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Sammanfattning

Denna studie ämnar att undersöka hur den personliga identiteten påverkas och utvecklas i

samband med att bli förstagångsmamma samt vilka faktorer som bidrar till utvecklingen.

De frågeställningar som undersöks är:

- Hur utvecklas den personliga identiteten av att bli förstagångsmamma?

- Vilka sociala faktorer kan ha en inverkan på utvecklingen av den personliga

identiteten hos förstagångsmammor?

Det empiriska materialet grundas i tio stycken semistrukturerade intervjuer med ett urval av

förstagångsmammor i åldrarna 20-30 år. Intervjuerna hade till syfte att utmynna personliga

upplevelser och föreställningar om identitetens utveckling vid transitionen till att bli mamma.

Resultat analyseras sedan i relation till tidigare forskning, Jenkins teori om identitet samt

Berger och Luckmanns socialisationsteori.

Det resultat som framkom ur studiens empiri är hur övergången till moderskap bidrar till att

den personliga identiteten utvecklas. Detta sker i form av att nyblivna mammor utformar nya

egenskaper de tidigare inte identifierat sig med men som nu blir framstående, exempel på

egenskaper är oro, omhändertagande och ansvarstagande. Vidare framkom tre typer av

påverkansfaktorer som har en inverkan på utvecklingen av den personliga identiteten;

normer, egna mammor samt grupptillhörighet. Normer som förekommer kring mammarollen

finner vi har en inverkan på hur nyblivna mammor agerar, vilket sedan har en påverkan på

den personliga identitetens utveckling. Genom kopplingen till sina egna mammor visar det

även sig hur förstagångsmammor försöker utveckla sin egna identitet i relation till hur de

uppfattar sina egna mammor. Grupptillhörighet som påverkansfaktor skiljer sig från de två

föregående genom att denna snarare hämmar den personliga identitetens utveckling.

Resultatet visade att frånvaron av känslan av tillhörighet till den sociala gruppen mammor

bidrar med en avsaknad av utveckling i rollen som mamma, och även den personliga

identitetens utveckling

Nyckelord: Moderskap, personlig identitet, normer

1



1. Inledning 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Syfte & frågeställning 5
1.3 Disposition 5

2. Tidigare forskning 7
2.1 Identitet 7
2.2 Moderskap 9
2.3 Normer 11

3. Teori 14
3.1 Berger och Luckmanns socialisationsteori 14

3.1.1 Socialisationsfaserna 14
3.2 Richard Jenkins teori om social identitet 16

3.2.1 De tre ordningarna 17
3.2.2 Grupperingar och kategoriseringar 17

4. Metod 19
4.1 Metodologisk ansats 19
4.2 Material 19

4.2.1 Insamlingsmetod 19
4.2.2 Urval och avgränsning 20
4.2.3 Genomförande 21

4.3 Fenomenologisk analys 22
4.4 Tillförlitlighet och äkthet 23
4.5 Etiska överväganden 24

5. Resultat och analys 26
5.1 Transition 26
5.2 Påverkansfaktorer 29
5.3 Föräldrarollen 31
5.4 Grupptillhörighet 34
5.5 Resultatsammanfattning 36

6. Diskussion 38
6.1 Studiens anknytning till tidigare forskning och teori 38

6.1.1 Den sekundära socialisationen 38
6.1.2 Är jag en mamma? 39
6.1.3 Den sociala vs personliga identiteten 41

6.2 Slutsats 42

7. Kritisk diskussion 44
7.1 Teori, tidigare forskning och metod 44
7.2 Framtida forskning 45

2



Referenslista 46

Bilagor 49
Bilaga 1 49

Intervjuguide 49
Bilaga 2 51

Tabell av informanter 51
Bilaga 3 52

Informationsbrev 52
Bilaga 4 53

Deklaration av arbetsinsats 53

3



1. Inledning
1.1 Bakgrund

År 2020 föddes det 112,900 barn i Sverige, av dem var 48,660 barn till förstföderskor, en

statistik som varit sig lik de senaste 10 åren (Socialstyrelsen, 2021). Detta innebär därmed att

cirka 50,000 kvinnors liv förändras markant varje år. Att bli förälder kan ses som en av de

största händelserna som en individ upplever under livet. Föräldrarna har ansvar för ett helt

nytt liv vilket givetvis påverkar och förändrar deras tidigare situation. Förväntningar och

normer om föräldraskap som finns i samhället kan göra att föräldrarna nu många gånger

måste sätta barnets behov framför deras egna (Segers & Cavaliere, 2021). Förändringen som

sker av att lära sig ta hand om den nya familjemedlemmen är inte det enda skifte i individens

liv, utan det kan även innebära en förändring i identiteten hos föräldrarna (Mercer, 2005). Det

är oundvikligt att tillvaron förändras, och med detta kan föräldrarna även uppleva att deras

egna personliga identitet, det vill säga identiteten som är förankrad i känslor, övertygelser och

karaktärsdrag, förändras (Drummond, 2020). Utöver detta tillkommer nya sociala

sammanhang med mönster kring sin nya roll.

Sociala normer och förväntningar som tillskrivs föräldrar blir nu applicerbara på den nya

föräldern vilket kan bidra med ett skifte i dennes upplevelse om hur denne bör agera samt

dess identitetsuppfattning (Laney et al., 2015). Utifrån traditionella normer blir detta även en

större påverkan på mammor då de historiskt sett har attribuerats som den föräldraroll med

störst ansvar för barnet.

Nyblivna mammor kan uppleva sig under den första perioden med barn leva någon annans liv

och inte sitt egna i och med förändringen som skett (Barcley et al., 1997). För en individ i ny

social roll tillkommer förändringar både personligt och socialt, vilket kan vara bidragande

faktorer till utvecklingen av individens självuppfattning (Smith, 2009). Utöver detta kan det

även vara mödosamt för mammorna att släppa sitt tidigare liv, det kan dels vara svårt att se

vänner och bekanta fortsätta umgås som tidigare men själv inte kunna delta på grund av sin

nya situation som förälder. Detta kan skapa ett osäkerhet i föräldraskapet och sin identitet.

Vid övergången till att bli mamma tillkommer även nya förhållningsregler och normer kring

hur en mamma bör agera. Ansvarstagande, osjälvisk och moralisk är begrepp som hänförs

“bra” mammor (May, 2008). I och med den nya sociala kontexten av att vara en mamma på
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det sätt sociala normer tillskriver det så blir det därmed relevant att reflektera över hur detta

kan påverka mammornas identitetsuppfattning. Med grund i detta kommer studien därför

undersöka just hur individens identitet påverkas av skiftet att bli mamma.

Tidigare forskning som finns kring moderskap, normer och identitet visar att ämnet är relativt

välstuderat. Vad som dock är en brist inom den tidigare forskningen är att dessa tre ämnen

sällan binds samman, samt att det sällan diskuteras hur dessa tre relaterar till varandra. Det

som gör det viktigt att undersöka dessa fenomen ti relation är hur det utifrån ett

socialpsykologiskt perspektiv synliggörs hur livsomvälvande händelser ses som en

socialisationsprocess som har en inverkan på individens identitet. Vidare ses den sociala

omgivningen som en given faktor till identitetens utveckling. Med grund i detta finns behovet

av att genomföra en forskning där alla dessa beståndsdelar är i fokus och där relationen

mellan dem diskuteras.

1.2 Syfte & frågeställning

Utifrån de normer och förväntningar som finns kring moderskap är syftet med denna

fenomenologiska studie att frambringa en ökad förståelse för hur förstagångsmammor

identitet påverkas av transitionen till att bli mamma. Vidare är syftet att fylla den

kunskapslucka som finns inom detta område. Studien avgränsas till nyblivna

förstagångsmammor i åldrarna 20-30 år. Motivering till urvalet av åldern är att

livssituationerna för personer i dessa åldrar kan vara väldigt olika vilket kan göra att

förändringen till att bli förälder kan bli väldigt påtaglig.

Frågeställningar som kommer att undersökas är:

- Hur utvecklas den personliga identiteten av att bli förstagångsmamma?

- Vilka sociala faktorer kan ha en inverkan på utvecklingen av den personliga

identiteten hos förstagångsmammor?

1.3 Disposition

I andra kapitlet presenteras den tidigare forskning som finns inom detta område, detta för att

kunna placera vår studie i ett kontext samt bidra med en grund för ämnet. I tredje kapitlet

presenteras de teorier som bidrar med ett grundläggande perspektiv på ämnet, vilka är Jenkins

(2008) teori om identitet samt Berger och Luckmanns (1966) socialisationsteori. I kapitel fyra

presenteras den kvalitativa intervjumetod som studien använder sig av samt den
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fenomenologiska ansats som studien utgår ifrån. Vidare presenteras även en diskussion kring

validitet och reliabilitet samt förs det en etisk reflektion kring metodvalet. I kapitel fem

presenteras det resultat som framkommit under studien samt att det genomförs en analys av

det resultat som framkommit ur det empiriska materialet. I kapitel sex förs en diskussion

kring resultatet kopplat till de valda teorierna samt den tidigare forskningen. I sista kapitlet

presenteras en kritisk diskussion kring teorival och metodval samt förslag till framtida

forskning.
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2. Tidigare forskning
I detta kapitel redogörs det för den tidigare forskning inom studieämnets forskningsfält. De

valda forskningsområdena är: identitetsutveckling, mammarollen och normer. Anledningen

till att tidigare forskning kring normer framläggs förklaras genom att normer har en social

påverkan på individer vilket därmed kan påverka identiteten.

2.1 Identitet

Inom den samhällsvetenskapliga området finns det en stor mängd forskning på identitet och

identitetsskapande. Det kan ofta ses som ett relevant ämne eftersom identiteten ständigt är

med och påverkar individens beteende och hantering av situationer.

Drummond (2020) menar att det finns två olika typer av identiteter – självidentitet och

personlig identitet. Drummond tydliggör hur självidentiteten grundar sig i en mer formell

struktur kring upplevelser och erfarenheter, medan den personliga identiteten är förankrad i

känslor, övertygelser och karaktärsdrag. Den personliga identiteten är mer formbar och

påverkar våra val då vi utifrån våra känslor kan agera på ett sätt som vi anser är moraliskt rätt

(Drummond, 2020). Likt Drummond menar även Kroger och Green (1996) att förändringar i

identiteten ofta uppkommer i samband med att det sker en personlig och intern förändring,

vilket kan vara en stor händelse i livet som på så sätt påverkar ens identitet. Detta förankras

till denna studie då samtliga informanter nyligen blivit mamma och därmed genomgått en

stor förändring i livet.

Vidare förklarar Terry et al. (1999) att ens personliga identitet har en stark påverkan i

individens beteende och de intentioner personer har, baserat på den personliga identiteten kan

en persons handlingar nästintill förutspås. Detta är relevant för den sociala gruppen mammor

och hur det kan komma att påverka individerna identitet baserat på de normer som den

gruppen tillskrivs. Normerna som finns i samhället kommer även att påverka personens

identitet under förutsättningen att den känner sig inkluderad och tillhörande den specifika

gruppen normerna tillskriver, står personen utanför gruppen kommer identiteten inte påverkas

i samma mån.

Burke (2006) menar å andra sidan att trots det att identiteten förändras så finns det olika delar

som kan ändras. Han menar att det finns olika betydelser av ens identitet vilket kan vara ens
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position ställt till gruppen, ens rollinnehavande eller vem man är som person. Vidare menar

Burke att förändringar kring identiteten sker långsamt över tid och de har en djupare mening,

såsom att passa in i nya situationer, vilket kan ses som en effekt av socialisering då personen

tar sig an nya roller i nya sammanhang. Om inte identiteten passar in i situationen, och inte

kan ändra den, så kommer identiteten successivt börja att anpassa sig för att på så sätt få

kontroll över situationen. Detta kan kopplas till moderskap då dessa kvinnor sätts i ett nytt

sammanhang och får därmed en ny social roll som mamma.

Likt det Burke (2006) menade med att utvecklingen av en identitet är något som är ständigt är

i förändring, hävdar också Schwartz et al. (2011) att identitetsprocessen ständig fortgår. Vad

som dock skiljer sig från Burke (2006) är att Schwartz et al. (2011) menar att individen själv

har möjlighet att påverka utvecklingen. Schwartz et al. menar att individen utvecklar en ny

identitet när den sätts i ett nytt sammanhang, detta för att identiteten utmanas med den nya

informationen individen får. Sedan är det individen själv som har en uppgift i att avgöra hur

tillfredsställande och överensstämmande med självet den nya identiteten tycks vara. Därav

menar Schwartz et al. att processen är ständig och att detta bidrar till en utveckling och ett

utforskande av identiteten.

Givet av den tidigare forskning som finns inom ämnet dras slutsatsen om att identiteten är en

viktig aspekt att ha i åtanke då den ständigt påverkas av och påverkar andra människor.

Eftersom forskare menar på att identiteten är en ständig process som utvecklas utmed de

utmaningar och situationer individen ställs inför är det en relevant aspekt att även ha med i

denna undersökning eftersom målgruppen som undersöks kommer ha genomgått en

förändring i livet i samband med att de blivit mamma, vilket på så vis kan ha påverkat

identiteten. Vidare kommer denna uppsats att fokusera på förstagångsmammors utveckling av

den personliga identiteten eftersom den innefattar individens självuppfattning och en egen

reflektion kring sin självupplevda identiteten, vilket gör den identitetstypen relevant för att

uppfylla studiens syfte.

I forskningen om identitet kan man se en tydlig avsaknad av koppling till moderskap. Det

finns en mängd forskning kring identitetsskapande och hur den påverkas av olika fenomen,

men identiteten i relation till att bli förstagångsmamma lämnar en kunskapslucka där dessa

två aspekter inte berörs.
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2.2 Moderskap

Tidigare socialpsykologisk forskning inom identitet har till viss mån berört

identitetsutvecklingen av mödrar, men inte i den mån att det finns tillräckligt mycket

underlag för att förstå fenomenet vilket bidrar till en kunskapslucka. Den tidigare forskning

som finns inom ämnet berör till största del identitetsutveckling hos mammor utifrån mer

specifika problematiserande kontext, som till exempel förlossningsdepression. I denna studie

söker vi att få en bredare grund till ämnet utifrån en mer generell mening i hur kvinnors

identitet påverkas av att bli mammor. Forskningen som framförs nedan är den lilla skala

underlag vi har funnit som kan bidra med kunskap inom den mer generella förståelsen av

mammors identitetsuppfattning.

Transitionen till att bli förstagångsmamma är enligt samtliga artiklar en livsomvälvande

upplevelse (Arendell, 2000; Heisler et al., 2008; Barcley et al., 1996; Smith, 1998; Laney,

2008). Arendell (2000) försöker i sin artikel fastställa vad moderskap innebär. Han beskriver

en skillnad mellan att vara en mamma ur ett biologiskt perspektiv, det vill säga en kvinna som

fött ett barn, till moderskap som enligt honom innebär själva akten av att uppfostra ett barn.

Enligt Arendell är moderskap en dynamisk process där relationen mellan mamman och barnet

är i ständig utveckling av varandra. Vidare så påpekar han hur övergången till att bli mamma

kan förstärka kvinnans könsidentitet genom att nu vidta rollen av mamma som historiskt sett

varit väldigt förknippat med femininitet utifrån samhälleliga normer. Det Arendell vill påvisa

med sin artikel är hur förstagångsmammor genomgår personliga förändringar på många plan

vilket har en stor påverkan på dennes självupplevelse och utveckling. Denna studie utgår från

Arendells definition av moderskap.

Enligt Heisler et al. (2008) förklaras denna övergång ha stor påverkan för mammor både

biologiskt och även socialt. Utifrån den biologiska aspekten så medför födseln av ett barn

hormonella- och fysiska förändringar som kan ha en påverkan på att mammors

självupplevelse förändras. Den sociala aspekten som enligt författarna har en påverkan på

mammors identitetsuppfattning är normer om hur en som mamma bör vara, tillfredställning

till sin partner samt brist på socialt umgänge utanför familjen.

Barcley et al. (1996) diskuterar även i sin studie aspekterna som Heisler et al. (2008) nämner

som en påverkan på mammors identitetsuppfattning och betonar den avsevärda influens

transitionen till mamma har på kvinnor. Barcleys et al. (1996) studie syftar till att undersöka

de mer specifika aspekter som påverkar en förändring i kvinnors identitetsuppfattning när de
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går in i moderskap. För att summera studiens resultat framförs ett citat som enligt författarna

ger en betydelsefull sammanfattning av det studien fann:

...from the onset of labor to the destination, child bearing requires an exchange of a

known self in a known world to an unknown self in an unknown world. (Rubin, 1984,

s. 52).

Det som grundar författarna till att framföra detta citat av Rubin (1984) är att de genom sin

studie funnit att moderskap har en genomgripande rekonstruktion av kvinnors

identitetsuppfattning när de blivit mammor. Författarna förklarar att rekonstruktionen av

identiteten inte är bundet till ett specifikt skede i kvinnors övergång till mammor utan kan ske

i det tidiga stadiet av graviditeten så väl som månader efter barnet fötts.

Om kvinnor börjar uppleva sig själva som mammor redan i början av graviditeten, eller vid

senare skede som vid födseln av barnet, kan variera mycket från kvinna till kvinna. Smith

(1998) utför i sin artikel en fenomenologisk analys som grundas i intervjuer av kvinnor under

graviditeten för att undersöka hur identitetsuppfattningen förändras under denna period.

Studien grundas i att kvinnors identitet förändras under graviditeten eftersom deras fokus

vänder från den tidigare mer publika sociala synen till fokus på världen som

familjeorienterad.

I sin studie fann Smith (1998) att graviditeten fungerar som en mental förberedelse till

kvinnors nya “jag” som mammor. Han förklarar graviditeten som en viktig period för kvinnan

att skapa en ny självbild och genom denna process känna sig mindre främmande sin egna

identitet när barnet väl fötts. Denna utvecklingsgång kan däremot påverkas av om

graviditeten är planerad eller inte. I sin studie fann Smith att kvinnor som inte hade planerat

att bli gravida hade svårare för att finna känslan av moderskap under graviditetens gång vilket

bidrog till en stress av att denna identitetsuppfattning även skulle dröja när barnet väl fötts.

Stressen grundades i att kvinnorna kände åtrå till att verkligen identifiera sig som mammor.

Även Barcley et al. (1996) diskuterar stress utifrån denna aspekt. Däremot framför de i sitt

resultat att de funnit att denna anspänning har en tendens att avta när barnet fortgår till mindre

krävande och mer personligt interagerande med mamman. Genom detta upplever mammorna

en ny känsla av närhet med sitt barn vilket även bidrar med en starkare tillgivenhet som

mamma.
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Stressen kring sin identitetsuppfattning som nybliven mamma som Smith (1998) samt

Barcley et al. (1996) diskuterat återkommer utifrån en liknande, men ändå skiljaktig, aspekt i

en studie av Laney (2008). Laney undersöker i sin studie hur kvinnor upplever sig själv som

mammor. I sin artikel förklarar hon att hon utifrån sin undersökning funnit att ett

förekommande fenomen hos nyblivna mammor är känslan av att de förlorat en del av sig

själva. Detta ger en intressant koppling till Smiths (1998) studie. Smith klarlade som tidigare

nämnt en avsaknad av ny identitet hos nyblivna mammor medans Laneys (2008) resultat

uppvisar en avsaknad av deras “gamla” identitet. Dessa två teorier kan ses som

motsägelsefulla ställt mot varandra men sådant är nödvändigtvis inte fallet.

Identitetsupplevelse samt dess förändring är komplext och varierar från person till person.

Genom att ställa dessa två studieresultat parallellt ges ett intryck av att transitionen av att bli

mamma medför blandad identitetsuppfattning.

Utifrån den tidigare forskning som finns inom ämnet moderskap finner vi att det sker stora

förändringar både internt och externt hos individen vid transitionen till mamma. Med denna

grund är det relevant för denna studie att ta vid denna forskning och fördjupa den.

2.3 Normer

Normer är ett ämne som har undersökts i väldigt hög utsträckning inom det sociala

forskningsfältet. Socialpsykologer har fokuserat på de sociala funktionerna kring normer och

hur de motiverar individer till handlande och utveckling av identiteten. Eftersom denna

studien delvis har till syfte att undersöka vilka påverkansfaktorer som kan ha en inverkan på

mammors identitetsuppfattning ser vi det av relevans att närmare undersöka normer. Normer

är som sagt ett välstuderat ämne, men som saknar forskning kopplat till dess relation med

förstagångsmammor. Vi har valt att i detta kapitel använda oss av forskning som berör

sociala- samt gruppnormer. I det sociala sammanhanget som moderskap bidrar med kan det

tänkas finnas en mängd normer som tillskrivs mammor, samt att den nyblivna mamman

placeras in i en ny gruppidentifikation de tidigare inte varit del av - mammor. Genom att

redogöra för tidigare forskning gällande normer vill vi skapa en grundläggande förståelse i

ämnet som sedan förhoppningsvis går att applicera på påverkansfaktorer hos mammors

identitetsuppfattning.
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Enligt Young så innebär sociala normer sedvanliga beteenderegler som samordnar våra

interaktioner med andra individer. Författaren förklarar att normer följs av flera anledningar,

bland annat av rädsla eller vinstmässiga skäl, men den starkaste anledningen är det sociala

fenomenet. Det han menar är att det inte krävs ett starkt upprätthållande av normer för att det

ska följas utan det som krävs är att individen endast föreställer sig att andra människor hade

agerat på ett sätt så gör denne också det. I relation till mammarollen kan detta tänka sig ha en

inverkan på hur mammorna själva agerar.

Feldman (1984) beskriver gruppnormer likt Youngs (2007) förklaring av sociala normer men

framför de mer som som de informella regler som grupper antar för att reglera

gruppmedlemmarnas beteende. Även om dessa normer sällan är nedskrivna eller öppet

diskuterade så har de ofta ett kraftfullt och konsekvent inflytande på gruppen och dess

medlemmar. Författaren förklarar att dessa typer av normer bildas och upprätthålls av

individer med avseendet att agera utifrån beteenden som har en betydelse för gruppen och

dess samhörighet, bortser gruppmedlemmar från normerna så skapar denne en negativ

koppling till gruppen. Gibson (1992) betonar hur starka banden kan vara mellan mammor

som upplever tillhörighet till mammor som en social grupp. Mycket av deras utveckling och

handlande grundas i gruppens normer och utifrån Gibsons studie framkom det att mammor

har en stark vilja till att känna en tillhörighet till gruppen.

Den inverkan som gruppnormer har på individen utforskar Christensen et al. (2004) närmare i

deras studie. Författarna undersöker vilken påverkan gruppidentifikation har på individens

välmående. De förklarar att av alla de normer som har en påverkan på individen så är det

gruppnormerna som är extra kraftfulla. Anledningen till det är dessa normers starka påverkan

på individens självupplevelse och känsla. Genom att följa gruppens normer och på så sätt

känna tillhörighet så minskar individens känsla av alienation och förstärker dess positiva

känslor om sig själv. Effekten som dessa normer har på individen nämner författarna kort som

två olika typer av sociala normer: deskriptiva normer samt förebyggande normer.

Reno et al. (1993) förklarar i sin artikel mer utförligt effekten av deskriptiva- och

förebyggande normer. Deskriptiva normer syftar till de saker som de flesta personerna gör i

en specifik situation, medans förebyggande normer snarare specificerar vad en bör göra i

denna specifika situation. För att undersöka effekten av dessa två typer av normer utförde

författarna en studie där de ville se hur dessa normer influerade individers beteende. Det som

de fann var att förebyggande normer har en starkare effekt på individens beteende. När
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individer blev varse om hur de skulle bete sig i en specifik social situation så gjorde dem det i

högre grad, medans när de inte visste det utan endast följde vad andra individer gjorde så

åtföljdes inte situationens normer i samma utsträckning. I studiens resultat påvisades det att

individer har en stor benägenhet att följa normer som starkt etablerats.

Som en sammanställning av denna tidigare forskning gällande normer ges en förståelse av att

det är en starkt bidragande faktor till individens utveckling och agerande. Utifrån detta finner

vi förhoppningsvis ett underlag som kan bidra till att förstå normer som en påverkande faktor

till en identitetsutveckling vid transitionen till moderskap.

Samtliga tre forskningsområden; identitet, moderskap och normer är alla relevanta för vår

undersökning av hur identitetsutvecklingen hos mammor ter sig samt vilka faktorer som kan

ha en påverkan på förändringen. Genom att knyta samman dem och i sin tur bidra med nytt

empirisk material kommer förhoppningsvis ett resultat av forskningsfrågorna att påvisas.
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3. Teori
I detta kapitel framläggs de två teorier som studien grundar sig på; Berger och Luckmanns

(1966) socialisationsteori samt Jenkins (2008) identitetsteori. Dessa två teorier har till syfte

att genom dess socialkonstruktivistiska utgångspunkt ge en förankring i moderskap som en

socialisationsprocess samt dess relation till utvecklingen av identiteten.

3.1 Berger och Luckmanns socialisationsteori

Berger och Luckmann (1966) har i sin bok The social construction of reality utformat sin

teori om människan som den centrala delen i samhällets uppbyggnad utifrån fenomenologi

och teoretiker som Durkheim, Marx, Weber och Mead. De anser att samhället bygger på

socialt konstruerade verkligheter som grundas i habitualisering, vilket enligt dem innebär de

samhällsmönster och strukturer som skapas i följd av sociala interaktioner och handlingar

som upprepas tills de blir nästintill förutsägbara och sker omedvetet. Vidare menar de att

habitualisering grundar sig i att de upprepade handlingarna ses som sociala normer och att det

är denna habitualisering som skapar en riktning för individens framtida valmöjligheter.

Teoretikerna förklarar inte heller endast verkligheten och samhället som skapad av

människan, utan även människan som en konstruktion av verkligheten och samhället. Det är

en tvåvägsprocess där båda delarna har sin påverkan på varandra. Med grund i detta

diskuterar teoretikerna individens socialisation uppdelat i två faser; den primära och den

sekundära.

3.1.1 Socialisationsfaserna

Berger och Luckmanns (1966) teori lägger stor vikt i samhällets konstruktion men för denna

uppsats så är den individuella utvecklingen mer av intresse. Detta eftersom vi vill fokusera på

hur förstagångsmammor utformas och påverkas av olika faktorer i sin omgivning. Med grund

i detta är det av relevans att först specificera de socialisationsfaser som teorin utgår ifrån. Den

primära socialisationen sker under individens första år i livet och innebär den grundläggande

socialiseringen och internaliseringen av individen. Det som menas med detta är den

sociokulturella omgivningen samt närmast anhörigas påverkan på individens utveckling av

dess objektiva och subjektiva verklighet samt identiteten. Det Berger och Luckmann menar

med “verklighet” är den uppfattning individen har om sin samhälleliga omgivning. Den

objektiva verkligheten är de etablerade normer och mönster i samhället som har en påverkan
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på individens syn på verkligheten, medans den subjektiva syftar till den verklighet som

individuellt upplevs och varierar från person till person.

Det som Berger och Luckmann (1966) anser är övergångsfasen från den primära till den

sekundära socialisationen är när individen börjar applicera “den generaliserade andre”.

Begreppet myntades av Mead (1976) och innebär den samling av hela samhällets attityder i

form av förväntningar och normer på roller. När individen börjar applicera detta börjar denne

identifiera sig med andra aktörer i sin omgivning och på så sätt även utveckla sin egna

självbild utifrån hur denne ser de andra. Den sekundära socialisationen kommer till följd av

den primära och innebär de efterföljande processer som leder den redan socialiserade

individen till ny rollspecifik kunskap i deras objektiva verklighet. Denna process sker mer

undermedvetet och bidrar till att underlätta för individen i nya sociala förbindelsen. I denna

fas lär sig individen nya institutionaliserade beteenden i mindre grupper utifrån denna grupps

beteendemönster som är befästa av dess medlemmar. Detta blir relevant då moderskap ses

som en sekundär socialisation där mammorna nu tillskrivs nya sociala förbindelser och

grupper. Till skillnad från den primära socialisationsfasen som sker början av individens liv

så är den sekundära fasen en återkommande process under alla de nya sociala sammanhang

och grupper individen införlivas i genom hela livet.

Samspelet som Berger och Luckmann (1966) beskriver mellan individen och samhället i form

av dess dialektiska relation i den sekundära socialisationsfasen kan ses som ett verktyg för

förklara hur mammor kan påverkas av sin nya samhällsroll. Moderskap kan ses som en

institution med dess etablerade mönster och subjektifieringar. Genom att de nyblivna

mammorna lär sig förhålla sig till denna nya institution så internaliseras denna nya subjektiva

verklighet i deras objektivitet vilket bidrar till en utveckling i deras inre känslor och

självuppfattning.
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3.2 Richard Jenkins teori om social identitet

I boken Social identity (2008) förklarar Jenkins att för att förstå identiteter, om vad de är och

hur de fungerar, så behöver ett perspektiv av att se identiteten som en ständig process

utvecklas. Jenkins utvecklar i denna bok Tajfel och Turners (1979) tidigare teori om social

identitet som i ständig påverkan av den sociala kontexten. Jenkins (2008) menar att

identiteten är föränderlig och den utvecklas genom interaktion med andra människor. Barn lär

sig tidigt att se sig själv utifrån och att därmed internalisera de normer och värderingar som

finns i samhället. Detta är en stor del i identitetsskapandet och det är något som pågår hela

livet, vilket gör att identiteten är en ständig process. Identiteten är inte något som skapas och

bestäms av individen själv utan det är en process som utvecklas i ett förhållande mellan

samhället och individen.

En stor del av identitetsskapande har sin grund i språket, genom det kan individen förstå

andra men även förstå hur de ser på en själv (Jenkins, 2008). Därav blir identiteten något som

ses både ur ett individuellt perspektiv men även ur ett samhälleligt perspektiv. Identiteten är

alltså uppbyggd av sociala konstruktioner där identiteten påverkas av andra individer i

samhället. Denna process kallar Jenkins för “the internal-external dialectic of identification”,

att trots det att alla människor är unika så påverkas alla av samhället. Individen vill att

samhället ska bekräfta identiteten och är därmed villig att förändra identiteten för att bli

bekräftad. Detta gör att individen kommer att påverkas av vad andra personer tycker men

även vad individen tror att andra personer tycker. Beroende på vilken respons en individ får

på en handling eller ett beteende kommer identiteten att påverkas.

Vidare grundar sig en stor del av identiteten i normer kring hur saker ska vara, vilket tydligt

kan kopplas till moderskap och de normer som finns kring det. Jenkins (2008) menar att

beteendemönster kan förklaras som att ha blivit institutionaliserade i samhället under en lång

tid och därmed blivit etablerade som normer. Genom dessa normer förstår individerna hur de

bör bete sig för att passa in men därmed även vad som är fel att göra. Dessa institutioner lever

vidare genom att individerna följer dem vilket innebär att institutionerna skapar en form av

idealbild av samhällsindividen. Individerna kommer därmed att agera utifrån samma agenda

vilket gör att institutionerna kan ses som en form av kontroll.
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3.2.1 De tre ordningarna

Jenkins (2008) teori om social identitet bygger på tre ordningar som förklarar individens

identitet och det sociala samhällets dialektiska förhållande. Dessa tre ordningar innefattar den

individuella ordningen, interaktionsordningen samt den institutionella ordningen. Den

individuella ordningen bygger på ett mikroperspektiv som syftar till att förklara det

internaliserade samt det externaliserade hos individen. Det som menas är vilka uttryck som

individen speglar utåt men samtidigt det som händer inom denne, vilka känslor tankar och

identitetsuppfattningar den har. Interaktionsordningen syftar till hur individens identitet

påverkas av sociala interaktioner med utomstående. Jenkins betonar denna ordning av vikt för

att förstå vilken effekt interaktioner med andra individer har för identitetens utveckling. Den

institutionella ordningen bidrar, enligt Jenkins, med ett makroperspektiv för att förstå

individens identitet. Denna ordning skapar en förståelse för hur identiteten utvecklas av

identifiering med grupper och samhälleliga normer. En del av denna ordning bygger på hur

institutioners etablerade mönster utgör en kollektiv förståelse för hur saker bör gå till vilket

sedan bidrar till utveckling av individen.

Genom en förståelse av dessa tre ordningar kan en analys av mammors identitetsutveckling

att genomföras. Dessa ordningar bidrar med en förståelse kring interna och externa faktorer

som kan komma att påverka identiteten, vilket är av vikt för denna studie.

3.2.2 Grupperingar och kategoriseringar

Likt att individer vill att samhället ska bekräfta dem vill även sociala grupper bli bekräftade

av samhället. Genom att individer hittar likheter till varandra kommer sociala grupper att

uppstå, vilket även kommer att öka avståndet till personer som inte tillhör gruppen. Jenkins

(2008) menar dock att individer kan tillhöra flera olika sociala grupper och även att individen

byter identitet beroende på vilket sammanhang den befinner sig i, vilket gör att individens

identitet är multidimensionell. Detta blir relevant då förstagångsmammor kommer att hamna i

en ny social grupp där nya normer och beteendemönster kan finnas.

Människan har ett behov av att kategorisera saker, detta för att underlätta sin vardag genom

att veta vad som är vad och hur det ska behandlas (Jenkins, 2008). Detta görs även med

människor, eftersom det simpelt går att placera de i olika fack och tillskriva dem till en grupp,

för att veta hur människorna kommer bete sig samt hur ens agerande mot dessa bör vara.
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Genom dessa sociala grupper bildas även ett “vi” och ett “dem” där det finns gränser för vilka

som inkluderas och vilka som exkluderas.

Jenkins (2008) talar även om virtuella och nominella identiteter. Dessa två begrepp syftar till

att beskriva upplevelsen av identiteten. Den nominella identiteten är kan beskrivas som den

“stämpel” individen har på sin identitetet, medans den virtuella identiteten innebär hur

individen upplever denna identitetsstämpel. Den virtuella identiteten ses ofta som som den

upplevda identiteten medan den nominella ses som den kategoriserade, vilket innebär att man

via den nominella delar upp människor i kategorier och därmed tillskriver dem ett “dem” men

den behöver inte nödvändigtvis stämma överens med den faktiska identiteten. Detta kan

förstås i relation till hur mammor kan bli tillskrivna identiteten “mamma” och hur mammorna

sedan upplever denna stämpel.
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4. Metod
Nedan presenteras metoden som används i denna studie samt även en förklaring till hur den

har applicerats. Vidare diskuteras urvalet och det förs även en diskussion kring validitet och

reliabilitet samt att etiska reflektioner presenteras.

4.1 Metodologisk ansats

Studien grundar sig i en fenomenologisk ansats då undersökningen syftar till att undersöka

kvinnors uppfattning om fenomenet att bli mamma samt dess påverkan på deras identitet.

Denna ansats används för att studera en exakt uppfattning. Dahlberg et al. (2008) menar att

med hjälp av fenomenologi kan man söka en förståelse för ett fenomen och en situation på

det sätt som individen själv har konstruerat det. Inom fenomenologin är det ofta vardagliga

fenomen som undersöks, i detta fall fenomenet att bli mamma. Dahlberg et al. menar även att

man inte studerar objekt och händelser i sig utan fokuset ligger snarare på hur individerna

faktiskt har upplevt dessa själva, och hur de sedan tillskriver mening till sina upplevelser. Den

fenomenologiska metoden lägger vikt i “openness” och i grunden syftar den till att bortse från

forskarens tidigare tankar kring ämnet och därmed istället låta undersökningsobjektet leda

analysen och resultatet.

4.2 Material

4.2.1 Insamlingsmetod

Eftersom syftet var att studera hur personliga identiteten påverkas och utvecklas i samband

med att bli förstagångsmamma, samt vilka faktorer som kan påverka denna transition av

identiteten, var metoden för denna undersökning kvalitativa intervjuer. Genom denna metod

möjliggörs det att få personliga och mer djupgående perspektiv av det ämnet som studien

berör (Bryman, 2018). Med hjälp av intervjuer fick vi även mer djupgående information

kring hur kvinnorna upplevde denna situation då denna metod tillåter informanterna att själva

berätta sina om sina upplevelser, känslor och erfarenheter. Detta är en metod som tillåter

informanterna att prata relativt fritt kring ett ämne vilket på så sätt tillåter oss att komma

närmare deras personliga förståelse kring det.

Valet av intervjuer som metod motiveras ytterligare då forskningen antar en fenomenologisk

ansats och denna metod tillåter oss att gå mer på djupet. Med hjälp av denna metod hoppades

vi därmed att syftet och frågeställningarna kunde uppfyllas.
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Samtliga intervjuer utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) där relevanta teman och frågor

tas upp. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att de utgick från intervjuguiden

men beroende på vad informanten svarade fanns det möjlighet att frångå guiden för att på så

sätt fördjupa oss i det som informanten pratade om, dock för att sedan återgå till guiden för

att upprätthålla den röda tråden i intervjun och inte glömma viktiga punkter (Bryman, 2018).

Anledningen till att intervjuerna var semistrukturerade motiveras genom att vi ville ge

informanterna möjlighet att prata själva utan att vara direkt bundna till en fråga samt att vi

ville ha möjlighet att ställa följdfrågor om det uppkom något intressant som skulle vara

relevant för våra frågeställningar.

Samtliga intervjuer spelades in efter informanternas godkännande, detta för att underlätta

transkriberingen och inte missa viktiga aspekter i informanternas intervjuer.

4.2.2 Urval och avgränsning

Den urvalsgrupp som användes i denna studie var kvinnor som fött sitt första barn inom de

två senaste åren. Detta motiveras genom att det har skett i relativt närtid så att informanterna

fortfarande har en starkt förståelse kring deras identitet innan de fick barn, vilket därmed kan

bidra med svar som kommer hjälpa den kommande analysen.

Vidare har vi valt att avgränsa oss till att undersöka kvinnor i åldrarna 20-30 år. Motivering

till urvalet av åldern är att livssituationerna för personer i dessa åldrar kan vara väldigt olika

vilket kan göra att förändringen till att bli förälder kan bli väldigt påtaglig. Trots att detta är

vår avgränsning är vi öppna för att intervjua någon som befinner sig precis under eller över

dessa åldrar. Detta kommer inte ske i första hand utan snarare om vi har svårt att finna

informanter och kommer i kontakt med någon som är aningen äldre eller yngre. Dock

kommer vi stå fast vid avgränsningen att den ska ha fött sitt första barn inom två år, detta då

vi anser att det fortfarande är av vikt för att kunna ge ett relevant svar som kan bidra till att

besvara frågeställningarna.

Eftersom vi valt en relativt specifik målgrupp där ett antal krav på intervjupersonen måste

uppfyllas så har vi valt att utgå ifrån ett kriteriestyrt urval (Bryman, 2018). Som tidigare

nämnt är dessa kriterier att de är i åldrarna 20-30 samt att intervjupersonerna är

förstagångsmammor. Att ha ett relativt snävt urval kan bidra med svårigheter att hitta

personer men det kan även bidra med en tydligare syn på de gemensamma mönster som finns
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hos mammors identitetsuppfattning. Vi har även valt att ha flerbarnsmammor samt mammor

som adopterat sina barn som exklusionskriterier från urvalet. Anledningen till att

flerbarnsmammor exkluderas motiveras genom att vi vill att informanterna ska vara relativt

nya i mammarollen. Skälet till att mammor till adopterade barn exkluderas motiveras genom

att deras process till att bli mamma ser annorlunda ut vilket kan göra att det påverkar

identitetsskapandet hos dem.

Eftersom att det är vanligt att nyblivna mammor även har koppling till andra nyblivna

mammor, via exempelvis mammagrupper eller vänner, anser vi att det är relevant att använda

sig av ett snöbollsurval som insamlingsprocedur. Via bekanta hoppas vi på att få tillgång till

ytterligare informanter som är ingår i urvalsramen. Att använda informanter som är bekanta

kan ses som en ogynnsam aspekt då det exempelvis kan vara svårare att förhålla sig helt

objektiv till det som informanten säger samt att det kan påverka informanterna till hur

sanningsenligt de svarar på frågorna (Bryman, 2018). För att förhindra att detta kommer att

påverka vårt resultat kommer den av oss som inte känner informanten att genomföra

intervjun. Det går även att diskutera hur urvalet kan bli snävt av att använda sig av

informanter som är bekanta till oss, men detta förklaras genom att endast ett fåtal kommer

vara det samt att dessa inte nödvändigtvis känner varandra. Vidare ämnar inte denna studie att

bli representativ för hela befolkningen utan endast bidra med fördjupad kunskap om just

dessa informanter vi intervjuat.

Att genomföra ett snöbollsurval kan ses som en en negativ aspekt då urvalet inte är

representativt för hela populationen, men till denna undersökning anser inte vi att det är ett

problem då vi inte ämnar att få ett representativt resultat. Fokus för denna studie handlar

snarare om att finna svar på frågeställningarna utifrån de intervjuade informanterna och

därigenom få en djupare förståelse för dem och på så sätt öka kännedomen om hur just dessa

informanter upplever det.

4.2.3 Genomförande

När urvalsprocessen var färdigställd genomfördes intervjuerna. Totalt intervjuades tio stycken

informanter (se tabell över informanter i bilaga 2), vilket var ett antal som ansågs vara

relevant utifrån den tidsram vi hade samt att vi efter dessa intervjuer uppnådde empirisk

mättnad. Endast tre av dessa informanter var bekanta till oss och resterande kom vi i kontakt

med med hjälp av de tidigare informanterna.
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Majoriteten av intervjuerna genomfördes fysiskt med informanterna i ett grupprum på

campus Engelska Parken. Resterande av dessa intervjuer genomfördes på den digitala

plattformen Zoom, ett datorprogram för videomöten. Anledningen till att dessa genomfördes

på Zoom var svårigheter att få scheman att mötas samt långa distanser. Att genomföra

intervjuer digitalt medför vissa svårigheter, exempelvis kan det bli tekniska problem som kan

medföra att viss information försvinner samt att det blir ett moment som kan upplevas

störande för informanten. Vidare kan man argumentera för att viktig information försvinner

när man inte ser personen fysiskt, dock användes kameran hos båda parter under intervjuerna

vilket gjorde att ansiktsuttryck kunde tas del av och på så sätt användas i analysen. På grund

av detta samt att vi inte upplevde några större tekniska problem anser vi inte att vi förlorat

viktig information. En positiv aspekt med att genomföra detta på Zoom är att informanterna

var i sitt egna hem, vilket bidrar med en trygghet från denne som förhoppningsvis kunde

medföra att hon kände sig mer benägen till att svara utifrån hennes sanna tankar och

upplevelser.

Samtliga intervjuer spelades in efter det att informanterna givit samtycke till detta samt en

försäkran om att informationen endast kommer användas av oss. Genom att spela in

intervjuerna kunde större fokus hållas till intervjuerna och informantens svar vilket därmed

gav oss en möjlighet att ställa relevanta följdfrågor och på så sätt gå djupare in på

informanternas svar. I samtliga intervjuer deltog vi båda, där en av oss ställde frågorna och

den andra antecknade för att fånga upp centrala aspekter men även hade en möjlighet att

ställa följdfrågor om den ansåg att den andra missade något. Intervjuerna varade mellan

40-60 minuter beroende på hur detaljerat informanterna svarade samt vilka diskussioner som

uppkom under intervjuerna. Efter intervjuerna transkriberade vi materialet direkt för att inte

förlora viktig kunskap och kännedom.

4.3 Fenomenologisk analys

Eftersom studien använder sig av ansatsen fenomenologi kommer analysmetoden därför bli

tolkande fenomenologisk analys vilket även förkortas till IPA (Smith et al., 1999). Fokus i

denna typ av analys handlar om att forskaren vill förstå informantens upplevelser kring

fenomenet som undersöks. Genom denna typ av analysmetod finns möjlighet till att få fram

ett material innefattande personliga erfarenheter och informantens egen förståelse. Denna

analysmetod lämpar sig speciellt när det är en relativt homogen grupp som undersöks, eller

där de har en viktig upplevelse gemensamt. Detta är särskilt relevant för vår forskning då
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samtliga informanter inom de närmsta åren har upplevt samma livsomställning, att bli

mamma. Vidare anses metoden passa bra när denna upplevelse är en stor händelse för

individen vilket kan ha medfört mycket känslor och tankar (Smith et al., 1999). Metoden är

av vikt för oss då forskningsfrågan ämnar att studera informantens uppfattning och

upplevelse, vilket vi med hjälp av denna ansats bör kunna besvara.

Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades analysen av materialet för att på så sätt få

fram ett resultat. Detta gjordes genom att koda texten för att på så sätt finna underliggande

teman och mönster. Analysen gjordes som sagt enligt den fenomenologiska analysmetoden

IPA. Denna metod syftar till att som forskare vara öppen för det som läses och inte tolka in

det med förutfattade meningar (Smith et al., 1999). Vid utförandet av IPA som analysmetod

är forskaren ute efter att analysera de olika typer av känslor, tankar och inställningar som

framkommer i det empiriska materialet gällande fenomenet som undersöks. I vårt fall

kommer vi utöver våra koder finna komplement genom underliggande mönster i

informanternas svar i form av känslor, tankar och inställningar som kan ge en mer

djupgående analys av resultatet.

Transkriberingarna lästes först på varsitt håll, detta för att få en mer öppen förståelse för

texten då två personer kan uppmärksamma olika saker men som båda kan vara av stor vikt.

Medan texten lästes markerades ord, meningar eller syften som därefter tillskrevs en kod.

Efter det jämfördes kodningarna för att se vilka centrala delar den andra hade fått fram. Detta

analyserades och vi såg att vissa koder kunde slås samman för att på så sätt då ett bredare

perspektiv på texten.

När kodningen var genomförd ses samtliga koder över för att se huruvida det fanns några

mönster samt om vi kunde slå samman vissa koder så att de föll under samma tema. Efter

detta framkom fyra stycken teman: transition, påverkansfaktorer, föräldrarollen och

grupptillhörighet.

4.4 Tillförlitlighet och äkthet

För att forsknings ska kunna bedrivas och bidra till samhället ställs det höga krav på

utförandet och innehållet. Samtliga argument som används och slutsatser som dras ska vara

väl underbyggda och det ska finnas en transparens genom hela forskningen. För att
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argumenten ska anses vara väl underbyggda krävs det att de är relevanta i sammanhanget och

att uppgifterna som lämnas är korrekta, giltiga och tillförlitliga (Ekström & Johansson, 2019).

Generellt när det talas om forskning nämns det att den ska uppnå validitet och reliabilitet för

att den ska anses som god, men Bryman (2018) menar att dessa begrepp är svåra att applicera

på kvalitativ- och samhällsvetenskaplig forskning eftersom empirin som studeras är olik

kvantitativ forskning, och han föreslår därmed att forskaren istället använder begreppen

tillförlitlighet och äkthet då dessa är lättare att applicera på denna typ av forskning. .

Tillförlitlighet uppnås genom att hela forskningen är transparent och att samtliga steg som

genomförs i forskningen tydligt dokumenteras. Genom att göra detta kan andra forskare

analysera detta och därmed även se huruvida resultaten är överföringsbara till ett annat

sammanhang. Detta är även av vikt då andra forskare ska ha möjlighet att genomföra denna

undersökning på samma sätt och därmed få liknande resultat. Under begreppet tillförlitlighet

diskuterar Bryman (2018) även vikten av att vara objektiv i sin forskning och inte låta egna

åsikter och värderingar påverka resultatet. Det är av vikt att bortse från egna åsikter för att

låta resultatet av forskningen bli så korrekt som möjligt. Dock menar Bryman (2018) att alla

forskare har värderingar som omedvetet kan komma att påverka eller spegla resultatet och

menar därmed att det är viktigt att vara transparent med detta. Dock poängterar han att detta

ska undvikas i största möjliga mån.

Äkthet innefattar att de uppgifter som informanterna har lämnat ska användas på ett rättvist

och transparent sätt (Bryman, 2018). Detta för att undvika eventuella konsekvenser av att

behandla uppgifterna felaktigt. Samtliga informanter får genom intervjuerna berätta och

förklara sina upplevelser utan att vi som forskare avbryter eller lägger oss i med egna

värderingar. Vidare kommer samtliga av informanternas svar väga lika tungt i analysen där

ingen kommer förminskas eller svar förvridas.

4.5 Etiska överväganden

Vid genomförandet av forskning finns det krav som Vetenskapsrådet har framställt, detta för

att forskningen ska gå korrekt till samt att personer som deltar i forskningen inte ska fara illa.

Vidare har Vetenskapsrådet ett forskningskrav som innebär att att forskningen ska ha hög

kvalite och behandla relevanta frågor för att på så sätt kunna bidra till samhällsutvecklingen

(2017). Vidare är det viktigt att forskningen ses som etiskt försvarbar och därmed kan kallas
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för god forskning. För att säkerställa detta har Vetenskapsrådet framställt fyra stycken krav

som ska tas i hänsyn för att forskningen ska anses som god (Vetenskapsrådet, 2017).

Informationskravet innefattar att deltagare i forskningen ska vara välinformerade om vad

studien handlar om och därmed även vara medvetna om vad uppgifterna de delar med sig av

kan komma att användas till (Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie säkerställs detta genom

att informanterna innan intervjun blir informerade om vad studien handlar om och vad

uppgifterna de lämnar kommer att användas till, detta genom ett informationsbrev som

skickades till samtliga informanter (se bilaga 3).

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i studien ska lämna sitt samtycke till att delta och

de ska vara väl informerade om att de när som helst under forskningen kan återkalla sitt

samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie får informanterna lämna sitt samtycke till

att delta i intervjun, de får även lämna sitt samtycke till att intervjun spelas in. De blir även

informerade om att de när som helst under intervjuns gång har möjlighet att avbryta och

därmed återkalla sitt samtycke.

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som deltagare i forskningen delar med dig

av aldrig kommer att delas med någon obehörig. Deltagare i forskningen ska vara säkra på att

deras anonymitet kommer bevaras (Vetenskapsrådet, 2017). I detta fall kommer

inspelningarna av intervjuerna att tas bort när de har blivit transkriberade samt att

transkriberingen kommer att anonymiseras. Vidare kommer dessa dokument att förvaras där

endast vi har tillgång till dem.

Det sista kravet är nyttjandekravet och det handlar om att de uppgifter som

forskningsdeltagare lämnar aldrig ska användas till något annat än det som de givit sitt

samtycke till (Vetenskapsrådet, 2017). I detta fall innebär det att intervjuerna endast kommer

att användas till denna studie och aldrig till något annat syfte.
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5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras en sorterad genomgång av det resultat som framkom ur det

empiriska materialet genom den fenomenologiska analysmetoden IPA. Namnen som

presenteras på informanterna i detta kapitel är fiktiva, detta för att säkerställa informanternas

anonymitet.

Syftet med studien var att undersöka hur personliga identiteten påverkas och utvecklas i

samband med att bli förstagångsmamma, samt vilka faktorer som kan påverka denna

transition av identiteten utifrån frågeställningarna:

- Hur utvecklas den personliga identiteten av att bli förstagångsmamma?

- Vilka sociala faktorer kan ha en inverkan på utvecklingen av den personliga

identiteten hos förstagångsmammor?

Utifrån den fenomenologiska analysmetoden IPA kodade vi det empiriska materialet, för att

lyfta fram de mest väsentliga delarna i varje intervju. Med hjälp av metoden har vi tolkat

informanternas tankar och upplevelser av det undersökta fenomenet, vilket låg som grund till

vilka koder som skapades. Utifrån den kodning som genomfördes framkom en stor mängd

koder som påvisar hur förstagångsmammor upplever utvecklingen av sin personliga identitet.

Utifrån de funna koderna i transkriberingarna kunde vissa slås samman till en mer

övergripande kategori och därmed bilda ett tema. Totalt framställdes fyra stycken olika

teman: transition, påverkansfaktorer, föräldrarollen och grupptillhörighet. Temat transition

framkom med målet att besvara frågeställningen gällande hur mammors personliga identitet

har utvecklats av att bli mamma. Övriga tre teman har alla en koppling till de sociala faktorer

som kan ha en inverkan på transitionen. Nedan framläggs en utförlig genomgång kring vad vi

funnit inom varje tema.

5.1 Transition

Exempel på koder vi fann i detta tema var förändring, osäkerhet kring jaget, större perspektiv

och oro.

Samtidigt som vi identifierade att informanterna fortfarande kände sig till viss del som de var

innan de fick barn fann vi hos samtliga informanter att övergången till att bli mamma har en
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effekt på utvecklingen av deras identitetsuppfattning. Utifrån informanternas svar kunde det

påvisas att övergången till att bli mamma medför flera förstärkande förändringar i mammors

självuppfattning. Att bli mamma bidrog med en känsla av att individen fyller en funktion i

världen vilket bidrar till en känsla av egendomlig kraftfullhet:

…man ser livet på ett annat sätt när man har barn, det får en mycket större mening nu än

innan och jag känner att jag är en mer betydelsefull person. (Olivia, intervju 8)

En annan informant framförde hur livet som mamma inte bara bidrar med en mer njutning av

livet men även en större trygghet i sig själv som person:

Man njuter mer av allt nu, om jag är ute en kväll innan så tog man det för givet men nu så

njuter man på ett annat sätt, jag känner att livet är stabilt och jag känner mig mer stabil i mig

själv. (Emma, intervju 1)

Det framkom även hur övergången till mamma även kan bidra inte bara en trygghet i sig

själv, utan även större förståelse för andra i sin omgivning:

...jag tänker så att andra vuxna människor också varit bebisar nån gång, man blir mer

‘forgiving’ och jag tänker så att även elaka människor har varit bebisar, så kanske mer så att

man bryr sig mer om människor överlag. (Nicole, intervju 5)

Utöver utvecklingen av dessa egenskaper visade resultatet att nästintill alla informanter

uppfattade sig själva som mer oroliga efter de fick sitt barn än vad de var innan, en informant

uttryckte denna känsla med särskild betoning:

Det är väldigt mycket oro… Konstant oro, bara han hostar blir man rädd. Man har blivit så

mycket mer nojig och orolig sen han [bebisen] kom. (Jennifer, intervju 10)

Att upplevelsen av förstärkt självuppskattning samt oro utvecklats hos nyblivna mammorna

är möjligen inte svårt att förstå. De har nu ett barn att ta hand om vilket både kan rendera en

upplevelse av att en mycket större mening av individens personliga betydelse genom att vara

en ansvarstagande vilket även medför oro för detta ansvar. Att dessa två utvecklingar sker

olika starkt från mamma till mamma kan tänkas grunda sig i mammornas bakgrund.
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En aspekt som kan ha en påverkan på denna skillnad är mammornas tankar på moderskapet

dessförinnan de blev med barn. Emma som uttryckte mer njutning och stabilitet inom sig

efter hon blivit med barn förklarade hur hon sedan innan haft mycket oro kring hur mödosamt

livet med barn kunde bli samt att hon inte skulle kunna vara samma människa som hon varit

sen innan. När barnet sedan kom upplevde hon allt som mycket mer okomplicerat vilket kan

ha bidragit till en utveckling av att hon känner sig starkare som individ.

Jennifer som däremot framförde mycket tankar kring hur hon utvecklats till en oroligare

individ hade andra tankar innan hennes barns födsel. Hon tänkte att övergången till att bli

mamma skulle kännas väldigt naturlig och hon har alltid varit en individ som ser saker med

en lätthet. När barnet väl kom så blev det nästan som en chock över alla de saker som hon

kände kunde vara farliga för barnet. Med grund i detta utvecklades hon till att bli mer orolig

vilket var ett stort skifte från hur hon tidigare upplevt sin personliga identitet. Förutom

avseendet att förväntningarna kring hur det är att vara mamma inte samspelar med

verkligheten finns det även andra aspekter som kan påverka utvecklingen av oro.

Flera informanter uppgav sig bli starkt påverkade av det som sker i omvärlden:

Innan har man bara varit en del i samhället, men nu tänker man på hur han kommer påverkas,

typ nu med kriget i Ukraina och då tänker man att man skulle velat skona honom från det.

(Amelia, intervju 9)

Utifrån bland annat detta svar fann vi exempel på koden “syn på omvärlden”. I samtliga av

informanternas svar uttrycktes ett större intresse för omvärlden än vad de gjort tidigare. De

menar på att de fått ett större och bredare perspektiv eftersom de vill att deras barn ska växa

upp i en bra värld och ha det bra. Flera menar på att de fram tills att de fick barn var mer

egoistiska och inte tänkte så brett men att de nu ser världen och världshändelser som mer

relevanta vilket kan bidra med ett skifte inom individen.

Skiftet till att bli mamma kunde vi utifrån svaren medföra tankar om att mammorna inte ville

förändras som personer. Det framkom att samtliga informanter upplevde hur det är viktigt att

inte tappa bort sitt gamla “jag” och identitet och vem de var innan de blev mamma. De menar

på att utöver barnet har inte något annat förändrats och de måste fortfarande kunna vara sig

själva och inte bara vara en mamma. Det framkom hur det finns en typ av osäkerhet hos
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informanterna kring om de har förändrats eller om de faktiskt fortfarande anser sig själv vara

lika:

Det känns som att jag ser ju inte riktigt mina egna förändringar om man inte tar ett kliv

tillbaka, så just nu känner jag inte riktigt att jag vet vem jag är. (Nadia, intervju 3)

Utifrån detta resultat ser vi att det sker ett skifte i individens identitetsuppfattning genom att

bli mamma som kan uppfattas som labilt.

Likt att de får ett större perspektiv menar de även på att de blivit mer oroliga sedan de fick

barn då de känner en oro kring att barnet ska behöva växa upp i ett samhälle som inte är bra

och därmed påverkas till något negativt:

Förut kan man lyssna på poddar som typ P3 dystopia och såna saker, men det kan man inte

längre för man blir orolig för framtiden på ett annat sätt. (Nicole, intervju 5)

Den nya synen på omvärlden som utvecklats genom att informanterna blivit mammor ger

sken av att det händer förändringar inom individen utifrån olika aspekter. Mammorna

utvecklar både nya internaliserade sidor och även nya känslor som externaliseras genom en

ny syn på omvärlden.

5.2 Påverkansfaktorer

Exempel på koder vi fann i detta tema var normer, förväntningar, egen mamma samt andra

mammor.

Något som samtliga informanter var eniga om var att det finns tydliga normer i samhället

kring hur mammor bör vara. Sedan var informanterna inte eniga om hur mycket de faktiskt

påverkades av dessa normer. Vissa menade på att de påverkas väldigt mycket då de vill bli

accepterade av samhället, medan andra menade på att de snarare försöker ignorera normerna

eftersom de anser att de vet bäst hur de ska ta hand om sitt barn.

Vi som forskare kan anta att beroende på hur mycket en som mamma faktiskt påverkas av

normerna kommer att påverka hur denna är i sin nya roll som mamma. Men utöver de synliga

och kanske vanligaste normerna i samhället finns det de institutionaliserade normerna som är

mindre påtagliga men som allt som oftast fortfarande påverkar individer. I samband med att
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de blev mamma placerar de i en ny roll och därmed även en ny social institution, med nya

tillhörande normer och värderingar.

Tankar om hur mammarollen ter sig samt genom att se hur andra mammor beter sig kan det

ge sken för den nya mamman om att det är så denne även bör vara, en informant betonade

detta genom följande citat:

Jag hade ju liksom en bild av hur en mamma borde vara och bete sig innan jag själv blev

det… Jag såg ju hur mammorna runt omkring mig betedde sig och det är ju klart att det gjorde

att jag kände någon typ av känsla av att jag kanske borde vara på det sättet också,

ansvarstagande osv… (Amelia, intervju 9)

Vidare menar samtliga informanter att folk i deras närhet, men även främlingar ibland, gärna

vill lägga sig i hur de ska uppfostra barnen samt hur moderskap bör skötas. Dock är de eniga

om att de lägger sig i av välmening och att de endast vill hjälpa till men trots det kan det

skapa en oro:

Det är alla som lägger sig i, de säger gärna hur de tycker att man ska göra beroende på hur de

uppfostrat sina barn. Så det påverkar mig ändå ganska mycket, jag ifrågasätter typ mig själv

då och undrar om jag gör rätt, men det finns ju liksom inget facit och inget rätt och fel. (Alice,

intervju 7)

Att till och med främlingar påpekar hur saker och ting bör göras visar på hur djupt rotade

normer kring uppfostran är hos individer. Vidare kan det antas att eftersom, precis som Alice

säger, det inte finns något facit kring uppfostran kommer andra individers åsikter att påverka

en. Nicole förklarar däremot när andra personer lägger sig i blir hon mer villig att trotsa det

personen säger och agera motsatt.

Trots att Nicole därmed inte tar till sig det som personerna säger går det att se att hon ändå

blir så pass påverkad att hon gör ett aktivt val att motsäga normerna. Likt det Alice säger

förstår vi att trots att informanterna är säkra i sitt moderskap och sin nya roll som mamma så

kan kommenterar och påpekningar påverka en.
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Vidare går det att utläsa hur det skiljer det sig mellan informanterna kring huruvida de

försöker uppfostra sina barn likt hur de själva har blivit uppfostrad av sin mamma eller om de

snarare gör motstånd kring hur deras mamma varit och därmed försöker vara tvärtemot. Men

vad som är gemensamt för alla informanter var ändå att de tar avstamp i hur deras egna

mamma var för att placera sig själva i mammarollen, om de så är att de vill lika eller inte

likna henne. En av informanterna uppgav följande:

Jag försöker göra allt som min mamma gör med mig… Jag tar ju efter väldigt mycket från

min mamma. Allt min mamma gett mig vill jag ge mitt barn. (Alice, intervju 7)

Medans en annan uttryckte detta:

Vi är nog väldigt lika som person, men det är ju vissa saker man tänker som man medvetet

inte gör, och vissa saker man väljer att göra. (Nadia, intervju 3)

Beroende på hur informanterna själva har blivit uppfostrade ser vi att informanterna väljer på

de egenskaper de själva upplevde som barn. I de fall då informanterna har en bra relation till

sin mamma och anser att deras uppväxt var bra ser vi att deras mammor är som deras förebild

i rollen som mamma. De vill vara lika bra mot sitt barn som deras mamma varit mot dem och

applicerar därför mammans egenskaper till den nya rollen. Medan de som haft en mindre bra

uppväxt och relation till sin mamma väljer bort dessa egenskaper och formar sin nya roll med

hänsyn till dessa.

Alla individer har någon form av relation till rollen som mamma, antingen till sin egen

mamma eller andra mammor i ens närhet. Att själv då bli en mamma innebär att de som

individer har möjlighet att välja det som de tyckte var bra ur sin barndom men även dåligt

och därmed applicera det på sin nya roll. Vi kan se att det finns en stor påverkansfaktor här

kring hur informanterna väljer att själva vara i sin roll och hur de ska uppfostra sina barn.

5.3 Föräldrarollen

Exempel på koder vi fann i detta tema var naturligt omhändertagande, ansvar, mammarollen,

skillnad mellan mammor och pappor, skillnad och likheter till förväntan. .
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Något som alla informanter är överens om är att mammarollen har kommit väldigt naturligt

för dem. De menar att vissa saker trodde de skulle vara mycket mer ansträngande och jobbigt

än vad det egentligen var. Samtliga informanter förklarar även att de trodde att det skulle bli

en större omställning till att bli mamma än vad det var. En informant berättar:

I början tänkte jag verkligen på hur jobbigt sömn och allt det där skulle vara och påverka, att

allt man gör skulle påverka men man tänker inte på det man bara gör. (Alice, intervju 7)

Samtliga informanter hade även en ganska tydlig bild av vad moderskapet skulle innefatta

redan innan de fick barn och nästintill alla menar på att vissa aspekter var till stor del är vad

de hade förväntat sig. En menar till och med på att det är enklare än vad hon hade trott:

Jag tycker att folk målar upp det [moderskapet] till en svårare bild än vad det faktiskt är.

(Nadia,  intervju 3).

Det går att se en likhet mellan dessa påståenden som informanterna påtalat, en anledningen

till att samtliga informanter tycker att mammarollen har kommit så pass naturligt skulle

kunna vara att de redan haft en tydlig bild av hur moderskapet skulle vara. Att informanterna

även uppgav en förväntan av att det skulle bli mer ansträngande vid övergången till mamma

vilket sedan inte uppfylls kan tänkas bidra till att transitionen därmed upplevdes som mer

naturlig. Hade moderskapet å andra sidan varit väldigt annorlunda än hur de tänkt sedan

innan och därmed väldigt mycket mer ansträngande kan vi anta att mammarollen inte hade

kommit lika naturligt utan blivit mer påklistrad och forcerad. Att informanterna tyckte att

mammarollen har kommit så naturligt och att det är relativt lätt kan dock också förklaras med

de normer och förväntningar som finns på mammor och att de känner sig mer eller mindre

tvungna att uttrycka sig på det sättet.

Utifrån intervjuerna kan vi även se att samtliga informanter menar på att det är stor skillnad i

rollen som mamma och som pappa. De menar att samhället inte är lika krävande för pappor

och att mammor har mer förväntningar på sig. En informant berättar:

Jag känner absolut att det är en skillnad mellan hur mammor och pappor är och ska vara. Jag

märker ju att jag gör ju i princip 90 % av allt jobb, jag får nån liten paus då och då. Men jag
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märker ju att min sambos liv har inte alls förändrats, jag kan ju fortfarande åka och hämta

honom om han är ute och festar och så. (Olivia, intervju 8)

Här kan vi även anta att normerna kring hur en mamma bör vara skiljer sig markant från hur

en pappa bör vara. Samhället lägger generellt mer ansvar hos mamman vilket vi även kan se i

informanternas svar. Emma säger även:

Jag tror det blir en skillnad också om man är mamma eller pappa. Barnets pappa känner lite

mer ‘vadå?’ Medan jag känner mer ‘men gud hur kommer folk tänka om mig om jag är

mamma och går ut och festar’. Så det tycker jag är väldigt stor skillnad. (Emma, intervju 1)

Alla informanter förutom en var fortfarande föräldralediga när intervjuerna ägde rum, medan

barnets andra vårdnadshavare var tillbaka på jobbet. Detta kan även vara en påverkansfaktor

till att mammorna ständigt förknippas med sin nya roll som mamma. Medan den andra

vårdnadshavaren har återgått till sitt jobb och därmed kanske även återfått en del av sitt

gamla liv, befinner sig de hemmavarande mammorna fortfarande i en helt ny situation.

Kristina som är tillbaka på jobbet berättar:

Det är ju min fru som är föräldraledig, jag var hemma i en månad och sen har jag gått tillbaka

till jobbet. Och jag kan tänka mig att det säkert är skillnad då, för hon är ju just nu mamma på

heltid och jag är ju inte det. (Kristina, intervju 6)

Detta kan även vara en anledning till att deras anknytning till mammarollen har vuxit hos

informanterna. Som Olivia påtalar gör hon ca 90% av allt jobb vilket även innebär att hon

tillbringar mycket mer tid med barnet vilket kan bidra till en starkare uppbyggnad av

mammarollen.

Gällande vad som definierar en mamma och hur en mamma bör vara var det en del ord som

var återkommande i nästintill alla intervjuer; omhändertagande, ansvarstagande och

icke-egoistisk. De menade på att de behöver vara dessa saker för att kunna upprätthålla en bra

roll som en mamma vilket kan förklaras utifrån de normer som finns kring mammarollen.

Vi kan anta att beroende på vilken syn de har haft på mammarollen innan de blev själva blev

mammor kan komma att påverka hur de sedan upplever sig själva och sin egna identitet.
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Informanterna är relativt överens kring hur en mamma bör vara och under intervjuerna kunde

vi utläsa att informanterna menar att de själva besitter dessa egenskaper. Även här tar de

hänsyn till deras egna uppfostran och placerar sig själva i en mammaroll som de själva skulle

uppskattat som barn. Med grund i detta går det att förstå att normerna kring moderskapet i

kombination med tidigare relationer till mammor påverkar informanter kraftigt och även

deras nya upplevda mammaidentitet.

5.4 Grupptillhörighet

Exempel på koder vi fann i detta tema var mammaidentitet, ej mammaidentitet,

grupptillhörighet samt ej grupptillhörighet.

Grupptillhörighet till andra mammor var en återkommande kod under kodningen av

materialet. Samtliga informanter menar på att det finns en tydlig social grupp kring att vara

mamma. Huruvida de tillhör den gruppen eller inte skiljer sig åt mellan de olika

informanterna. Endast en informant menar att hon ständigt känner sig som en del av den

sociala gruppen. Ett fåtal menar att de aldrig känner sig som en del i den sociala gruppen,

medan majoriteten menar på att de kan känna att de tillhör den sociala gruppen mammor när

de umgås med andra mammor i jämngammal ålder men att de i förhållande till mammor som

är äldre än dem snarare inte känner en tillhörighet. En informant menar å andra sidan att hon

känner tillhörighet till gruppen men att det snarare finns en rangordning i den:

Det känns som att vi [mammor i olika åldrar] tillhör samma grupp men att vi tillhör olika

klass i den gruppen. Har du fått barn som normen säger vid en viss ålder då är du liksom

överklassen i gruppen, det känns väldigt åldersbaserat. (Klara, intervju 2)

Att känna grupptillhörighet är ett fenomen som kan ha stor inverkan på individens upplevelse

av sin personliga identitet. Genom delaktighet i en social grupp kan individen fortgå att

utveckla sin självupplevda identitet utifrån hur denne ser andra aktörer inom gruppen. Utifrån

informanternas svar framkom det att det fanns en viss svårighet att känna en tillhörighet till

andra mammor. I Klaras fall så uppstod endast känslan av tillhörighet när hon var med

jämngamla. Detta skulle kunna förklaras genom att hon redan tillhör den sociala gruppen sen

innan genom att vara i samma ålder, vilket kan tänkas bidra till att hon mer obehindrat känner

en motsvarighet till dessa individer.
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Bland de informanter som inte uppgav sig känna tillhörighet till gruppen mamma var det

delvis de som inte kunde förklara varför de kände så, medans andra förklara hur de aktivt inte

ville vara delaktiga i den sociala gruppen:

Men vi är inte med i vissa såna sammanhang, typ mammagrupper på Facebook, och har

ganska aktivt sätt till att inte ha den typen av sammanhang, just för att vi inte vill bli

påverkade av föreställningarna om hur man ska vara som mamma. (Kristina, intervju 6)

Informanten i ovannämnda citat har aktivt tagit avstånd från sammanhang där den sociala

gruppen mammor ges uttryck för att motstå påverkan på hur hon själv “bör” vara som

mamma. Vidare uppgav denna informant även sig ännu inte känna sig som en mamma, vilket

kan vara en faktor till att informanten inte känner en grupptillhörighet.

Vidare kan en aspekt av grupptillhörighet ha påverkats av det faktum att det har varit en

pågående pandemi med Covid-19, vilket kan ha gjort det svårare för dem att träffa andra

mammor. Detta kan även ha en påverkan på hur stark grupptillhörighet de känner. En

informant berättar:

Vi har ju inte kunnat vara lika sociala som vi hade velat. Min mammaledighet blev inte alls

som jag trodde i början på grund av corona och RS viruset. (Klara, intervju 2)

Fenomenet av att inte ännu känna sig som mamma, eller endast gjort det under en kort period,

var återkommande bland informanternas svar. Eftersom samtliga informanter endast varit

mammor mellan fyra till elva månader har de inte haft ett barn så länge vilket kan bidra till att

de inte identifierat sig som mammor så länge, och i vissa fall inte alls än. En intressant aspekt

är att det är samma individer som inte identifierar eller känner sig som en mamma som inte

känner någon grupptillhörighet till den sociala gruppen mammor, vilket man kan anta har en

koppling till varandra.

Utifrån intervjuerna kan man även utläsa att endast en av informanterna började känna sig

som en mamma under graviditeten. Majoriteten av informanterna menar på att

mammaidentiteten kom först några månader efter att barnet var fött. Medan en informant

menar att den identiteten inte har kommit än:
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Jag känner nog mig fortfarande inte som en mamma... Det är ändå ofta som jag ställer mig

frågan ‘är jag en mamma nu? (Hedvig, intervju 4)

Att vara en mamma betyder olika för dem flesta och kan därav tänka sig bidra till skillnader

huruvida snabbt det gått för informanterna att se sig själva som mammor. Förutfattade

meningar om hur en mamma bör vara kan göra det svårt för nyblivna mammor att identifiera

sig som en mamma vilket kan grunda sig i att de fortfarande känner sig som de var innan de

blev med barn och inte har upplevt någon överdådig personlig förändring.

5.5 Resultatsammanfattning

Genom vårt empiriska material i form av semistrukturerade intervjuer hade vi till syfte att

undersöka hur personliga identiteten påverkas och utvecklas i samband med att bli

förstagångsmamma, samt även vilka faktorer som kan påverka denna transition av

identiteten.

Gällande identitetens utveckling fann vi genom vårt material att det sker flera förändringar

som yttras både internt och externt, detta genom transitionen till att bli mamma. Genom att ha

blivit föräldrar upplevde flera informanter att sidor de tidigare inte haft nu blivit framstående

drag hos dem som individer, till exempel att somliga uppgav sig utvecklas från generellt

obesvärad till ängsliga. Det vi fann gällande den externaliserade utvecklingen var

mammornas syn på omvärlden. Samtliga informanter uttryckte en förändring i hur de ser

världen efter de blivit med barn. De ansåg alla att samhällsaspekter var av större vikt

eftersom det är denna värld deras barn ska växa upp i. Detta kan i sin tur ha en bidragande

effekt på identitetens transition genom att den individens syn på det externa kan ha en

påverkan på hur denne upplever sig själv.

Gällande de faktorer som kan ha en inverkan på utveckling av den personliga identiteten hos

mammor fann vi att normer är ett framstående element. Vare sig informanterna visade sig

medvetet påverkade eller inte är vår analys utifrån deras svar att normer har en influens på

identitetens utveckling. Denna analys grundas i att även de informanter som uppgav sig inte

vara påverkade av normerna försökte agera motsatt. Detta innebär att normerna ändå har en

påverkan på mammornas beteende. En vidare faktor som även visat sig ha en påverkan på hur

mammorna aktivt väljer att utveckla sig utefter är hur deras egna mammor varit. Nästintill

samtliga informanter beskrev sig vilja vara motsatt hur deras mammor varit. Detta visar på att
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upplevelsen av deras egna mammor har en effekt på hur informanterna aktivt försöker

utveckla sin egna identitet.

Ytterligare ett tema som uppstod vid kodningen var föräldrarollen. Detta tema har en

koppling till påverkansfaktorer eftersom det innefattar beståndsdelar som kan ha en inverkan

på identitetsutvecklingen. Det vi fann inom detta tema var hur mammornas tankar om

föräldrarollen skulle vara innan de själva blivit mammor kan ses ha en bidragande effekt till

utvecklingen av identiteten.

Gällande känslan av grupptillhörighet till andra mammor fann vi skiljaktiga svar från

informanterna. En minoritet upplever sig inte vara delaktiga i den sociala gruppen medan

majoriteten uppgav sig göra det i de sammanhang där mammorna var jämngamla. Detta anser

vi kan bero på att de redan innan känner en tillhörighet till denna sociala grupp på grund av

sin ålder. Ytterligare ett fynd inom detta tema var huruvida mammorna faktiskt känner sig

som mammor. Utifrån svaren har majoriteten av mammorna inte identifierat sig som

mammor förrän barnet var några månader gammal. Genom att inte ännu känna en starkt

identifiering till mammarollen kan det därav även falla sig naturligt att inte identifiera sig

med mammor som grupp.
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6. Diskussion
I detta kapitel kommer resultatet av analysen att diskuteras med hjälp av teorierna av Berger

och Luckmann och Jenkins samt den tidigare presenterade forskning som finns inom ämnet.

Denna analys kommer sedan användas för att försöka besvara frågeställningarna.

De mest framträdande resultat som framkommit under studien var att informanternas

personliga identitet har utvecklats på ett sånt sätt att de har fått mer framträdande egenskaper

som de tidigare inte har identifierat sig med. Vidare kunde vi identifiera påverkansfaktorer

som har en inverkan på deras personliga identitet, de kunde vi dela upp i tre beståndsdelar;

normer, grupptillhörighet och egna mammor.

6.1 Studiens anknytning till tidigare forskning och teori

6.1.1 Den sekundära socialisationen

Innan intervjuerna utfördes utgick vi ifrån att övergången till att bli mamma går att förklara

som en sekundär socialisation. Berger och Luckmann (1966) förklarar hur denna fas sker när

ny rollspecifik kunskap vid nya sociala förbindelser implementeras hos individen. Utifrån

resultatet av intervjuerna förtydligades detta påstående utifrån hur mammorna förklarar det

stora skiftet i livet, både utifrån en ny social position i samhället som yttras genom ett

internaliserande av andra mammor samt nya värderingar och syn på omvärlden. Med grund i

detta kan moderskapet ses som en sekundär socialisation då det likställs med det som Berger

och Luckmann (1966) förklarar. Vidare framförde samtliga informanter redogörelse för de

förväntningar som finns på dem som mamma, och genom att se hur andra mammors beteende

påverkar deras egna agerande. Detta visar på att moderskapet kan ses som en sekundär

socialisation eftersom informanterna applicerar “den generaliserade andre” och lägger

värderingar i hur de tror att andra kommer tycka och tänka om de gör på ett visst sätt.

En gemensam faktor gällande rollen som mamma enligt samtliga respondenter var hur

omvärlden i stor omfattning uttrycker sina åsikter om hur moderskapet bör skötas.

Familjemedlemmar, vänner, kollegor och även okända individer medgav informanterna

uttalade sig om hur de skulle hantera sina barn, speciellt de som var mammor själva. Trots att

en kan tänka sig detta fenomen som ett störande moment för mammorna så medgav flera

informanter sig endast se detta som en välmenande handling. Utifrån vår analys kan detta

förklaras genom Berger och Luckmanns (1966) teori om “den generaliserade andre”.
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Begreppet syftar till att förklara när individen identifierar sig med andra i sin omgivning och

genom det skapa en självbild utifrån dem. Att informanterna inte upplevde det som negativt

när utomstående yttrade sina åsikter om hur de skulle agera med sitt barn kan tänkas grunda

sig i att de identifierar sig med dessa. En informant förklarade tydligt hur hon sen hon blivit

mamma känt mer medömkan och förståelse för andra i sin omgivning genom att föreställa sig

hur alla har varit barn. Detta kan analyseras som att hon nu har lättare att identifiera sig med

andra eftersom hon själv har varit, och har ett barn.

Ytterligare en aspekt av intressant analys ställt till teorin om den generaliserade andre är

informanternas identifierande med sina egna mammor. Majoriteten av informanterna uppgav

sig vilja agera motsatt med sina barn från hur deras mammor agerade med dem. Flera

förklarade att detta var svårt att göra och de behövde arbeta aktivt för att inte vara som sina

egna mammor. Ställt till den generaliserade andre kan detta tänkas förklaras som att de i

grunden identifierar sig med sina mammor och det faller därav naturligt för dem att se sig

själva och agera på samma sätt som sina mammor gör. På grund av detta kan det därav

förklaras varför det är så pass svårt för dem att inte vara som sina mammor. Detta aktiva val

kan ses som en stor påverkan på den personliga identitetens utveckling. Utifrån Berger och

Luckmanns (1966) socialisationsteori, så har de utifrån sina mammor i sin barndom utvecklat

en objektiv verklighet som de nu försöker frånkomma för att enligt dem vara bättre mammor.

6.1.2 Är jag en mamma?

En aspekt som skiljde samtliga informanternas svar ifrån varandra var huruvida när de börjat

uppleva sig själva som mammor. En ansåg sig känna sig som mamma redan under

graviditeten, en majoritet kände det några månader efter födseln, och en annan kände

fortfarande att hon inte var en mamma. Enligt den tidigare forskning så är detta en vanlig

företeelse, “rekonstruktionen” av identiteten är inte bunden till ett specifikt skede i kvinnors

övergång till mamma utan skiljer sig från person till person (Rubin 1984).

Vad som definierar en mamma kan ha många olika förklaringar, men utifrån informanternas

svar utläser vi att det finns normer kring hur en mamma förväntas vara. Omhändertagande,

ansvarstagande och icke-egoistiska var begrepp som återkom i flera informanternas svar

gällande hur de tänkte på karakteristiska drag hos mammor. Att dessa ord var regelbundna

bidrog med en reflektion av att dessa begrepp kan ses som normer kring hur en mamma ska

vara.
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Enligt Jenkins (2008) grundar sig en stor del av identiteten i normer om hur en bör vara.

Utifrån institutionaliserade beteendemönster ser de nyblivna mammorna hur andra mammor

beter sig och kan därav tänkas jämföra om sin egna identitet matchar det dem ser hur andra

mammors identitet uttrycks. Genom att förhålla sig till nya normer i form av hur en bör vara

som mamma kan detta bli en bidragande faktor till utveckling av identiteten. Då samtliga

informanter menar på att det finns normer kring hur de förväntas vara kan detta ses som

tydliga påverkansfaktorer för deras identitetsskapande. Vissa informanter menar även på att

när de inte uppfyller dessa normer känner de sig som en dålig mamma, både gentemot barnet

men även gentemot omgivningen. Oavsett om informanterna menar att de påverkas direkt av

dessa normer eller inte kunde vi, efter en reflektion, uppfatta att samtliga informanter

påverkades i någon mån av normerna och förväntningarna.

Analysen av att de blir påverkade av normer, medvetet som omedvetet, kommer utifrån

informanternas svar gällande normernas påverkan. En stor andel informanter uppgav sig inte

känna sig så påverkade av normerna medan flera informanter menade på att de gärna

medvetet går emot normerna. Trots att informanterna inte följer normerna gjorde de ett aktivt

beslut att agera på motsatt sätt, och utifrån det har normerna även haft en påverkan på dem.

Utifrån intervjuerna kunde vi avläsa olika uppfattningar kring om och när de känner en

grupptillhörighet till den social gruppen mammor. Endast en informant menar att den ständigt

känner en grupptillhörighet till den sociala gruppen. Ett fåtal menar att de aldrig känner en

grupptillhörighet, medan majoriteten menar att de känner grupptillhörighet om de umgås med

andra mammor i samma ålder. Vad som är gemensamt för samtliga informanter är att de

hellre väljer att umgås med andra mammor än kompisar som de hade tidigare. Detta kan

analyseras i relation till Jenkins (2008) teori där han menar att sociala grupper uppstår när

individer finner individer med likheter till dem samt att detta kommer leda till ett ökat

avstånd till individer utanför gruppen.

Vad Jenkins (2008) även menar är dock att individen kan tillhöra flera olika sociala grupper

och byter därmed efter sammanhang som denne befinner sig i. Detta stöds ytterligare av

intervjuerna då majoriteten menar att de endast känner grupptillhörighet om de umgås med

andra mammor i samma ålder. Dock går det att argumentera för att anledningen till att de inte

känner denna grupptillhörighet så starkt och även när de är med icke-mammor, kan vara att

de är relativt nyblivna mammor vilket kan ha en inverkan då deras mammaidentitet inte har
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hunnit bli så stark än. Detta stärks med påståendet av att de flesta av informanterna började

känna sig som mammor när barnet var några månader medan en annan fortfarande inte

känner sig som en mamma. Det var samma personer som inte ansågs sig vara en mamma som

inte heller kände någon grupptillhörighet till den sociala gruppen mammor vilket Terry et al.

(1999) förklarar genom att om man står utanför en social grupp kommer inte heller

identiteten påverkas på samma sätt. Det kan ses som en förklaring till att dessa individer inte

känner sig som mammor, att genom att de frångår den sociala gruppen mammor kan de också

hamna längre ifrån att identifiera sig som en mamma. Som Terry et al. (1999) förklarar kan

känslan av tillhörighet bidra till en ökad förändring i identiteten, vilket dessa informanter inte

gör och därmed inte heller upplever den förändringen som andra informanter känner.

Feldman (1984) menar att gruppnormer uppkommer inom sociala grupper vilket reglerar

medlemmarnas beteende. Detta är intressant då majoriteten av informanterna endast stundtals

känner sig inkluderade i gruppen samt att majoriteten av informanterna menade att de märker

av de normer och förväntningarna som finns på mammor men att de inte känner sig direkt

påverkade av dem. Anledningen till detta kan argumenteras med hjälp av Feldmans (1984)

tidigare forskning eftersom informanterna till stor del inte känner sig som en del av den

sociala gruppen kommer de normer som finns inom den inte heller att påverka dem lika

direkt. Dock, som tidigare nämnt, uppmärksammade vi att informanterna, utifrån vår analys,

är mer påverkade av normerna och förväntningarna än vad de själva verkar vara medvetna

om.

6.1.3 Den sociala vs personliga identiteten

Som nämnt under ovanstående rubrik beskriver Jenkins (2008) individens identitet som i

konstant utveckling utifrån den sociala värld denne lever i. Genom att individerna i denna

studie blivit mammor tillhör de nu en ny social grupp som mamma. När individen agerar

utifrån sin mammaroll är det en social roll som verkar. Burke (2006) förklarar hur den sociala

identiteten är en del av den personliga identiteten, men yttrar sig i det sociala sammanhanget

där den identiteten passar in på normer och utifrån rätt situation. Det kan därav vara en svår

gränsdragning att skilja den sociala identiteten från den personliga.

Denna studie syftar till att undersöka hur den personliga identiteten påverkas av att bli

mamma. Den personliga identiteten är den grundläggande självuppfattning som individen

innehar trots social situation. Som flera informanter i studien uttryckligen förklarade är det
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viktigt för dem att de inte endast blir sedda som mammor, utan även som egna individer.

Jenkins (2008) förklarar hur individen kan tillhöra flera olika grupper och utifrån detta byta

identitet utifrån dess sammanhang. Eftersom informanterna poängterar att de inte endast vill

bli sedd som en mamma kan man även anta att detta kan förklara varför de inte känner en

tillhörighet till den sociala gruppen mamma. Genom att övergå från att endast vara ett “jag”

till att bli en mamma betyder inte att den tidigare personliga identiteten kvarlämnas och att

individen endast blir den sociala identiteten “mamma”.

6.2 Slutsats

Det grundläggande som åskådliggjordes under analysen var att den personliga identiteten

utvecklas och förändras utifrån flera aspekter av att bli förstagångsmamma. Ur resultatet

framkom det hur informanterna, efter de blev mamma, utvecklat flera egenskaper som de

tidigare inte hade eller att de har förstärks. Egenskaper som uppkom under samtliga intervjuer

var att informanterna blivit mer oroliga och mer ansvarstagande. Vidare har informanternas

personliga identitet utvecklats till att de identifierar sig mer med en medvetenhet om

omvärlden och hur händelser i världen kan komma att påverka deras barn. De känner ett

större behov av att världen ska vara en bra plats för deras barn att växa upp i. Utöver detta

visade resultatet hur informanterna menar på att de känner ett större syfte med sitt liv. Deras

personliga identitet har utvecklats till att de nu anser att de som personer samt deras liv har

blivit mer betydelsefullt och de nu har ett större syfte i världen.

Det resultat som besvarar vår andra frågeställning gällande vilka sociala faktorer som finns

fann vi främst tre beståndsdelar; sociala normer, deras egna mammor och grupptillhörighet.

Hur och på vilket sätt dessa beståndsdelar har en inverkan skiljer sig åt. De två förstnämnda

beståndsdelarna visar på en förstärkt utveckling av den personliga identiteten medan den

sistnämnda hämmar den. Trots att dessa påverkansfaktorer skiljer sig åt är de alla relevanta

för att besvara frågeställningen.

Gällande de sociala normernas påverkan fann vi utifrån materialet att de har både en direkt

och indirekt påverkan på mammornas utveckling. Genom intryck från utomstående samt

beteendemönster rörande mammor så ter sig förstagångsmammorna till att följa dessa för att

uppfylla sin förväntade roll som mamma. De mammor som inte uppgav sig följa normerna

utan istället aktivt agera motsatt dem framkom det ur analysen ändå vara indirekt påverkade

av normerna i sin utveckling.
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Vidare kan vi se att mammor i deras närhet har en stor påverkan på deras egna roll som

mamma och deras identitetsuppfattning. Vi kunde både se en strävan till att likna sin egen

mamma och sin egen uppväxt, men även en strävan till att inte likna sin egna mamma.

Gemensamt för alla informanter var att de tog de bra delarna från sin barndom och vill nu ge

det till sina barn. Därmed kan man se att mammor som varit en del av deras liv är en stor

påverkansfaktor till hur de nu identifierar sig som en mamma.

Vidare ser vi att tillhörigheten till den sociala gruppen mammor skiljer sig åt och att beroende

på hur stark tillhörighet de känner så påverkas deras identitetsutveckling i relation till

mammarollen. Feldman (1984) menar att känslan av grupptillhörighet kan ha en stor inverkan

på individers personliga identitet. Det faktum att informanterna inte kände en stark

grupptillhörighet kan komma att påverka deras personliga identitet och göra att den inte

utvecklas i lika stor utsträckning som om de hade känt en stark grupptillhörighet till den

sociala gruppen mammor (Terry et al., 1999).
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7. Kritisk diskussion
7.1 Teori, tidigare forskning och metod

Jenkins identitetsteori samt Berger och Luckmanns socialisationsteori låg till grund för denna

uppsats analys samt diskussion. Generellt fungerade teorierna bra i förhållande till uppsatsens

syfte genom att besitta de teoretiska områden i nära relation till forskningsämnet. En aspekt

som kunde förbättras är att Jenkins teori främst handlade om social identitet och vi

undersökte personlig identitet. Dock, trots att fokuset för studien låg på personlig identitet

uppkom även aspekter med den sociala identiteten vilket trots allt gör Jenkins teori relevant.

Vidare anser vi att stora delar av hans teori handlar om identiteten generellt och hur den

uppkommer och påverkas och därmed inte endast är förankrad i den sociala identiteten.

Gällande den tidigare forskningen anser vi att den gav oss en ansenlig grund att genomföra

vår studie på. Genom att befästa oss i områdena normer, identitet och moderskap kunde vi i

vår analys orientera oss med en större lätthet. Det som däremot kan ses som en svaghet i det

kapitlet var den bredd på forskningen som gav oss en mer generell kunskap om

forskningsområdena istället för specifik, vilket kunde ha bidragit med en mer djupgående

analys. Däremot så utgick denna studie utifrån en kunskapslucka från tidigare forskning

vilket gjorde att sådan forskning var svår att finna.

Den valda metoden i denna studie var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta var ett

bra val av metod eftersom att det gav oss en mängd ansenlig och djupgående information om

informanternas upplevelser kring deras moderskap. Vi ser att några av intervjufrågorna kunde

specificeras en aning då det i intervjuerna tillät informanten att tolka frågan lite själv, dock

anser vi att i och med att det var semistrukturerade intervjuer kunde vi med hjälp av

följdfrågor rikta in informanten till den avsikt vi hade med frågan.

Efter genomförd studie ser vi aningen kritiskt på den valda avgränsningen. I studien hade vi

avgränsningen att mamman skulle fött sitt barn inom två år. Dock var samtliga

informanternas barn under ett år. I efterhand kan vi förstå att i och med att barnen är så pass

små och mammarollen är relativt ny för mammorna kan identitetsskapandet fortfarande vara

under utveckling och att det därmed gör det mer abstrakt för dem att se tillbaka på livet innan

de blev mamma. Om vi däremot hade gjort avgränsningen till att barnet exempelvis skulle

vara minst två år och max fyra år kan det antas att mammorna hade blivit mer bekväma i sin
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nya roll och därmed även kunnat ge mer utvecklade svar kring mammarollen och även att de

hade kunnat se tillbaka på sitt liv innan de blev mamma med mer kritiska ögon.

För att få ett mer korrekt och mer generaliserbart resultat vore det även bra att säkerställa att

informanterna hade samma förutsättningar. En aspekt som är relevant är psykisk ohälsa. Om

informanterna led av psykisk ohälsa under eller efter graviditeten skulle det kunna påverkat

resultatet och deras identitetsuppfattning markant. Det skulle även kunna varit en stor

påverkansfaktor kring mammarollen. I denna studie var detta ingen fråga som ställdes och

inget ämne som togs upp vilket skulle kunna påverka resultatet i denna studie.

7.2 Framtida forskning

Gällande framtida forskning vore det intressant att ta hänsyn till ett större perspektiv av

informanterna, exempelvis genom att lägga in en aspekt såsom informanternas

socioekonomiska bakgrund. Det hade även varit av relevans att undersöka studiens resultat

med en likgiltig studie gjort i ett annat land. Eftersom urvalet endast bestod av svenska

informanter kan det tänkas att resultatet hade kunnat skilja sig åt i en jämförelse med kvinnor

som kan besitta andra föreställningar om mammarollen. I denna studie fanns inte tid och

resurser till att göra detta, men för en framtida studie vore det intressant att forska om hur

identitetsskapande hos nyblivna mammor kan skilja sig åt för mammor med olika

livsförhållanden samt om det även finns andra påverkansfaktorer, och om de skiljer sig dem

emellan.
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Bilagor
Bilaga 1

Intervjuguide

1. Bakgrund

- Hur gammal är du?

- Vad hade du för sysselsättning innan du fick barn? Jobb/plugg

- När fick du ditt första barn?

- Var det planerat att ni skulle bli med barn när ni blev det?

- Vad anser du är det mest utmärkande draget i att vara mamma?

2. Föräldraskapet som en process (fokusering på personens upplevelse av föräldraskapet

innan de blev mamma)

- Hur såg du på föräldraskapet och att vara mamma, innan du blev det själv?

- Är föräldraskapet som du trodde att det skulle vara?

Om nej, hur skiljer det sig åt?

- När började du identifiera dig som mamma? (Under graviditeten eller efter barnets

födsel?)

3. Förhållandet till tidigare identitet (reflektion av en själv innan föräldraskapet)

Vilken bild har informanterna av sig själva innan de blev mamma?

- Hur var du som person innan du blev mamma? Skiljer det sig från hur du är nu?

- Har du fått andra värderingar sedan du blev mamma?

- Prioriterar du annorlunda i livet?

- Utöver att du har fått ett barn att ta hand om, hur anser du att ditt liv (fritid) har

förändrats sedan du blev mamma?

- Hur upplevde du övergången till att bli mamma?

4. Förhållandet till senare identitet (reflektion av sig själv efter föräldraskapet)

Vilken bild har informanterna av sig själva efter de blev mamma?

- Känner du att du saknar livet innan du blev mamma?

- Är rollen som mamma lika som du tänkte att den skulle vara?

- Om du tänker på din egna mamma, upplever du att det finns likheter i hur du själv

försöker vara som en mamma?
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- Hur anser du att föräldraskapet har påverkar hur du är som person idag?

- Kan du känna att din världsuppfattning eller förhållandet till livet i sin helhet har

påverkats av att du har blivit mamma?

5. Normer och förväntningar

- Upplever du att det finns normer och förväntningar från samhället kring

mammarollen? Vilka normer isåfall? Hur tar sig dessa uttryck?

- Upplever du att du påverkas av dessa normer?

- Kan du känna att det har varit svårt att ha kvar din gamla personlighet/identitet?

- Hur tror du andras bild av dig har påverkats av att du blivit mamma?

- Känner du en grupptillhörighet till gruppen “mamma” och isåfall hur upplever du

denna tillhörigheten?

6. Avslutande fråga

- Har du något du vill tillägga eller något annat du tänkt på som du inte fått sagt?
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Bilaga 2

Tabell av informanter

Informant Ålder Sysselsättning Bostadsort Barnets ålder

Emma 25 Banktjänsteman Enköping 10 månader

Klara 27 Butiksbiträde Stockholm 4 månader

Nadia 23 Studerande Stockholm 5 månader

Hedvig 26 Banktjänsteman Uppsala 6 månader

Nicole 28 Sjuksköterska Uppsala 5 månader

Kristina 30 Kommunikatör Stockholm 6 månader

Alice 25 Studerande Uppsala 5 månader

Olivia 28 Personalvetare Uppsala 6 månader

Amelia 29 Butiksbiträde Uppsala 8 månader

Jennifer 27 Administratör Stockholm 11 månader
- Notering: Samtliga namn är fiktiva
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Bilaga 3

Informationsbrev

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Vi heter Lisa Westin och Gabriella Velander och skriver just nu vårt examensarbete i
Socialpsykologi C. Syftet med vår studie är att undersöka hur den personliga identiteten
påverkas och utvecklas i samband med att bli förstagångsmamma, samt vilka faktorer som
kan bidra till utvecklingen. För att undersöka detta ska vi utföra semistrukturerade intervjuer.

Att delta i studien innebär en intervju på cirka 30-45 minuter och sker antingen fysiskt eller
digitalt utefter din preferens. Hela intervjun kommer att spelas in på röstmemo för att
underlätta transkriberingen från tal till text. Ljudfilen kommer endast höras av oss forskare
och efter transkriberingen utförts kommer filen att raderas. Allt som innefattar intervjun
kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att du som deltagare kommer att
avidentifieras och all data hanteras utifrån bestämmelser i sekretesslagen. Att medverka i
denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst besluta att avbryta din medverkan i
studien utan vidare motivering.

Om du är intresserad av att medverka i denna studie kommer vi kontakta dig för att bestämma
en tid som passar för genomförandet av intervjun. Du är välkommen att kontakta oss för
vidare frågor gällande studien.

Med vänliga hälsningar,
Lisa Westin & Gabriella Velander
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Bilaga 4

Deklarering av arbetsinsats

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Tidigare forskning

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Teorikapitel

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Metodkapitel

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,
transkribering)

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Diskussionskapitel

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Bilagor

Författare 1: ________% Författare 2: ________%
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Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: ________% Författare 2: ________%

Skriv under nedan:

Ort, Datum Ort, Datum

________________________ ________________________

Författare 1: Författare 2:

________________________ ________________________
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