra” mamma, vad innebär det för dig?  
- Kan du berätta om ett tillfälle då någon annan fick dig känna 
dig som en “bra” mamma? → Hur kändes det? → Hur 
påverkar det din syn på dig själv som mamma? 
- Kan du berätta om ett tillfälle då någon annan fick dig att 
känna dig som en “dålig” mamma? → Hur kändes det? → 
Hur påverkar det din syn på dig själv som mamma? 
- Skulle du kunna beskriva ett tillfälle/situation/plats då du 
inte upplever några förväntningar från andra? 

Roller & förväntningar 
 
Roller & förväntningar 
 
 
Pos. inf. sanktioner 
Rolltagande emotioner 
Spegeljaget 
Neg. inf. sanktioner 
Rolltagande emotioner 
Spegeljaget 
Bakre region 

Avslutning - Finns det någonting som du skulle vilja tillägga? 
- Om det skulle vara så att vi har några fler frågor, är det då 
okej om vi hör av oss till dig igen?  
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Bilaga 4. Kodschema 

1. Att vara med sitt barn 

1.1 Inte jobba 

1.2 Inte ha egentid 

 

2. Att ge sitt barn “rätt” kost 

2.1 Inte ge ersättning 

2.2 Inte dricka alkohol vid amning 

2.3 Inte ge sötningsmedel 

2.4 Inte ge socker 

 

3. Att ha den “rätta” utsidan 

3.1 Inte stökigt hem 

3.2 Inte vara överviktig 

3.3 Inte ha “olämpliga” kläder 

3.4 Inte visa sitt barn för mycket 

3.5 Inte visa sitt barn för lite 

 

4. Att inte ha några förväntningar på sig 

4.1 Hemmet 

4.2 Hemmet utan sociala medier 

 

5. Sanktioner 

5.1 Negativ informell sanktion 

5.2 Positiv informell sanktion 

5.3 Negativ formell sanktion 

5.4 Positiv formell sanktion 

 

6. Synen på sig själv som mamma  

6.1 Positiv självbild  

6.2 Negativ självbild 

 

7. Upplevda emotioner  

7.1 Empatiskt rolltagande emotioner 

7.2 Reflexivt rolltagande emotioner  
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7.2.1 Skuld 

7.2.2 Skam 

7.2.3 Stolthet  

7.2.4 Fåfänga  

 

8. Intrycksstyrning/idealisering 

8.1 Döljer något  

8.1.1 Träning 

8.1.2 Egentid med vänner 

8.1.3 Stökigt hem 

8.1.4 Vardagliga sysslor 

8.2 Framhäver något 

8.2.1 Städat hem 

8.2.2 Ork att leka  

8.2.3 Ärlig bild av moderskapet 
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