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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utforska hur mödrar som upplever ånger 

och tvivel i samband med att vara mamma blir bemötta. Hittills har 

undersökningar relaterade till ämnet främst analyserat olika chattrådar, 

men ingen från en svensk kontext. Av den anledningen studerar denna 

uppsats via en kritisk diskursanalys en chattråd på det svenska forumet 

Familjeliv. Vad som undersöks är vilka moderskapsdiskurser som 

framträder i chattinläggen och varför mammor upplever ånger och 

tvivel kopplat till modersrollen. Det teoretiska ramverket består av 

Berger och Luckmanns teori om institutioner, Hochschilds begrepp 

känsloregler, emotionellt arbete samt yt- och djupagerande, Goffmans 

term fasad och Butlers tolkning av termen genus. Resultatet visar på 

tre diskurser i datamaterialet; moderskapet som lyckligt, en fälla och 

inställningen till moderskapet. Ånger och tvivel uttrycks i förhållande 

till modersrollen när modern inte kan leva upp till diskursen om 

moderskapet som lyckligt. Då kan mamman känna sig inlurad i 

modersrollen, eftersom hennes förväntningar om moderskapet inte 

motsvarade den faktiska modersrollen. Av det skälet kan mamman 

börja uppleva moderskapet som en fälla. Om modern inte vill eller vet 

hur hon ska använda emotionellt arbete för att få “rätt” inställning till 

moderskapet kan hon även börja utveckla känslor av ånger och tvivel i 

relation till modersrollen. Vad som ligger till grund för förväntningarna 

om moderskapet är institutionen om familjen. Avslutningsvis har 

uppsatsarbetet enbart börjat fylla en kunskapslucka och därför kan inga 

absoluta svar presenteras till frågeställningarna.  

Nyckelord: Moderskap, ånger, ångra moderskap, Familjeliv 

 

 



 

 
 

Abstract 

This essay aims to explore how mothers who experience regret and 

doubt in connection with being a mother are treated. So far, studies 

related to the subject have mainly analysed chat threads, but none from 

a Swedish context. For this reason, this essay studies a chat thread on 

the Swedish forum Familjeliv using a critical discourse analysis. We 

investigate which motherhood discourses appear in the chat posts and 

why mothers experience regret and doubt linked to their role as a 

mother. The theoretical framework consists of Berger and Luckmann's 

theory of institutions, Hochschild's concepts of feeling rules, emotional 

work and surface and deep acting, Goffman's term facade, and Butler's 

interpretation of the term gender. The result shows three discourses in 

the data material; motherhood as joyful, a trap and the attitude towards 

motherhood. Regret and doubt are expressed in relation to the role as a 

mother when the mother cannot live up to the discourse of motherhood 

as joyful. Then the mother may feel tricked into her role as a mother, 

because her expectations of motherhood did not correspond to the 

actual role of being a mother. For that reason, the mother may begin to 

experience motherhood as a trap. If the mother does not want to, or 

know how to use emotional work, to get the "right" attitude towards 

motherhood, she can also begin to develop feelings of regret and doubt 

in relation to her role as a mother. The basis for the expectations about 

motherhood is the institution of the family. In conclusion, this essay 

has only begun to fill a knowledge gap and therefore no absolute 

answers can be given to the questions. 

Keywords: Motherhood, regret, regretting motherhood, Familjeliv 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag känner att människor som ångrar att de fick barn behandlas som absoluta monster och 

som att de inte ens är mänskliga och att "jag tycker synd om barnen men inte dem, fan ta 

dem". Ok. Det är rättvist. Men jag är inte en så hemsk person att jag inte bryr mig. Jag 

känner mig hemsk för att jag känner mig så. Jag önskar att jag kunde vara en av de 

mödrar som bara älskar att vara förälder och alltid säger hur fantastiskt deras liv är och 

bla bla bla men det är jag inte. (Reddit, 2018, egen översättning) 

 

Ovanstående citat är hämtat från en chattråd i det amerikanska diskussionsforumet Reddit och 

har skrivits av en mamma som ångrar att hon fick barn (2018). Utdraget visar att modern själv 

är medveten om att hennes känslor strider mot vad hon borde känna i sin roll som mamma. 

Trots att modern därför upplever sina tankar som tabubelagda väljer hon att dela med sig av 

dem i chattråden. I detta är hon inte ensam, utan idag har flera mödrar börjat berätta om sina 

känslor av ånger kopplat till att vara mamma. Trenden gäller inte bara för det amerikanska 

chattforumet Reddit, utan också för svenska diskussionsplattformar som Familjeliv och 

Flashback. Skiftet i öppenhet skedde i mitten av 2010-talet, när det uppstod en debatt kring 

mammor som känner ånger och tvivel i samband med sin roll (Schultz, 2015). Något förenklat 

består diskussionen av om en mamma kan ångra att hon blivit en moder eller inte. Det syftar 

inte till mödrar som lider av förlossningsdepression, utan vad som menas är att modern själv 

burit på och fött sitt barn samt i ett senare skede av barnets liv upplever ånger i samband med 

att ha blivit mamma. Modern kan ångra omständigheterna kring sitt föräldraskap eller att ha 

fått barn eller båda två (Moore & Abetz, 2019).  

 

Debatten om en mamma kan ångra att hon blivit mamma uppstod i Tyskland våren 2015 och 

spreds vidare till Sverige hösten samma år (Schultz, 2015). Under tidsperioden debatterades 

frågan i svensk media ur flera olika perspektiv. I samhällsprogrammet “Malou Efter tio” i 

TV4 intervjuas en kvinna som ångrar att hon blev mamma och beskriver moderskapet som en 

kvinnofälla (2015). Programledaren Malou von Sivers inleder segmentet med orden: 

 

Idag ska vi prata om någonting som jag vågar påstå är något av det mest tabubelagda som 

finns och det är mammor som ångrar sitt moderskap. 
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Genom sin kommentar menar von Sivers att känslor av ånger och tvivel i samband med att 

vara mamma i sin tur är förknippat med skam och stigmatisering. Detsamma gäller för 

Svenska Dagbladets artikelserie “Att ångra föräldraskapet”, som inkluderar perspektiv från 

både mammor, pappor och nu vuxna barns erfarenheter av att ha varit oönskade (2015).  

Av totalt elva stycken artiklar redogör tre för anonyma mödrars berättelser av att känna ånger 

i samband med att vara mamma. Vad som framför allt framhävs i artikelserien är att 

mammorna själva anser att ämnet är så pass tabubelagt att de inte vågar prata helt öppet om 

sina känslor. På ett liknande sätt intervjuas anonyma mammor i podcasten “Barnfrihet” i 

serien “Att ångra sina barn” om tabut i att känna ånger och tvivel kopplat till att vara mamma 

(Gudmundsson & Walström, 2019). Det är inte ovanligt, anser programledarna, att höra 

kommentarer som “man ångrar aldrig ett barn” fällas slentrianmässigt av svenska kändisar, 

men mammornas berättelser i podcasten visar på att påståendet inte stämmer (Gudmundsson 

& Walström, 2019, 23 & 30 januari). 

 

Hittills finns lite forskning om mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med  

att vara mamma. Även om majoriteten av studierna inom ämnesområdet utförts genom att 

analysera chattinlägg från internetforum som exempelvis Reddit och det brittiska Mumsnet 

har inget svenskt chattforum studerats. Mot den bakgrunden finns det en kunskapslucka inom 

forskningen kopplat till mödrar som ångrar att dem blivit mammor, då specifikt utifrån ett 

svenskt perspektiv. Kunskapsluckan inom ämnesområdet är vad denna studie är intresserad av 

att börja fylla, även om det kommer krävas mer än en C-uppsats för att kartlägga hela det 

outforskade området.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utforska hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med  

att vara mamma blir bemötta. Detta sker genom att undersöka dessa mödrars chattinlägg på 

det svenska diskussionsforumet Familjeliv och de inlägg och reaktioner som kommer från 

andra på forumet.  

 

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: 

- Vilka moderskapsdiskurser uttrycks på Familjeliv? 

- Varför upplever mödrar ånger och tvivel i förhållande till modersrollen? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av åtta olika kapitel. I kapitel två redovisas den tidigare forskningen kopplat 

till att känna ånger och tvivel som kvinna i samband med moderskapet. Totalt 16 stycken 

studier och litterära verk utgör tillsammans den tidigare forskningen. I kapitel tre beskrivs 

uppsatsen teoretiska ramverk och utvalda centrala begrepp, vilka används som tolkningsram 

för analysen. Här presenteras framför allt Berger och Luckmanns (2011) teori om 

institutioner, Hochschilds (1979) begrepp känsloregler, emotionellt arbete samt yt- och 

djupagerande, Goffmans (2014) term fasad och Butlers (2007) tolkning av termen genus. I 

kapitel fyra beskrivs uppsatsens metod, material och tillvägagångssätt. Bland annat redogörs 

Faircloughs kritiska diskursanalys för i detalj, hur datainsamlingen gått till, 

kodningsförfarandet och etiska aspekter kopplade till forskningsprocessen. Kapitel fem går in 

på själva resultatet av datainsamlingsprocessen, då sammanvävt med den tillhörande analysen 

och med det teoretiska ramverket i åtanke. Sedan består kapitel sex av en diskussion rörande 

vilka slutsatser som kan dras av resultatet, om dessa slutsatser i sin tur kan besvara 

frågeställningarna samt förslag på vidare forskning. Avslutningsvis presenteras de källor som 

legat till grund för uppsatsen samt bilagor.   



 

4 
 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras ett urval av den tidigare forskningen kopplat till forskningsområdet, 

vilket har gjorts för att förankra undersökningen i aktuell och relevant forskning. Som tidigare 

nämnts är uppsatsens syfte att utforska hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband 

med att vara mamma blir bemötta. För att besvara syftet kommer moderskapsdiskurser att 

undersökas, då genom att studera hur de tar sitt uttryck på det svenska chattforumet 

Familjeliv. Fokuset ligger också på att undersöka varför vissa mammor kan uppleva känslor 

av ånger och tvivel i samband med modersrollen. I det aktuella avsnittet definieras först 

moderskapet och sedan ånger ur ett sociologiskt perspektiv, då för att få en förståelse om 

begreppen. Därefter beskrivs diskursen kring “den goda modern”. Sedan följer forskning som 

gjorts kopplat till mödrar som ångrar att dem blev mammor. Avslutningsvis ges en kortare 

summering av den tidigare forskningen.  

 

2.1 Vad är en mamma? 

Det finns idag ingen allmängiltig förklaring till vad det innebär att vara en “mamma”, 

eftersom begreppet innefattar så pass många olika innebörder. Av samma skäl kan även de 

snarlika termerna “moder”, “moderskap” och “modersroll” tolkas på flera olika sätt. Vad som 

menas med en mamma beror på vilket perspektiv som tillämpas, vilket exempelvis kan vara 

biologiskt, juridiskt eller sociokulturellt (Karwowska, 2007, citerad i Gajek, 2020). Utifrån ett 

sociologiskt perspektiv definieras moderskapet som individen som gör det relationella och 

logistiska arbetet i barnuppfostran, vilka är samtliga sociala praktiker för att vårda och ta hand 

om barn (Arendell, 2000). Mot den bakgrunden kan moderskapet på ett abstrakt plan 

beskrivas som en dynamisk aktivitet, som i sin tur kretsar kring ständigt pågående 

relationsförhållanden mellan modern och barnet. Anledningen till att modersrollen förknippas 

med det kvinnliga könet beror på att kvinnor traditionellt och universellt har utfört 

moderskapet. Annorlunda uttryckt är det till störst del kvinnor som har utfört de handlingar 

eller tagit på sig den sociala rollen som är förknippat med moderskapet. Därför kan 

moderskapet tolkas som en social institution snarare än en individuell upplevelse (Rich, 

1976). Om modersrollen beskrivs som en social institution sätts begreppet i relation till de 

diskurser som omger rollen (Bartkowiak, 2015, citerad i Gajek, 2020).  

 

Den sociologiska definitionen av moderskapet kan jämföras med termen “maternal practice” 

eller “moderskapspraxis” (Ruddick, 2007). Utifrån detta mer psykologiska perspektiv har 



 

5 
 

individen i modersrollen ett mentalt schema, samlat vokabulär och en logik kring 

moderskapet. Enklare förklarat olika kognitiva verktyg som innehåller fakta och värderingar 

om moderskapsutövning. För att sammanfatta kan därför moderskapet definieras utifrån andra 

perspektiv än den rent biologiska definitionen av vad det innebär att vara en mamma 

(Arendell, 2000; Ruddick, 2007). Med andra ord de sociala förhållanden som är förknippat 

med att vara mamma och inte enbart processen av att som kvinna bära och föda ett barn 

(Lesińska-Sawicka, 2008 citerad i Gajek, 2020).  

 

2.2 En sociologisk definition av känslan ånger  

Ånger kan definieras som den negativa känslan vi upplever när vi inser eller föreställer oss att 

vår nuvarande situation skulle ha varit bättre om vi hade tagit ett annat beslut tidigare i livet 

(Matley, 2020). Snarlikt beskrivet kan ånger uppstå vid analysen av ett ouppfyllt mål, där 

individen i detta sammanhang inte har kunnat sträva efter sina drömmar på grund av sitt 

föräldraskap (Toktaş, 2002; Donath, 2015a). Ånger kan också särskiljas från besvikelse, 

eftersom personen vid ånger upplever sig själv ha kontroll över situationen (Moore & Abetz, 

2019). Om personen anser att en situations negativa följder beror på omständigheter utanför 

individens egen kontroll känner de sig besvikna. För att jämföra, om personen känner sig 

personligt ansvarig för omständigheterna upplever de ånger över situationen.  

 

2.3 Diskursen kring den goda modern 

Idag finns det en konstant press av att vara en så kallad “bra” eller “god” mamma (Pedersen, 

2016). Pressen bottnar i sin tur i diskursen om den goda modern. Det finns ingen enhetlig 

definition av vad den goda modern är eller några absoluta förväntningar kring hur hon ska 

bete sig. Däremot förekommer det återkommande drag som av majoriteten anses känneteckna 

den goda modern (Matley, 2020). Två av kriterierna är att modern ska se på moderskapet som 

värdefullt och tillfredsställande. Ytterligare exempel på karaktärsdrag kopplat till den goda 

modern har formulerats genom studier av digitala konversationer på det brittiska chattforumet 

Mumsnet (Pedersen, 2016; Pedersen & Lupton, 2018). Den goda modern beskrevs ofta som 

kärleksfull och tålmodig av chattanvändarna, samt att mamman förväntas ha en fullständig 

kontroll över sitt barns utveckling och uppleva modersrollen som tillfredsställande. Dessutom 

kretsade flera av diskussionerna kring att chattanvändarna var rädda för att de hade brutit mot 

normer kring den goda modern. Många var oroliga för att ses som dåliga mammor på grund 

av någonting de hade gjort, till exempel att ha tappat tålamodet eller blivit arga på sina barn. 

De som var rädda för att vara dåliga mödrar upplevde även att de inte trivdes i modersrollen, 
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samt att de oroade sig för hur deras barn skulle utvecklas (Pedersen, 2016). Av det skälet 

levde dessa mammor inte upp till idealet om den goda modern, vilket i vissa fall resulterade i 

att de skuldbelade sig själva (Pedersen & Lupton, 2018).  

 

Samtidigt vill vissa mammor gärna se sig som bra mödrar på grund av något dem har gjort 

kopplat till moderskapet, till exempel att ha ammat sitt barn (Matley, 2020). Att amma sitt 

barn är kopplat till den goda modern, eftersom amning av många anses vara en av flera 

moderliga plikter. Om modern däremot känner tvivel kopplat till att vara en god moder räcker 

oftast inte sådana handlingar för att känna sig som en bra mamma. Mot den bakgrunden 

existerar alltid den dåliga mamman i relation till den goda mamman, då den dåliga mamman 

inte uppfyller kraven som den goda mamman ställer (Pedersen & Lupton, 2018).  

 

Ytterligare en studie kopplat till diskursen om den goda modern är Mackenzie (2017), som 

genom sin analys av en chattrådskonversation på Mumsnet identifierade fyra diskurser. Dessa 

fyra diskurser är kommersialiserat, könat, klassbetonat samt barncentrerat föräldraskap. 

Kommersialiserat föräldraskap innebär att modern presenterar sitt barn så att hens kvaliteter 

och talanger lyfts fram, men inte barnets personlighet. Annorlunda uttryckt talar mammor om 

sina barn som produkter av ett bra moderskap och inte som individer. Könat föräldraskap är 

en kulturell förväntan på att mammor ska ha en affektiv interaktionsstil, bland annat genom 

att använda känsloladdade positiva ord för att beskriva barnet som “söt” eller “underbar”. Den 

affektiva interaktionsstilen leder i sin tur till att mammorna även framhäver sig själva som 

feminina, då utifrån stereotyper om hur dessa ska uttrycka sig. Därtill beskrivs klassbetonat 

föräldraskap som mammors försök att erbjuda sina barn akademisk och yrkesmässig 

framgång. Genom att då framstå som “värdefulla” för sina barn positionerar mammorna sig 

som goda mödrar. Till sist redogör Mackenzie (2017) för barncentrerat föräldraskap, något 

som innebär att mammorna nedprioriterar sina egna behov för att placera barnet i centrum av 

sina liv. Även Damaske (2013) skriver om barncentrerat moderskap och hur det innefattar 

självuppoffring från mammans sida. Hon redogör för hur vissa mammor framhäver beteenden 

som kan tolkas som självuppoffrande och döljer beteenden som de anser är själviska. 

Avslutningsvis kan mödrarna genom dessa fyra diskurser positionera sig själva som goda 

mödrar på ett sätt som är både normativ och transformerande (Mackenzie, 2017). Det innebär 

att mammorna anpassar sig till hur en bra mamma bör vara eller diskursen om den goda 

modern. 
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2.4 Att ångra moderskapet 

Mediedebatten om kvinnor som ångrar sitt moderskap kan framför allt härledas till den 

israeliska sociologen Orna Donaths studie (2015a). Mellan åren 2008 till 2011 utförde Donath  

en serie djupintervjuer med 23 stycken kvinnor, som alla kände någon typ av ånger relaterat 

till att vara mamma. Deltagarna valdes ut genom ett kombinerat bekvämlighets- och 

snöbollsurval. Studieresultatet presenterades i form av två stycken vetenskapliga artiklar från 

samma år (Donath, 2015a; Donath, 2015b), vilka blev startskotten på en internationell debatt 

och inspirerade flera forskare till att undersöka mödrar som känner ånger och tvivel kopplat 

till att vara mamma. Rent konkret visar debatten som uppstod på skillnaden mellan den 

allmänna diskursen om moderskapet och kvinnors egna erfarenheter av moderskapet 

(Heffernan & Stone, 2021).  

 

Viktigast av allt visar Donaths (2015a) studie på att mammor upplever att det finns en social 

press kopplat till modersrollen. Om mammorna inte trivs i modersrollen går de bort från de 

förväntningar och krav som ställs på dem. Att sedan inte leva upp till dessa förväntningar 

leder till att mödrarna känner ånger i samband med moderskapet. Mot den bakgrunden kunde 

Donath (2015a) konstatera att mammorna specifikt ångrar modersrollen och inte sina barn. 

För att illustrera uttryckte flera mödrar att enbart om de inte hade lärt känna sina barn hade de 

velat gå tillbaka i tiden för att inte bli gravida. På ett liknande sätt menar många mammor att 

de inte ångrar hela sitt moderskap, utan istället känner ånger kopplat till specifika delar av 

rollen. Till skillnad från Donath (2015a) fann Garncarek (2020) att vissa mödrar inte kan 

älska sitt barn på grund av ångern kopplat till att vara mamma. Samtidigt känner dessa mödrar 

en moralisk skyldighet av att ta hand om och inte överge barnet, vilket innebär att det finns ett 

starkt socialt tryck kring modersrollen. Dock kan betoningen som fler mammor lägger vid att 

poängtera att de älskar sitt barn vara ett sätt att skydda sig från att bli klassad som en dålig 

moder av samhället och skammen som följer med den titeln (Donath, 2015a; Moore och 

Abetz, 2019). 

 

Som tidigare nämnts är Donaths studie (2015b) inflytelserik när det kommer till forskning om 

att känna ånger och tvivel i samband med modersrollen. Därför har forskare inom 

ämnesområdet behövt positionera sina respektive studier utifrån Donaths (2015b), medan den 

israeliska sociologen i sin tur främst inspirerats av Arendell (2000) och McMahon (1995). 

Kortfattat beskrivet argumenterar Arendell (2000) för att moderskapet inte kan beskrivas som 

en enhetlig upplevelse eller på ett liknande sätt för alla kvinnor. Därför kan moderskapet både 
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vara förknippat med positiva och negativa känslor, vilket utmanar diskursen om den goda 

modern. Känslorna varierar i sin tur beroende på faktorer som det utrymme, tid och tjänster 

som finns tillgängliga för modern, samt olika önskningar och frustrationer inom henne. På 

samma sätt menar McMahon (1995, citerad i Donath, 2015b) att det inte finns någon enskild 

konnotation eller upplevelse av moderskapet för en kvinna. Därför måste handlingar studeras 

utifrån deras sociala kontexter för att fullt kunna förstås, eftersom handlingar i sig inte kan 

vara “bra” eller “dåliga”. Därtill menar McMahon (1995, citerad i Donath, 2015b) att 

sambandet mellan kärlek och moderskapet är starkt institutionaliserat. Enklare förklarat är 

uttryckandet av kärlek kopplat till barnet en prestation i termer av kvinnans feminina identitet 

och sociala ställning som en bra mamma. Mot den bakgrunden kan ånger vara något som 

modern inte vågar uttrycka öppet på grund av diskursen om den goda modern.  

 

Att känna ånger och tvivel i samband med moderskapet har framför allt studerats genom att 

undersöka chattrådar på internetforum, som till exempel Moore och Abetz (2019) studie om 

att ångra föräldraskapet. Undersökningen nämns här dels på grund av att dess uppbyggnad är 

relevant för uppsatsarbetets metodavsnitt och för att studieresultatet i viss mån kan vara av 

betydelse för att förstå varför vissa mödrar upplever ånger i samband med modersrollen. I 

studien (Moore & Abetz, 2019) delades föräldrarna in i de två grupperna (1) de som ångrar 

omständigheterna kring föräldraskapet och (2) de som ångrar att de skaffade barn. Det kan 

liknas vid att antingen ångra delar av föräldrarollen (Donath, 2015) eller att ångra de faktiska 

barnen (Garncarek, 2020). Omständigheterna som ångrades kring föräldraskapet var tidpunkt, 

antalet barn, uppoffringar som gjorts för barnet, vem de valde att skaffa barn med samt den 

bristande kontrollen över den yttre omvärlden (Moore & Abetz, 2019). För de föräldrar som 

ångrade att de skaffade barn var orsakerna ett “svårt” eller “jobbigt” barn, att de såg sig själva 

som en dålig förälder, att de inte trivdes i föräldrarollen eller att de inte ville ha barn från 

första början. Studieresultatet visar att föräldrarna som ångrade omständigheterna kring 

föräldraskapet var flera än de som ångrade sina barn. Samtidigt uttryckte flera mödrar att 

rollen som moder hade tagit över deras liv, vilket gjorde att de inte längre tyckte om sig själva 

som personer (Moore & Abetz, 2019). Enligt Matley (2020) är det en längtan efter livet och 

personen de var innan modersrollen som är orsaken till att många mammor upplever ånger 

och tvivel i samband med moderskapet. Det är också anledningen till att flera mammor sörjer 

människan de var innan de fick barn för att kunna gå vidare och acceptera modersrollen. 

Däremot finns det mödrar som efter denna sorgeprocess fortfarande inte trivs med att vara 

mamma och fortsätter förknippa rollen med ånger.  
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Hittills har all av den presenterade tidigare forskningen kommit fram till att mödrar kan 

känna ånger och tvivel relaterat till sitt moderskap. I kontrast fann Toktaş (2002) att ingen av 

hennes studieobjekt, 32 stycken kvinnor varav 25 stycken hade barn, ångrade att de hade 

blivit mamma. Tvärtom önskade några av kvinnorna att de hade skaffat flera barn, medan de 

som inte hade några barn i sin tur ångrade att de aldrig fått barn. Dessutom visade studien på 

att moderskapet upptog den största delen av kvinnornas privatliv och att tillfredsställelsen 

som moder till stor del kompenserade för det förtryck studieobjekten upplevde som kvinnor. 

Studien motsätter sig den övriga presenterade forskningen inom ämnesområdet, eftersom den 

som sagt kom fram till att inga av studieobjekten ångrade att de hade blivit mamma. På grund 

av att endast 25 stycken kvinnor hade barn i studien är det däremot svårt att dra några större 

slutsatser utifrån studieresultatet. Därtill kommer att den övriga presenterade tidigare 

forskningen menar att kvinnor kan uppleva ångerkänslor kopplat till modersrollen. Mot den 

bakgrunden kommer detta uppsatsarbete utgå ifrån att mammor kan känna ånger och tvivel i 

samband med moderskapet. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis har det förklarats att ett djupare perspektiv tillämpas än det rent 

biologiska när begreppen mamma, moder, moderskap och modersrollen omnämns. Dessutom 

definierades känslan av ånger sociologiskt, samt pressen och rädslan som mödrar upplever när 

de försöker sträva efter idealet om den goda modern. Egenskaper som är förknippade med den 

goda modern är att vara kärleksfull och tålmodig gentemot sina barn, men det ingår även i 

rollen att tycka att moderskapet är både värdefullt och tillfredsställande. I detta sammanhang 

positionerar sig många mödrar som goda utifrån olika diskurser, där bland annat Mackenzie 

(2017) nämner flera. Mot den bakgrunden är flera mammor oroliga för att framstå som dåliga 

mödrar, vilket i sin tur bottnar i rädslan av att inte leva upp till diskursen om den goda 

modern.  

 

Både den svenska och internationella debatten kring mödrar som ångrar sitt moderskap kan 

härledas till den israeliska sociologen Orna Donaths studie (2015b), som i sin tur inspirerats 

av Arendell (2000) och McMahon (1995). Donath undersökte kvinnor som har erfarenheter 

av att ångra sitt moderskap, där hon kunde konstatera att majoriteten av mammorna ångrar 

modersrollen och inte sina barn. Samtidigt finns det mammor som menar att de inte är 

kapabla till att älska sina barn på grund av deras starka ånger kopplat till moderskapet 

(Garncarek, 2020). För att jämföra delar Moore och Abetz (2019) in ångerfulla föräldrar i två 
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grupper; de som ångrar omständigheter kring föräldraskapet och de som ångrar att de skaffade 

barn. Anledningen till att vissa mammor ångrar sitt moderskap är en längtan efter det liv som 

modern levde innan hon klev in i modersrollen (Matley, 2020). Till sist leder skammen som 

är förknippat med att ångra moderskapet till att många mödrar döljer sina känslor av rädsla 

för att ses som en dålig mamma (Garncarek, 2020). 

 

Avslutningsvis är studierna relaterade till forskningsområdet relativt nya, eftersom de främst 

kommer från ett spann mellan åren 1995 och 2021. Därför kan slutsatsen dras att ämnet 

fortfarande är relativt outforskat, vilket förklarar varför inga liknande studier har gjorts ur 

någon svensk kontext. Forskningen är i sin tur från flera olika forskningsfält, men majoriteten 

som har presenterats är sociologiska och socialpsykologiska studier. Vissa av artiklarna har 

till exempel ett uttalat genusperspektiv, men detta bedömdes inte vara till någon nackdel då 

detta uppsatsarbete även kommer ha ett sådant förhållningssätt. Vidare har majoriteten av den 

befintliga forskningen tillämpat kvalitativ innehållsanalys som metod, medan resterande till 

störst del använt sig av diskursanalys. Hur vi har resonerat kring valet av metod i relation till 

tidigare forskning nämns i det avsedda kapitlet. När det kommer till teori har den tidigare 

forskningen främst använt sig av termen symbolisk interaktionism eller diskursbegreppet som 

analysverktyg (Blumer, 1969). Därför skiljer sig detta uppsatsarbete från tidigare studier när 

det kommer till teoretiskt ramverk och hur detta påverkar studien diskuteras i nästföljande 

kapitel. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med att vara mamma blir bemötta 

kommer utforskas utifrån ett socialpsykologiskt ramverk. För att undersöka normeringen och 

förväntningarna kring moderskapet används Peter Bergers och Thomas Luckmanns (2011) 

begrepp institution. När det kommer till att undersöka hur mödrar anpassar sina känslor i 

relation till moderskapet nyttjas Arlie R. Hochschilds (1979) begrepp känsloregler, 

emotionellt arbete och yt- och djupagerande, samt Erving Goffmans (2014) termer fasad. 

Därtill tillämpas ett genusperspektiv utifrån Judith Butlers (2007) genusteori för att studera 

om kvinnans könstillhörighet påverkar hennes upplevelse av moderskapet. Avslutningsvis 

redogörs kortfattat för hur det teoretiska ramverket ska appliceras i studiens resultat- och 

analyskapitel, samt motiveringar till varför teorierna är relevanta för uppsatsarbetet.  

 

3.1 Institution och modersrollen 

I den tidigare forskningen nämndes att moderskapet kan tolkas som en social institution och 

därmed sätts termen i relation till de diskurser som omger rollen (Rich, 1976; Bartkowiak, 

2015, citerad i Gajek, 2020; McMahon, 1995, citerad i Donath, 2015b). För att analysera 

moderskapet och mer specifikt moderskapet som en social roll appliceras därför begreppet 

institution i tolkningen av det empiriska materialet. Innan själva begreppet definieras utifrån 

Berger och Luckmanns teoribildning är det viktigt att poängtera att det teoretiska perspektivet 

ser den rådande samhällsordningen som en mänsklig produkt och därför något som gör 

människan unik från djuren (2011, s. 65–69). Annorlunda förklarat skapar människan sin 

egna sociala verklighet. All mänsklig aktivitet kan därför enligt Berger och Luckmann 

habitueras, vilket innebär att all aktivitet kan bli till ett mönster av aktiviteter som sedan 

upprepas i framtiden (s. 71ff). Om termen institution ska definieras kan den beskrivas som när 

vanemässiga handlingar typifieras av en viss typ av aktörer. För att fördjupa innebörden av 

termen typifiering är de alltid delade inom en social grupp, vilket innebär att det alltid finns 

typifieringar för rollfördelningar inom gruppen. Den sociala gruppen i fråga kan vara allt ifrån 

hela mänskligheten till mindre sammanslutningar, vilket innebär att kontexten av vad som 

analyseras är avgörande. Dessa typifieringar är alltid delade inom en social grupp och det 

finns specifika typifieringar för vem som ska göra vad inom gruppen. Av den anledningen 

kan varje typifiering beskrivas som en institution. Institutionen befästs i sin tur genom att 

habitueringen hos några individer förs vidare till nästa generation. I detta skede har 

institutionen kristalliserats, vilket innebär att institutionen har blivit en objektiv sanning för 



 

12 
 

personerna som är en del av den. Uttryckt i andra ord har institutionen inte någon faktisk 

verklighet utanför individerna själva, men det upplevs som att institutionen existerar 

oberoende av människan. 

 

Inom en institution finns det olika sociala aktörer eller roller som håller institutionen vid liv 

(Berger & Luckmann, 2011, s. 89–92). Dessa roller kan sammankopplas till olika kategorier 

och kunskapsområden, som i sin tur är relaterade till normer, värderingar och känslor. De 

olika rollerna kan utövas i princip av vem som helst, så länge individen i fråga möter de 

kriterier som är kopplat till eller är rätt “typ” för rollen. För att ge ett exempel kopplat till 

uppsatsarbetet kommer det krävas att personen är en biologiskt definierad kvinna för att 

kunna ha en modersroll. Mot den bakgrunden kan institutioner också beskrivas som 

etablerade konventioner, vilka får människor att välja ett handlingsmönster givet sin sociala 

roll som i sin tur representerar olika delar av den institutionella ordningen (s. 89–96). Genom 

att utöva dessa roller blir individen en del av den sociala världen och när individen sedan 

internaliserar rollerna blir världen verklig för hen. Med andra ord genom att utöva 

modersrollen blir moderskapet en objektiv verklighet för kvinnan. Utifrån den teoretiska 

redogörelsen går det att motivera att modersrollen är en social roll, med andra ord en 

representation av den institutionella ordningen.  

 

3.2 Känsloregler och fasaden kring moderskapet 

För att analysera känslorna som är socialt accepterade i samband med moderskapet kommer 

Arlie R. Hochschilds (1979) term känsloregler att tillämpas. Hochschild menar att termen kan 

beskrivas som de riktlinjer för vilka vi bedömer huruvida våra känslor överensstämmer väl 

eller inte med den givna situationen (1979, s. 551–575). Enklare förklarat är det dem sociala 

riktlinjerna för hur vi vill försöka känna. Mot den bakgrunden kan det uppstå en diskrepans 

mellan “Vad jag känner” och “Vad jag borde känna”. Om känslorna inte skulle vara förenliga 

med sammanhanget och individen känner sig motiverad till att förändra dem använder sig hen 

av emotionellt arbete (Hochschild, 1979, s. 551–575). Begreppet kan definieras som 

handlingen av att försöka förändra graden eller kvaliteten av en emotion eller känsla, eftersom 

de som sagt inte upplevs som legitima i förhållande till situationen. För att förändra emotioner 

och känslor kan vi använda oss av antingen ytagerande eller djupagerande, vilka sker på en 

kognitiv, kroppslig och expressiv nivå. Hochschild framhäver att sociologen Erving Goffman 

(2014) enbart beskriver det förstnämnda i sitt koncept agerande, vilket innebär att individen 

via sitt framträdande och beteendeuttryck försöker uppvisa de känslor som är korrekta för 
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situationen. I kontrast innebär djupagerande att individen försöker frambringa och identifiera 

sig med de korrekta känslorna att uppvisa i sammanhanget, exempelvis genom att påminna 

sig själv om tidigare minnen och känslor för att uppleva emotionen. Av det skälet kan 

diskursen om den goda modern beskrivas vara kopplad till känsloregler. Som nämnts i den 

tidigare forskningen behöver nämligen modern känna och uppvisa glädje i samband med sin 

roll. 

 

Dessutom appliceras Erving Goffmans begrepp fasad i uppsatsarbetet (Goffman, 2014, s. 28–

35). Kortfattat kan termen beskrivas som den standardiserade och expressiva utrustningen 

som medvetet eller omedvetet används av individen i dennes framträdande. Vad som menas 

med framträdande är alla de handlingar och känslouttryck som en människa visar upp för en 

grupp under en period av kontinuerlig närvaro, då med syftet att utöva inflytande på 

observatörerna. Därför kan fasaden användas för att försöka visa upp en specifik bild av 

individen som person, vilken varierar beroende på den sociala situationen eller, som Goffman 

skulle beskriva det, framträdande. Vad som mer är av intresse är att en given social fasad 

tenderar att bli institutionaliserad, då på grund av att den ger upphov till abstrakta och 

stereotypiserade förväntningar. Mot den grunden blir fasaden av att försöka framstå som en 

glad mamma en kollektiv representation. 

 

3.3 Modersrollen utifrån Judith Butlers genusteori 

För att kunna analysera moderskapet i relation till genus måste först en distinktion göras 

mellan begreppen genus och kön. I korthet är könet till stor del orubbligt och biologiskt, 

medan genus är något kulturellt konstruerat (Butler, 2007, s. 55–56). Därför är genus inte 

orsakat av könet, utan snarare en djupare tolkning av termen. Samtidigt förhåller sig genus 

inte till kulturen på samma sätt som könet till naturen. Istället är genus det diskursiva och 

kulturella medel som bygger upp föreställningen om det “naturliga könet”, något som i sin tur 

är fördiskursivt och därför föregår kulturen. Genus i dagens samhälle ser på mannen som 

subjektet och kvinna som den andra (Butler, 2007, s. 62). Utifrån detta perspektiv definieras 

kvinnor utifrån sitt kön, medan män ses som människor frikopplade från könet (Butler, 2007, 

s. 59). Av den anledningen går det att argumentera för att det enbart finns ett genus och inte 

två, eftersom män enbart ses som individer (Butler, 2007, s. 72 & 78). Däremot uppfattas kön 

av många som något givet och orubbat som ingår i den naturliga ordningen, men blandas då 

ihop med begreppet genus. Utifrån de Beauvoirs påstående om att du “inte föds till kvinna 

utan snarare blir kvinna” går det att argumentera för att genus är en konstruktion utan början 
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eller slut (citerad i Butler, 2007, s. 87). Annorlunda uttryckt är begreppet genus en pågående 

diskursiv praktik. Förtrycket av kvinnor bottnar i sin tur i patriarkatet och dess heltäckande 

struktur i samhället, men förtrycket i sig varierar beroende på det kulturella sammanhanget 

(Butler, 2007, s. 52–53). En fråga som debatteras i relation till genus är om kvinnor delar 

någonting gemensamt före förtrycket eller om det är just detta som förenar dem. Något som 

många kvinnor delar är förväntningen om att de ska få barn och då vara en god moder, vilket 

kan beskrivas som kvinnoförtryck som ämnar att hålla kvar kvinnan i en patriarkal struktur.  

 

För att summera har tidigare forskning inte i lika stor grad tillämpat ovannämnda teorier och 

begrepp. Istället har studier inom ämnesområdet framförallt använt sig av symbolisk 

interaktionism eller diskursanalys som teoretiskt ramverk. Mot den bakgrunden erbjuder detta 

uppsatsarbete ett annat teoretiskt perspektiv än det som använts i studierna som anges i 

avsnittet om den tidigare forskningen. Anledningen till att ett annat teoretiskt perspektiv har 

applicerats bottnar i att vi vill kunna erbjuda en mer djupgående förklaringsmodell till hur 

diskurserna förhåller sig till varandra. Därför är inte enbart diskursanalys som teori lämpligt i 

uppsatsarbetet. Symbolisk interaktionism ansågs inte heller vara en passande teori, eftersom 

fokuset inte ligger på att undersöka hur chattrumsmiljön påverkar det sociala samspelet. 

Istället är intentionen att förhålla sig kritiskt till de diskurser som framträder i datamaterialet, 

vilket innebär att vi undersöker de normer och värderingar som kretsar kring modersrollen. 

Att förhålla sig kritiskt till diskurser kring moderskap leder även till att analysen görs med 

kvinnors perspektiv i fokus. För att kunna lyfta fram mammors erfarenheter och känslor 

relaterade till moderskapet kommer därför teorier kopplade till just känslostyrning och 

förväntningar att användas. Av det skälet kan Berger och Luckmanns, Hochschilds, Goffmans 

och Butlers teorier i kombination med en kritisk diskursanalys som metod anses fungera väl 

med uppsatsarbetet syfte och frågeställningar. Metoden kritisk diskursanalys redogörs djupare 

för i nästkommande kapitel.  
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4. Metod 

I följande kapitel redogörs för uppsatsarbetets metod. Först beskrivs den metodologiska 

ansatsen som uppsatsen utgått ifrån, som inleds med att förklara varför en kvalitativ metod 

och kritisk diskursanalys har tillämpats. Efter det ges en förklaring till vad som menas med 

själva diskursbegreppet och därefter beskrivs modellen för själva kodningsförfarandet. Sedan 

presenteras det empiriska materialet och hur urvalet av datamaterialet har gått till, samt vilka 

avgränsningar som har behövt göras. Omedelbart därefter beskrivs tillvägagångssättet för 

datainsamlingen och den initiala kodningen. Avsnittet avrundas med reflektioner kring etiska 

överväganden samt uppsatsens tillförlitlighet och äkthet.  

 

4.1 Val av metod 

I uppsatsarbetet finns det begränsningar i form av vilka personer som skulle vara villiga att 

delta i en studie om forskningsämnet, eftersom det är ett känsligt område. Det går att anta att 

många mammor är rädda för eller obekväma med att erkänna att de känner ånger och tvivel 

relaterat till moderskapet. Av den anledningen skulle det troligtvis vara väldigt svårt att få en 

tillräcklig stor urvalsgrupp om vi skulle välja att utföra intervjuer. Det är bland annat med 

grund i detta som vi har valt att genomföra en kritisk diskursanalys av chattrådar på 

internetforumet Familjeliv. Vi resonerar även att en kvalitativ metod bäst fångar det fenomen 

vi vill undersöka, eftersom forskningsstrategin betonar ord snarare än siffror vid insamling 

och analys av data (Bryman, 2018, s. 829). Orsaken till att chattinlägg valdes som empiriskt 

material beror till stor del på inspiration taget från Moore och Abetz studie (2019), vilka 

utförde en kvalitativ innehållsanalys av chattrådar från internetforumet Reddit. De två 

artikelförfattarna menar att en textanalys medför en mer naturalistisk och anonym kontext, 

något som i sin tur bidrar till en större ärlighet bland studieobjekten. Därför fungerar 

chattforumet Familjeliv i vår studie som en plattform för att studera tankar och känslor som 

anses olämpliga i vardagliga interaktioner. Mot den bakgrunden resonerar vi att den kritiska 

diskursanalysen baserat på textmaterial erbjuder mer utförlig och “ärlig” information än 

intervjun när det kommer till mammor som känner ånger och tvivel kopplat till sitt 

moderskap. Samtidigt är nackdelen med textanalys att undersökningen bara blir så bra som de 

dokument den bygger på (Bryman, 2018, s. 378–381). Med andra ord är uppsatsarbetet 

beroende av hur väl chattinläggen lyckas förmedla moderskapsdiskurser och mödrarnas egna 

erfarenheter. Möjligheten att reflektera kring tabubelagda ämnen, som anonymiteten erbjuder 

i chattråden, är däremot till stor hjälp för att besvara undersökningens frågeställningar. 
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4.1.1 Diskursbegreppet 

Innan metoden och tillvägagångssättet beskrivs mer ingående definieras diskursbegreppet. En 

allmän beskrivning av diskurs är ett sätt att förstå och samtala om världen eller utsnitt av 

verkligheten på (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 7). I bearbetning av det empiriska materialet 

tillämpas Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, vari diskursbegreppet även beskrivs 

utifrån hans tre olika tolkningar (Jørgensen & Phillips, 2002, kapitel 3). I den mest abstrakta 

meningen refererar diskurs enligt Fairclough till språk som en social handling, något som han 

sätter i relation till att diskurser både konstituerar den sociala världen och själv är konstituerad 

av andra sociala praktiker. För det andra kan termen diskurs tolkas som ett typ av språk i ett 

specifikt fält, vilket exempelvis kan vara en politisk diskurs. För det tredje kan diskurser 

studeras som ett sätt att utifrån ett specifikt perspektiv tala om och ge mening till en 

upplevelse, till exempel en feministisk diskurs. Mot den bakgrunden är diskursanalys ett 

samlingsnamn för olika metoder och teorier som undersöker språkanvändning (Wetherell, 

Taylor & Yates, 2001, s. i-10). Sättet att samtala om någonting på är i sin tur beroende av den 

sociala kontexten och interaktionssammanhanget. Avslutningsvis är den kritiska 

diskursanalysen både en teori och metod för att empiriskt studera förhållandet mellan 

diskursiv praktik samt social och kulturell utveckling (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 

55–81).  

 

4.1.2 Faircloughs tredimensionella modell  

I uppsatsarbetet utgår tolkningen och analysen av datamaterialet från Faircloughs 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Den tredimensionella modellen består av de 

tre olika nivåerna den textuella, diskursiva och sociala praktiken (Jørgensen & Phillips, 2002, 

kapitel 3). Samtidigt som praktikerna i viss mån bygger på varandra finns inga absoluta 

uppdelningarna mellan nivåerna. I frågan om den textuella praktiken består dimensionen av 

textens språkliga uppbyggnad, där aspekter som vokabulär, teman och grammatiska strukturer 

lämpligen studeras. På nästa nivå undersöks diskursiva praktiker, vilket syftar till hur texten 

har producerats och därefter konsumerats. I denna fas betonar Fairclough textens 

intertextualitet, något som innebär att skriften i fråga studeras utifrån hur den bygger på 

diskurser och element från andra texter (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 12–15). Den 

tredje dimensionen behandlar den sociala kontexten där kommunikationen äger rum, med 

andra ord den sociala praktiken (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 82–96). Här är målet 

för undersökningen om de identifierade diskurserna kan inordnas i en större diskursordning 

och om det finns icke-diskursiva element i texten. Mot den bakgrunden betonar Fairclough att 
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de identifierade strukturerna inte behöver vara diskursiva i sin karaktär, utan tvärtom kan det 

vara lämpligt att fördjupa analysen med hjälp av ett annat teoretiskt ramverk än den kritiska 

diskursanalysen. För att sammanfatta måste samtliga tre praktiker finnas i en analys som 

baseras på Faircloughs kritiska diskursanalys och tredimensionella modell.  

 

På ett sätt kan Faircloughs tredimensionella modell beskrivas som både en teori och metod, 

eftersom metodinriktningen både erbjuder tillvägagångssätt för kodning och begrepp som 

analysverktyg (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 66–96). Anledningen till att den 

kritiska diskursanalysen inte redogörs för i samband med teoriavsnittet bottnar i att vi till stor 

del ämnar använda ett socialpsykologiskt ramverk i tolkningen av resultatet. Fairclough 

betonar att icke-diskursiva element i den tredje dimensionen bör studeras utifrån ett teoretiskt 

ramverk, vilken i sin tur utgör ramen för den diskursiva praktiken. Mot den bakgrunden 

används modellen i uppsatsarbetet som ett angreppssätt för att identifiera relevanta diskurser, 

medan de sedan analyseras utifrån det socialpsykologiska ramverket.  

 

Dessutom studeras det empiriska materialet utifrån den textuella nivån, men då framförallt 

med intentionen att identifiera teman och i sin tur diskurser (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 

2000, s. 66–96). Av den orsaken tillämpas inte Faircloughs analytiska begrepp i samband med 

den textuella nivån, eftersom målet inte är att studera datamaterialet utifrån dess grammatiska 

språkstruktur eller meningsbyggnad (1992, s. 225–241). Vi anser att valet inte bryter mot den 

kritiska diskursanalysen, då Fairclough menar att hans tredimensionella modell är en generell 

riktlinje och att forskare därför bör närma sig datamaterial på olika sätt. Avslutningsvis menar 

även Fairclough att forskaren bör jämföra den diskursiva och sociala praktiken med varandra 

för att kunna dra slutgiltiga slutsatser, då med syftet att göra studien kritisk och politisk. Detta 

görs i uppsatsens avslutande kapitel.  

 

4.2 Empiriskt material 

Som tidigare nämnts består datamaterialet i uppsatsarbetet av chattinlägg från webbsidan 

Familjeliv. På grund av att skaparna bakom Familjeliv själva inte redovisar hur deras hemsida 

är uppbyggd används Svenska Dagbladets beskrivning, som menar att plattformen består av 

två olika delar (2016). Den första delen är en redaktionell sektion med bloggposter och 

artiklar, medan den andra är ett diskussionsforum där chattråden i detta uppsatsarbete är taget 

från. Hemsidan ägs i sin tur av aktiebolaget Modern Women Media, vars mål är att beröra 

kvinnors alla skeenden i livet via digitala medier (Svenska Dagbladet, 2016; Modern Women 
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Media, 2021). Därför är forumets tilltänkta syfte att fungera som en plattform för kvinnor att 

diskutera ämnen som rör familjeliv och barnuppfostran. Av detta skäl kan chattinlägg från 

Familjeliv anses fungera väl som empiriskt material för att undersöka frågeställningarna i 

uppsatsarbetet. 

 

Chattråden som analyseras heter “Jag ångrar att jag blev förälder, trivs inte som mamma” och 

är från kategorin “Barn 3–5 år; Förälder”. Det första chattinlägget är daterat den 7 maj 2019 

och har fått 82 stycken svar, med det sista från den 12 maj 2019. Samtidigt är chattråden inte 

“låst” i den meningen att inga fler svar kan skrivas och därför kan antalet chattinlägg komma 

att öka. Diskussionsforumet på Familjeliv är uppbyggt genom att användare anonymt eller 

med användarnamn kan skapa egna chattrådar och respondera till olika inlägg. I denna 

specifika chattråd går det inte att vara helt anonym, utan användarnamnet kopplat till 

respektive chattinlägg redovisas. Ett annat sätt att reagera på chattinlägg är genom 

funktionerna “tumme upp” eller “tumme ner” för att vara instämmande eller uttrycka att man 

inte håller med något som skrivits. På grund av att enbart ett fåtal inlägg hade fått “tumme 

upp” eller “tumme ner” valde vi dock att inte studera funktionen närmare i analysen av 

resultatet.1 Till sist är även chattinläggen i den aktuella tråden av varierande längd, där de 

kortaste kan vara en mening och de längsta innehålla flera stycken med text.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 

När det kommer till urvalet av det empiriska materialet tillämpas en teoretisk urvalsmetod. Ett 

teoretiskt urval är ett typ av målstyrt urval, vilket innebär att den kvalitativa forskningen är 

målinriktad på ett eller annat sätt (Bryman, 2018, s. 498–501). Den teoretiska urvalsmetoden 

betonar särskilt att datainsamlingen ska styras eller kontrolleras av teorin som är under 

utveckling. Syftet med det teoretiska urvalet är därför att utveckla de teoretiska kategorier 

som uppstår i analysen av det empiriska materialet. I detta sammanhang blir därför teoretisk 

mättnad viktigt, vilket innebär att urvalet fortlöper tills en kategori mättats med data. Mot den 

bakgrunden finns ingen absolut gräns för hur mycket empiriskt material detta uppsatsarbete 

måste innehålla, utan datainsamlingen pågår tills någon form av teoretisk mättnad har 

uppnåtts. Samtidigt har ett kriterium för urvalet fastställts, som syftar till att möjliggöra för att 

datamaterialet ska kunna analyseras med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. Av detta 

 
1 För mer information om forumet kan läsaren själv besöka https://www.familjeliv.se, eftersom det kan vara 

svårt att utifrån en textuell redogörelse uppfatta hur kommunikationen är uppbyggd.  

https://www.familjeliv.se/
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skäl utvecklades kriteriet att det första chattinlägget måste vara skrivet av en kvinna, eftersom 

uppsatsarbetet har inriktat sig på att studera just kvinnors erfarenheter. Närmare bestämt 

måste det första inlägget vara skrivet av en biologisk kvinna, eftersom svaren i chattråden till 

stor del bygger på att ge respons till det första inlägget. Om det första chattinlägget är skrivet 

av en man finns nämligen risken att hela diskursen kretsar kring en pappas känslor och inte en 

mammas.  

 

Som sagt står kvinnor som har fött barn och ångrat sig i fokus för uppsatsarbetet, då utifrån 

en mer biologisk definition av vad det innebär att vara en moder. Samtidigt kan dessa kvinnor 

ha olika könsidentiteter och sexuella läggningar, något som i sin tur kan ha en påverkan på 

hur de känner i förhållande till moderskapet. Detsamma gäller för andra ovidkommande 

variabler som ekonomi, social position, sysselsättning, familjerelation, hälsa och så vidare. 

Däremot är det själva innehållet i diskurserna som är centralt i studien och därför blir det 

mindre viktigt att kunna avgöra könet på de som besvarar det första chattinlägget. Utifrån 

kriteriet att det första chattinlägget ska vara skrivet av en biologiskt definierade kvinna var vi 

dock tvungna att kunna avgöra denna användares kön, eftersom det påverkar om 

diskussionen i chattråden handlar om moderskap eller inte. Problemet är att det är omöjligt att 

fullständigt försäkra sig om en anonym persons könsidentitet på ett internetforum, eftersom 

en kvinna kan utge sig för att vara man och vice versa. Det går dock att använda sig av 

ledtrådar och tolkningar för att göra kvalificerade gissningar om personens biologiska kön. 

Några av dessa ledtrådar är att personen beskriver sig själv som “mamma” eller använder ord 

som “modersrollen” i relation till sig själv. En annan ledtråd kan vara personens 

användarnamn. Ytterligare en ledtråd är om personen pratar om att det var hon som bar på 

och födde barnet (Moore & Abetz, 2019, s. 396–397). Detta är särskilt viktigt då det utesluter 

transkvinnor. Även om transkvinnor är kvinnor är de inte biologiskt definierade kvinnor och 

har därför sannolikt inte växt upp med genuset av att vara kvinna. För att förtydliga syftar vi 

endast på den person som startat chattråden och inte respondenterna, eftersom det inte har 

någon inverkan på analysen av diskurserna kring moderskapet. Utifrån de nämnda kriterier 

har vi valt att analysera en chattråd där vi har gjort antagandet att personen som skrivit det 

ursprungliga inlägget är en biologisk kvinna.  

 

I uppsatsarbetet har flera avgränsningar behövt göras, vilka beror på undersökningens syfte, 

den rådande tidsaspekten och mängden datamaterial. Som tidigare nämnts har uppsatsarbetet 

begränsats till att undersök chattinlägg från internetforumet Familjeliv, vilket har gjorts för att 
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kunna utforska mödrars ånger och tvivel ur en svensk kontext. Skälet till att chattinlägg enbart 

från Familjeliv analyseras är för att webbsidan har flera relevanta chattrådar kopplat till 

undersökningen än andra svenska forum, där ett exempel är internetplattformen Flashback. 

Närmare bestämt finns det flera chattinlägg på Familjeliv som är relaterade till familj, barn 

och föräldraskap, vilka är ämnen som alla kan kopplas till uppsatsens forskningsområde. 

Dessutom leder förutsättningarna för en C-uppsats, som den korta tidsaspekten och det 

begränsade omfånget, till att naturliga avgränsningar förekommer i uppsatsarbetet. Det är till 

stor del orsaken bakom varför en teoretisk urvalsmetod har applicerats, eftersom en teoretisk 

mättnad leder till goda förutsättningar för att besvara uppsatsens frågeställningar. Istället hade 

det varit svårt att utifrån ramarna för arbetet att på förhand bestämma ett specifikt antal 

chattinlägg att studera, eftersom det inte går att avgöra exakt hur många som är tillräckligt. 

Mot den bakgrunden består datamaterialet av en chattråd med 83 stycken chattinlägg, men en 

teoretisk mättnad kan som sagt uppnås innan hela tråden har studerats.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

I det här avsnittet behandlas dels tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska 

materialet. Som tidigare nämnts utgörs datamaterialet av chattråden “Jag ångrar att jag blev 

förälder, trivs inte som mamma” från internetforumet Familjeliv (2019). Chattråden var det 

högst rankade resultatet vid en sökmotorssökning med nyckelorden “ångrar blev mamma 

Familjeliv”. Efter att ha läst det första chattinlägget och översiktligt granskat de övriga 

inläggen bedömdes den aktuella chattråden var lämplig som empiriskt material i 

uppsatsarbetet. Den första orsaken är för att chattråden uppnådde kriteriet av att det 

ursprungliga inlägget ska vara skrivet av en kvinna. För det andra bedömdes att antalet 

chattinlägg, totalt 83 stycken, bör ge goda förutsättningar för att uppnå en teoretisk mättnad 

och därmed besvara uppsatsens frågeställningar. En annan fördel med chattråden är att den 

innehåller både längre och kortare inlägg, något som innebär att både mer isolerade 

resonemang och digitalt socialt samspel kan studeras. Därtill förekom ett stort antal 

användare (40 <), vilket bidrar till att synliggöra flera moderskapsdiskurser och olika 

erfarenheter relaterade till moderskapet. Samtidigt finns möjligheten att chattanvändare 

använder sig av flera olika användarnamn, men detta upplevs som osannolikt. Med hänseende 

till det som har beskrivits ovan fann vi inga tydliga skäl till att vi inte skulle välja chattråden.  
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4.5 Initial kodning 

Utifrån Faircloughs tredimensionella modell utfördes först en kodning av det empiriska 

materialet på en textuell nivå. Det gjordes för att få en överblick över materialet och då 

specifikt hur många och ofta olika teman förekommer i texten. Det är svårt, om inte omöjligt, 

att helt separera analysen från diskursiva praktiker och vice versa, men i detta skede av 

kodningen låg fokuset som sagt på att identifiera teman (Jørgensen, Phillips & Torhell, 2000, 

kapitel 3). I den initiala kodningen skapades därav åtta olika koder utifrån de språkliga 

mönster och teman som går att urskilja i texten. Koderna var trivs inte i mammarollen; starka 

känslor; framtidsönskningar; orsak till att modern inte trivs i mammarollen; partner; 

skambeläggning; stöttning och ändra perspektiv. För att förtydliga var denna kodning endast 

en initial och textuell bearbetning av det empiriska materialet och är därför väldigt 

grundläggande i sin karaktär. Därför redogörs inte heller de olika koderna för i detalj, 

eftersom de inte utgör själva resultatet i uppsatsen. Samtidigt ligger dessa koder till grund för 

den diskursiva och sociala praktiken som redogörs för senare i uppsatsarbetet.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav för att forskning ska kunna betraktas som 

etisk, vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2002). Utan att gå in för mycket på detalj kring de olika kraven och vad de 

står för är det tydligt att vår studie bryter mot informationskravet och samtyckeskravet. 

Närmare bestämt har vi inte informerat eller fått tillåtelse att använda chattinläggen av vare 

sig deras upphovsmakare eller Familjelivs redaktionella ledningsgrupp. Således uppstår 

frågan om det är etiskt försvarbart eller inte att använda sig av chattinlägg utan något formellt 

godkännande. Med avstamp i detta resonemang menar Lindgren att det är en etisk fråga 

huruvida personliga data från internet, som bloggposter, hemsidor och forum, kan användas 

lika fritt för forskning som till exempel tidningsartiklar (2014, s. 31–32). I vårt fall är 

chattforumet offentlig och respondenterna är anonyma. Att forumen är öppna för vem som 

helst att skriva i, så länge du har ett konto på Familjeliv, och är fritt för vem som helst att läsa 

gör att vår användning av materialet blir mindre problematisk.  

 

Vi har valt att utgå ifrån Matley (2020) samt Moore och Abetz (2019) studier för att hantera 

frågan om anonymitet, eftersom de båda använder sig av chattinlägg som datamaterial. Som 

sagt undersöker den senare studien varför både män och kvinnor ångrar att de fick barn, 

medan Matley (2020) studerar hur mammor som ångrar sitt moderskap förhåller sig till 
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diskurser kopplat till modersrollen. Med hänsyn till anonymitet menar Moore och Abetz att 

skribenternas identitet måste skyddas, vilket är anledningen till att de har valt att inte återge 

användarnamnen kopplat till chattinläggen (2019). Av den orsaken har de även manipulerat 

citat för att chattanvändarna inte genom en enkel sökning på internet ska kunna hittas. Detta 

står i kontrast till Matleys undersökning, som återger direkta citat, publiceringsdatum och 

chattrådsnamn (2020). Med andra ord är det tydligt att de två studierna har resonerat olika 

kring användarnas anonymitet. Av den anledningen är det svårt att avgöra om det är etiskt 

försvarbart att redovisa användarnamnen kopplade till chattinläggen och omanipulerade citat. 

Risken finns att vi blir kritiserade för en otillräcklig materialbeskrivning om chattrådsnamnet 

inte återges, samt att viktig information i kodningsprocessen förloras om datamaterialet 

manipuleras.  

 

Både Moore och Abetz (2019) samt Matley (2020) säkerställer studieobjektens anonymitet 

genom att inte använda deras verkliga användarnamn, vilket är orsaken till att detta 

uppsatsarbete har valt att göra detsamma. Användarnamn och ordval i chattråden som 

indikerar att skribenten är kvinna har getts kvinnliga namn, medan om det finns en osäkerhet 

kring individens könstillhörighet har de fått ett könsneutralt namn. Inga citat från chattråden 

som återges i denna uppsats har kunnat identifieras vara skrivna av män. Däremot 

manipuleras inte direkta citat, eftersom det riskerar att ha en negativ påverkan på 

diskursanalysen som bör tolka den faktiska språkanvändningen i chattråden. Det förekommer 

inte heller någon personlig information som arbetsplats, bostadsadress eller telefonnummer i 

chattråden, vilket ytterligare är en anledning till att vi inte känner något behov av att 

manipulera utdragen. Något vi slutligen bär med oss är att känslig personlig data på internet är 

en komplex fråga och att det ännu inte finns mycket vägledning inom detta område.  

 

4.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvantitativ forskning är de två termerna validitet och reliabilitet centrala vid 

bedömningen av studiens forskningskvalitet (Bryman, 2018, s. 465–470). När det kommer 

kvalitativ forskningen används istället begreppen tillförlitlighet och äkthet. Termen 

tillförlitlighet utgörs i sin tur av de fyra olika delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. För det första uppnås trovärdighet 

genom så kallad respondentvalidering, vilket innebär att forskaren förmedlar resultatet till 

sina studieobjekt för att få en bekräftelse på att den tolkning som gjorts är korrekt. Att skapa 

en sådan trovärdighet blir svårt i uppsatsarbetet på grund av anonymitetsskäl, eftersom vi inte 
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vet vilka personer som skrivit chattinläggen och därför inte kan få någon återkoppling. Mot 

den bakgrunden vore det svårt, om inte omöjligt, att återkoppla till de individer vars 

erfarenheter utgör det empiriska materialet i det här uppsatsarbetet. Det går till och med, 

utifrån resonemanget om etiska överväganden ovan, att argumentera för att det vore direkt 

olämpligt att söka upp studieobjekten, eftersom de aldrig har tackat ja till att medverka i 

studien och därmed troligtvis vill förbli anonyma. 

 

När det kommer till det empiriska materialets överförbarhet är det osäkert om chattråden kan 

visa på några mer allmängiltiga sociologiska fenomen (Bryman, 2018, s. 465–470). Därför 

finns det en risk för att uppsatsen bara analyserar det kontextuella unika och inte kan 

presentera några överförbara resultat till en annan miljö eller för den delen en annan chattråd. 

Mot den bakgrunden kan uppsatsen kritiseras utifrån att den enbart studerar en chattråd på 

Familjeliv, eftersom studieresultatet kanske bara är unikt för den specifika chattråden. Med 

andra ord, är Familjelivs användarbas representativt för det generella samhället eller säger 

resultatet bara något om de specifika personerna som skrivit inläggen i chattråd? Till skillnad 

från chattforumet Reddit finns det ingen demografisk data kopplat till Familjelivs 

användarbas. Av den orsaken blir det svårt att avgöra om studiens slutsatser kan generaliseras 

till det allmänna samhället. I en sådan situation bör en kvalitativ forskare detaljerat beskriva 

sin analys av det empiriska materialet, då för att vara transparent i vad studieresultatet kan 

säga och inte (Bryman, 2018, s. 465–470). Av den anledningen och i samband med kravet om 

pålitlighet har vi varit väldigt noggranna med att redogöra för uppsatsens arbetsprocess och 

hur resultatet har tolkats. Orsaken till att enbart en chattråd valts är för att vi vill studera 

interaktionen mellan chattanvändarna från början till slut. Risken med att använda sig av olika 

avsnitt från flera chattrådar är nämligen att inläggen blir isolerade från sina sammanhang. 

Arbetet var även hårt tidsbegränsat och därför avgjorde vi att vi enbart skulle hinna med att 

studera en chattråd i sin helhet.  

 

Till sist bör författarna av en kvalitativ undersökning reflektera kring äkthet. Det innebär att 

studien ska ge en rättvis bild av sina studieobjekt och bidra till en bättre förståelse av den 

sociala situationen eller miljön de lever i (Bryman, 2018, s. 465–470). I och med att en kritisk 

diskursanalys tillämpas som metod finns risken att slutsatserna kan tolkas som vinklade, 

eftersom en kritisk diskursanalys oundvikligen är kritisk i sin natur (Jørgensen & Phillips, 

2002, kapitel 3). Därför kan vi möjligtvis framstå som partiska i analysen, eftersom den 

kritiska diskursanalysen enligt Fairclough syftar till att använda forskningsresultaten 
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progressivt för samhällsförändringar (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 92). För att 

minimera risken för att personliga värderingar har kommit att påverka tolkningen av resultatet 

har vi försökt vara transparenta i redogörelsen för kodningsförfarandet och analysen. Det ger 

oss förhoppningsvis större belägg för att styrka och konfirmera forskningsresultatet. Med 

tanke på att forskaren inom samhällsvetenskaplig forskning själv är en del av den verklighet 

som studeras kan däremot forskarens egna erfarenheter och tolkningar aldrig helt uteslutas 

från analysen (Bryman, 2018, s. 483–486). Om vi dock är medvetna om våra egna biases och 

i övrigt försöker upprätthålla en god forskningskvalitet bör slutsatserna i detta uppsatsarbete 

vara tillförlitliga.   
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet redogörs för det sammanvävda resultatet och analysen av det empiriska 

materialet. Först presenteras den diskursiva praktiken som har identifierats i datamaterialet. 

Sedan redovisas resultatet och analysen utifrån de identifierade diskurserna, vilka också har 

fått namnge rubrikerna i kapitlet. De olika diskurserna är moderskapet som lyckligt, en fälla 

och inställningen till moderskapet. Under respektive rubrik kommer den specifika diskursen 

att analyseras utifrån det tidigare definierade teoretiska ramverket, vilket representerar den 

sociala praktiken i Faircloughs tredimensionella modell (Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, 

s. 66–96). Därefter diskuteras hur resultatet och analysen är kopplad till den tidigare 

forskningen inom ämnesområdet. Avslutningsvis ges en kortare sammanfattning av studiens 

resultat och analys.  

 

5.1 Den diskursiva praktiken 

Inom kritisk diskursanalys måste forskaren “gå ett steg bortom” kodningen av den textuella 

nivån för att kunna identifiera datamaterialets diskursiva praktiker (Winther Jørgensen, 

Phillips & Torhell, 2000, kapitel 3). I detta sammanhang ligger fokuset på hur de olika 

användarna via sina chattinlägg använder sig av redan existerande diskurser. Med andra ord 

hur de olika chattinläggen enskilt och genom ett digitalt socialt samspel kan visa på den 

diskursiva ordningen i samhället. Om vi går bortom texten har följande diskurser kopplat till 

moderskapet identifieras:  

 

1. Moderskapet som lyckligt; 

2. Moderskapet som en fälla; 

3. Inställningen till moderskapet. 

 

I nästkommande avsnitt beskrivs de tre diskurserna närmare. Bland annat ges exempel på 

citat som ringar in respektive diskurs. Dessutom redogörs för datamaterialets intertextualitet, 

vilket sker genom att studera hur chattinläggen bygger på varandra och olika diskurser 

(Jørgensen, Phillips, & Torhell, 2000, s. 12–15). Som tidigare nämnts analyseras diskurserna 

utifrån uppsatsarbetets teoretiska ramverk och kopplat till tidigare forskning inom området.  

 



 

26 
 

5.2 Moderskapet som lyckligt 

Vad som menas med moderskapet som lyckligt är att modersrollen står i centrum av och ger 

mening till mammornas liv, samt värderas som tillfredsställande. Även när moderskapet 

upplevs som tufft ska känslan av obegränsad kärlek till barnet dominera och vara det som tar 

mammorna igenom dem svåra perioderna. För att illustrera talar Therese, som skrivit det 

första inlägget i chattråden, om vad hennes omgivning förmedlade till henne om hur det 

skulle bli att få barn: 

 

Alla säger att man inte ångrar barn och att barn är meningen med livet. Livets höjdpunkt. 

 

Diskursen om moderskapet som lyckligt kan i sin tur hänföras till institutionen om familjen 

(Berger & Luckmann, 2007, s. 63–71). Synen på moderskapet som lyckligt är inte något nytt 

i dagens samhälle, utan tvärtom går det att argumentera för att diskursen har funnits länge. 

Detta på grund av att diskursen är beroende av familjeinstitutionen, som sedimenterats för 

varje generation som gått. Om vi vill förstå diskursen om moderskapet som lyckligt måste vi 

därför först känna till historien bakom familjen som social institution, dess koppling till 

reproduktion och kvinnans roll. Vi känner alla till kärnfamiljen bestående av en mamma, 

pappa och två barn, vilka är roller som har kommit att förknippas med typiska egenskaper 

och beteenden. I detta sammanhang går det att argumentera för att modersrollen i 

familjeinstitutionen innefattar att se moderskapet som lyckligt och tillfredsställande (Matley, 

2020; Bartkowiak, 2015, citerad i Gajek, 2020; Pedersen, 2016). Därför används diskursen 

om moderskapet som lyckligt för att bekräfta och stärka kvinnans roll i familjeinstitutionen, 

vilket även kan föras tillbaka till diskursen om den goda modern. På samma sätt kan 

diskursen om moderskapet som lyckligt liknas med en känsloregel kopplad till modersrollen 

(Hochschild, 2012, s. 35–48). Se utdraget från Kims chattinlägg nedan riktat till Therese för 

ett exempel:  

 

Dina känslor och tankar är säkert inte ovanliga men du verkar medveten om att det hade 

varit bättre om du känt annorlunda. Så sök hjälp och be om hjälp så du till slut hittar ett 

nice sätt att leva det här livet. Du förtjänar att vara lycklig och ditt barn förtjänar en 

mamma som lår [mår] bra.  

 

Det går att tolka det som att om Therese inte förknippar modersrollen med lycka behöver hon 

söka hjälp, eftersom hennes moderskap inte är ett fungerande moderskap. Annorlunda 
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uttryckt känner Therese “fel” känslor i sitt moderskap, vilket bottnar i att hon inte följer 

känsloreglerna kopplat till diskursen om moderskapet som lyckligt (Hochschild, 2012, s. 56–

68). Vissa individer i chattråden menar därför att Therese till och med borde lämna bort sitt 

barn, vilket citaten nedan illustrerar:  

 

Mika: adåptera^_- 

 

Anna: Lå [låt] en normal person få ta hand om ungen 

 

Charlie: Om banala saker som datorspel, serier och godis har högre prioritet än ditt barn 

får du väl adoptera bort det. Det finns många mera lämpade mammor som är ofrivilligt 

barnlösa och gärna tar ditt barn. 

 

Lisa: Du borde nog överväga att adoptera bort ditt barn till en kärleksfull familj, så du kan 

se Netflix och duscha ifred. Lider med....ditt barn!! 

 

Möjligtvis anser Mika, Anna, Charlie och Lisa att Therese verkligen borde adoptera bort sitt 

barn. Samtidigt kan deras skambeläggning syfta till att få Therese att anpassa sig till 

normerna om familjen och den tillhörande känsloregeln av att vara lycklig i sitt moderskap. 

(Berger & Luckmann, 2007, s. 89–91; Hochschild, 1979, s. 551–575). Med bakgrund i att en 

institutions internaliserade roller upplevs som en objektiv verklighet finns sannolikheten att 

chattskribenterna ovan inte ser Thereses modersroll som någonting valfritt. Det kan även 

förklara tankesättet att Therese måste rätta sig efter normerna kring och kraven på 

moderskapet, bland annat genom att spela modersrollen bättre om hon inte vill att barnet ska 

lämnas bort till någon annan (Goffman, 2014, s. 28–35). Ytterligare en moder som tycker det 

är svårt att framträda som mamma är Amanda:  

 

Jag ska från skillnad av vissa andra inte skamma dig, det är skit tufft med småbarn. Jag 

har i perioder också känt som du att jag ångrat mig fast jag älskar de små skitungarna till 

månen och tillbaka. 

 

Genom att enbart tolka citatet är det svårt att förstå vad Amanda har för känslor kopplat till 

att vara mamma. Sannolikheten finns att Amanda använder sig av ytagerande eller visar upp 

en fasad för att skapa en bild av att hon känner en stark kärlek till sina barn (Hochschild, 

1979, s. 551–575; Goffman, 2014, s. 28–35). Samtidigt kan det förhålla sig så att Amanda 
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älskar sina barn, men att hon upplever moderskapet som tufft och därför väljer att 

understryka hur mycket barnen betyder för henne. Det kan vara ett sätt att genom 

djupagerande både försöka övertala sig själv och andra om att hon är lycklig i sitt moderskap. 

Därför kan även Amandas syfte med att skriva att hon älskar sina barn vara att medvetet eller 

omedvetet skjuta känslan av ånger åt sidan (Hochschild, 2012, s. 35–48). På grund av 

familjeinstitutionen kan Amanda dessutom känna sig skyldig till att visa upp en lycklig fasad, 

då för att bevara den kollektiva representationen av att mammor upplever moderskapet som 

meningsfullt och tillfredsställande (Goffman, 2014, s. 28–35). Sofie befinner sig i samma 

situation som Amanda, vilket utdraget från hennes chattinlägg illustrerar:  

 

Det e skit jobbigt med barn. Har 2 o har tänkt många ggr att hade jag vetat att nr 2 skulle 

vara så jäkla jobbig hade jag inte skaffat 2 an. Men nu e barnet här o jag älskar det lilla 

monstret även om jag blir galen emellanåt. 

 

Att Sofie både kallar ett av barnen för “monster” och säger att hon älskar hen kan framstå 

som skämtsamt. Samtidigt kan det på ett djupare plan vittna om att Sofie försöker intala sig 

själv om att hon är mer nöjd med situationen än vad hon egentligen är, något som är ett 

exempel på djupagerande (Hochschild, 1979, s. 551–575). På ett sätt använder sig därför 

Sofie och Amanda av fasader i sina framträdanden som mammor, eftersom de motvilligt 

erkänner eller åtminstone avfärdar känslorna av att moderskapet kan vara tufft (Goffman, 

2014, s. 28–35). Av den anledningen förhåller sig även kvinnorna till den kollektiva 

representationen av moderskapet som lyckligt och diskursen om den goda modern, vilka i sin 

tur hänger tätt samman med institutionen om familjen.  

 

Orsaken till att modersrollen inom familjeinstitutionen legitimeras är för att människan vill 

föröka sig som art och därför måste någon ta hand om avkomman (Berger & Luckmann, 

2007, s. 70–81). Annorlunda förklarat måste kvinnan ha ett begär av att skaffa barn för den 

mänskliga fortlevnadens skull (Butler, 2007, s. 158–159). Vissa ser därför modersinstinkten 

som naturlig och någonting som bara finns där när kvinnan fött sitt barn. Samtidigt går det att 

argumentera för att modersinstinkten är ett historiskt och kulturellt konstruerat begär som 

gynnar människans fortplantning. Ur ett socialpsykologiskt och genusperspektiv går det 

därför att studera moderskapet utifrån familjen som en institution, där mannen och kvinnan 

har sina definierade roller. I detta sammanhang spelar språket en avgörande roll i 

upprätthållandet av modersrollen i familjeinstitutionen och den tillhörande diskursen om 
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moderskapet som lyckligt, eftersom språket är det främsta verktyget för att legitimera 

diskursen (Berger & Luckmann, 2007, s. 70–81). Av den anledningen får kvinnor som 

Therese tidigt lära sig att se på moderskapet som “det bästa någonsin”, som chattanvändaren 

Lo väljer att beskriva det. Med andra ord är förväntningen att kvinnor ska vilja få barn och 

ägna majoriteten av sin tid åt dem på grund av familjeinstitutionen. Därför riskerar vissa 

kvinnor att känna sig pressade till att få barn av sin sociala omgivning, vilket också är 

anledningen till att de kan känna sig inlurade i moderskapet. Som sagt kan även pressen 

kopplas till diskursen om den goda modern som nämndes i den tidigare forskningen 

(Pedersen, 2016; Pedersen & Lupton, 2018).  

 

Familjeinstitutionen bottnar i det manliga och kvinnliga könets genusroller. För att illustrera 

ses mannen enbart som en människa, medan kvinnan värderas utifrån sitt kön (Butler, 2007, 

s. 62–78). Mot den bakgrunden finns det enligt Butler bara ett genus, det kvinnliga, vilket 

formar modersrollen i familjeinstitutionen. För att illustrera kretsar majoriteten av 

forskningen om att ångra sitt föräldraskap kring kvinnors upplevelse, vilket kan bottna i att 

kvinnor blir mer “fast” i sin roll som förälder än män. Gränsen mellan att vara mamma och 

kvinna kan därför bli så pass tunn att hon har svårt att definiera sig själv utifrån någon annan 

roll än som moder. Istället kan det manliga könet låta papparollen bli en bland flera, eftersom 

de som sagt inte definieras främst utifrån sitt kön. Att inte kunna skilja på sig själv som egen 

person och som mamma leder tillbaka till att kvinnan blir fast i rollen som mamma. Detta på 

grund av att familjeinstitutionen bygger på idén om att kvinnors syfte är att få barn, eftersom 

det är deras främsta uppgift som mödrar och därför meningen med livet. På grund av att 

kvinnans biologiska kön är kopplat till förmågan att föda barn blir hennes genus definierat 

utifrån denna egenskap. Därför kan en kvinna betraktas som ofeminin om hon inte vill ha 

barn. Det bidrar i sin tur till att kvinnor känner sig manade till att få barn, eftersom de vill 

rätta sig efter sitt kvinnliga genus och modersrollen inom familjeinstitutionen (Berger & 

Luckmann, 2007, s. 69–84). Att få barn kan däremot lämna modern med känslor av ånger och 

tvivel, vilket exemplet nedan får illustrera:  

 

Therese: Ja, som rubriken lyder så ångrar jag mitt föräldraskap som jag vet är ett livslångt 

åtagande. Jag ångrar att jag inte gjorde en sen abort i femte månaden (när jag fick veta att 

jag var gravid). Jag är ingen barnmänniska.  
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Här framkommer det tydligt att Therese ångrar att hon blivit mamma. På grund av att Therese 

inte ser sig själv som en “barnmänniska” kan hon på förhand ha varit skeptiskt inställd till att 

få barn. Sannolikt påverkade diskursen om moderskapet som lyckligt och institutionen om 

familjen Thereses beslut att behålla barnet (Berger & Luckmann, 2007, s. 69–84). Vad vi vet 

efter att ha analyserat chattråden är att Therese har en partner med okänt kön. Om Therese 

levde i förhållandet under graviditeten kan det ha lett till att familjeinstitutionen blev mer 

påtaglig för henne, då oavsett om partnern har ett kvinnligt eller manligt kön (Butler, 2007, s. 

62–78). Samtidigt finns det inte tillräckligt mycket datamaterial för att kunna säkerställa att 

det var Therese förväntningar om ett lyckligt moderskap som fick henne att fullfölja 

graviditeten. Till exempel kan religiösa skäl eller hennes partners åsikter ha spelat en 

avgörande roll i beslutet av att behålla barnet, men detta framgår som sagt inte i chattråden. 

En annan möjlig anledning kan vara den svenska abortlagen som säger att gränsen för sen 

abort är 18 veckor, som verkar vara tidpunkten för när Therese upptäckte att hon var gravid 

(Bengtsson, 2019). Det som åtminstone är tydligt är att Therese ångrar sitt val, vilket för oss 

vidare till nästa avsnitt om diskursen kopplat till moderskapet som en fälla.  

 

5.3 Moderskapet som en fälla 

Motsatsen till diskursen om moderskapet som lyckligt, som ser modersrollen som någonting 

åtråvärt och ett bevis på kvinnlighet, är moderskapet som en fälla. Vad som menas är att 

kvinnan känner sig lurad i relation till hennes förväntningar om modersrollen, vilket leder till 

att hon upplever moderskapet som något negativt. För att illustrera går det återigen att studera 

ett utdrag från Thereses första chattinlägg: 

 

Känner mig helt ensam med dessa tankar. [ledsen smiley] Alla säger att man inte ångrar 

barn och att barn är meningen med livet. Livets höjdpunkt. För mig har jag inte haft värre 

år än de då jag varit mamma. Ser främst nackdelar med barn [...] 

 

I detta citat är det tydligt att normen om att “man inte ångrar sitt barn” dominerar och att 

Therese är i minoritet genom att främst se nackdelar med barn. Det tyder på att Therese 

känner sig lurad kopplat till hur hon trodde att moderskapet skulle bli. Känslan av att vara 

fast i en fälla kan hänföras till diskursen om moderskapet som lyckligt. Som sagt hör den 

hegemoniska diskursen till familjeinstitutionen, vilken har kristalliserats och därmed blivit en 

objektiv sanning för alla som är en del av den (Berger & Luckmann, 2011, s. 69–84). Det kan 

förklara varför Therese menar att alla anser “att man inte ångrar barn” och varför hon trodde 
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att hon skulle bli lycklig som mamma. Samtidigt har Thereses förväntningar inte införlivats 

och därför uppstår ett dilemma inom henne, eftersom hennes känslor inte stämmer överens 

med diskursen om moderskapet som lyckligt. 

 

Av den orsaken navigerar Therese mellan känsloregler, vilket är riktlinjer för vilka vi 

bedömer om våra känslor överensstämmer väl eller inte med den givna situationen 

(Hochschild, 1979, s. 551–575). Som sagt råder det en diskrepans mellan vad Therese känner 

och vad hon borde känna relaterat till sitt moderskap; att moderskapet har blivit en fälla 

istället för att vara lyckligt. Därför lämnas Therese till att navigera mellan motivationen av 

vad hon vill känna (i sin roll som mamma), känsloregeln (du borde känna dig lycklig som 

mamma) och det emotionella arbetet (som krävs för att hon ska kunna börja vara lycklig i sin 

roll). Det emotionella arbetet består av yt- och djupagerande, vilket skulle vara att försöka 

visa upp en fasad av att vara lycklig eller faktiskt försöka bli lycklig i rollen som mamma 

(Goffman, 2014, s. 28–35). Således har Therese även fastnat i funderingar om vad hon 

“borde” och “vill” känna. Annorlunda uttryckt om hon är tillräckligt motiverad till att börja 

använda sig av emotionellt arbete för att förändra sina känslor på ett ytligt eller djupare plan. 

Hur Therese hanterar diskrepansen mellan vad hon känner och borde känna går att studera 

genom ytterligare ett utdrag från hennes första chattinlägg: 

 

Trivs inte i mammarollen, tycker bara att det är jobbigt, tråkigt att leka och fruktansvärt 

att höra på skrik och gnäll. En ren plåga. Jag är glad att dagarna går och att barnet inte 

alltid kommer att vara litet. 

 

Citatet ovan visar på något intressant, nämligen att Therese inte anpassar sig till det 

emotionella arbetet av att börja försöka känna sig lycklig som mamma (1979, s. 551–575). 

Med andra ord står Therese fast i sin övertygelse om att moderskapet är något negativt för 

henne, vilket är anledningen till att hon inte vill använda sig av emotionellt arbete för att 

försöka ändra sina känslor. Mot den bakgrunden står Therese känslor i direkt kontrast till vad 

hon borde känna som en moder, något som kan föras tillbaka till diskursen om moderskapet 

som lyckligt. Det kan även vara orsaken till att flera chattinlägg ställer sig kritiska till 

Thereses känslor och åsikter, något som illustreras genom Annas och Thereses konversation i 

chattråden: 
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Anna: Ni är alltså två vuxna personer men du hinner inte duscha mer än en gång i 

veckan? Har du nåt funktionshinder?  

 

Therese: Ja mitt barn är mitt funktionshinder :o 

 

I den här passagen syftar Anna till ett av Thereses tidigare chattinlägg, där det kom fram att 

hon har en partner. Det är anledningen till att den förstnämnda undrar hur paret inte hinner 

med att duscha och att de måste ha underliggande problem. Att Therese då svarar att barnet 

för henne är ett funktionshinder tyder på att hon upplever att barnet allvarligt hämmar hennes 

vardag. Modersrollen knutet till familjeinstitutionen ska skänka tillfredsställelse och 

meningsfullhet till mammans liv och därför strider Thereses kommentar mot diskursen om 

moderskapet som lyckligt (Berger & Luckmann, 2011, s. 69–84). Att beskriva barnet som ett 

funktionshinder kan även vara ett uttryck för att Therese upplever moderskapet som en fälla, 

vilket är anledningen till att hon inte ser någon poäng med att använda emotionellt arbete för 

att förändra sina känslor (Hochschild, 1979, s. 551–575). Med andra ord är Therese inte 

motiverad till att använda sig av yt- eller djupagerande för att framstå som eller få sig själv att 

bli mer lycklig i modersrollen, eftersom hon är fast i sin övertygelse om att moderskapet är 

någonting negativt. Att använda sig av yt- eller djupagerande är ingen utväg ur moderskapet, 

utan enbart ett sätt att ändra sina känslor inför rollen som mamma. Therese verkar egentligen 

söka efter en väg ut ur fällan av att vara mamma, men samtidigt ser hon inget sätt att ta sig ur 

moderskapet. Därav kämpar hon med känslan av ånger inför sitt moderskap, då hon är 

medveten om att barnet är hennes ansvar som hon inte blir av med. 

 

5.4 Inställningen till moderskapet 

Vidare identifierades en tredje diskurs i chattråden, nämligen inställningen till moderskapet. 

Inställningen till moderskapet innebär att det lyckliga moderskapet kan åstadkommas bara 

genom att du har en bra inställning till ditt moderskap. Annorlunda uttryckt, om mamman inte 

känner sig lycklig i modersrollen är det på grund av att hon inte har “rätt” inställning. 

Närmare bestämt har mamman inte rätt attityd, tillvägagångssätt eller sätt att se på sitt 

moderskap. Något som tidigare nämnts är att känsloregler vägleder det emotionella arbetet av 

att “känna rätt” som mamma (Hochschild, 1979, s. 551–575). Med bakgrund i att 

känsloregeln kring moderskapet är att känna lycka och tillfredsställelse tillåts därav inte 

känslor som ilska, besvikelse och ånger. Istället måste dessa känslor döljas eller omarbetas 

genom emotionellt arbete i form av yt- eller djupagerande eller båda två. Känsloregeln bottnar 
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i sin tur i diskursen om moderskapet som lyckligt, eftersom känslorna av ånger måste 

kontrolleras för att kunna upprätthålla familjeinstitutionen. För att illustrera synen på 

moderskapet som något som skapas på grund av “rätt” eller “fel” inställning går det att 

studera följande utdrag från chattråden: 

 

Elis: Var och en får tycka som den vill, jag tycker detta är en förfärlig inställning.  

 

Cleo: Låter mer som att du har svårt att prioritera det som måste göras och blir låst i ditt 

tänk om hur det var innan. Du behöver kanske bli mer uppfinningsrik och tänka utanför 

boxen?  

 

Här menar Elis att Therese inte har lyckats leva sig in i rollen som mamma på rätt sätt, vilket 

Cleo även antyder genom att skriva att hon måste bli mer “uppfinningsrik” och “tänka utanför 

boxen”. Genom att formulera det som att “du behöver” förändra din tankegång kan det tolkas 

som att det är Thereses eget ansvar att förändra sin inställning. Med andra ord är det moderns 

skyldighet att använda emotionellt arbete för att anpassa sig till familjeinstitutionen och 

diskursen om det lyckliga moderskapet (Hochschild, 1979, s. 551–575; Berger & Luckmann, 

2011, s. 63–79). Om modern inte använder sig av emotionellt arbete får hon därför hårt 

uttryckt “skylla sig själv” att hon upplever moderskapet som en fälla. Therese verkar själv 

uppleva att det är hennes eget ansvar när hon skriver:  

 

Jag vill INTE ge bort mitt ansvar på någon annan. För att understryka. Jag kämpar på i 

detta. 

 

Tidigare har det konstaterats att Therese inte vill eller vet hur hon ska använda sig av 

emotionellt arbete för att förändra sin inställning till moderskapet (Hochschild, 1979, s. 551–

575). Som tidigare nämnts är syftet med att det finns en rätt och fel inställning till 

moderskapet att kvinnan ska anpassa sig till diskursen om moderskapet som lyckligt, som 

bottnar i modersrollen inom familjeinstitutionen (Berger & Luckmann, 2011, s. 63–79). För 

att anpassa sig till institutionen om familjen måste modern ha rätt inställning till moderskapet, 

något hon gör genom att rätta sig efter känsloregeln av att vara lycklig som mamma 

(Hochschild, 1979, s. 551–575). Det kan förklara varför Therese känner sig skyldig till att 

“kämpa på” i sin situation och inte lämnar över ansvaret för barnet till någon annan, eftersom 

hon fortfarande är medveten om att hon som moder bör anpassa sig efter familjeinstitutionen. 
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Därför blir det Thereses eget ansvar att förena upplevelsen av moderskapet som en fälla med 

att vara en bra mamma till sitt barn, då hon inte vill eller vet hur hon ska använda sig av 

emotionellt arbete för att förändra sina känslor eller hur de framstår för omgivningen.  

 

Fortsättningsvis kan den lyckliga modern beskrivas som den fulländade kvinnan, eftersom 

kvinnan förväntas få barn och om hon inte får det är hon ingen “hel” kvinna (Butler, 2007, s. 

62–78, 155–160). Om kvinnan är fulländad förväntas det att hon är lycklig, eftersom hon 

uppnått sitt mål med livet. Med denna tanke följer uppfattningen om att den normala kvinnan 

är lycklig som mamma, samt att hon måste använda sig av emotionellt arbete för att få rätt 

inställning till moderskapet om detta inte skulle vara fallet (Hochschild, 1979, s. 551–575). 

Nedan är ett exempel på hur Sanna använder sig av emotionellt arbete för att just försöka 

ändra sin inställning:  

 

Igentligen är småbarnsåren en så kort tid. Men visst är det tufft och man är så bunden. 

Men gör det bästa av den tiden. Försök vända på ditt sätt att se på det. Du måste inte leka 

med ditt barn. Jag är ingen lekmamma heller. Mitt barn klänger på mig hela tiden och är 

mycket trotsig men jag ser det att hon är så liten nu det hör till den åldern. Kan bara le 

och skratta åt det fast det är jobbigt. För jag vet att detta är bara en liten tid snart är barnet 

stor.  

 

Trots att Sanna har uppenbara svårigheter med att vara mamma betonar hon sitt val av att ha 

“rätt” inställning till moderskapet. Att Sanna ler och skrattar i en situation som hon 

egentligen tycker är jobbig kan vara ett tecken på att hon använder sig av ytagerande 

(Hochschild, 2012, s. 37–48). Sannolikt ändrar Sanna inte sina innersta känslor genom att 

skratta, men håller upp en fasad utåt av att vara lycklig i sitt framträdande som mamma 

(Goffman, 2014, s. 28–35). Möjligheten finns också att Sanna använder sig av djupagerande 

genom att gång på gång intala sig själv om att hon är lycklig och glad när hon egentligen är 

frustrerad och tycker att situationen är jobbig (Hochschild, 1979, s. 551–575). Det här gör 

Sanna bland annat genom att tänka på framtiden när barnet kommer vara vuxet och hon inte 

kommer behöva ta hand om hen längre. Ett annat sätt att ändra de negativa känslorna helt och 

inte bara på ytan är genom att tänka på saker med barnet som är positiva och därigenom 

omdefiniera situationen. Det här gör Sanna exempelvis genom att intala sig själv att det hör 

till att småbarn är klängiga. Anledningen till att Sanna upplever att hon måste ändra sin 

inställning och tycker att Therese borde göra detsamma bottnar som sagt i den hegemoniska 
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diskursen om moderskapet som lyckligt. I chattråden betonar även Karin att Therese måste 

förändra sitt perspektiv när hon skriver följande:  

 

Vill inte låta hård, tänker bara att du borde ändra ditt tankesätt, för att inte fokusera på 

problemen i varje liten vardaglig sak. 

 

Det är tydligt att Karin tycker att Therese inte borde bedöma sitt moderskap utifrån 

vardagliga problem, utan hon borde ändra sitt tankesätt och fokusera på helheten. 

Uppmaningen att inte fokusera på vardagliga problem framstår i sin tur som en uppmaning 

till emotionellt arbete (Hochschild, 2012, s. 37–48). Ett annat sätt att tolka citatet är att 

Therese ska bortse från det som ständigt påminner henne om att hon inte känner sig bekväm i 

sin modersroll för att istället lägga upp en fasad av den lyckliga modern (Goffman, 2014, s. 

28–35). Om Therese dessutom internaliserar rollen av att vara en lycklig mamma blir det till 

slut en verklighet för henne, men detta kan hon inte åstadkomma genom att fokusera på olika 

negativa aspekter av moderskapet (Berger & Luckmann, 2011, s. 89–96). Därför upplever 

nog flera i chattråden det som att de hjälper Therese genom att ge henne “råd” om att 

förändra inställning. Om Therese rättar sig efter diskursen om det lyckliga moderskapet 

kommer hon därmed passa in i familjeinstitutionen. En person som lägger fram sådana råd 

eller uppmaningar är Belle när hon skriver:  

 

Men du har det såklart värst av alla. Eller så får du sluta spela offer. Och skärpa till dig 

lite och sluta gnälla. 

 

En tolkning är att Belle vill att Therese ska skärpa sig på grund av att det finns personer som 

har det ännu svårare med det emotionella arbetet i modersrollen än henne själv (Hochschild, 

1979, s. 551–575). Istället borde Therese “sluta gnälla” och mer aktivt börja använda sig av 

yt- eller djupagerande för att leva upp till diskursen om den lyckliga modern. Eller 

åtminstone förbättra sin fasad utåt, eftersom en moder som inte trivs i sin roll kan bli ett hot 

mot upprätthållandet av familjeinstitutionen (Goffman, 2014, s. 28–35; Berger & Luckmann, 

2007, s. 69–84). Fortsättningsvis la flera chattinläggen större vikt vid Thereses barns mående, 

vilket kan ses i utdraget från Josefin nedan:  

 

Du känner att det är jobbigt att vara mamma, fokuserar på dom tankarna, det tar energi att 

tänka negativt, du blir lite frånvarande, ditt barn älskar dig och behöver dig, barnet länner 
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[känner] av att något inte stämmer och gör allt för att ha din uppmärksamhet och vill vara 

säker på att du älskar henne, barnet kanske inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet, 

eller saknae [saknar] kärlek från dig, barnet gör saker den itne [inte] får eller beter sig på 

ett sätt som du upplever som jobbig för att hon känner att du ser henne då, du tycker det 

blir ännu jobbigare och får ännu mindre ork till att vara en bra förälder.  

 

Här betonar Josefin hur barnet påverkas negativt av Thereses felaktiga inställning till 

moderskapet. Annorlunda uttryckt har Therese inte ansträngt sig tillräckligt mycket i sitt 

emotionella arbete som mamma, vilket är något som nu har gått ut över hennes barn 

(Hochschild, 1979, s. 551–575). På ett sätt skambeläggs därför Therese när Josefin säger att 

barnet beter sig jobbigt för att den tidigare har negativa tankar om sitt moderskap. Samtidigt 

kan Josefin bara göra ett antagande om att Therese inte visar sitt barn kärlek, vilket enligt den 

förstnämnda har skapat en ond spiral som är källan till hennes problem med moderskapet. 

Om en mamma inte följer känsloreglerna förknippat med att vara lycklig anses hon vara 

oempatisk och mindre kärleksfull (Hochschild, 2012, s. 56–68). Som utdraget illustrerar ovan 

sker detta antagande även när en person faktiskt inte kan veta hur en mamma behandlar sitt 

barn.  

 

5.5 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs hur studiens resultat och analys kan kopplas samman med forskning 

inom ämnesområdet, då för att se hur de förhåller sig till varandra. Som tidigare nämnts 

måste en mamma vara kärleksfull, ha fullständig kontroll över sitt barns utveckling och 

värdera moderskapet som värdefullt samt tillfredsställande för att betraktas som en god 

moder (Matley, 2020; Pedersen, 2016; Pedersen & Lupton, 2018). Dessa karaktärsdrag går att 

se i uppsatsens resultat och analys, eftersom det flera gånger diskuteras hur mammor som 

känner ånger i samband med sitt moderskap saknar ovannämnda drag. För att ge ett exempel 

nämns det återkommande att Therese borde se på sitt moderskap som värdefullt och 

tillfredsställande och att det är något fel på henne om hon inte gör det. Det antyds även i 

chattråden att Therese inte kan hantera sitt barn och det är hennes uppfostran det är fel på, 

vilket går att koppla till tanken om att den goda modern ska ha fullständig kontroll över sitt 

barns utveckling. Mackenzie (2017) och Damaske (2013) redogör även i sina respektive 

artiklar för barncentrerat föräldraskap, något som innebär att mammorna nedprioriterar sina 

egna behov för att placera barnet i centrum av sina liv. Detta är något som flera av 
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respondenterna i chattråden rekommenderar till de ångerfulla mammorna; att de borde släppa 

sina tidigare liv och lägga allt fokus på barnet.  

 

Vidare beskriver McMahon (1995, citerad i Donath, 2015b) hur kvinnans feminina identitet 

stärks av kärleken hon visar sitt barn. Därav kan en kvinnas femininitet ses som en produkt 

av hur bra hon är på att gestalta rollen som mamma. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor 

vill skaffa barn för att inte ses som ofeminina kvinnor som inte uppfyller sin roll i samhället 

(Butler, 2007, s. 62–78). Kvinnor blir därför påverkade av att deras feminina identitet stärks 

om de gestaltar modersrollen väl, vilket kan driva kvinnor till att skaffa barn även om de är 

osäkra på om det är något som kommer passa dem. Därför kan även de kvinnor som inte vill 

ha barn bli lockade till att bli mamma just för att kunna bekräfta sin feminina identitet. Det 

finns därav en social press och starka förväntningar kopplat till modersrollen (Donath, 

2015a). Om mammorna inte lever upp till dessa förväntningar känner de sig misslyckade, 

vilket går att relatera till diskursen om den lyckliga modern. I uppsatsarbetet visar analysen 

att mammorna upplever en social press av att framstå som lyckliga på grund av sin roll i 

familjeinstitutionen. Däremot om mödrarna skulle bryta mot diskursen om att vara lyckliga 

kommer omgivningen genast försöka få dem att ha rätt inställning i relation till sitt 

moderskap.  

 

Som sagt har Donath (2015a) konstaterat att mammor specifikt ångrar modersrollen och inte 

sina barn. Betoningen som mammorna i flera studier lägger vid att poängtera att de älskar sitt 

barn kan vara ett sätt att skydda sig från att bli klassade som dåliga mödrar av samhället 

(Donath, 2015a; Moore och Abetz, 2019). Detta var något som visade sig även i vår studie, 

eftersom flera kvinnor framhävde att de älskar sina barn efter att ha beskrivit moderskapet 

som tufft eller att de ångrar modersrollen. Mammorna gjorde detta för betona att moderskapet 

handlar om att ha rätt inställning, och att man måste fokusera på kärleken till sitt barn och 

inte det som är jobbigt. Tvärtom fann Garncarek (2020) i sin studie att vissa mödrar inte 

kunde älska sina barn på grund av sin ånger kopplat till att vara mamma, vilket inte uttrycktes 

av chattanvändarna i uppsatsresultatet. Möjligtvis kan faktumet att ingen uttrycker att de inte 

älskar sitt barn vara på grund av rädslan för att bli sedd som en dålig mamma.  

 

Enligt Matley (2020) samt Moore och Abetz (2019) tycker flera mammor inte om 

moderskapet och att det leder till att de inte heller tycker om vem dem blivit som personer. 

Mödrarna känner på detta sätt på grund av att modersrollen har tagit över deras liv och att de 
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därför längtar tillbaka till livet innan de blev mamma. Det går att koppla till diskursen om 

moderskapet som lyckligt, och att kvinnor som inte känner sig lyckliga när de skaffar barn 

förlorat sin tidigare identitet på grund av modersrollen. Som nämnts i analysen blir gränsen 

mellan att vara kvinna och mamma väldigt tunn när kvinnor får barn och därför blir det svårt 

att vara en egen person skilt från barnet. Att känna sig fast i rollen leder då till att mamman 

upplever moderskapet som en fälla.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 

I det här kapitlet har det beskrivits hur de tre olika diskurserna moderskapet som lyckligt, 

fälla och inställningen till moderskapet tillsammans utgör en diskursordning. Moderskapet 

som lyckligt och fälla står i direkt relation till varandra, även om moderskapet som lyckligt är 

hegemonisk i diskursordningen. Moderskapet som fälla hade inte existerat om moderskapet 

inte sågs som lyckligt. En del av synen på moderskapet som en fälla kommer just från att 

mödrarna hade en förväntan att moderskapet skulle vara lyckligt som sedan inte har infriats. 

Besvikelsen och skammen över att de inte upplever moderskapet på “rätt sätt” skapar en 

känsla av att de är fast i en fälla, mycket också för att de vet att de inte kan ta sig ur 

moderskapet. Även om mödrarna kan lämna bort sitt barn kommer dem alltid att förbli en 

mamma. Därför upplever de moderskapet som en fälla, eftersom de är fast i ett moderskap 

som inte motsvarar deras förväntningar och med ingen tydlig utväg. Diskursen om 

moderskapet som lyckligt ligger även till grund för inställningen till moderskapet, eftersom 

modern för att kunna leva upp till den första diskursen måste ha “rätt” inställning. De tre 

olika diskurserna har analyserats i relation till det socialpsykologiska ramverket och utgör 

därför den sociala praktiken i Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. 

Hur resultatet och analysen besvarar uppsatsarbetets syfte och frågeställningar kommer 

beskrivas vidare i diskussionskapitlet.  
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6. Sammanfattande diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en summering av uppsatsens ämne och övergripande fokus, 

samt vad resultatet och analysen visat i korthet. Därefter kommer teorins och metodens 

implikationer för resultatet och analysen att redogöras för. Avslutningsvis presenteras några 

övergripande slutsatser och förslag på vidare forskning.   

 

6.1 Summering 

Studien har börjat fylla en kunskapslucka ur en svensk kontext när det kommer till att 

utforska hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med att vara mamma blir 

bemötta. I kontrast till detta uppsatsarbete kommer den tidigare forskningen inom 

ämnesområdet från bland annat länder som Israel, Polen och främst Storbritannien. Likt 

denna studie har majoriteten av tidigare undersökningar använt sig av internetforum och 

chattrådar som underlag för datainsamling. Däremot har endast ett fåtal tillämpat 

diskursanalys som metodverktyg, vilket skiljer detta uppsatsarbete ytterligare från tidigare 

studier inom ämnesområdet.  

 

Frågeställningarna i uppsatsen handlade om vilka moderskapsdiskurser som uttrycks på 

Familjeliv och om varför dessa mödrar upplever ånger och tvivel i förhållande till 

modersrollen. I kapitlet resultat och analys identifierades tre diskurser; moderskapet som 

lyckligt, en fälla och inställningen till moderskapet. När det kommer till varför mammor kan 

uppleva ånger och tvivel i förhållande till modersrollen bottnar det i om modern lever upp till 

diskursen om moderskapet som lyckligt. Om mamman inte uppfyller diskursen om 

moderskapet som lyckligt kan hon känna sig inlurad i modersrollen, eftersom förväntningarna 

om moderskapet inte motsvarar moderns faktiska upplevelser av att vara mamma. Av den 

anledningen blir moderskapet som en fälla. Är modern samtidigt inte motiverad till att eller 

vet hur hon ska använda emotionellt arbete för att få “rätt” inställning till moderskapet 

kommer hon sannolikt att utveckla känslor av ånger och tvivel i relation till modersrollen.  

 

6.2 Teorins och metodens implikationer för resultatet och analysen  

En tänkbar utveckling av det teoretiska ramverket hade varit att använda Goffmans 

dramaturgiska perspektiv som en mer övergripande teori. Visserligen har Goffmans begrepp 

fasad och i viss mån framträdande använts, men inte i en sådan stor utsträckning. Om det 

dramaturgiska perspektivet hade tillämpats som hegemonisk teori hade detta möjliggjort för 
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att analysera kommunikationen mellan chattanvändarna på ett djupare plan. Närmare bestämt 

hur chattråden i sig påverkar hur mödrarna valt att uttrycka sig och interagera med varandra. 

Istället valdes ramverket ut med åtanke att möjliggöra för en analys av diskurserna som 

framträder på chattforumet och hur de förhåller sig till varandra. Det socialpsykologiska 

ramverket fyller därav funktionen den är ämnade att fylla, eftersom det går att dra slutsatser 

om moderskapsdiskurserna. För att sammanfatta har fokuset legat på diskurserna och hur de 

kommer till uttryck och inte på chattforumet som ett socialt rum och dess betydelse för 

kommunikationen. Av samma anledning ansågs symbolisk interaktionism inte vara en 

lämplig teori för uppsatsarbetets syfte och frågeställningar. Därför presenterar uppsatsarbetet 

ett nytt teoretiskt perspektiv jämfört med den tidigare forskningen som framförallt tillämpar 

diskursanalys eller symbolisk interaktionism som teori.  

 

När det kommer till hur valet av metod påverkat uppsatsens upplägg, analys och resultat är 

valet av att göra en kritisk diskursanalys och att använda sig av chattrådar som datamaterial 

avgörande. I och med att termen “diskurs” tolkas olika beroende på teori kan användandet av 

en annan diskursteori ha lett till ett annorlunda resultat. Nackdelen med att tillämpa en 

diskursanalys baserat på chattrådar och inte intervjumaterial blev tydlig vid datainsamlingen. 

Genom att analysera chattinlägg gavs nämligen ingen möjlighet till att ställa följdfrågor till 

chattanvändarna. Till exempel gick det inte att fråga om Thereses partner var en man, kvinna 

eller något annat. Det fick i sin tur implikationer för den teoretiska analysen av 

datamaterialet, eftersom partnerns könstillhörighet har betydelse vid tillämpningen av Judith 

Butlers genusteori. Av den anledningen hade det varit användbart om det hade gått att 

interagera mer direkt med chattanvändarna.  

 

Ytterligare en fundering kring metoden är om mängden datamaterial hade kunnat utökas för 

att stärka resultatets och analysens tillförlitlighet. Som tidigare nämnts analyserades 83 

stycken chattinlägg, vilket bedömdes skulle kunna leda till en teoretisk mättnad. Däremot 

kom det fram i kodningsprocessen att längre segment av datamaterialet var okodningsbara, 

eftersom vissa chattinlägg inte var relevanta i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. För att ge ett exempel förekom en längre diskussion mellan flera 

chattanvändare om ensamheten på ålderdomshem, vilket inte kunde kopplas till 

moderskapsdiskurser eller varför vissa mödrar upplever ånger och tvivel i samband med 

modersrollen. Trots detta uppnåddes en teoretisk mättnad i uppsatsarbetet, men en större 

mängd datamaterial hade möjligtvis kunnat stärka studiens tillförlitlighet. Vidare hade valet 
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av att enbart använda sig av en chattråd från Familjeliv inverkan på resultatets överförbarhet. 

Dock sågs detta som det bästa valet för att kunna studera hela interaktionen mellan 

chattanvändarna, eftersom det finns en risk att chattinläggen blir isolerade från sina 

sammanhang om inte hela konversationen analyseras.  

 

6.3 Slutsatser och implikationer för vidare forskning 

Detta uppsatsarbete har ämnat att försöka börja fylla en kunskapslucka ur en svensk kontext 

om hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med att vara mamma blir bemötta. 

En viktig upptäckt är att moderskapsdiskurserna är starkt relaterade till varandra, där 

diskursen om moderskapet som lyckligt kan ses som överordnad moderskapet som en fälla 

och inställningen till moderskapet. Diskursen om moderskapet som lyckligt kan i sin tur ses 

som underordnad diskursen om den goda modern, eftersom egenskaper som är förknippade 

med den senare är att vara lycklig och värdera modersrollen som värdefull. Det återfanns 

vissa spår av diskursen om den goda modern i uppsatsarbetets datamaterial, men den 

presenterats inte som en egen diskurs på grund av att den hänger tätt samman med 

moderskapet som lyckligt. Anledningen till att mödrarna upplever moderskapet som en fälla 

bottnar i att de inte lever upp till diskursen om moderskapet som lyckligt. Om mammorna 

inte vill eller vet hur de ska använda sig av emotionellt arbete för att få “rätt” inställning till 

modersrollen kommer de som en konsekvens att känna sig fast i moderskapet, vilket i sin tur 

leder till att mödrarna känner ånger och tvivel i samband med att vara mamma. Vad som kan 

konstateras är att modersrollen inom institutionen om familjen utövar en stor påverkan på hur 

kvinnor förväntar sig att moderskapet ska bli och vara.  

 

I en kritisk diskursanalys bör slutsatserna vara kritiska och politiska. Utifrån datamaterialet 

går det att konstatera att bilden av moderskapet styrs av familjeinstitutionen och 

moderskapsdiskurser, vilket för vissa kvinnor kan vara begränsande. Närmare bestämt 

upplever sannolikt mammor som inte lever upp till modersrollen inom institutionen av 

familjen och olika moderskapsdiskurser ett utanförskap. Det kan sättas i relation till att 

många mödrar delar förväntningen om att moderskapet ska bli lyckligt och att de kommer bli 

en god moder. Pressen på mödrar att anpassa sig till modersrollen är en form av 

kvinnoförtryck, eftersom det grundar sig i en patriarkal struktur som vill kontrollera kvinnan. 

Därför kan insikterna om hur vi talar om moderskapet förhoppningsvis leda till en större 

medvetenhet om hur pass ensidig modersrollen är.  
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Studieresultatet kan i bästa fall inspirera till flera undersökningar inom ämnesområdet, men 

även ur flera olika kontexter eller väcka nya frågor. Något som kan vara intressant att 

undersöka är hur olika familjesammansättningar påverkar en mammas upplevelse av sitt 

moderskap. Då går det att studera om upplevelserna kring att vara mamma skiljer sig mellan 

ett heterosexuellt och lesbiskt par. För att vara mer specifik, upplever lesbiska kvinnor som 

fött barn via spermadonation ånger och tvivel på samma sätt som heterosexuella kvinnor? 

Om det skulle skilja sig åt, spelar avsaknaden av en biologisk man i relationen någon roll? 

Ytterligare ett förslag är att studera om kvinnor som inte fött sina barn upplever ånger och 

tvivel på samma sätt som kvinnor som burit på och fött sina barn. En sådan analys kan både 

innefatta par med ett adopterat barn och lesbiska par, där partnern som inte bar på och födde 

barnet skulle vara studieobjektet.  

 

För att avrunda presenterar denna uppsats en bild av verkligheten. Som tidigare antytts skulle 

troligtvis ett annat metodologiskt perspektiv och datamaterial leda till identifierandet av andra 

moderskapsdiskurser. Mot den bakgrunden kan inte alltför stora anspråk göras med hänsyn 

till uppsatsen slutsatser. För att kunna dra större slutsatser måste flera studier genomföras 

relaterade till ämnesområdet, då gärna med en större mängd datamaterial än vad tidsramarna 

för detta C-uppsatsarbete har tillåtit. Av dessa orsaker har detta arbete enbart börjat som ett 

inlägg i debatten och ett försök till att lyfta och skapa kunskap om hur det är att känna ånger 

och tvivel i samband med moderskapet. Vad som kan konstateras är att mödrars ånger och 

tvivel inför sin modersroll fortfarande är ett relativt outforskat område. Därför väntar vi med 

spänning på vad för upptäckter som kommer göras i framtiden.  
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