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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv undersöka biografiska 

motsättningar i en ung förälders självreflexiva berättande på en blogg. Specifikt ämnar denna studie 

att undersöka motsättningar mellan arbete och familj. Detta görs i ljuset av Giddens teoretiska 

ramverk över själv-identitet i ett sen-modernt samhälle samt Becks teori om standardiserade 

biografier därtill Beck & Beck-Gernsheim teori om kärleken som religion i det sen-moderna 

sekulariserade samhället, för att tala om institutionernas ökade förväntningar på föräldraskap och 

efterlevnad av den standardiserade biografin. Med hjälp av diskurspsykologiska analysverktyg 

undersöks hanterande av motsättningar mellan arbete och familj i språket. Därtill undersöks 

relationen mellan förväntningar på föräldraskap av motsättningar mellan arbete och familj utifrån 

den unge förälderns situation. Resultatet visade ett språkligt hanterande utav ideologiska dilemman 

som kommer utav motsättningar mellan arbete och familj där aktörerna i språket skapar och 

omförhandlar kategorier för föräldraskap och positionerar sig emot dessa i språket. Detta 

förhandlande är en form av själv-reflexivt hanterande utav risker vars riskbedömningar grundas på 

experters kunskaper. I denna omförhandling av kategorier så kan det finnas diskurser givna av 

experter för hur vi ska lösa dilemman på ett sätt som organiserar våra liv efter ett särskilt förfarande, 

men aktörer kan också välja att göra själv-reflexiva bedömningar grundat på kunskaper ifrån 

alternativa auktoriteter för att försvara sitt själv-reflexiva planerande. Resultatet kan inte bevisa ett 

direkt diskursivt organiserande efter en särskild standardiserad biografi, utan främst handlar den 

unge förälderns dilemma om motsättningar mellan arbete och familj som sådant.  Mer forskning 

behövs för att undersöka om samband mellan den standardiserade biografin och motsättningar 

mellan arbete och familj finns eller ej.  

 

 

 

Nyckelord: föräldrar-bloggar, sen-modernitet, diskurspsykologi.  
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Inledning 

Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara? Dessa existentiella frågor menar 

Giddens är centrala för alla som lever under sen-modernitetens villkor (Giddens.2009:89). Mer eller 

mindre försöker vi besvara dessa frågor med vårt vardagliga sociala beteende (a.a.). I förordet till 

Becks Risksamhället skriver Bauman att människans identitet har gått ifrån någonting som är oss givet 

till en form av uppgift vilket hon själv bär det yttersta ansvaret för dess utförande och dess utfalls 

konsekvenser (Beck, 1998:XV). Giddens menar att idag måste självet skapas reflexivt, en uppgift 

som går att lösa men det finns förvirrande alternativ (a.a.:11). Bland många valmöjligheter försöker 

vi revidera och upprätthålla en sammanhängande biografisk berättelser (Giddens, 2009:13). Detta 

trots att ”traditionens vägskyltar står tomma” vilket relativiserar och öppnar upp för att göra ännu 

fler alternativ möjliga (a.a.:103). I försök och göra bedömningar för våra beslut förlitar vi oss på 

experter som ofta är oeniga (a.a:105). Vi måste navigera bland motsägelsefulla anspråk vilket gör att 

tvivel genomsyrar de flesta aspekterna av vardagslivet som ett bakgrundsfenomen (a.a.215). I brist på 

externa referenspunkter riktar vi vårt fokus inåt för vägledning med frågor som: ”Vad vill jag? Hur 

känner jag?” Denna riktning inåt mot vår psykologi innebär att våra intima relationer blir det 

viktigaste meningsbärande kittet i våra liv och kärleken blir vår tids sekulariserade religion (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2004:169). I en förvirrande värld med lite vägledning och många risker så blir den 

romantiska kärleken vår tillflyktsort och källa till vår lycka (a.a:173). Men samtidigt som 

parrelationen värdesätts mer än någonsin så har den också blivit mer flyktig (a.a:145). I denna 

kontext åtrår vi det biologiska bandet i föräldrar-barn relationen som kan lova en okränkbar 

förbindelse (a.a:76). Vi kan skilja oss ifrån vår partner, men vi kan inte skilja oss ifrån det biologiska 

bandet till våra barn. Detta gör att barnet får en central position i våra liv och att föräldraskapet 

åläggs allt mer förväntningar och krav (a.a:102). Samtidigt skapar detta ett tryck på föräldrar-barn 

relationen och jämfört med traditionella familjeband är dagens relationer mer intensiva och att den 

innersta familjekretsen kan bli farligt överhettad (a.a:138). Beck & Beck-Gernsheim (2004) menar att 

kärlek tillsammans med ångestladdade höga förväntningar kan bli våldsamt och kan snabbt urarta till 

bitter besvikelse och grymhet, som exempel ges det stigande antal förekomma fall av barnmisshandel 

och sexuella övergrepp på barn i tyska familjer (a.a.).  

 

Med upplösningen av traditionerna som i vissa avseenden har frigjort oss ifrån traditionella roller 

och strukturer har det uppstått nya former av social kontroll och anpassning i form av olika 
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marknader och institutioner (Beck, 1998:203). Ett exempel är bostadsmarknaden som kräver en 

stabil inkomst, som i sin tur kräver en karriär på arbetsmarknaden; vilket kräver en utbildning. Ulrich 

Beck (1998) menar att detta leder till en standardisering av våra biografier (a.a., s.219). Detta kan 

skapa motsättningar mellan arbete och familj och t.ex. väntar vi allt längre med och skaffa barn 

(Bergnéhr 2007). Individualiseringsprocessen och vårt beroende av institutioner försvårar våra 

möjligheter att leva ett liv utanför ett normativt script som i ordningen består av utbildning-karriär-

familj. I ljuset av detta scenario finner jag det särskilt intressant att studera hur just en ung förälder 

hanterar motsättningar arbete och familj, mellan arbetsmarknaden som stöper den standardiserade 

biografi och ett familjeliv som kräver allt mer ansträngningar ifrån individen i form av själv-

reflexivitet.    

 

Problemformulering 

Tidigare forskning pekar på hur den sen-moderna och alltmer flytande tillvaron komplicerar 

konstruerandet av en vuxen identitet och försenar ungas inträde i vuxenlivet (Silva, 2012). Därtill 

finns det forskning som specifikt undersökt hur individualiseringens påverkan på våra liv försenar 

barnafödande genom att det konstrueras som ett riskprojekt (Lundqvist & Roman, 2003: Bergnéhr, 

2007). Unga står alltså idag inför nya själv-reflexiva utmaningar och inte minst torde detta gälla unga 

föräldrar. Intervjustudier visar på vikten av själv-reflexiv skicklighet i hanterandet av ibland inbördes 

oförenliga identiteter hos unga föräldrar (Frewin, Tuffin & Rouch, 2007). Själv-reflexiv förmågan att 

sköta motstridiga identiteter har försvåras av det sen-moderna samhället är post-traditionellt 

organiserat och inte längre tillhandhåller samma strukturer för aktörer att hämta meningsbärande 

diskurs ifrån. Vi måste skapa oss själva. Elliott & Lemert (2006) menar att vi hanterar denna tillvaro 

med olika jag-projekt. De har särskilt intresserat sig för att studera göra-om-sig själv projekt, t.ex. 

plastikkirurgi eller olika självhjälpsprogram, men de använder även karriär och familj som exempel 

på kategorier var i vi ”skapar oss själva” (a.a.). Lundqvist och Roman menar att vi skaffar barn 

senare idag som ett resultat av vårt åtagande till dessa olika självreflexiva-projekt (2003). Vår karriär 

och vårt arbete med oss själva och identitet tar helt enkelt allt längre tid. Som följd är t.ex. 

medelåldern för förstföderskor år 2013 i Sverige 29 år, jämfört med år 1970 då medelåldern hos 

förstföderskor var 24 år (Persson, 2013). Förutom den intressanta krock som uppstår mellan 

biologiska och sociala förutsättningar som associeras vid födslar hos äldre kvinnor så finns det 

vidare komplikationer av denna trend, nämligen ett diskursivt begränsande för hur vi kan planera 
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våra liv kring arbete och familj. Varje kapitel (utbildning-karriär-familj) ur den standardiserade 

biografin har sina respektive identiteter som kan gå i polemik med varandra om vi gör en icke-linjär 

läsning utav den. Detta resulterar i olika dilemman, t.ex. överlappande inmutningar av en människas 

tid i egenskap av hens identiteter som både provanställd och småbarnsförälder varav respektive 

identitet kräver engagemang för att ibland uppnå ett nödvändigt avslut (t.ex. från provanställning till 

fast anställning) så att individen kan gå vidare till nästa kapitel i biografin, t.ex. ta sig in på 

bostadsmarknaden och bilda familj. Dessa dilemman som kommer av motsättningar mellan arbete 

och familj försvåras av att parrelationen och föräldraskapet har blivit en central meningsbärande 

faktor för vår självidentitet vilket kräver ett stort själ-reflexivt engagemang. När dessa motsättningar 

drar individen isär blir förmågan och behovet av att kontinuerligt etablera en sammanhängande 

självbiografi och självidentitet vitalt. Att studera bloggar erbjuder här en idel blick in i denna 

problematik. Bloggar utgör ett fönster in till att studera själv-reflexiva åstadkommande som söker att 

konstruera sammanhängande berättelser i vardagliga sociala praktiker, sett ur en första persons 

perspektiv (Hookway, 2008:107). Det är i detta fönster som jag med hjälp av diskurspsykologiska 

analysverktyg vill studera en ung förälders själv-reflexiva berättande och språkliga förhandlingar av 

motsättningar mellan arbete och familj för att relatera de till de nya utmaningar som föräldrar-barn 

relationen står inför idag.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka dilemman i en ung förälders självreflexiva berättande på en blogg. 

Specifikt ämnar denna studie att undersöka motsättningar mellan arbete och familj. Detta görs i 

ljuset av de sen-moderna institutionernas ökade förväntningar på föräldraskap och efterlevnad av 

den standardiserade biografin.   

 

Frågeställningar 

Uppsatsens syfte har mynnat ut i följande frågeställningar: 

Hur konstrueras de ökade förväntningar på föräldraskap i bloggens diskursiva material?  

Vad har dessa förväntningar för relation till den unge förälderns dilemma som kommer av 

motsättningar mellan arbete och familj? 
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Disposition 

Kapitel 1 presenterar tidigare forskning konstruerandet av identiteter under sen-moderna villkor. 

Forskningen som presenteras tar upp konstruerandet av en vuxen identitet, ungt föräldraskap samt 

väntandet med att skaffa barn, för att ringa in ett tema kring identitet, individualisering och 

biografiska motsättningar. Kapitel 2 behandlar teori och tar upp Giddens och Beck & Beck-

Gernsheim perspektiv kring sen-modernitet, post-traditionell ordning och dess påverkan på identitet 

och relationer. Specifik behandlas Giddens teorier kring själv-reflexivitet, livsstilar och experter; 

Becks teori kring individualiseringsprocessen och den standardiserad biografi samt Beck & Beck-

Gernsheim teoretiska ramverk för hur intima relationer har blivit av ökad betydelse och hur kärlek 

därför utgör en religion i det moderna sekulariserade samhället. Kapitel 3 behandlar metod och tar 

inledningsvis upp diskursanalys som metod och dess kunskapsteoretiska konsekvenser följt av en 

presentation utav diskursanalytiska verktyg. Vidare behandlas studiens metodologiska förfarande 

gällande empiriskt material, analysens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. I Kapitel 4 

behandlas resultat där materialet behandlas i ordningen: Blogginlägg 1, Blogginlägg 2, 

Kommentarsfält till blogginlägg 2. Notera att kommentarsfältet till blogg inlägg 2 återfinns under 

bilagor istället för i löpande text då det är vida omfattande. Resultatdelen följs av kapitel 5 som 

behandlar diskussion.  
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Kapitel 1 - Tidigare forskning 

Detta kapitel ger exempel på forskning gällande individualiseringens påverkan på konstruerandet av 

identitet. Forskningen som presenteras tar upp konstruerandet av en vuxen identitet, föräldraskap 

samt väntandet med att skaffa barn för att ringa in ett tema kring identitet, individualisering och 

biografiska motsättningar mellan olika identiteter.  

 

Att konstruera en vuxen identitet i sen-moderna tider 

Jennifer M. Silva har i sin artikel Constructing Adulthood in the age of Uncertainty (2012) undersökt 

hur unga vuxna ur den amerikanska arbetarklassen söker nya vägar till vuxenskap när de traditionella 

sätten som en gång gavs av det industriella samhället inte längre ges dem (a.a.). Silva (2012) menar att 

tillskillnad ifrån den vita medelklassen som i det post-industriella samhället kan iaktta en förlängd 

mellanperiod som ungvuxen dedikerat åt experimenterande och identitetskonstruktion, så har inte 

arbetarklassen tillgång till samma möjligheter (a.a.). Silva (2012) menar att arbetarklassens 

traditionella vägar in i vuxenvärlden inte längre är lika tillgängliga i det post-industriella samhället 

och att detta innebär att man måste förlita sig på nya markörer för vuxenskap för att kunna bekräfta 

en vuxen identitet (a.a:508). I tider av osäkerhet och risker så menar Silva att dessa unga-vuxna 

psykologiserar sin tillvaro och riktar sitt fokus inåt och åt sin psykiska utveckling (a.a. s:507). Silva 

(2012) menar att genom ett övervinnande av svåra erfarenheter ifrån sitt förgångna så tillämpar de 

unga terapeutiska narrativ som tillåter en omdefinition av vad det innebär att vara en kompetent 

vuxen via ett tillvägagångssätt som är mindre beroende av yttre omständigheter och markörer (a.a. 

s:506). Vidare poängterar Silva (2012) vikten av behovet utav vittnen som kan bekräfta deras 

terapeutiska föreställningar och presenterade framträdanden av vuxenskap (a.a. s:519). Här ser jag en 

möjlig koppling mellan Silvias fynd av vittnen och att berätta om sitt liv på bloggar. Det terapeutiska 

samtalet är i min tolkning ett sorts summerande och meningsskapande berättande och på samma sätt 

kan en blogg summera och konkretisera bloggarens liv genom författade av texter, bilder och 

interaktion med läsare i kommentarsfält. Silvias forskning visar på hur de unga som exkluderas ifrån 

strukturer och sammanhang som möjliggör experimenterande och identitetskonstruktion får det 

svårare att forma och konstruera en vuxen identitet, vilket för mig ger anledning till att finna det 

rimligt att även unga föräldrar som bryter emot en standardiserad biografi skulle möta en liknande 

sorts problematik, och således skapa ett behov att söka stöd via icke-traditionella plattformar såsom 

t.ex. en blogg. 
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Väntandet med och skaffa barn 

Lundqvist & Roman (2003) menar att avtraditionalisering även gör familjen till ett aktivt val och 

något som vi måste förhandla fram (a.a.). I en pilotstudie intervjuade de par och unga vuxna 

angående familjeliv och beslutet att skaffa barn där de fann att skaffa barn idag är ett välgenomtänkt 

beslut som är avvägt mot flera olika faktorer som ofta kan stå i konflikt mot varandra (a.a:13). Bland 

alla dessa avvägningar lämnas vi själva åt att förhandla fram vad familj innebär (a.a.). Önskningar om 

en stabil inkomst och karriär ställs mot önskningar om en stabil parrelation och kärnfamilj, allt i ett 

jonglerande utav risker. På så sätt menar Lundqvist & Roman att barnafödande har blivit ett 

riskprojekt som dels kommer utav förhandlingarna och valmöjligheterna, men även utav önskningar 

om att ”leva ett eget liv” (a.a:14). Desto större behov och möjlighet vi har att kunna välja att leva ett 

eget liv, desto mer upphör barnafödande att vara en naturlig del av livet för att istället bli ett föremål 

för medvetet planerande (a.a:29). Detta innebär att det finns flera villkor som måste uppfyllas för att 

vi ska skaffa barn och det i sin tur innebär en allt högre ålder hos förstagångsföderskor och ett 

minskat barnafödande överlag (a.a:12).  

 

Annan forskning visar på hur samhällsinstitutioner påverkar vår vilja till att bilda familj och våra 

idéer kring romantisk kärlek. Bergnéhr (2007) menar att Sverige har en tradition av sociala skyddsnät 

som möjliggör individualistiska förhållningsätt till föräldraskap (a.a:16). Sverige har föräldraledighet 

och föräldraförsäkringar, barnbidrag och fri förskola som avlastar föräldrarna. Således är det inte 

vanligtvis ett finansiellt hot över att bli utblottad som gör att människor känner sig manade till att 

binda sig till tvåsamhet, utan en vilja av att vilja höra till ett ideal om kärnfamiljen och romantiskt 

kärlek (a.a.). Bergnéhr (2007) stödjer sig här på Beck och argumenterar att den romantiska kärleken 

har tagit plats som meningsskapande narrativ i det individualistiska, moderna, sekulariserade 

samhället (a.a:13). Samtidigt är dessa ideal svåra att leva upp till, då vi är medvetna om alla relationers 

förgänglighet i det flytande samhället där vi som oftast kan välja och byta, vilket får oss att förhålla 

oss till relationer som om de inte varar för evigt (a.a:16). Därför är vi avvaktandes med att skaffa 

barn med en partner i Sverige: vi vill vara säkra på att relationen kommer överleva föräldraskapet 

och de inmutningar de gör på de individualistiska projekt som den romantiska kärleken har blivit 

(a.a.). I Sverige vill vi inte vara beroende utav vår partner utan vi vill kunna vara självständiga, vilket 

innebär att vi vill kunna försörja oss själva ifall relationen tar slut. Detta fodrar att vi (förutom 
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avvaktar för och se om relationen kommer att hålla under ett föräldraskap) även väntar på att vår 

karriär ska utvecklas och bli stadig så att om vår partner lämnar oss, så är vi inte utan jag-projekt att 

klamra oss fast vid (a.a.) 

 

Unga fäders hanterande av dubbla identiteter 

Karen Frewin, Keith Tuffin och Gareth Rouch (2007) har undersökt hur unga fäder hanterar 

övergången från tonåring med lite ansvar, till förälder med mycket ansvar genom att rekonstruera 

sina identiteter (a.a.). Frewin m.fl utgår ifrån ett social-konstruktivistiskt perspektiv där 

diskursanalyser tillämpades på unga fäders berättelser om faderskap för att studera hur de gör 

faderskap begripligt i sitt berättande. Genom att använda språket menar Frewin m.fl. att de unga 

fäderna: 1) om-positionerar sig i förhållande till de utmaningar som ett innehav av dubbla identiteter 

som tonåring och förälder kan tänkas utgöra, 2) möter nya krav på ansvarstagande och 3) använder 

språket för att låta en ny identitet som förälder växa fram framför en identitet som skolpojke. (a.a.). 

Det är alltså genom ett användande av en dubbel-identitets diskurs som Frewin m.fl. menar att unga 

pappor kan hantera stressen av att förena två skilda identiteter som kan stå i konflikt med varandra 

samt stödja utvecklandet av den nya fadersidentiteten (a.a.) Teorin om en dubbel identitets diskurs är 

för mig relevant att ta med för att i analysen av min empiri belysa huruvida aktörerna löser 

biografiska motsättningar genom att om-positionera sig i språket. Genom att studera användandet av 

språkliga redskap och symboliska strukturer möjliggörs Frewin m.fl. en kartläggning av en individs 

positioneringar i förhållande till olika identiteter för att på så sätt kunna redogöra för 

identitetskonstruktion (a.a.) 

Frewin m.fl. ansats kring att studera positioneringar i berättandet om vardagliga situationer är för 

mig en approach som jag finner lämplig att tillämpa i min undersökning utav bloggar. På bloggarna 

berättas och författas texter om vardagen och det är i dessa texter jag hoppas finna positioneringar 

som kan tala om ett hanterande av identitet. Vidare är Frewin m.fl. forskning relevant för mig då den 

visar på hur den unga människans subjekt är ett konstruerande som sker i interaktion under 

diskursiv påverkan och på så sätt öppnar det upp för möjligheten att samhällsmässiga processer 

såsom individualisering kan ha en påverkan på berättandet och konstruerandet av den unge 

förälderns biografi. Genom att söka efter positioneringar i text hoppas jag kunna urskilja 

positioneringar som antyder till ett diskursivt hanterande av identitet och identitetskonstruktion.  
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Kapitel 2 – Teori  

Inledningsvis presenterar detta kapitel Ulrich Becks teori om individualiseringsprocessen som 

kompletteras av Giddens idéer om det post-traditionella samhället. Vidare behandlas Beck & Beck-

Gernsheim bok The Normal Chaos Of Love för att tala kring modernitetens effekter på våra intima 

relationer och föräldraskap och avslutningsvis rundas kapitlet av med Giddens teoretiska perspektiv 

kring själv-reflexivitet för att tala om hur vi förhåller oss till framtiden och förlitar oss på experter 

för att fatta beslut i privata frågor gällande föräldraskap.  

 

Modernitet 

Modernitet är brett begrepp som omfattar övergripande samhällsförändringar som kan ha direkta 

konsekvenser i individers vardagsliv. Olika skolors perspektiv betonar var för sig särskilda aspekter 

av modernitetens konsekvenser med sina respektive epitet. För denna studies syfte har jag valt att 

fokusera på Beck, Beck-Gernsheim och Giddens teoretiska perspektiv för modernitet. Gemensamt 

kommer jag att redovisa att de delar det antagandet att upplösningen av traditioner frigör individen 

som istället för att förlita sig på traditioner måste göra aktiva val, vilken utgör en grogrund för 

individualism. Giddens teoretiska perspektiv för själv-reflexivitetet visar på hur detta får 

konsekvenser för vårt sätt och tänka och förhålla oss till världen (Giddens, 2009) Becks teori om 

risksamhället visar på hur institutionernas organisering skapar biografiska motsättningar för 

individen (1998) Gemensamt pekar de på en individualisering av det moderna samhället.  

 

Avvecklandet av traditioner 

I ett traditionellt samhälle så föds en människa in i givna förutsättningar (t.ex. klass och religion.) 

men i det moderna samhället så är förutsättningarna istället villkorade av den enskildes beslut och 

handlingar (Beck, 1998:3). Detta fodrar att den enskilde individen gör aktiva insatser ifrån sin sida, 

och hävdar sig i en daglig konkurrens om begränsade tillgångar och möjligheter (a.a.). Bauman 

skriver i förordet till Risksamhället att således kan individualisering sammanfattas till en 

omvandlingsprocess där människans identitet går ifrån någonting som är oss givet av omgivning till 

en form av uppgift vilket hon själv bär det yttersta ansvaret för dess utförande och dess utfalls 

konsekvenser. (Bauman i förord till Beck: XV). På det sättet blir en människas biografi reflexiv och 

vald, ett gör det själv liv med en gör det själv biografi (a.a. s3). Detta innebär en avtraditionalisering 
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av samhället, en process där individualiseringen frigör (disembedd) människor ifrån traditionella roller 

och restriktioner som kan ha en trygghetsgivande funktion, t.ex. religiös tro (Beck & Beck-

Gernsheim, 2001:202f). Likt Beck fäster Giddens vikt vi att våra traditioner har förlorat sin roll på 

grund av urbäddnings (disembedding) mekanismer (Giddens, 2009:10). Dessa utbäddningsmekanismer 

bryter loss sociala relationers anknytning till den fysiska platsen och öppnar upp för etablerande av 

relationer tvärs över stora avstånd i tid och rum (a.a.). Till exempel innebär teknologins utveckling 

att vi snabbare kunde kommunicera på långa avstånd. Giddens menar att denna förändring av 

rummet och tidens villkor tillsammans med urbäddningsmekanismerna, resulterar i att tidigare 

etablerade sociala föreskrifter och praktiker förlorar sin bäring (a.a:30). Därför kallar Giddens 

moderniteten för en post-traditionell ordning (a.a.). Det post-traditionella avvecklandet av 

traditioner innebär att tvivlet ersätter vanor och skapar en generell existentiell dimension i det sociala 

livet (a.a:11). Detta innebär att vi inte längre förlitar oss på riter för övergångsperioder i våra liv, t.ex. 

från barndom till vuxenskap vilket gör att självet måste utforskas i en reflexiv process som kopplar 

ihop social och personlig förändring (a.a:45). Som Silva (2012) påpekar måste de unga vuxna själva 

definiera vad att vara vuxen innebär (a.a.). Vidare ser jag även kopplingar till Berghnérs (2007) 

forskning om att vi vill kunna definiera oss själva som redo för att bli föräldrar innan vi skaffar barn 

(a.a.). Här finner jag det särskilt intressant att tillämpa Giddens (2009) teoretiska perspektiv för att 

kunna tala om bloggen som ett själv-reflexivt sammanhang. Individer och kollektiv i en post-

traditionell ordning ställs inför ett oändligt antal potentiella handlingsförlopp som är avhängiga deras 

val (a.a:40). 

 

Med individualiseringens frigörelse ifrån strukturer så finns det en tillhörande paradoxal dimension. 

Beck (1998) menar att likafullt som individualiseringens avtraditionaliserande egenskaper skapar 

frigörelse (disembedding) så uppstår det dock nya former av sociala åtaganden, kontroll och 

återanpassning (reembedding) (a.a:214) Dessa former av kontroll och återanpassning gör att 

individualiseringen ter sig paradoxal (a.a:203). Beck menar att våra levandsförlopp och dess 

”livsrytmer” som en gång bestämdes av klasstrukturella och/eller familjebestämda faktorer, nu har 

ersatts av institutionella faktorer såsom utbildningsystemet, yrkeslivet och pensionsåldern som i sin 

tur bestäms av politiska beslut(a.a:214). På sätt så kontrollerar individualiseringen våra liv och 

levnadsförlopp via vårt beroende av institutioner såsom marknad, lagar och utbildning(a.a:212). 

Därför menar Beck att individualiseringen är flyktig, eftersom människor i sina individuella 

levnadslopp fortfarande är beroende utav faktorer givet av institutionerna (a.a:212f.). Vårt 
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institutionella beroende innebär följaktligen en standardisering såväl som ett villkorande av våra 

valmöjligheter. Människor i det moderna samhället måste ständigt ta beslut i val bland alternativ som 

ges av institutioner och marknader, även om de inte är fullt medvetna om alla alternativ som ges 

eller att deras handlingar i sig är faktiska beslut(a.a:219). Likväl står de till svars. Detta innebär att 

institutionerna skapar en sort byggsatser för individuella kombinationsmönster. När institutionerna 

erbjuder oss att välja mellan olika sorters standardiserade kombinationer så fullgörs samtidigt en 

normativ idé om hur vi bör vara och hur vi bör leva våra liv (a.a.). På så sätt standardiserar 

institutioner via marknaden våra levnadsförlopp. En människas liv blir således ”summan av de olika 

institutionernas rationalitet, inte deras omgivning” och våra liv kommer till att handla om att lösa 

biografiska motsättningar som dessa institutioner sinsemellan ger upphov till, t.ex. yrke – familj (a.a. 

s:221). För att återkoppla till tidigare forskning har inte jag funnit exempel som på mikronivå 

studerar effekten av individualiseringens producerande av biografiska motsättningar hos unga 

föräldrar i egenskap av avvikare ifrån en standardiserad biografi, samt hur det eventuellt hanterar 

detta diskursivt i vardagen.  

 

Intima relationer i det moderna samhället 

I The Normal Chaos of Love lägger Beck & Beck-Gernsheim (2004) fram ett teoretiskt perspektiv 

vars grundsats är att den romantiska kärleken har blivit en religion i det moderna sekulära samhället 

(a.a:169). Silvias forskning om unga vuxna visade på hur frånvaron av yttre strukturer fick de unga 

att istället rikta sin uppmärksamhet inåt mot sin psykologi för att göra världen meningsfull (Silva, 

2012). Beck & Beck-Gernsheim (2004) menar att vi är på väg mot en virvlande inåtvändhet 

bestående av ”en Platons grotta av emotioner” som tillgivenhet och desperation (a.a:140). Här ser 

jag en viss likhet med Silva hos Beck & Beck-Gernsheim: individer som måste uppfinna eller hitta 

sina egna sociala förhållningsätt gör kärlek till en central punkt som ger mening i livet (a.a. 171). 

Relationer blir till ett meningsbärande kitt som gör att vi upplever en riktning och hjälper oss 

förklara skeenden och ta beslut, t.ex. vi står ut med arbetet för att vi har en familj och försörja 

(a.a:169). I det sen-moderna samhället tvingar marknader på oss anonyma förtillverkade 

levnadsmönster som reglerar våra behov till att komma sist på prioriteringslistan (a.a:179). Den 

romantiska kärleken blir ett sorts uppror som gör vår existens meningsfull (a.a:178). Kärleken tar 

över ifrån traditionella förklarande kategorier vilket innebär att istället för klass, religion och familj, 

så växer det fram ett tema kring känslor för intima relationer (a.a:179). Temat utgörs av både positiva 
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och negativa känslor och kan t.ex. förkläs som ångest eller ouppfylld längtan (a.a.). Författarna 

menar att dessa känslor utgör en rytm i vardagen som har mycket mer spännande möjligheter än vad 

konsumtion eller berg och dalbanan på arbetsmarknaden kan erbjuda (a.a.). Kärleken utgör för oss 

ett självlysande hopp som blir mer oemotståndligt desto mer vi inser hur ändligt, ensamt och 

bräckligt vår existens är (a.a.). Men att söka efter lycka i äktenskap och familj anses av en del att vara 

precis lika vettigt som att luta en stege emot en regnbåge för att klättra till himmelen (a.a.). Talande 

för detta är att vi skiljer oss mer och mer samtidigt som det även sker en ökning av människor som 

gifter om sig (a.a:171). Hoppet till att hitta den rätte, en blandning av drömälskare och bäste vän 

tycks aldrig sina, förväntningar som är svåra att leva upp till (a.a:99). Kärlek har gått ifrån att vara en 

gemenskap mellan två människor som delar på bördan att leva, till att vara en gemenskap mellan två 

älskare (a.a.). Beck & Gernsheim (2004) menar att kärlek är en dogmatism för två, att mellan två 

älskare så finns det en dogmatisk dimension: under medvind i förhållandet så är det toppen och vi är 

lyckliga, men om omständigheterna förändras och vi står i motvind så kan det snabbt slå över till en 

bitter krock mellan två olika trosuppfattningar (a.a:193). Denna dogmatiska sida kommer upp i tö 

när långsiktiga fundamentala konflikter bryter ut mellan två människor som försöker vara autentiska 

(a.a.). Inneboende hos autenticitetens betydelse ligger det att vara annorlunda och det innebär att 

individernas egna sanningar möts och hamnar i konflikt (a.a.). Att stå upp för sina känslor blir 

centralt och kan vara skäl nog för att göra slut (a.a.). Denna form av relation kräver alltså mycket 

mer emotionellt arbete utav oss. Kärlek är inte längre ett tillstånd, utan något vi uppnår varje dag, 

vilket innebär notoriska förhandlingar och överenskommande som kan yttra sig i påfrestande ”små 

mini konferenser” som fodrar tolerans och tålamod (a.a:99). Så även med barn. Beck & Beck-

Gernsheim menar att kärlek idag innebär allt annat än enbart en idyll. Friheten under sen-

moderniteten gör kärleksrelationer till riskfyllda möjligheter (a.a:100).  

 

Barnets betydelse 

När kärleksrelationerna är vår grund för mening samtidigt som de kräver mer av oss och är mer 

flyktiga, så blir föräldrar-barn relationen särskilt viktigt (Beck & Beck-Gernsheim, 2004:37). I det 

sen-moderna samhället blir barnet det sista utpost när möjligheterna till varaktig kärlek tynar bort 

(a.a.) Bandet mellan barn och förälder är obrytbart och överlägset andra förbindelser i en ombytlig 

och förgänglig kultur (a.a:76). Precis som i de andra intima relationerna har vi förhoppningar på att 

barnet ska ge livet mening (a.a:104f). Likt äktenskapet har även föräldraskapet förlorat sitt 
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ekonomiska syfte under moderniteten och baseras istället på att tillgodose parternas emotionella 

behov (a.a:106). Beck & Beck-Gernsheim (2004) menar att I hög-industriella länder så tränas vi att 

vara rationella, effektiva, disciplinerade och framgångsrika (a.a.). Barnet representerar motsatsen, 

livets naturliga sida och det finner vi som lockande då de hjälper den vuxne att återupptäcka och 

utrycka sina egna behov som saknas i det högteknologiska livet, t.ex. visa tålamod, lugn, 

angelägenhet, finkänslighet och tillgivenhet (a.a). I arbetslivet måste våra känslor regleras och 

förväntningarna på rationellt agerande ökar allt mer och barnet blir en tillflykt ifrån detta, motvikt till 

det kognitiva livet som domineras av ostimulerade rutiner (a.a.). I det stressade moderna samhället 

med förhärdande hjärtan och nedtryckta känslor så blir barnet det åtråvärt naturliga i en onaturlig 

miljö och som lovar oss en genuin kontakt med andra människor (a.a:106). När barnet blir viktigare, 

blir också föräldrarollen viktigare. Det finns t.ex. mycket litteratur över hur man ska vara en god 

förälder, hur mycket tillgivenhet ett barn ska få och när (a.a:102). Barnet är viktigt och har blivit 

ovanligt med allt mer sjunkande födelseantal, vilket innebär att det gäller att ha rätt approach för att 

ge de värdefulla barnet de bästa tänkbara uppfostran (a.a.). Detta yttrar sig i en vilja hos föräldrarna 

till att förbättra och utveckla sina barn, t.ex. med åtgärder som piano-lektioner, tandställning och 

extra lektioner i franska (a.a:129). Vetenskapen har både erövrat barnet och föräldern som måste 

konstant skaffa sig mer information i nivå med vetenskapsmän kring, t.ex. potträning samt lägga mer 

energi på att möta de ökade kraven på föräldraskap som de nya rönen innebär (a.a:130). Beck & 

Beck-Gernsheim (2004) menar att de dessa omständigheter innebär att de föräldrar som motsätter 

sig experternas direktiv och regler anses odugliga för att ha barn och är ”hjärtlösa” föräldrar 

(a.a:131). Experternas utvecklings teorier antyder att föräldrarna är slöfockar, vilket gör att 

föräldrarna i sin tur konsulterar experter än mer och på så vis sätts en cirkel igång (a.a:131). Ofta 

känner föräldrar skam över att de kunde ha försökt lite mer (a.a.).  

 

Själv-reflexivitet i en post-traditionell ordning  

I Modernitet och självidentitet utvecklar Giddens (2009) ett teoretiskt perspektiv kring reflexivitet 

och identitet relation till ett globaliserat risksamhälle där han menar att det tänkandet kring olika 

möjliga händelseförlopps kausalitet gör oss framtidsorienterade (a.a:41). Detta innebär även att 

självet blir ett reflexivt projekt (s.45). Med den post-traditionella framtidsorienteringen blir det allt 

viktigare med livsplaner (a.a:106). Dessa livsplaner använder vi själv-reflexivt för att organisera vår 

självbiografi och förbereda oss inför händelseförlopp i framtiden (a.a:106). Giddens (2009) menar att 
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livsplanering är att föra en dialog med tiden och innebär att reflexivt få in framtiden i nuet för att 

kunna välja bort alternativa möjligheter (s.108).  

Denna livsplanering kan göras med hjälp av särskilda livsstilar som i viss mån ersätter traditionens 

struktur (a.a:101). Dessa livsstilar utgör framförallt en inramning till en särskild berättelse om 

självidentiteten som hjälper oss göra val med hjälp av en uppsättning rutinerade praktiker (Giddens, 

2009:101.). Detta innebär att livsstilar utesluter alternativ, vilket tar sig till uttryck att det är knutna 

till en särskild handlingsmiljö (a.a:104). Olika handlingsätt i olika miljöer kan vara oförenliga med 

varandra och på så sätt sker det en segmentering av livsstilsaktiviteter till vad Giddens kallar för 

livsstilssektorer som bidrar till aktiviteters regionalisering (a.a.). T.ex. vi byter om till lediga kläder 

efter vi kommer hem ifrån jobbet. Livsstilssektorer kan omfatta en uppdelning mellan vad vi gör på 

kvällarna under helgen jämfört med vardagar, men även en relation kan kretsa kring en livsstilssektor 

(a.a.). T.ex. gym-kompisar eller småbarnsföräldrar.  

 

Med detta själv-reflexiva tänkande så blir ett tänkande i termer av risk relativt oundvikligt (Giddens 

2009:152). Risk begreppet är centralt i ett samhälle som rör sig bort ifrån traditionella handlingsätt 

och föreställa sig hur händelser och handlingar i framtiden kan resultera i framtida problem (a.a:136). 

Denna problematiska framtid försöker vi hantera på olika sätt med vad Giddens kallar för en 

kolonisering utav framtiden (a.a:136). Det innebär att vi förhåller oss till framtiden som det vore ett tomt 

ark som vi fyller med så kallade kontrafaktiska möjligheter, t.ex. ”Om A vore - vilket A inte är - så 

vore B”. Detta ark kallar Giddens för en terräng som vi försöker erövra och kolonisera, med hjälp av 

reflexiva förhållningsätt (a.a:136).  

 

Experter 

Till viss del livet alltid varit ett riskabelt företag, fyllt av faror (a.a:41). Varför är riskbedömningar och 

kontrafaktiskt tänkande typiskt för vår tid? Enligt Giddens (2009) kan individen i ett traditionellt 

samhälle endast leva med sin lokala kunskap som är knuten till den omedelbara platsen, men i det 

moderna samhället går det inte på grund av abstrakta system såsom pengar (a.a:41). Du måste i viss 

mån förhålla dig till det gemensamma, att t.ex. välja bort användandet av pengar gör livet svårt i ett 

modernt samhälle (a.a.). En annan typ av ett abstrakt system är expertis i expertsystem. Dessa utgörs 

av kunskaper som har giltighet oberoende av de praktiker som används i eller av vem. Till exempel 

läkare, psykologer och ingenjörer är alla experter som har giltighet oavsett tid eller rum (a.a:28). 
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Giddens (2009) menar att expertsystemen genomtränger alla aspekter av det sociala livet: maten vi 

äter, medicinen vi tar, kläderna vi har på oss är alla val där vi mer eller mindre har förhållit oss till 

kunskaper i expertsystemen för våra beslut (a.a.). Vi kan t.ex. ha en uppfattning om vad vi borde 

välja till lunch i kafeterian, ställt mot vad vi faktiskt är sugna på och äta. Giddens (2009) menar att de 

abstrakta systemen även har en central del i formandet av självet och bevarandet av dess kontinuitet 

(a.a:45) Barnets tidiga uppfostran tenderar exempelvis att allt oftare styras av råd och anvisningar 

ifrån experter som barnläkare och pedagoger än av de direkt överförda kunskaperna ifrån generation 

till generation (a.a.). Enligt Giddens undergräver modernitetens reflexivitet den säkra kunskapen 

(a.a:31). Rönen ifrån experterna kan t.ex. vara tveeggade, vilket gör oss skeptiska (a.a:40). 

Vetenskapen vilar inte på bevis utan på ett metodologiskt tvivel. Giddens menar att denna bindande 

relation mellan moderniteten och det radikala tvivlet utgör ett existentiellt bekymmer för människor. 

(a.a:31).  

 

Kapitel 3 - Metod 

Jag har valt en kvalitativ ansats då jag söker en förståelse för det som studeras genom ett skapande 

av distinktioner via närmande för att på så sätt kunna ifrågasätta förgivettagna antaganden (Aspers, 

2017:14). Vidare har jag valt att en diskurspsykologisk inriktning då jag är intresserad av den 

konstruerade bilden av föräldraskap i språket och således är det inte väsentligt att kunna göra 

uttalanden om inre mentala processer. Diskurspsykologin intresserar sig för att undersöka vad 

människor gör med hjälp av tal och text och hur berättelser och redogörelser utav världen etableras 

som stabila representationer. Den frågar sig hur människor designar konstruktioner utav världen så 

att det framstår som stabila fakta och därmed underminerar alternativa versioner (Jorgensen & 

Phllips, 2002:118f). Jag vill undersöka vad aktörerna åstadkommer med hjälp av diskurser för 

identitet, vilket motiverar ett perspektiv där diskurs ses som social-handling. Detta innebär ett 

perspektiv där aktörer både är produkt av och producent till diskurs. Metod kapitlet inleds med en 

redogörelse för diskursanalys som metod och dess teoretiska perspektiv. Detta för att läsaren ska 

kunna förstå de diskursanalytiska verktyg som presenteras senare. Jag är medveten om att kapitlet 

inledningsvis är relativt teoretiskt i sin karaktär, dock skulle jag bryta emot vad som kan anses vara 

praxis för formen av en akademisk uppsats om jag presenterade diskursanalysens teoretiska avsnitt i 

teorikapitlet. Presentationen av diskurspsykologin följs upp utav praktisk information kring denna 

studies metodiska förfarande. 
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Diskursanalys som metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera de diskursanalytiska teorier som tillhandahåller de 

analytiska och begreppsliga verktygen för att utreda min problemformulering. Diskursanalys är en 

uppsättning teorier och metoder för att studera hur språket används i sociala kontexter för att skapa 

meningar och betydelser genom att t.ex. studera text eller tal i dialoger. Dessa dialoger formar vår 

tillvaro på så sätt att vårt meningsskapande från dialogerna formar våra mönster för tydande och 

representerande och på så sätt vår kultur och sociala handlingar i stort (Wetherell, Taylor & Yates 

2001:i). Diskursanalys är alltså studiet av språket i användning och detta användandets mönster 

(a.a:6). Genom att studera språket så kan vi förstå meningar och betydelser, dock inte genom att 

förstå språket som ett system för förmedlandet av dessa meningar och betydelser, utan snarare som 

en kontext där dessa skapas och görs om (a.a.). Språket är på så vis inte neutralt och det räcker inte 

med att förstå det som transparent, då språket är konstitutivt och bestämmer meningarna (a.a.). 

Vidare är en förståelse för språk som ett system ej tillräckligt i och med att det inte tar hänsyn till 

tidens dimension (a.a.). Språket i sitt användande är ett föremål för handlingar och på så sätt bildar 

språket ”göranden”, t.ex. övertalande, förnekande etc (a.a.). Med detta i åtanke blir det relevant att 

förstå språket som situationsbaserat då språkets göranden är interaktioner som svarar på tidigare 

interaktioner.  

 

Avgränsningar 

Enligt det diskurspsykologiska perspektivet så är meningar och betydelser inbäddat i språket och 

därför är det nödvändigt att undersöka språket för att kunna analysera meningar, tillskillnad från ett 

fenomenologiskt perspektiv där språket ses som reflektioner av en inre psykologisk verklighet 

(Jorgensen & Phillips, 2002:124). Jag kommer i denna del behandla detta ställningstagandes 

konsekvenser för forskningsdesign och metodens praktik.  

 

 

Diskurspsykologins teoretiska perspektiv  

Diskurspsykologin har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och tillvägagångsätt med en förståelse 

som innebär att man ser språket som en social praktik som formar våra identiteter, relationer och 

förståelse (Jorgensen & Phillips, 2002:96). Våra yttranden är riktade mot handling i specifika sociala 
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kontexter och därför är deras mening och betydelse även beroende av det särskilda sätt som de 

formuleras på, vilket gör språket situationsbundet (a.a:96f). Diskurspsykologiska perspektivet menar 

alltså att våra mentala processer utgörs av sociala och diskursiva aktiviteter och därför argumenterar 

förespråkare av diskurspsykologin för att det inte är möjligt att förstå eller bevisa bakom eller 

underliggande processer till varför någon säger något, vi kan endast som social-psykologer studera 

psykologiska processer som sociala aktiviteter (a.a:102). Diskurspsykologin ifrågasätter alltså idén om 

att vi gemensamt har särskilda kognitiva processer för vår perception och tänkande som skulle 

fungera som bakomliggande orsaker till social handling och för sålunda en socialkonstruktivistisk 

kritik till detta (a.a:96). I det kognitiva perspektivet så ses det skrivna och talade språket som en 

reflektion av världen eller som en produkt av bakomliggande mentala processer av denna värld och 

följaktligen innebär ett diskurspsykologiskt synsätt att attityder blir dynamiska och givna av social 

interaktion (a.a.). På så sätt är inte språket endast ett uttryck för upplevelse och erfarenheter utan 

framförallt så bildar språket dessa (Edley, 2001:198). Ett exempel är maskulinitet. I traditionell 

kognitiv psykologi ses maskulina beteenden som ett symptom på maskulinitet (Ponera att dessa ev. 

har konnotationer till en biologisk förklaring kring hormoner) tillskillnad från diskurspsykologin som 

anser att beteendet i sig skapar maskulinitet. Fotbollshuliganism är således inte ett symptom på en 

maskulin macho-attityd, utan en social praktik som figurerar som skapelseplats för maskulina 

macho-attityder att bli till i (a.a:191). Diskurspsykologin gör således ingen skillnad mellan ord och 

handling eller mellan diskurs och social praktik, utan språket i sig ses som en praktik som gör saker 

såsom lovar, beordrar, t.ex. meningen: ”härmed förklarar jag er man och hustru” (Edley, 2001:192). 

På så sätt blir maskulinitet via språket något som åstadkoms tillsammans med andra i social 

interaktion. Vi presenterar diskurser med framträdanden, och allteftersom som de reproduceras blir 

det vanemässiga och rutinartade (a.a:196). 

 

För denna uppsats kommer jag att tillämpa ett hybrid perspektiv som kombinerar ett post-

strukturalistisk och symboliskt-interaktionistiskt perspektiv vilket innebär att identitet ses som både 

en produkt av särskilda diskurser såväl som en resurs som används för att åstadkomma sociala 

handlingar i interaktion. (Jorgensen & Phillips, 2002:110). Detta val motiveras av studiens syfte och 

problemformulering som söker att undersöka relationer mellan berättande och berättelse. Detta 

”både och” perspektiv innebär att människans ses som både subjekt såväl som agenter i social och 

kulturell produktion, d.v.s. både som produkt och producent av diskurser (a.a.). Vi begränsas av det 

ordförråd som diskurser tillhandahåller oss, men genom ett flexibelt användande av ingredienser ur 
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”diskursernas” skafferi så kan vi kombinera dom på nya sätt i vårt argumenterande och på sätt 

åstadkomma förändring (a.a.). Producerande utav mening (därmed även identiteter) utgörs på så sätt 

av diskursernas resursutbud som står oss till bud i situationen i fråga. (a.a. s.112). Dock är det inte så 

enkelt som att vi kan konstruera identiteter endast genom att tillkännage dem via vårt brukande av 

diskursiva resurser, vi måste även förhandla fram identiteten i interaktion med andra (Edley, 

2001:194). Vi kan t.ex. inte arbeta fram en helt ny tolkning av t.ex. maskulinitet, utan tolkningen vi 

presenteras måste accepteras och godkännas utav andra för att bli till. På så sätt agerar vi inte utefter 

vad som faller oss naturligt i förhandlandet om identitet, utan vi gör det som vi tror fungerar bäst, 

vilket gör att vår kulturella historia kan begränsa oss i valet av vilka identiteter vi vill iaktta (a.a:196). 

Språket är på så sätt situationsanpassat vilket gör att diskurspsykologins analys fokuserar på språkets 

retoriska organiserande av text och tal framför det lingvistiska/semiotiska organiserandet såsom 

brukligt inom den kritiska diskursanalysen (Jorgensen & Phillips, 2002:118). Detta innebär att 

diskurspsykologins analysverktyg söker att lokalisera aktörers handlande inom och med diskurser. 

Enligt Potter & Wethrell (1987) bör forskaren vara selektiv i sitt urval i och med att genomförandet 

av diskursanalys tar lång tid då omfattande arbete läggs åt att läsa och att läsa om texter samt 

systematisk analys (a.a:161).  Vidare behöver urvalets omfattning anpassas efter frågeställningen och 

därför finns det ingen korrekt gräns för hur stort urvalet behöver vara för att göra 

diskurspsykologisk analys (a.a.). Vissa forskare begränsar sig till en text jämfört med andra som 

analyserar en omfattande mängd olika texter för att de vill kunna undersöka olika diskursiva 

praktiker och därmed se om det finns en särskild dominerade diskurs inom ett fält.  Här är det 

snarare vitalt att forskaren tydligt beskriver urvalet och berättigar det på basis av urvalsfrågor och 

metod (Potter & Wetherell, 1987:162). 

 

Diskurspsykologiska analysverktyg  

Sammanfattningsvis så kan man säga att diskurspsykologin intresserar sig för att undersöka vad 

människor gör med hjälp av tal och text och hur berättelser och redogörelser utav världen etableras 

som stabila representationer. Hur designas människors konstruktioner utav världen så att det 

framstår som stabila fakta och därmed underminerar alternativa versioner? (Jorgensen & Phillips, 

2002:118f) Dessa typer av frågor söker diskurspsykologin att besvara via tre huvudsakliga koncept 

för analys: tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och subjekts positioner.  
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Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoar är byggsatser för konversation som vi kan tillämpa och dra nytta av i vardagens 

sociala interaktioner (Edley, 2001:198). De visar på att det finns relativt sammanhängande sätt att 

prata om saker och händelser i världen (a.a.). Tolkningsrepertoarer figurerar således som en grund 

för delad social förståelse och utgör på så sätt en väsentlig del av ett samhälles common-sense-

kunskaper (a.a.). Nigel Edley ger oss en metafor som illustrerar tolkningsrepertoars begreppet likt 

böcker i ett bibliotek som du kan låna ur (Edley, 2001:198). Wetherell & Potter definierar 

tolkningsrepertoar som ”… ett lexikon eller register över termer och metaforer som åkallas för att 

karakteriserat eller utvärdera handlingar och händelser.” (1987:138). Detta innebär tillskillnad ifrån 

ett Foucault-perspektiv på diskurs, att även aktörernas agens understryks i tolkningsrepertoars 

begreppet (Edley, 2001:202.) När du tänker eller talar kring någonting så hämtar du referenser ur 

dessa lånade böcker för att begripliggöra, vilket innebär att du ständigt gör så med termer givna av 

historien och således är det mesta repetitioner i interaktion. Det är t.ex. sällan vi har ett fullkomligt 

originellt samtal. Därmed inte sagt att alla samtal är tillfullo determinerade då vi t.ex. ofta inte kan 

avgöra hur en konversation kommer att sluta, men konversationerna består ofta av att vi citerar ur 

lånade tolkningsrepertoarer. (a.a:198). Tolkningsrepertoarer är ett behjälpligt verktyg och begrepp 

för mig att tillämpa i analys då det kan visa på common-sense kunskaper via det språkliga hanterande 

av identitet gällande föräldraskap och att vara ung vuxen.  

 

Ideologiska dilemman 

Begreppet ideologiska dilemma understryker att de ideologier vi kommer i kontakt med i vardagen 

ofta är osammanhängande (Edley, 2001:203). Det är en skillnad mellan vardagens ”levda” ideologier 

och dom intellektuella ideologierna, som ofta är enhetliga och sammanhängande (a.a.). Levda 

ideologier är en mall för livsföring, det som är common-sense men som samtidigt kan te sig 

inkonsekvent, fragmenterat och motsägelsefullt (a.a.). Detta kan illustreras med konkurrerande 

ordspråk såsom ”hellre fly än illa fäkta” ställt emot ”anfall är bästa försvar”, vilket bildar en 

motsägelsefullhet som gör de levda ideologierna obestämbara och just därför användbara som 

flexibla resurser för social interaktion och vardagligt meningsskapande (a.a.). 

Användbarheten hos de levda ideologierna gör att de kan ses som en kultur eller samhälles förtätade 

visheter bestående av en blandning av olika argument och idéer som ärvts ifrån flera generationer 

(a.a.). På så sätt blir ordspråk som ”hellre fly än illa fäkta” till vinnande argument som överlevt tidens 
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prövning (a.a.). Dock gör deras motsägelsefullhet att de inte kan garantera att ge definitiva svar utan 

snarare ligger de levda ideologiernas styrka i att generera argument och överläggningar som 

stimulerar vårt tänkande kring sociala dilemman och socialt tänkande i sig (a.a.).  

Edley menar att Ideologiska dilemman har som begrepp vissa likheter med tolkningsrepertoarer på 

så sätt att båda använder sig utav språkliga resurser som tillhandahåller material för social interaktion 

(a.a:204). Vidare visar ideologiska dilemman på möjligheten att olika tolkningsrepertoarer för ett och 

samma sociala objekt är retoriskt konstruerade, det vill säga det antyder att de olika sätten för att tala 

om ett objekt eller händelse inte nödvändigtvis uppstår spontant eller oberoende, utan utvecklas 

tillsammans som motstående positioner i ett utvecklande, historisk och argumenterande utbyte 

(a.a:204). Det ideologiska dilemman är för mig viktig i analys då den kan peka på ett hanterande av 

olika identiteter hos de unga föräldrarna.  

 

Subjektspositioner  

Subjektspositioner som koncept knyter samman begrepp som diskurs och tolkningsrepertoar med 

den sociala konstruktionen av våra själv och kan enkelt förklaras som positioner inom exempelvis 

text och tal som görs relevanta genom ideologiers specifika sätt att tala. Ideologier skapar subjekt 

genom att dra till sig människor in i speciella positioner eller identiteter och påverkar sättet vi 

upplever och känner inför oss själva och världen runtomkring oss. Ett exempel är propaganda 

affischer i krigstider som positionerar sin betraktare som ”landsmän” (a.a:209f).  

Genom ideologiers specifika sätt att tala görs olika identiteter relevanta genom positionering av 

subjektet och eftersom dessa positioner kan skifta under eller emellan konversationer så kan även 

talarnas identiteter göra likaså. Detta betyder inte att identitet blint följer språket eftersom det är vi 

som skapar det genom text och tal. Dock kan språket och diskurserna ha en påverkan på vår 

konstruktion av våra själv därtill vår upplevelse utav världen.  

 

Ideologier kallar in människor i subjektspositioner med hjälp av olika språkliga processer. Ett utav av 

dem är t.ex. interpellation, d.v.s. begärda förklaringar. Ett illustrerande exempel är en reklamfilm för 

dammsugare på TV vars speaker röst ”kallar” TV-tittaren: ”Har du fullt upp? Svårt att få tiden att räcka 

till? Är du också trött på dammsuga?”. Uttalandet positionerar oss som behövande av en ny dammsugare 

genom att vi tilltalas som en särskild typ av personer och subjekt (trötta med lite tid, fullt upp, 

stressade och i behov av avlastning av den sort som vår nuvarande dammsugare inte kan ge?). 
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Reklamfilmen konstruerar oss som upptagna människor med lite tid för hemmet, kanske på grund 

av karriären? Vi konstrueras som människor som försöker balansera familjeliv i hemmet och yrke, 

flitiga och hårt arbetande. Men reklamfilmen engagerar oss också olika, t.ex. en arbetslös person eller 

pensionär som har mycket fritid kanske inte skulle känna sig lika träffad av filmen. Reklamfilmen 

fokuserar på att tala till oss som både tar ansvar för yrke och hem vilket betyder att när vi ser oss 

själva som talade till av reklamfilmen så identifierar vi oss själva som människor har fullt upp, 

upptagna subjekt med behov av avlastning.  Vi möter således inte diskurser som förutbestämda 

subjekt utan vi ombildas som subjekt i samma stund som vi är i och/eller reproducerar diskurser. 

Vilka vi är står således alltid i relation till tillgängliga texter och narrativ och på så sätt så är allt vi 

säger och tänker kring oss själva och andra i termer av språk som tillhandahålls av historien (a.a:198). 

Subjekts-positioner är för mig användbart för att identifiera vilka ideologier som talar genom 

bloggarnas texter och när. 

 

Empiriskt Tillvägagångsätt 

Genom att använda mig av webbplatsen bloggportalen.se fick jag tillgång till en länksamling som 

totalt bestod av 2985st unga föräldrar bloggar, en enorm mängd material att välja ur. Enligt Aspers 

kan inte teorier och tidigare studier ersätta en närvaro i fältet vad det gäller vägledning i selektion av 

fall att studera, men det kan ge viss information (Aspers, 2007:93). Genom att avgränsa sökningen 

till unga föräldrar bloggar som använt ordet framtiden i sin presentation gjorde jag en identifikation 

av det empiriska materialet och avgränsade det efter teori och studiens syfte (a.a:95). Tanken var här 

att bloggar som talar om framtiden i sin presentation handlar om framtidsplaner, drömmar och 

planerande utav livet, d.v.s. teman som rör livsförlopp. Till en början valde jag ut tre stycken bloggar 

ifrån unga mödrar där jag läste alla inlägg ifrån att bloggen startades till i maj 2014. Bloggarnas 

omfattning bestod av två till fyra års blogg inlägg. Jag fastnande särskilt för bloggaren Avaarita som 

uttryckligen i sin presentation tog upp framtidsplaner, karriär och familj. Inledningsvis var jag 

intresserad av att jämföra olika bloggar, men p.g.a. det omfattande textmaterialet valde jag istället att 

fokusera på en blogg och leta efter inlägg och kommentarer som mer konkret gestaltar det problem 

och dilemman jag vill studera. Aspers menar att en grund för att välja ut vad som ska observeras är 

att man exempelvis tror att någon sitter inne med specifika kunskaper (a.a:96). Jag fann det därför 

intressant att undersöka just bloggen Avaarita som talar om hur kategorier såsom framtid, karriär 

och familj förhåller sig tillvarandra diskursivt, sett i ljuset av individualiseringsprocessen. I denna 
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blogg läste jag alla inläggen som förekom och letade efter exempel på teman som kunde vara aktuella 

att analysera vidare varav jag hittade två inlägg som specifikt handlar om motsättningar i balansen 

mellan arbete och familj samt en tillhörande diskussion i kommentarsfältet där läsarna förhandlade 

om föräldraskap i kommentarerna. Dessa två inlägg samt kommentarsfälten utgör mitt empiriska 

material. Då detta är en diskurspsykologisk uppsats är jag främst intresserad av de handlingar som 

språket i sig utför, tillskillnad ifrån en fenomenologisk studie där man intresserar sig för aktörernas 

livsvärld. Således finner jag det inte relevant att porträttera de som skriver på bloggen, då det inte är 

deras livsvärld eller handlingar som jag studerar, utan endast de språkliga göranden och dess 

diskursiva organiserande som finns i denna kontext. För att sammanfatta så utgörs mitt empiriska 

material av två blogg inlägg som problematiserar motsättningar mellan arbete och familj samt 

kommentarerna i kommentarsfälten till dessa inlägg. Denna uppsats använder sig utav naturligt 

förekommande material vilket för med sig vissa begräsningar i att jag inte kan interagera med 

aktörerna i ett fält. På samma sätt som jag kan tänka mig att en forskare som arbetar med 

diskursanalys kan utveckla en känsla för sitt datamaterial som ger vägledning i vart analysen tar 

vägen, så kan jag se hur en forskare i fält gör detta fast på ett mer direkt sätt i interaktion med fältet. 

Aspers förhåller sig t.ex. reserverad till diskursanalys då han menar att om tillgång finns till 

människor för observation och intervju så kan det ifrågasättas varför man då ska nöja sig med endast 

textmaterial (Aspers, 2011:113).  Vidare ligger det en begränsning i att bloggar utgör ett enormt 

textmaterial att läsa igenom samtidigt som diskursanalys helst lånar sig till en väldigt textnära läsning 

där man som forskare läser om och analyserar materialet flera gånger (Edley, 2001:218). 

 

 

Insamlingsteknik 

Inom diskurspsykologin används ofta naturligt förekommande material istället för t.ex. material som 

forskaren skapar genom kontakt med sina respondenter såsom intervjuer, men kombinationer 

förekommer även (Jorgensen & Phillips, 2002:96.).  Naturligt förekommande material kan 

exempelvis vara transcripts av vardagliga konversationer eller tidningsartiklar. Fördelarna med att 

använda sig utav naturligt material är att forskaren inte influerar materialet. En respondent kan t.ex. 

ge en polerad bild i intervju men en annan i vardagligt samtal med sina vänner (a.a:131). 
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En kritik mot diskursanalytisk metod är att om det finns tillgång till människor för observation och 

intervju så kan det ifrågasättas varför man då ska nöja sig med endast textmaterial (Aspers, 

2011:113).  I denna studies fall beror det på att jag som forskare, dels inte har tillgång till fältet med 

personer att intervjua, dels på grund av ämnets känsliga natur. Att bygga upp det förtroende som 

krävs för att unga föräldrar i en intervju ocensurerat ska reflektera över sina liv och sitt föräldraskap 

kräver mer tid och erfarenhet än vad som finns att tillgå. Därför är det i det här fallet tacksamt med 

att studera naturligt förekommande material.  

 

Det naturligt förekommande materialet samlades in via urklipp och arkivering med hjälp av 

datorprogrammet Evernote som är ett verktyg för att organisera digitala urklipp och anteckningar. 

Med Evernote kunde jag ta skärm-dumpar på bloggarna, göra text urklipp och sedan organisera 

dessa i ett mapp system. Inlägg som var intressanta att spara klipptes ut, kommenterandes och 

kodades med taggar i Evernote. Detta var tacksamt för återtagning av specifika inlägg då Evernote 

gör all text i bilder och urklipp sökbart och då bloggar utgör ett vida omfattande text material. 

 

Diskursiv Analys 

Tillskillnad ifrån naturvetenskaperna så finns det inget tydligt tillvägagångsätt för att behandla 

material inom diskurspsykologin, dock är kodning en vedertagen utgångspunkt (Jorgensen & Phillips 

2002:135). För analys av blogginläggen så kodades materialet deduktiv med en struktur efter 

diskurspsykologiska teorier. Att koda material med struktur innebär enligt Aspers att man sorterar 

materialet efter olika meningsdimensioner, t.ex. teoretiska koder (Aspers, 2007:172). Förutom en 

teoretisk kodning så gjorde jag även en kodning efter olika egenskaper hos aktörerna som framgick i 

bloggens presentations text eller i dess inlägg såsom civilstånd, kön, sysselsättning, 

planerad/oplanerad graviditet. Denna kodning gjordes genom att ”tagga” olika bloggar med 

respektive kod i Evernote för att kunna identifiera mönster i en process som kan jämföras med 

marginalmetoden. Den deduktiva kodningens struktur följde efter följande diskurspsykologiska 

teorier: tolkningsrepertoar, ideologiska dilemman och subjekts positioner. Efter att ha samlat in 

material efter urval började jag leta efter inlägg att analysera närmare. Materialet kodades och 

attribuerades med olika memotexter vilket underlättande en återtagning och selektion för djupare 

analys. 
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Validitet & Reliabilitet 

Enligt Jorgensen & Phillips är en vanlig kritik till kvalitativ forskning att den är mindre stringent än 

kvantitativ och därför inte lika tillförlitlig (2002:125). Anhängare till ett kognitivt perspektiv av 

psykologi menar t.ex. att diskurspsykologins metod inte är tillräckligt strikt för att producera giltiga 

resultat eftersom den inte inkluderar positivistiska tekniker såsom slumpmässigt urval och kvantitativ 

data analys som är nödvändiga för att kunna skilja mellan ogiltigt/giltigt utan istället dominerar 

subjektiva tolkningar (a.a:133). Detta menar Jorgensen & Phillips är inte nödvändigtvis sant. 

Diskursanalys låter sig förvisso inte lånas till att granskas efter samma validitets kriterier som 

forskning med ett positivistiskt perspektiv där en objektiv representation av verkligheten är den rätta 

men det innebär inte att diskurs analys avfärdar alla krav på forskningens validitet (a.a:117).  

Jorgensen & Phillips menar att vi som forskare kan undersöka en diskursanalys validitet genom 

studera hur pass koherent och fruktbar analysen är. Med koherens menas hur pass väl de analytiska 

påståendena utgör en sammanhängande diskurs, d.v.s. om det förekommer aspekter av analysen som 

inte stämmer överens med diskursens analytiska redogörelse så blir analysen dissonant och svår att 

acceptera för läsaren. Om uppsatsen är koherent så finns det en röd tråd för det teoretiska valen i 

arbetet och läsaren kan se hur de analytiska påståendena hänger ihop (a.a:136). Ett annat sätt att 

undersöka validiteten är att utvärdera hur fruktbar analysen är (a.a.). Det innebär att man undersöker 

om det analytiska ramverket har en förklarande potential och om det ger en möjlighet för nya 

förklaringar? (a.a:124). 

 

 

Etiska överväganden 

Det finns flera etiska dilemman med att forska på internet och Association of Internet Researchers 

har sammanställt en samling etiska riktlinjer för detta. Angående bloggar så handlar det främst om 

en problematik kring offentligt/privat. Å ena sidan är bloggen en offentlig publikation, å andra sidan 

är det mångt och mycket ett privat dokument som i förstahand av avsändaren inte är menat att 

hanteras utav en tredje part (Markham & Buchanan, 2012:6). Även om författarna till bloggarna är 

medvetna om att allmänheten har tillgång till texterna via sökmotorer, så kan det finnas 

förväntningar hos författaren kring sekretess. Dessa förväntningar menar AOIR är reella och bör 

uppmärksammas samt respekteras (a.a:7). Förväntningarna kan vara svåra att identifiera. En tydlig 

markör är t.ex. användandet av sponsorer som visar på offentlighet jämt emot bloggar som har vissa 
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särskilda inlägg som lösenordskyddade som ett tecken på en privat karaktär och därtill möjliga 

förväntningar på läsaren. Vidare finns det en etisk problematik kring forskarens eventuella påverkan 

på materialet, vilket kan få allvarsamma konsekvenser i och med bloggarnas ibland högst personliga 

och allvarliga ämnen. I en studie av bloggare med ätstörningar eskalerande t.ex. aktörernas själv-

destruktiva beteendet när samtycke till att ingå i forskning hade getts (Mannberg-Zackari, 2012). 

Aktörernas medvetenhet kring observation och forskarens indirekta närvaro på bloggen påverkade 

beteendet vilket förutom de etiska implikationerna även påverkar kvalitén på materialets reliabilitet 

negativt. Därtill påpekar Aspers att det kan bli ytterligare etiska problem i och med forskarens 

påverkan på fältet bland utsatta grupper där det kan uppstå förhoppningar hos aktörerna som följs 

av besvikelser (Aspers, 2007:116). Ytterligare poängterar Svedmark att forskning som bedrivs i 

digitala miljöer ofta ställs inför utmanande forskningsetiska dilemman i och med situationer som 

forskaren inte alltid kan förutse och att det därför är nödvändigt att se forskningsetik som en 

pågående process som närvarar vid forskningsprojektets alla faser (Mannberg-Zackari, 2012).  

Det finns bloggar som är lösenordskyddade och det finns även bloggare som väljer att både ha en 

lösenordskyddad blogg parallellt med en lösenordsfri blogg. Bloggen som förekommer i denna 

studie har t.ex. under perioder fungerat som lösenordskyddad, men var under studien öppen för 

allmänheten att ta del av, vilket bloggaren uttryckligen reflekterar över i bloggen. Därmed gjorde jag 

bedömningen att det i det här fallet är offentligt material där författaren inte förväntar sig att 

materialet hanteras med sekretess och att det därför inte behövs någon etikprövning då materialet 

kan handskas likt insändare i en tidning. Likväl återstår svårigheterna med att en bloggs status kan 

skifta och tillskillnad ifrån ett tidningsurklipp så är det möjligt för bloggen att löpande växla karaktär 

mellan och att vara offentlig och privat1. Som tidigare nämnt så är en av vinsterna med bloggarna 

dess egenskap av naturligt förekommande material i kombination med ha en karaktär av dagbok, 

vilket motverkar påverkan ifrån forskaren. Trots de etiska svårigheterna som presenterats i denna del 

kommer jag att bemöta bloggarna som offentligt material, men med iakttagen hänsyn för bloggens 

privata karaktär. Detta grundar jag på att det är det använda språket som är för mig utav intresse och 

studera, inte aktörerna som personer eller deras liv. 

 

                                                 
1 Under revideringen utav denna uppsats den 2015-01-03 upptäckte jag att bloggen har växlat om till att bli en privat och 
lösenordskyddad publikation. Men under arbetets gång med denna studie var bloggen offentlig. Därför har jag valt att 
anonymisera bloggarens och hennes familjs namn som förekommer i materialet inför inlämningen utav denna uppsats.  
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Kapitel 4 – Resultat 

Jag kommer inledningsvis att börja med en presentation av ett blogginlägg som handlar om 

bloggarens hanterande av att inte räcka till åt både familj och karriär för att visa på hur institutioner 

kan överlappa och gripa in i våra liv och hur vi som individer hanterar det.  

Följt av det kommer jag att behandla ett blogginlägg som handlar om skuldkänslor över att vara en 

dålig mamma där motsättningarna mellan arbete och familj ger upphov till kategorier med respektive 

tillhörande diskurser för känslomässiga utryck. Efter detta inlägg kommer jag att behandla den 

diskussion som det senare inlägget genererade i kommentarsfältet. Märk att diskussionen i 

kommentarfältet inte presenteras i sin helhet i detta resultatkapitel, utan återfinns under bilagor, då 

den är omfattande och skulle göra en läsning av detta kapitel otympligt. Istället kommer jag att 

använda citat som refererar till kommentarsfältet från blogg inlägg 2 i kapitlet för bilagor. Notera att 

eventuella felstavningar i blogg inläggen och i kommentarsfältet har lämnats därhän. 

 

Blogginlägg 1: Motsättningar mellan arbete och familj 

I detta blogginlägg skriver bloggaren om trötthet, stress och att inte räcka till åt både arbete, familj 

och sig själv. I analysen framkommer textens använda tolkningsrepertoarer samt hur dessa används 

för att skapa kategorier som används för att positionera bloggarens subjekt på ett särskilt sätt samt 

hur detta positionerande visar på ett ideologiskt dilemma som kan ses i ljuset av individualism. 

 

[BÖRJAN PÅ BLOGG INLÄGG 1] 

Nu kan det få bli helg 

2012-05-24 // 21:44:58 

Vardag 2 kommentarer  

 

Trötthet och stress. Det är enormt jättemegastressigt på jobbet just nu, så när jag kommer hem vill 

jag bara koppla bort allt. Det går sådär när [Barn-A] hänger på en som ett plåster, hemmet är så 

smutsigt så det klibbar fast smuts under fötterna, mat ska lagas och Man-A har inte kommit hem 

först sent på dagen denna vecka då han är på utbildning i andra städer. Jag är verkligen slut som 

artist! Man-A sprudlar av energi när han kommer hem och vill röja i trädgården medsamma, medan 

jag bara vill ligga raklång i sängen och titta upp i taket. Åh, jag är så trött och blek just nu och vill 

bara ligga ostört i någon timma eller två i solen för att vila och fånga lite sol för att få liten bränna. 
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Just nu ser jag ut som en zombie! Den här senaste veckan med det kanonvädret som har bjudits på 

har jag hunnit sitta EN HALVTIMMA i solen. En halvtimma på över en vecka!! Det var IDAG på 

frukosten på jobbet. Så stressigt har det varit, nu vill jag bara ligga och sola och ta det lugnt jag med. 

Nåja, nu får det vara slut på klagandet ;) 

Imorgon är det fredag, då ska jag efter jobbet bara busa med min älskade son, ligga i gräsmattan och 

lapa lite sol, dammsuga och moppa golv i min ensamhet med HÖG musik, pyssla i trädgården i lugn 

och ro med min man, avsluta kvällen sedan med en bra film och en överfull godisskål. Bannemig 

vad jag är värd en fredag nu! 

[SLUT PÅ BLOGGINLÄGG 1] 

 

Det finns huvudsakligen två stycken övergripande kategorier av tolkningsrepertoar i texten och 

dessa utgör en sorts motsatspar mellan aktiv och passiv. Den passiva tolknings repertoaren beskrivs 

som en ”zombie” som ”ligger raklång” och ”tittar upp i taket”. Zombien ”kopplar bort allt” och 

beskrivs som blek och trött. Detta utgör en mer passiv föräldrar repertoar som står i kontrast till den 

aktiva där föräldern ”sprudlar” av energi, såsom hennes make beskrivs göra vilket utgör en aktiv 

förälder som röjer i trädgården ”med det samma”(sic) och har energi nog att både vara en förälder 

som busar med sitt barn, myser med sin partner och sköter om hushållssysslor. T.ex. kan vi se hur 

den aktiva föräldern flitigt lyckas jonglera barn, partner, hem och tid för en själv. Den aktiva 

föräldern är handlingskraftig, sysselsatt och duger till att balansera sitt deltagande mellan olika 

spörsmål och sysslor. Hon skriver att hon är ”verkligen är slut som artist”. När hon är slut så är hon 

det i egenskap av någon som har presterat eller fått sin karriär avslutad. Slut som artist konstruerar 

på så sätt en föregående karriär, arbete, prestation, som nu avslutas eller inte kan fortsätta. ”Slut som 

artist skulle” t.ex. inte tala till någon som spenderat en hel dag i sängen. På så sätt så positionerar 

hon sig som flitig. Kontrasten mellan ”sprudlar av energi” ställt mot ”ser ut som en zombie” på 

konstruerar hennes behov utav vila som faktamässig och vädjar på så sätt till läsaren att bevilja 

henne detta, vilket även sker mer uttryckligen: ”bannemig vad jag är värd en fredag nu!”. Ett 

ideologiskt dilemma mellan egen-tid och familjeliv där hon under kommande fredag dels vill 

spendera tid med sitt barn och sin man, men även tid med sig själv. Detta löser hon med 

dammsugandet och moppandet i familjens tjänst, men för sig själv till hög musik vilket skapar en 

motsägelsefull bild till att vad hon beskriver där hon vill ligga och stirra upp i taket, vara ostörd och 

somna i solen.  
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Detta ideologiska dilemma mellan egen-tid och familjeliv visar på ett ömtåligt problem som handlar 

om att inte räcka till, t.ex. att inte räcka till som förälder, partner eller räcka till inför sig själv som 

”egen individ”. Förutom de slitningar mellan arbete och hemmet som hon beskriver, kan 

föräldrarollen i sig bidra till känslorna att inte räcka till. Beck & Beck-Gernsheim (2004) skriver att 

när barnen får en centrerad plats i en familj så ges färre utrymmen för den vuxne (a.a:135). Till 

exempel när hon med ”plåster” subjekts-positionerar barnet som krävande. Det blir som en 

rivaliserade kärlek där desto mer energi som läggs på barnet, desto mindre finns det kvar för 

parrelationen (a.a.). Samtidigt vill hon inte försumma någon del, t.ex. skriver hon att hon ser fram 

emot att både umgås med sin son och sin man i helgen. Vi vill ge vårt barn och vår partner de bästa 

men detta kan enigt Beck & Beck-Gernsheim (2004) vara tecken på bakomliggande motiv (a.a:135). 

Förälderns matande, kelande och lekande med barnet görs i syfte att stimulera och stödja kreativitet 

och emotionell utveckling vilket gör om stunder av närhet blir till stunder av inlärning och 

utveckling (a.a.). Detta gör att våra relationer får en instrumentell prägel, t.ex. blir att älska sitt barn 

en uppgift, som ordineras av experter i uppfostran (a.a:133). Bloggarens känslor av att inte räcka till 

som mamma kan handla om att hon inte orkar vara den där mamman som är stimulerande för 

barnet som hon beskriver i slutet av texten: ”busa med min älskade son” eller för den delen 

föräldern som både ska ” pyssla i trädgården i lugn och ro med min man” och ”ändå dammsuga och 

moppa golv i min ensamhet med HÖG musik”. När våra djupaste känslor såsom kärlek regleras så 

blir spontana känslouttryck till reliker jämfört med den komplicerade uppgiften med att ha rätt 

känslor vid rätt tid, i rätt mängd (a.a:134). Detta är känsligt då individualismen själv-reflexiva 

förhållningsätt till världen håller oss ansvariga för våra handlingar. Vi ålägger oss själva att kolonisera 

framtiden och se till att vi räcker till och i textens tolkningsrepertoarer för den aktiva och passiva 

föräldern kan jag skilja ett kontrafaktiskt tänkande: ”Om jag vore en aktiv förälder med ork, vilket 

jag inte är, så skulle jag busa med mitt barn, mysa med min man och dammsuga och moppa golven”. 

Med ett själv-reflexivt berättande kring dessa repertoaren koloniserar hon en möjlig framtid som 

aktiv förälder (Giddens, 2009:136). Genom att positionera sig som ihärdig underminerar hon 

alternativa tolkningar såsom att hon inte räcker till som förälder på grund av att hon skulle vara klen 

eller lat, en ”zombie”. Detta själv-reflexiva förhållningsätt visar på att det är den enskildes ansvar att 

hantera dom ideologiska dilemman som uppstår som ett resultat av att institutioner griper in i 

varandra och skapar dissonans mellan familjeliv och yrkesliv.  
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Blogginlägg 2: Skuldkänslor över att vara en dålig mamma 

Tidigare blogg-inlägg visar på hur olika områden i livet gör inmutningar på varandra samt hur vi 

riktar uppmärksamheten inåt och utvärderar oss själva istället för att rikta uppmärksamheten utåt 

och utvärderar vår kontext för att bättre förstå vår situation. Här ser jag en tydlig återkoppling till 

Silvia som menar att det terapeutiska (reflexiva) samtalet är idag vitalt för dagens unga vuxna i sitt 

konstruerande av den vuxna identiteten (Silvia 2012). 

 

Detta fokus på individ-nivå är en tendens som är genomgående i materialet. I detta exempel handlar 

det om föräldraledighet och diskussionen som följer handlar delvis om arbetsfördelning i 

parrelationen men huvudsakligen ligger fokus på den enskilde individens val och hur man ska välja 

för att vara en god förälder. Språket i inlägget söker att åstadkomma huvudsakligen tre saker: 1) 

Konstruera behovet utav avlastning hos förälder reellt, 2) Organisera ideal kring kategorierna ”dålig” 

och ”bra” mamma därtill hantera och positionera sig i förhållande till den farliga kategorin ”dålig 

mamma” samt vidare 3) söka åstadkomma en lösning på dilemmat mellan motsatsparen jobb/familj 

och egen-tid/barn-tid.  

 
[BÖRJAN PÅ BLOGG IN LÄGG 2] 

Skuldkänslorna kommer ändå 

2011-10-07 // 13:21:14 

Idag var det andra dagen jag gick ifrån avdelningen för att sitta i personalrummet och vänta en 

timma. [Barn-A] är världens solstråle när jag sitter med i lekrummet. Han älskar alla barnen omkring 

sig, alla leksaker här superroliga och fröknarna är toppen. Allt är verkligen kanon, så länge jag sitter 

med i rummet. När han är upptagen med en leksak smyger jag mig sedan ut, efter ett tag upptäcker 

han att jag är borta och han blir så upprörd. Mamma är verkligen #1 för honom, jag måste alltid vara 

med i närheten.  

Idag hade det visserligen gått mycket bättre, han hade varit ledsen ett tag men sen hade det gett sig. 

Efter en timma sen när alla barnen skulle klä på sig och gå ut så fick han någon gråtattack och var 

jätteledsen. Då skulle vi visserligen gå hem, så det passade bra att jag kom in just då och hämtade 

honom. Nästa vecka tar Man-A hand om inskolningen, vilket jag tycker ska bli jätteskönt. Inte för 

att jag tycker att inskolningen är jobbig, för det är den verkligen inte. Jag lider inte alls av att [Barn-

A] gråter eller att vi är ifrån varandra. Jag längtar tills nästa vecka då jag äntligen ska få vara själv och 
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inte behöva ha [Barn-A] på mig som ett plåster. Folk får mig att känna mig som världens sämsta 

mamma för att jag känner såhär. 

Jag tycker det ska bli så skönt att börja jobba igen, det ska bli skönt att vara själv, det ska bli skönt att 

få sakna [Barn-A] lite, det ska bli skönt att slippa sitta ihopklistrade 24/7, det ska bli skönt att bara 

kunna fokusera på mig själv och jobbet, inte på hur jag ska underhålla [Barn-A] bäst, bråka med 

matningen, bråka vid blöjbyten. När jag sen pratar med folk så ger de mig så förbannade 

skuldkänslor för att jag känner såhär. 

”Vaddå, ska du börja jobba HELTID med en gång?” 

”Är det verkligen genomtänkt att börja jobba 100% direkt efter mammaledigheten?” 

”Men tänk på [Barn-A] också, inte bara på dig själv” 

”Men lilla gubben, hur ska du klara dig utan mamma om dagarna?” 

”Men [Barn-A] är ju så liten, hur ska han klara det på dagis?” 

”Vill inte mamma vara hemma med dig längre lilla bubben?” 

Det kanske är repliker som inte folk tänker sig för innan de öppnar munnen, men jag kan inte låta 

bli att få så förbannade skuldkänslor. Är jag en dålig mamma som vill börja jobba igen? Är jag den 

enda som känner såhär? Det har varit intensivt de här sista 4 månaderna när [Barn-A] har varit i en 

extrem separationsångest vid mig och jag orkar inte längre. Jag tycker det ska bli så skönt att vara 

ifrån varandra. Jag längtar efter att få sakna honom lite också. För det kommer jag göra, det vet jag. 

Men för att kunna sakna måste vi vara ifrån varandra en stund om dagen också. 

[BILD PÅ BARN] 

[BÖRJAN PÅ BILD TEXT] 

Mammas finaste! En helt slut unge i sin säng med en snuttis vid vardera kind, täcket ordentligt uppuffat och en 

”lällä”-flaska för att få lillen till ro.  

[SLUT PÅ BILD TEXT] 

Nu ska jag krypa ner i sängen med min bok under tiden [Barn-A] sover. Jag har visserligen tur som 

har ett barn som sover långa stunder på dagarna, ca 2-3 timmar. Den tiden toknjuter jag, det är så 

skönt att få vara för sig själv då. Skulle jag inte få den tiden för mig själv så vet jag faktiskt inte vad 

jag skulle göra. 

[SLUT PÅ BLOGGINLÄGG 2] 

 

Behovet utav avlastning konstrueras som reellt med hjälp av olika tolknings-repertoarer. När hon 

talar om barnet så finns det i huvudsak två stycken repertoarer nämligen ”plåstret” på och 



Uppsala Universitet Sociologiska Institutionen William Saidac 

33 

 

”solstrålen”. Solstrålen är ”mammas finaste”, ”lillen” som dricker ur ”lällä” flaska i bildtexten. Här 

gör mamman med språket barnet litet och söt och barnet enkel att ha och göra med på dagis och en 

fröjd att vara omkring. När mamman vill vara ensam för att jobba så ersätts solstrålen med istället 

med att vara ett plåster på som får ”någon gråtattack” (begreppet plåster återfinns även i blogginlägg 

1). Det finns alltså två repertoarer för barnet, ”solstrålen” som är okomplicerat och söt samt det 

besvärliga barnet som krånglar och är slitsam för föräldern. När mamman är närvarande är barnet 

”en solstråle” och när mannan inte är närvarande förvandlas barnet till ett ”plåster” och mamman 

blir ”världens sämsta mamma”. ”plåstret” och skiftandet mellan repertoarerna ”plåster” och 

solstråle” konstruerar föräldraskapet som i behov utav avlastning och förskola.  Beck & Beck-

Gernsheim (2004) teori om rivaliserande kärlek menar att när den ene föräldern spenderar hela 

dagarna med barnet, så finns det ett uppdämt behov att få en annan del av sin identitet bekräftat av 

sin partner men det enda man har att prata om med sin partner är hur dagen har varit med barnet 

(a.a:134f). I stunderna där det finns möjlighet att gå ur sin föräldraroll, så tenderar den ändå att vara 

det primära som bekräftas i konversation, vilket i sig ökar behovet att bli bekräftad i en annan del av 

sin identitet än mer (a.a.).  

 

Vem som är en dålig mamma och vem som är en bra mamma görs i texten med hjälp av subjekts 

positioner och då på olika sätt. T.ex. kan vi se hur olika ideal kring föräldraskap och föräldraledighet 

skymta fram i subjektspositionen ”världens sämsta mamma” som innebär att en mamma bör vara 

föräldraledig så länge det går. Med hjälp av ironi så åstadkoms en distans mellan vem som är världen 

sämsta mamma och vem som är en arbetande förälder. Detta görs av bloggaren genom att illustrera 

med citerade frågor som ifrågasätter hennes beslut att sätta sitt ettåriga barn på dagis med 

andemeningen att ingen är världens sämsta mor som det antyds och på så sätt så försöker hon 

positionera sig som duglig förälder där ett antytt ”jag gör så gott jag kan” blir budskapet. T.ex. skrivs 

ordet HELTID ut med versaler, vilket antyder att andra skulle anklaga henne för att fatta ett dåligt 

beslut samtidigt som hon garderar sig emot denna anklagelse i att ordet i versaler blir sarkastiskt i en 

”överdriven hemskhet” och på så sätt försvarar hon sig mot anklagelsen genom att framställa 

anklagelsen som otrolig. Fler anklagelser följer som subjekts positionerar henne som en dålig mor 

och vi kan ana en ideologi kring vad gott föräldraskap innebär som skymtar fram där föräldrarna ska 

stanna hemma i den mån man kan och vara så närvarande som möjligt. Vidare antyds det att hon 

inte har fattat ett ”igenomtänkt” beslut som börjar och arbeta heltid efter mammaledigheten och fler 

anklagelser antyder att hon är egoistisk som bara tänker på sig själv. Hon försöker att gardera sig 
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mot dessa anklagelser om att hon skulle vara en dålig mor som inte stannar hemma- Hon legitimerar 

sitt balanserande mellan familj och yrke med att låta anklagelserna eskalera och bli alltmer nedlåtande 

och skuldbeläggande för att på så sätt kunna diskreditera dem ironiskt i en antydd orimlighet och 

därmed gör sig själv som förnuftig.  Till exempel kan en mening läsas med en babyröst som om den 

andre talar till ett barn, men samtidigt indirekt till föräldern och då som nedlåtande och 

uppmanande: ”Vill inte mamma vara hemma med dig längre lilla bubben?”. Dessa försvar mot 

anklagelser är i någon mån ett hanterande utav risker. Institutioner såsom förskola, barnmorskor och 

diskurser för uppfostran förmedlad i media (t.ex. i morgonsoffor) utgör expertsystem för 

föräldraskap (Giddens, 2009:28). Dessa expertsystem ger oss kunskaper för bedömning av 

möjligheter och risker i föräldraskap som vi alla i någon mån måste förhålla oss till då de 

genomtränger alla aspekter av de sociala livet (Giddens, 2009:41). Hon vet att det finns diskurs för 

föräldraskap som går emot hennes beslut att börja arbeta heltid. Hennes beslut utvärderas dels i sak, 

dels efter hennes person. Att självet har blivit ett själv-reflexivt projekt innebär att vi för en dialog 

med tiden och framtiden flyttar in i nuet (Giddens, 2009:108).  Denna dialog med tiden är ett sätt att 

försöka äga framtiden, att kolonisera den (Giddens, 2009:136). Men i ägandet av framtiden ligger det 

också ett ansvar, d.v.s. det territorium jag koloniserar i framtiden blir även mitt ansvarsområde och 

detta ansvarsområde kan diffust röra mycket mer än den konkreta handlingar, t.ex. bilder över vilka 

vi är och vad andra tror att vi är. I valet över att börja arbeta deltid så måste hon förutom de 

konkreta konsekvenserna även förhålla sig till utvecklingen av sin själv-biografi och hur den 

påverkar hennes självidentitet (Giddens, 2009:106). I detta finns risken att hon är ”en dålig mamma” 

som börjar arbeta heltid. Denna uppfattning reflekterar Beck & Beck-Gernsheim (2004) som skriver 

att diskursen för föräldraskap i media innebär att ett ignorerande av barnets behov riskerar att skada 

det eller rentav förstör dess chans till att ta sig an livet (a.a:130). Denna förmåga att ta sig an livet 

(getting on with life) menar Beck & Beck Gernsheim är vitalt i vårt mobila samhälle (a.a.). Även om 

denna förmåga i sig för kan tyckas vara otydlig så är budskapet ändå tydligt i medias diskurs för 

föräldraskap: ett barn som inte har blivit omhändertaget på rätt sätt kommer inte lyckas klara av att 

hantera (eng. cope) livet (a.a.). Beck & Beck-Gernsheim (2004) menar att detta innebär att varje 

antydan till att våra barn inte ska nå sin fulla emotionella eller intellektuella potential gör ont i själen 

på föräldern då det bara är hjärtlösa och odugliga föräldrar som inte ”försöker” vara goda föräldrar 

som lyssnar på experternas direktiv (a.a:131). När hon i blogginlägget skriver om sitt val av att börja 

arbeta heltid, så är det också en själv-reflexiv berättelse om livsplaner och i detta måste hon förhålla 

sig till risken att hon är en dålig mamma som vårdslöst ignorerar experters förmaningar och handlar 
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”utanför” den diskurs för barnuppfostran som säger att hon inte ska arbeta när barnet är litet för 

barnets bästa 

 

Till sist ser vi hur hon uttryckligen ifrågasätter dessa retoriska anklagelser och en ideologi kring 

föräldraskap som säger att en förälder (mamma) ska ta ut så mycket föräldraledighet det går: ”Är jag 

en dålig mamma som vill börja jobba igen? Är jag den enda som känner såhär?”. Vem som är en bra 

mamma eller en dålig mamma avgörs av hanterandet av det ideologiska dilemmat mellan jobb och 

familj, egen-tid och barn-tid. Vi vet att barn behöver närhet men vi vet också att vi ibland behöver 

vara ifrån dem för att kunna försörja dom. Exempel på levda ideologier som tillhör dilemmat kan 

vara ”Barn behöver närvaro och en god förälder ska ge det barn behöver” mot ”som förälder ska jag 

försörja mina barn ekonomiskt” samt ”man ska ta hand om sig själv, så att man kan ta hand om 

andra”. I hanterandet av detta dilemma så kan vi skymta olika tolkningsrepertoarer för föräldraskap, 

såväl som hur fokus förblir på en individnivå även när det gäller arbetsfördelning i en parrelation. 

Detta ideologiska dilemma kräver att hon måste motivera sitt hanterande utav det, vilket hon gör i 

texten med en extrem fall formulering i längtandet efter egen-tid: ”[… ][Barn-A] har varit i extrem 

separationsångest vid mig och jag orkar inte längre”. Att hon inte orkar längre och att det ska bli 

skönt att vara ifrån sitt barn motiverar hon med att hon kommer att sakna honom men för att kunna 

sakna måste de vara ifrån varandra. Detta legitimerande av egen tid följs upp med en bild på sitt barn 

sovandes i krubba med en bild text som inleds med: ”Mammas finaste!” och fortsätter att beskriva 

bilden med tolknings-repertoaren solstråle. Med denna tolkningsrepertoar framstår barnet som 

älskvärt och hon som mor som kärleksfull vilket hjälper henne att positionera sig ifrån 

tolkningsrepertoaren som säger att hon är en dålig mor som börjar och arbeta heltid. Hon skriver att 

hon ”toknjuter” när hennes barn sover och hon får tid för sig själv. Utan tiden för sig själv ”vet hon 

inte vad hon skulle göra”, vilket positionerar henne som i behov av egen-tid och konstruerar egen-

tid som något vitalt. 

 

Läsares kommentarer till blogg inlägg 2 

Textens diskursiva förhandlingar i kommentarsfältet till blogginlägg 2 förblir på en individnivå. 

Inlägget är kontroversiellt och har genererat 21 kommentarer, mest kommentarer av alla inlägg på 

bloggen. Kommentarfältet och alla dess kommentarer kan läsas i sin helhet i kronologisk ordning 

såsom de postades under rubriken bilagor. Bloggaren frågar ”Är jag en dålig mamma som vill börja 
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jobba igen? Är jag den enda som känner såhär?” och ämnet väcker engagemang hos läsarna då de 

tillsammans har en slags allmän repertoar om vad en bra förälder innebär, samtidigt som de kan slå 

vakt om att varje förälder-barn relation är unik och därmed följer uppfattningen att sitt eget 

föräldraskap är suveränt då de som föräldrar känner sitt barn bäst och därför bär det yttersta 

ansvaret för sitt barn. Att göra uttalande av allmän karaktär kring föräldraskap öppnar upp för en 

förhandling om relationen mellan barn och förälder och i sammanhanget blir diskussionen i 

kommentarsfältet snabbt emotionell och personlig. Detta tillsammans med rubriksättningen på 

blogg inlägget: ”Skuldkänslorna kommer ändå”; som handlar om bloggarens skuldkänslors 

existensberättigande vilket ringar in och fokuserar på hennes person som gör att diskussionen i 

kommentarsfältet hamnar på en personlig och relationell nivå – om inte hon som mamma bör känna 

skuld över sitt beslut att arbeta heltid, vem bör då göra det? Jag vill argumentera för att 

tolkningsrepertoarerna utspritt i läsarnas kommentarer i kommentarsfältet till blogg inlägg 2 

huvudsakligen kan knytas till två kategorier med rubrikerna ”den dåliga mamman” och ”den goda 

mamman” som ingår i motsatspar där repertoarerna för den dåliga mamman direkt och/eller 

indirekt ringar in den goda mammans repertoarer. Det negativa i den dåliga mammans tolknings 

repertoarer berättar för oss vad som är positivt och vad som är ”rätt” och således är inte motsatsen 

till den dåliga mamma kategorin en ”bra” mamma, utan istället en moralisk figur och ideal om 

godhet; ”den goda mamman”. I texten ser jag fler subjektspositioner med respektive repertoar, t.ex. 

”den unga mamman” som är oerfaren och oförmögen.  Jag kommer att börja med att undersöka 

kategorierna dåliga-goda mamman för att senare fortsätta med hur övriga läsare hanterar detta 

subjekts-positionerande.  

 

Kritiska läsares kommentarer och prioriteringar 

I kommentarsfältet finns det 21 kommentarer utav tio personer varav tre stycken personer uttalat 

tycker att hon agerar fel som börjar arbeta heltid. Med en tolkningsrepertoarer som handlar 

prioriterande positionerar läsarna bloggaren som ”dålig” mamma och implicit sig själva som ”goda” 

föräldrar. Genom att hämta ifrån en tolkningsrepertoar om att ”prioritera rätt” så kan t.ex. 

signaturen Erica subjekts-positionera bloggaren som den dåliga mamman som inte gör de 

nödvändiga prioriteringar och inte tar sitt ansvar utan istället ”lämnar bort” barnet för att ”förvaras” 

på förskolan: 
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”Jag tycker att livet består av prioriteringar, särskilt när man har fått barn, och jag skulle 

personligen aldrig lämna bort mitt barn på förskola på heltid nu när hon bara är ca 1 år. Det 

känns som förvaring av barnet” (k:15).  

Kommentaren talar till en subjekts-position som försummar sitt barn genom att förvara det på 

förskola. Kan det vara så att kommentaren både hämtar ur en tolkningsrepertoar om 

”försummande” och subjekts-positionerar bloggaren som försummande?  Eller är subjekts-

positionen något annat? Nigel Edley (2001) skriver att vissa tolkningsrepertoarer oundvikligen har 

respektive subjektspositioner och det gör det möjligt för aktörerna att med hjälp av diskurs 

konstruera sig själv på ett vist sätt (a.a:222). I analysen av materialet har det ibland varit svårt att 

avgöra om det är en tolkningsrepertoar eller subjektspositionen vi ser i texten. Det kan vara så att 

signaturen till kommentaren ovan hämtar ur en försummande tolkningsrepertoar för att positionera 

bloggaren som försummande – det behöver inte vara antingen eller. Dock kan den position som 

antyds av en tolkningsrepertoar ge vägledning i skisserandet av subjektspositioner där en känsla för 

textens helhet hjälper (a.a.). Bedömningen jag gör ovan är att kommentaren använder en 

tolkningsrepertoar om försummande för att tala om en förälder som undviker sitt barn och det 

ansvar som föräldraskapet innebär och därför subjekts-positionerar hon bloggaren som ansvarslös. I 

denna kommentar så finns det samma relation mellan själv-reflexiv livsplanering och ansvar i 

föräldraskap som vi såg i blogg inlägg 2. Den försummande tolkningsrepertoaren talar för att som 

förälder så ska man göra vad man kan och prioritera ”rätt”. Beck & Beck-Gernsheim (2004) menar 

att barnets position har blivit allt viktigare i det moderna samhället som kan lova oss en genuin 

mänsklig kontakt när våra känslor till andra vuxna är allt mer reglerade (a.a:106). Att barnet är viktigt 

innebär att föräldrarollen har blivit viktigare och detta yttrar sig i en vilja till och utveckla sitt barn 

(a.a:129). Det blir en fråga om barnets bästa, om att göra rätt prioriteringar som kommentaren 

utrycker och i och med att dessa prioriteringar utgör en individs livsplaner som används för att 

organisera en självbiografi så blir prioriteringarna personliga (a.a:106). Nedan kommer jag presentera 

fler tolknings-repertoarer som även kan fungera som subjektspositioner för att kategorisera vad en 

dålig mamma är.   

 

Tolkningsrepertoarer kring försummande 

Prioriterandet blir grunden för den dåliga mammans subjektsposition och till prioriterande så kan vi 

även se en tolkningsrepertoarer som gemensamt handlar om försummande och uppoffring. Mer 

specifikt handlar det om en tillämpning av tolkningsrepertoarer för egoism och materialism. 
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”Att ha barn är att sätta sig själv lite åt sidan och kan ni inte göra den uppoffringen tycker jag 

ni är väldigt egoistiska. För vems skull ska han va så länge på dagis? Knappast för [Barn-A] 

skull…..” (k:12). 

”Knappast för [Barn-A]s skull” hämtar ifrån prioriterings-repertoaren och talar till föräldrar som 

prioriterar sig själva framför sina barn. Självuppoffring och sätta sig själv åt sidan är del av den 

prioriterande repertoaren. Barnets förskoleplats blir för föräldrarnas skull och detta bekräftas av en 

annan läsare som positionerar bloggaren som egoistisk: ”Håller med om att det inte kan finnas 

mycket positivt för barnet med heltid på förskola så tidigt utan att det verkar vara för er egen 

skull…”(k15). Egoismen har inte en lika tydlig tolknings-repertoar att hämta ur utan är tydligare som 

subjekts-position. Istället används ”självuppoffrande” och ”sätta sig själv åt sidan” ur en altruistisk 

repertoar för att positionera bloggaren som egoist. Vidare finns det en materialistisk 

tolkningsrepertoar som används för att positionera föräldern som egoistiska:  

”Det är ert gemensamma ansvar när ni valt att skaffa barn, då kan man inte förvänta sig att man ska 

kunna jobba som tidigare och ha samma ekonomin som tidigare anser jag.” (k:15) samt kommentar 

nr. 12: ”Pengar är inte allt!! Viktigare att ge sitt barn en trygg första tid i livet.” (k:12). Här ställs 

trygghet emot ekonomi och pengar. Tryggheten blir en del av en idealistisk tolkningsrepertoar som 

används för att positionera sig själv som självuppoffrande och ”god” förälder:  

”Så länge det finns ett hem, mat på bordet o kläder på kroppen så klarar man sig! Har svårt 

att tro att det skulle bli total ekonomisk kris om de valde att jobba lite mindre. Jag är 

mammaledig på lägsta fp och min sambo jobbar 3.5 dagar/vecka för att vår son ska få 

tryggheten att vara hemma lite längre.” (k:14) 

Återigen handlar det om att prioritera ”rätt” för att som Giddens kallar det kolonisera framtiden. I 

det här fallet består framtidens terräng om förhoppningar på barnets positiva utveckling som 

innebär för att låna Beck & Beck-Gernsheim (2004) ord: […]att forma den lilla klumpen till 

människa till ett perfekt exemplar av idealiska barn (a.a:137). Föräldrarna tar till sig experternas råd 

och tillämpar gedigna program för barnuppfostran för att ge barnet som k:12 beskriver: ”[…] en 

trygg första tid i livet”. Dessa kräver noggrann övervakning av olika underskott hos barnet som den 

vuxne kan vårda och administrera (s.136). Men enligt Beck & Beck-Gernsheim (2004) så kan 

föräldrarna bakom dessa kärlekshandlingar gömma sin förtjusning att åtnjuta makt, vilken de 

maskerar genom att utrusta sig med kunskaper ifrån experter, t.ex. mamma tidningar (a.a:136). När 

kommentar k:12 skriver att hen tycker att bloggaren och hennes man är egoistiska, inte ger sitt barn 

trygghet och knappast handlar för barnets skull, så kan det vara så att hen slår vakt om sin 
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föräldraroll och det ansvar i barnuppfostran som det innebär, genom att ironiskt nog; projicerar den 

egoism som ett upprätthållande av makten över den lilla formbara klumpen innebär. Samma 

dynamik gäller även i kommentaren nr. 15 som återigen handlar om att prioritera och välja bort 

annat än sitt barn. Det blir en moralisk fråga om att välja ”rätt” och att inte göra som den dåliga 

mamman och välja ”fel”. Till prioriterandet finns det också konsekvenser för barnet och det finns en 

tolknings-repertoaren som handlar om barnets bästa som används för att subjekts-positionera 

bloggaren som försummande: ”[…] att behöva egentid …  MEN det är inte ok när det blir på 

bekostnad av barnets bästa.”(k:6). Med långa dagar på förskolan som är negativt för barnet så blir 

arbetet den dåliga mammans domän. Där negligerar hon sitt barn behövd uppmärksamhet med 

långa perioder av separation som är skadliga för barnet: 

”Att ha en ettåring på dagis heltid är inte okej alls enligt både mig och många experter inom 

barnopsykiatri och barnpedagogik. De är för små för så stora förändringar och så långa 

separationer från mamma och pappa.” (k:6) 

Med heltids arbete försummar den dåliga mammans sitt barn i och med det ansvarslösa och 

bristfälliga prioriterandet och i tolkningsrepertoaren för en dålig mamma så ingår det barn som är 

otrygga: ”Tyvärr kommer det visa sig senare genom otrygghet och brist på tillit till föräldrarna.” 

(k:6).  

 

Ung 

Det finns även en tolknings-repertoar för den ”unga mamman” som faller in under ”dålig mamma” 

kategorin. Den ”unga mamman” är en person som ”inte fått arbeta tillräckligt” och har missat det 

barnlösa vuxenlivet som ett naturligt steg innan familjeliv. Den unga mamman har inte hunnit ”få tid” 

till ett liv där hon har ”arbeta tillräckligt” innan bildandet av familj och därför saknar vissa 

erfarenheter: 

”Klart att alla föräldrar vill vara ensamma och få fortsätta sitt arbete men din vilja till detta 

kanske är större eftersom du är väldigt ung mamma som kanske inte fått tid till ett vuxenliv 

innan barn och fått arbeta tillräckligt innan heller. Ingen betvivlar att en förälder älskar sitt 

barn. Jag tror även att en förälder som slår sina barn fysiskt älskar sina barn men de har bara 

inte rätt redskap.” (k:10) 

Notera att ”även” i meningen som börjar med ”jag tror även…” lägger till efterföljande resonemang 

till det som sagts tidigare – att en ung mamma saknar vissa erfarenheter vilket antyder ett 

orsaksförhållande mellan saknaden av erfarenhet och saknaden av redskap för föräldraskap. Bristen 
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på redskap skapar en oförmåga som tillsammans med ett vanvårdande agerande skapar en bild av en 

förälder som är skadligt för sitt barn och subjekts-positionerar bloggaren som en dålig mamma. Beck 

& Beck-Gernsheim (2004) skriver att våra val guidar människor längs en särskild bana i livet och 

externa omständigheter kan här spela en stor roll, t.ex. att bli beviljat ett stipendium för studier 

påverkar individens liv på ett direkt plan (a.a:41). Denna bana är till stor del reglerad av allmänna 

förväntningar som är kopplade till politiska beslut fattade av tjänstemän, vilket organiserar samhället 

efter en standardiserad biografi (a.a.). Här ser jag en koppling till Giddens teori om livsstilar och 

livsstilssektorer, d.v.s. att den standardiserade biografin kan delas upp i livsstilssektorer såsom 

studentliv, yrkesliv och familjeliv. Det kommentar k:10 åstadkommer i språket när hen skriver att 

bloggaren inte fått tid till vuxenliv är att etablerar gränserna mellan dessa olika livsstilssektorer 

utifrån den standardiserade biografin. Genom att ringa in familjeliv som livsstilssektor håller hon 

bloggaren utanför i egenskap av ung vuxen, en form av åldersrelaterad särbehandling.  

 

 

Den goda mamman 

Läsarnas kommentarer om bristfälliga prioriteringar och ansvar utgör på samma gång en 

tolkningsrepertoar för vad en ”god” mamma är. Detta sker när läsarna talar om prioriteringar i 

föräldraskap där den dåliga mammans val implicit ringar in hur en ”god” mamma ska prioritera 

”rätt”. Genom att göra en ”andra” läsning av exemplen ovan så kan vi urskilja repertoarer och ideal 

för den ”goda” föräldern. Till exempel så kan vi se ovan i exempel k14 i repertoaren om materialism 

att det finns en repertoar om trygghet som positionerar kommentatorn i opposition i form av idealist 

och som hängiven förälder: ”Jag är mammaledig på lägsta fp och min sambo jobbar 3.5 dagar/vecka 

för att vår son ska få tryggheten att vara hemma lite längre.” (k14). Kommentaren använder en 

repertoar om trygghet för att positionera kommentatorn i den goda mammans subjekts-position 

som har hemmet som livsstilssektor som kretsar kring barnet som uppgift. Istället för att bibehålla 

en levnadsstandard så delar den goda mamman på de resurser som finns och kommentatorn hämtar 

på så sätt även ifrån en repertoar om självuppoffring. I dömandet av andras prioriteringar skymtar 

ideal om hemmet framför arbetet för barnets bästa. Här hämtar kommentaren ifrån en 

trygghetsrepertoar med ett ”lugnt” och ”tryggt” hem för att positionera sig själv som en god förälder 

som ger sitt barn detta, trots att det kan vara positivt för henne och avlastas ytterligare med att ha 

barnet på heltid hos förskolan: ”Att börja jobba heltid efter att ha varit hemma så länge o låta [Barn-
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A] gå från tryggheten o lugnet hemma till långa dagar på dagis kommer inte att vara positivt för 

honom, bara för dig” (K6).  

 

Förhandlandet om vad en bra förälder innebär 

Sammanfattningsvis kan vi se att repertoaren för den goda mamman är med och tar det 

gemensamma ansvaret för barnet, tillhandahåller trygghet i hemmet och på ett självuppoffrande sätt 

inte förväntar sig samma ekonomi som tidigare utan sätter barnet i förskola för barnets skull samt 

prioriterar att spendera tid med sitt barn framför arbete. Tillskillnad ifrån den dåliga mamman som 

är försummande av sitt ansvar och istället ”lämnar bort” sitt barn på förskola, gör egoistiska 

prioriteringar samt är materialistiskt som prioriterar pengar över kärlek. I förhandlandet av vad en 

bra förälder innebär så kan vi se ideologiska dilemman. Jag tänkte till en början visa på hur behovet 

av egen-tid konstrueras som reellt för att senare visa på oscillationer mellan olika subjekts-positioner 

som visar på ideologiskt-dilemma om ”tid för en själv” ställt mot ”tid för barnet” samt arbete ställt 

emot familj.  

Till exempel så finns det mellan repertoarerna materialistisk/idealistiskt ett ideologiskt dilemma i 

balanserandet av tid mellan arbete och familj men även egen-tid och tid för barnet. Här ser vi ett 

exempel ur kommentar 1 på detta ideologiska dilemma:  

”Jag har en tjej på snart 14 månader och jag tycker också att det är otroligt skönt att vara 

ifrån henne! Den bästa stunden på dagen är när hon sover. Det låter ju helt hemskt men det 

betyder inte att jag inte älskar henne. Som du säger så måste man få vara för sig själv ibland 

också och det är ju konstigt att pappor aldrig får de här frågorna.” (k:1).  

Med en extremfallformulering konstruerar hon behovet att vara ifrån sitt barn: bästa stunden på 

dagen när barnet sover och det ideologiska dilemmat märks i att hon ändå älskar sitt barn. Det 

ideologiska dilemmat ligger i en motsättning mellan en tolkningsrepertoar för egen-tid där en 

vilja/behov av tid för sig själv ställs emot repertoaren för den ”goda föräldern” där idéer kring att en 

kärleksfull förälder bör vara närvarande med sitt barn finns. Orden ”man måste vara för sig själv 

ibland” visar på hur kommentaren hämtar ur en egen-tids repertoar men också subjekts positionerar 

bloggaren och sig själv som någonting mer än förälder. I en annan kommentar ser vi hur en 

repertoar för ”vuxen” används för att beskriva subjekts-positionen, en individ som är någonting mer 

än en förälder: ”Klart att man ska få vara vuxen också! Livet handlar ju inte bara om barnen.” (k:3).  



Uppsala Universitet Sociologiska Institutionen William Saidac 

42 

 

Dilemmat om egen-tid mot barn-tid blir här också en fråga om prioriteringar mellan arbete och 

familj där läsarna hämtar ur en materialistisk repertoar för att positionera sig själva: ”Pengar är inte 

allt!! Viktigare att ge sitt barn en trygg första tid i livet.”(k:12). Kommentaren ges en replik från en 

annan läsare där pengar är nödvändigt för trygghet och vad repertoaren för trygghet inbegriper 

förhandlas: ”För att ge sin barn trygghet behövs pengar. Kärlek varken mättar eller ger tak över 

huvudet.” (sic)(k:13). Dessa två exempel positionerar sig i polemik kring trygghet, två polärt olika 

sätt att se på saken som i sin tur utgör egna repertoarer för prioriteringar som kan användas av 

aktörerna för att växla position i texten. Nigel Edley (2001) menar att människor i ett oscillerande 

kan distansera och avancera sitt positionerande i förhållande till motsägelsefulla aspekter av en 

kulturs förgivet tagna kunskaper och att denna framåt och tillbaka rörelse fungerar som ett 

varningstecken för att ett ideologiskt dilemma är närvarande (a.a:223). Vi kan se hur bloggaren själv 

oscillerar mellan subjekts positioner för prioriterande i inlägget och i kommentarsfältet. I inlägget 

skriver bloggaren: ”Jag tycker det ska bli så skönt att börja jobba igen, det ska bli skönt att vara 

själv…” (blogginlägg 2) vilket möts av kritik i kommentarsfältet: 

”Jag måste säga att jag tyvärr inte tycker du tänker helt ok här. Jag har en son på 11 månader 

och jag förstår helt o fullt känslan av att längta efter att få jobba, att få bara vara sig själv och 

inte bara mamma, att behöva egentid….MEN det är inte ok när det blir på bekostnad av 

barnets bästa. […]Du kanske blir arg av min kommentar men jag blev besviken på ditt sätt 

att tänka eftersom jag annars älskar din blogg och alltid tyckt att du har vettiga tänka och 

åsikter.” (k:6) 

I inlägget ser vi hur bloggaren positionerar sig själv ”som någonting mer än förälder” som sedan 

svaras av kommentaren som med orden ”barnets bästa” hämtar ur en prioriterings repertoar för att 

positionera bloggaren som dålig mamma som gör bristfälliga prioriteringar. Med ”besviken” 

positionerar kommentatorn bloggaren som dålig mamma med en ”svikare” repertoar för att hon 

prioriterar arbetet, vilket även kan läsas som att kommentaren antyder en person som inte infriar de 

förhoppningar som repertoaren för den goda mamman tillskrivs, vilket bloggaren ger replik på: 

”Ja men varför är det då jag som ska ha skiten för det? [Barn-A] har väl en pappa också? 

Varför är inte folk hårdare på [Man-A] att han ska ta ut sina pappadagar nu? Varför ska 

mamman skuldbeläggas för att hon vill jobba? Varför ska mamman anklagas för att vara en 

dålig mamma för att hon inte vill vara hemma längre än ett år med barnet?” 

Bloggare ”erkänner” här att det är på bekostnad av barnets bästa som hon kan börja arbeta heltid 

och befinner sig för en kort stund i subjekts-positionen som dålig mamma: ”Ja…” dock skiftar 
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bloggaren kvickt subjekts position för att parera: ”… men varför är det då jag som ska ha skiten för 

det?” där hon problematiserar ansvarstagande och sålunda förflyttar sig ifrån den dåliga mammans 

subjekts-positionen som inte tar ansvar. Beck & Beck-Gernsheim (2004) skriver att rollbyte är mer 

accepterat för män än för kvinnor, t.ex. män beröms om de tar sig an sysslor i hemmet tillskillnad 

ifrån kvinnor som blir skuldbelagda om de arbetar (a.a:21). Denna ojämställdhet yttrar sig även på 

arbetsmarknaden som förblir okänslig för familjens villkor och kräver flexibilitet och mobilitet av 

individen (a.a.). Dessa omständigheter krockar med kvinnors förväntningar på en bra karriär efter 

sin utbildning och Beck & Beck-Gernsheim (2004) menar att detta skapar tryck och frustration i par 

som försätts i bitterhet och kiv av det moderna samhället (a.a.). Det blir även en fråga om 

autenticitet, d.v.s. att stå upp för sina känslor av frustration och agera efter sin sanning (a.a.) För 

Bloggarens del betyder det att börja etablera sig på arbetsmarknaden.  

Vidare ser vi hur bloggaren hämtar ur en repertoar om jämställdhet för att positionera sig som 

”kvinna som har lika rätt att arbeta som män” och på så sätt så subjekts-positionerar hon kritiker till 

hennes beslut som ”o-jämställd”. Bloggaren får bifall ifrån många kommentarer som applåderar 

hennes poäng, men som vi har sett ovan så finns det flera kritiker som gör sin röst hörd i 

kommentarsfältet som positionerar bloggaren som dålig mamma (se k6, k10, k12 i bilagor). 

Bloggaren svarar kritiken: 

”Ni verkar vara många som utser er som experter inom det här området. Jag och Man-A är 

inte dumma i huvudet, vi har gjort det här valet tillsammans. Vi jobbar. Vi tjänar pengar. Vi 

sparar dessa pengar för att flytta till hus. Vi flyttar till hus för [Barn-A] skull. Vi vill inte sitta i 

en lägenhet i stan, vi tycker inte att våra barn ska bli betongbarn i en lägenhet i stan. Vi 

sparar sjukt mycket pengar varje månad till [Barn-A] sparkonto för hans framtid. Vi vill hans 

bästa, tro inget annat.” k:16. 

Från att ha gått ifrån ”är jag en dålig mamma som känner så här?” till ”ja men varför är det då jag 

som ska ha skiten för det? ser vi den här kommentaren ifrån bloggaren hur hon är tillbaka på 

subjektspositionen hon startade på, den som arbetande förälder. Här omförhandlar hon vad en god 

förälder är och positionerar sig som god och arbetande förälder med att hämta ur en repertoar för 

prioriteringar och uppoffrande där sparande till barnets sparkonto och hus för barnets bästa lyfts 

fram som oumbärligt så att barnet inte blir ett ”betong barn”. I texten så åstadkoms även ett 

utsläckande av tvivel. Giddens (2009) menar att giltigheten i kunskaperna som ges av expertsystemen 

är oberoende praktik eller utövare (a.a:28). Bloggaren har en bild om hur experter inom 

barnuppfostran anser att hur ”man” ska göra, samtidigt som dessa förhållningsregler kan strida 
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direkt emot andra expertområdens, t.ex. karriär-coachers rekommendationer för arbetsmarknad, 

eller din bank-persons råd för sparande. Detta är ett exempel på hur modernitetens reflexivitet 

undergräver säkra kunskaper och att det kan utgöra tvivlande hos individen (a.a:31). I kommentaren 

så försvarar hon sina livsplaner som hon använt för att organisera sin självbiografi, d.v.s. spara 

pengar och flytta till hus. I hennes koloniserande utav framtiden så förlitar sig hon på andra 

expertsystem, än det som kanske kan anses vara traditionella expertisen som riktas mot kvinnor ifrån 

barnuppfostrans experter. Under de post-traditionella omständigheterna har bloggaren möjlighet att 

i viss mån välja sina livplaner och den själv-biografi hon vill berätta och i den så finns det en tillit till 

andra expertområden som även rör ekonomi.  

Vidare visar hon i slutet av kommentaren de dubbla förväntningar som hon ställt på henne och som 

hon förväntas och leva upp till: 

”Det verkar vara en öm punkt det här med arbetande mammor. Innan man var gravid så var 

det ett jävla tjat om att man skulle ha ett fast jobb, för barnens skull. Nu visar det sig att man 

tydligen ska vara arbetslös för att kunna vara hemma hela barnets uppväxt och inte missa en 

jävla minut av deras liv. Hur ska det vara? Jag vill hellre ha en familj där föräldrarna arbetar 

så man har råd att leva. Inte fan vill jag vända ut och in på varenda krona för att klara av att 

leva, det skulle inte vi må bra av, ingen av oss i familjen.” (k:16)  

Detta skiftande mellan polära subjektspositioner hos samma aktör visar på ett ideologiskt dilemma 

för prioriterande mellan arbete och familj där ett hanterande av dilemmat sker med ett subjekts-

positionerande kring dålig mamma med hjälp av repertoarer som ansvarslös, egoist och materialist.  

 

 

Den enskilde vet bäst själv 

Det finns även andra repertoarer och subjektspositioner som inte nödvändigtvis direkt rör (eller är 

explicita kring) föräldraskap som används för att åstadkomma ett försvar mot interpellation in i den 

dåliga mammans subjekts position. En sådan repertoar är “den enskilde vet bäst själv” som används 

för ”individens” subjekts-position. Denna repertoar används för att peka på att föräldern känner sitt 

barn bäst och därför vet hur mycket närvaro barnet behöver: 

”Klart att man ska få vara vuxen också! Livet handlar ju inte bara om barnen. Du känner ju 

[Barn-A] bäst och vet vad han kan och inte kan. Ingen skuld alls, han kommer att klara sig 
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hur bra som helst och om du också får göra något och mår bra kommer ni att ha mycket 

roligare tillsammans tom slåss om mat och annat.” 

Genom att hämta ur en repertoar för den enskilde vet bäst själv så kan kommentaren positionera 

bloggaren som ”skuldfri”. Samtidigt visar den på ett tabu, att barnet kan klara sig bra i händerna på 

andra, vilket då gör den närvarande och ”goda” mamman utan sin uppgift. Mycket av textens 

diskussioner kring föräldraskap och bandet mellan förälder och barn går ut på att barnet behöver 

”sin” förälder, inte ”en” förälder. Bandet mellan barn och förälder är på så sätt exklusivt: ”Vill bara 

säga att jag tycker du gör rätt! Om allt känns bra med att [Barn-A] ska börja på dagis o du vill jobba 

heltid så gör det! Det är erat barn och ni bestämmer precis hur Ni vill ha det!” (k:4). Denna 

exklusivitet används för att legitimera förälderns beslut. Detta görs genom subjekts position med en 

oberoende individ som sköter sig bäst själv och är oberoende av andras åsikt: 

 

” heja diiiiiiiig!!!!!! Du känner [Barn-A] bäst, det gör inte de där jävla specialister o 

barnpsykologer som säger att det är för tidigt att börja dagis vid ett års ålder!!! Du känner 

[Barn-A] och om du skulle tycka att de va alldeles för tidigt så skulle du väl inte skola in 

honom!!!!!!!!!!” (k:8) 

 

”8[…]barnpsykologer är för övrigt skit, dom ser ALDRIG till barnets bästa.” (k:11) 

  

”Vi känner vårt barn, vi sätter inte honom på dagis om vi vet att han mår dåligt av det.” 

(k:16) 

I repertoaren är varje barn och förälder relation unik och därför går det inte och döma eller ålägga 

en förälder skuldkänslor för att dem väljer och göra på ett visst sätt och på så sätt hanteras dilemmat 

kring prioriterande mellan arbete/familj med en subjekts-positionering som kompetent individ som 

vet bäst själv. Beck & Beck-Gernsheim (2004) skriver att föräldrar-barn relationen är attraktiv just 

p.g.a. att den är unik (a.a:76). Barnet är verkligen relaterat till en själv och bandet är allomfattande 

och obrytbart (a.a.). Här ser vi alltså två sen-moderna fenomen i konflikt mellan vad Beck & Beck-

Gernsheim kallar för kärlekens religion där vi riktar vår fokus in till det intima och känslorna som 

meningsbärande fiber och där barnet får en särställning, ställt emot Giddens teori om abstrakta 

expertsystem, i det här fallet bestående av barnpsykologer. Giddens (2009) skriver att vi kan välja att 

ignorera vissa experter till förmån för andra eftersom modernitetens reflexivitet innebär metodiskt 

tvivel, att trovärdiga auktoriteter kan vi bara lita på tills vidare (a.a:104). På samma sätt som vi i vårt 
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kontrafaktiska tänkande kan tvivla och förlita oss på barnpsykologer i vårt riskbedömande, ser jag 

även hur vi kan tvivla på barnpsykologer till förmån för den okränkbara föräldrar-barn relationen. 

Beck & Gernsheim (2004) skriver t.ex. att kärlek är grundat i sig självt och att det är en radikal form 

av demokrati för två, ett personligt ansvar i sin renaste form (a.a:192). På så sätt ser jag hur vi skulle 

kunna förlita oss på kärlekens religion som abstrakt system istället för experter.  

 

Att inte ha något val 

Slutligen sticker kommentar 19 ut ifrån diskussionen i kommentarsfältet i att den inte positionerar 

sig i förhållande till den dåliga mammans repertoar, utan istället lyfter aspekter kring 

yttreomständigheter som argument:  

”Agnes: Jag har 4 jobb och jobbar alltså mer än 100% för att jag och mitt barn ska ha de 

mest BASALA behoven tillgodosedda. Jag antar att ni är/har varit höginkomsttagare båda 

två, grattis! Men för oss som inte är det har man inget val…” (k:19) 

Genom att använda versaler läggs en betoning på den extrema fallformuleringen ”mest BASALA” 

som i förebyggande syfte försvarar mot anklagelser om att hon inte sköter sin ekonomi som har så 

pass stora utgifter att hon måste ha 4 jobb. Kommentaren hämtar också ifrån en klass repertoar som 

används för att positionera ”höginkomstmottagare” som privilegade med andra förutsättningar än 

resten. Kommentatorn positionerar sig som resten i kontrast till privilegad med: ”Men för oss som 

inte är det.” med en tolkningsrepertoar för förutsättningar som visar på att vi kan vara utan valfrihet. 

Vidare ser vi hur kommentaren positionerar övriga kritiska läsare som oförstående: 

”[…]Det jag tycker är så himla synd är att se er syn. Dom som VILL vara hemma med sina 

barn men inte kan pga ekonomin, tänker dom inte heller ok?  

Och jag tycker att det är personangrepp att säga att Bloggaren inte tänker ok, att hon är 

egoistisk osv. Jag tvivlar inte på att ni är fantastiska människor och mammor allihop, men 

kom igen.  

’Nä, jag skulle inte lämna min unge på dagis så tidigt. Men det är DU & DIN MAN som ska 

ta beslutet, det är för er och [Barn-A] det ska kännas bra. Inte för oss’ 

Det är så jävla typiskt tjejer att försöka trycka ner varandra. Vara den bättre.” 

Kommentaren distanserar sig ifrån subjektspositionerandet av bloggaren som egoist genom att uttala 

de motsägelsefulla aspekter av föräldraskapets förgivettagna kunskaper genom att hämta ur 

repertoaren för förutsättningar som handlar om att vilja men inte kunna och positionerar på så sätt i 
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sin tur de kritiska läsarna som översittare: ”Det är så jävla typiskt tjejer…” Vidare hämtar 

kommentaren ur en repertoar för översittare med anklaga kritiken av bloggaren för att vara 

”personangrepp”. Med: ”… det är DU & DIN MAN som ska ta beslutet… Inte för oss” Så visar 

kommentaren på en motsättning mellan en suverän individ som har ett okränkbart 

självbestämmanderätt ställt emot repertoaren för den goda mamman: ”Nä, jag skulle inte…”. Den 

enskilde individen bär det yttersta ansvaret för sina beslut som därför är okränkbara i och med 

ansvaret, samtidigt kan individen utsättas för reprimander i form av ”personangrepp” för att inte ta 

detta ansvar, och som vi ser genomgående under resultat delen så blir det då en diskussion mellan 

aktörer där det förhandlas om vad ansvar innebär samt vad som är nödvändigt för att kunna 

tillskriva det till individen och ge hen dess suveränitet. Till en viss utsträckning handlar det också om 

kärleken som religion, d.v.s. individer uppfinner och hittar sina egna sociala förhållningsätt för att 

göra kärlek till en central punkt som ger mening i livet (Beck & Beck-Gershein, 2004:171). 

Oundvikligen blir det meningsskillnader när dessa olika förhållningsätt möts. Särskilt med tanke på 

att relationerna är vårt meningsbärande kitt som ger oss riktning (a.a:169).  

 

Kapitel 5 – Diskussion 

Diskurspsykologisk metod kan användas för att generera kunskap för hur vi förhåller oss till de 

dilemman som de sen-moderna samhället ställer oss inför och här kan bloggar utgöra ett medel för 

att studera själv-reflexiva åstadkommande som söker att konstruera sammanhängande berättelser i 

vardagliga sociala praktiker. Det kontrafaktiska tänkandet gör oss själv-reflexiva och att vi fokuserar 

på hantering av risker (t.ex. risken av att fatta ett dåligt beslut) vilket innebär att vi ser våra liv ur ett 

individperspektiv. Dels på grund av att vi som individer åläggs som ansvariga att välja bland 

alternativ och dels handlar det även om att lösa dilemman som motsättningar mellan dessa alternativ 

kan utgöra. I språket sökte jag efter hur vi kan åstadkomma lösningar på dessa motsättningar genom 

att hämta ur diskursiva resurser. Specifikt letade jag diskurser för arbete och familj och hur det 

relaterar till en standardiserad biografi som vägleder oss i att lösa dessa motsättningar. Det jag fann 

var att denna vägledning ges många gånger av experter där vi har ett val att lita på dem eller inte. I 

experternas vägledning finns diskursiva tolkningsrepertoarer som är nära knutet till ett språk för 

känslor, t.ex. de utryckta skuldkänslorna över att vara en dålig mamma får oss att i språket förhandla 

val och prioriteringar, varav vi däri förlitar oss på experter. Dessa råd utgör förväntningar på 

föräldraskap och i tolkningsrepertoarerna kunde vi t.ex. urskilja hemmet som en livsstilssektor för 
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mamman där hon är närvarande med barnet framför att vara på jobbet. I föräldraskapet som livsstil 

fann det också förväntningar om att prioritera tiden med barnet framför inkomst och karriär, t.ex. gå 

ned i arbetstid under barnets första år till att inte arbeta med barn på dagis som småbarns förälder. 

Dessa förväntningar kom till utryck i tolkningsrepertoarer som handlade om att man som förälder 

ska undvika egoism och materialism då det är att försumma sina barn, allt under banderollen: ”för 

barnets skull”. Denna banderoll ”för barnets skull” gör att vi förhåller oss till experter inom 

barnuppfostran. Därtill ger den föräldrarollens uppgift en utökad tyngd, vilket vi använder som 

meningsbärande kitt för göra världens meningsfull i vårt post-traditionella samhälle. Som Beck & 

Beck-Gernsheim (2004) påpekar: i kärlekens religion riktar vår fokus inåt år våra känslor och 

relationer när omvärlden ter sig förvirrande och fragmentarisk (a.a:169).   

 

Vad har då dessa förväntningar för relation till den unge förälderns dilemma som kommer av 

motsättningar mellan arbete och familj? Resultatet visade att livsstilar och livsstilssektorer var knutna 

till ideal för föräldraskap, och att dessa i viss mån kan vara specificerade utefter en standardiserad 

biografi. Dock kunde jag inte i analysen utav materialet visa på att vi med språkliga förhandlade 

skulle organisera våra liv efter en standardiserad biografi på ett direkt eller genomgående sätt. 

Motsättningarna förblir snarare mellan arbete och familj överlag än mellan ett liv utanför och inom 

den standardiserade biografins bana i synnerhet. Viss åldersrelaterad diskurs förekom som handlade 

om erfarenhet som implicit etablerade gränser mellan olika livsstilssektorer efter en standardiserad 

biografi. En kommentar var t.ex. att hon som ung mamma måste ”få jobba av sig lite”. Vi kunde 

även se hur bloggaren försvarade sitt beslut att arbeta och göra karriär och argumentera emot åsikter 

som grundades på experter för barnuppfostran. I sin själv-reflexiva planerande av sin själv-biografi 

så fanns det en tillit till andra auktoriteter, ett tecken på att vi i det post-traditionella samhället inte är 

bundna till att förlita oss på de expertsystem som vårt kön traditionellt kanske har tilldelats att 

prioritera. T.ex. traditionsenligt ska inte kvinnor prioritera karriär utan prioritera kunskaper kring 

relationer och barn, och vice versa för män; män ska inte bortse från arbetsmarknaden för att 

spendera mer tid med större åtaganden i nära relationer.  

 

I första blogg-inlägget visades en problematik kring att inte räcka till och en vilja över att kunna 

förfoga över sin tid utan inmutningar ifrån institutioner i konflikt, t.ex. motsättningar mellan arbete 

och familj. Detta gjordes bland annat genom att hämta ur en aktiv respektive passiv 

tolkningsrepertoar som kunde användas för att positionera bloggaren som ”slut som artist” vilket 
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konstruerar behovet utav vila som reellt och samtidigt välförtjänt, vilket utesluter alternativet att hon 

inte skulle räcka till på grund av t.ex. lathet. Inlägget visar på hur vi själva håller oss ansvariga för vår 

förmåga att hantera motsättningar mellan arbete och familj och således uppstår en risk att vi 

misslyckas. Detta eventuella misslyckande hanterades i texten genom att konstruera bristen på egen-

tid och behovet utav det som reellt med subjekts-positionerande: ”Jag är verkligen slut som artist!” 

samt som ”ihärdig” som stretar på och ”moppar golven” ändå.  

Här gjorde jag kopplingar till Beck & Beck-Gernsheim (2004) som menar våra relationer kan få en 

instrumentell prägel, t.ex. blir att älska sitt barn en uppgift, ordinerad av experter (a.a:133). T.ex. 

kraven på att vara en förälder som stimulerar barnets utveckling och samtidigt vara en älskvärd och 

mysig partner för sin man. Detta talar för att utöver motsättningar mellan arbete och familj så kan 

det kan vara förväntningarna som ställs på föräldrar rollen sig som skapar ett behov av egen-tid. Det 

själv-reflexiva berättande koloniserar hon en möjlig framtid som aktiv förälder, men den kan nog 

vara så påfrestande att leva upp till. Samtidigt som detta ger oss en roll och syfte att använda själv-

reflexivt till att inkludera i vår själv-biografi, kan jag se implicita konsekvenser för vad det gör med 

vårt förhållande till tid. Ponera ett exempel där folk lite ytligt frågar varandra hur de mår och svar 

som ”det är mycket nu” och ”jo då, fullt upp!” eller liknande förekommer. Utåt konstrueras det en 

bild av att vara behövd som kanske är statusfylld (”många som drar i en…”) men implicit och 

möjligen mer för vår egen skull så kan vi positionera oss själva som belastade för att legitimera 

avlastning och stunder av inaktivitet. Här finner jag ett sidospår för framtida studier av 

förhållningsätt till inaktivitet under sen-moderna samhällets villkor. Kanske kan det vara så att det är 

tabu att vara stilla och inaktiv i det sen-moderna individualistiska samhället – att dessa stunder måste 

ettikeras som paus för att vi inte ska vara ”dåliga”? Innebär det att vi förhöjer vardagens grå rutiner 

till aktiva upplevelser för att de ska vara på riktigt? Eller innebär det att vi kanske flyr in i 

känsloladdade och starka berättelser (t.ex. tv-serier, online-dejting och musikfestivaler) så att 

pauserna får sin legitima plats i våra liv? Här ser jag en koppling till Beck & Beck-Gernsheim 

teoretiska perspektiv om kärlekens religion men också Silvas forskning om hur unga vuxna etablerar 

en vuxen identitet utan att behöva yttre strukturer genom att psykologisera och rikta sig inåt (Silva, 

2012). Mycket i ett förhållande kan vara tråkigt och odramatiskt och likaså föräldraledighet, samtidigt 

som vi laddar dessa områden med mycket fokus då vi vill att de ska vara just vårt meningsbärande 

kitt som är oberoende utav omvärlden (Beck & Beck-Gernsheim, 2004:169).  
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I andra blogginlägget så såg vi hur texten konstruerar en bild av föräldern som är i behov av 

avlastning med hjälp av förskola genom att hämta ur olika tolkningsrepertoar för barn och förälder. 

Så länge bloggaren var närvarade var barnet en solstråle, men när bloggaren var ifrån barnet 

positionerades det i texten som ett ”plåster” och dessa repertoarer användes för att legitimera tid 

ifrån varandra: ”Jag lider inte alls av att [Barn-A] gråter eller att vi är ifrån varandra. Jag längtar tills 

nästa vecka då jag äntligen ska få vara själv och inte behöva ha [Barn-A] på mig som ett plåster.” 

(Blogginlägg 2). Jag visade även hur bloggaren med hjälp av retorisk ironi skapade distans mellan 

arbetande förälder och dålig förälder genom att positionera eventuella kritiker som orimliga 

översittare genom att överdriva ”hemskheten” i deras anklagelser: ”Vill inte mamma vara hemma 

med dig längre lilla bubben?”. Dessa försvar mot anklagelser visade sig vara ett hanterande utav 

risker som kom ifrån att förhålla sig till kunskaper ifrån experter gällande föräldraskap (Giddens, 

2009:41) Analysen av inlägget visade också på att i hanterandet av dilemman så gör vi prioriteringar 

och däri återfinns olika tolknings repertoarer för föräldraskap. När aktörerna motiverar sitt 

prioriterande genom att subjekts-positionera sig själva och andra in i olika kategorier så hämtar dom 

ur olika repertoarer för föräldraskap. I inlägget så positionerar hon barnet och sig själv med en bild 

på barnet som sover och en bild text som inleds med ”mammas finaste” där hon hämtar ur en 

kärleksfull tolkningsrepertoar vilket hjälper henne att distansera sin position ifrån repertoaren dålig 

mor som arbetar heltid. I valet över att börja arbeta deltid så måste förhålla sig till utvecklingen av 

sin själv-biografi och hur den påverkar hennes självidentitet och i detta finns risken att hon är ”en 

dålig mamma” som börjar arbeta heltid (Giddens, 2009:106). Bloggaren måste även förhålla sig till 

barn uppfostrans betydelse överlag. I det självreflexiva samhället där föräldrar åläggs att forma 

barnet till en ideal vuxen person som klarar av att ta sig an det sen-moderna livet så blir alla val 

angående barnet av central betydelse och direkt kopplade till din förmåga som förälder (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2004:130).  

 

I kommentarsfältet till det andra blogginlägget kunde vi sen en diskussion kring prioriterande där 

kommentatorerna hämtade ifrån tolkningsrepertoarer för en dålig mamma och god mamma och 

dess respektive subjekts positioner som användes av aktörerna för att konstruera sig själva på ett 

visst sätt. Jag undersökte flera av dessa repertoarer för studera positionerande kring bra och dålig 

mamma. Flera tolkningsrepertoarer handlade om försummande, t.ex. i repertoaren för Egoism 

prioriterade föräldern sina behov framför barnets och repertoaren för Materialism prioriterade 

föräldern pengar framför närvaro samt en repertoar i sig om försummande där förälderns 
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ansvarslöshet gick ut över barnet. I analysen kunde vi se hur detta prioriterande innebar att inte vara 

egoistisk och materialistisk grundades i försök att kolonisera framtiden där terrängen bestod av 

införlivade förhoppningar om barnets positiva utveckling. De kritiska kommentatorerna till 

blogginlägget förlitade sig på experter för detta och med tolkningsrepertoarer såsom egoism och 

materialism så konstruerades barnets behov av en närvarande förälder som fakta, vilket även 

etablerar förälderns uppgift i hemmet som reellt. Jag tittade även på ett exempel med repertoaren 

Ung där kommentatorn positionerade sig som erfaren och bloggaren som oerfaren och oförmögen i 

sitt föräldraskap. Här kunde vi se hur kommentaren konstruerade den unge föräldern som i brist på 

redskap som en anknytning till handlingspraktiker i särskilda livsstilssektorer och etablerade på så 

sätt en gränsdragning utefter en standardiserade biografi. Giddens (2009) talar om att livsstilssektorer 

bidrar till en regionalisering utav aktiviteter (a.a:104). I detta fall är det kopplat till tid, snarare än 

rum, en form av åldersrelaterad diskriminering. Giddens (2009) skriver att individer känner sig illa 

tillmods om de på något sätt rör sig i miljöer som hotar deras livsstil (a.a:104). Men jag kan se en 

invertering, d.v.s. att någon känner sig hotad eftersom det rör sig människor i deras miljöer med en 

annan livsstil, t.ex. bloggaren som ung person som inte har tillgång till alla erfarenheter men ändå 

befinner sig i livsstilssektorn familjeliv. Spekulativt kan jag se hur föräldraskapets ökade betydelse i 

det post-traditionella samhället innebär att individer vill slå vakt om just sitt föräldraskap såsom det 

relateras till de val underbyggda av kunskaper från specifika experter och livs-planer och då känner 

sig hotade av exempel som innebär att det själv-reflexivt måste omarbeta innebörden i sitt eget 

föräldraskap, t.ex. att ung person kan vara precis lika lämplig och mogen förälder som en 

medelålders vuxen.  

 

Till sist såg vi repertoaren för den goda mamman i skuggan den dåliga mammans repertoarer genom 

att göra en andra läsning och leta efter motsatser som implicit visade på vad som kan anses vara 

”moraliskt” rätt. Efter att jag tittat på hur kategorin för den dåliga mamman konstruerades gick jag 

vidare med att visa på hur läsarna i kommentarsfältet positionerade sig för att parera och konstruera 

sig själva och bloggarens som en bra mamma. Detta gjordes genom att förhandla om prioriteringar 

där vi kunde se ett ideologiska dilemma om trygghet och ekonomi där aktörerna hämtade ifrån en 

materialistisk och idealistisk tolkningsrepertoar. Ytterligare visade jag på hur bloggaren oscillerade 

framåt och tillbaka emellan olika subjekts positioner som bekräftade ett ideologiskt dilemma om 

trygghet och barnets bästa där god ekonomi ställs emot närvaro som förälder. Vidare undersökte jag 

lösningar på ideologiska dilemman. Ett av dem handlande om individualism där individen gavs en 



Uppsala Universitet Sociologiska Institutionen William Saidac 

52 

 

suveränitet med en repertoar som handlande om att den enskilde vet bäst där bandet mellan 

föräldern och barnet är exklusivt vilket användes för att åstadkomma auktoritet bakom beslut i 

prioriteringar: ”Vi känner vårt barn, vi sätter inte honom på dagis om vi vet att han mår dåligt av 

det”. Detta kan också ses i ljuset av Beck & Beck-Gernsheim (2004) tankar om att bandet mellan 

förälder och barn är allomfattande och varaktigt och på det sättet överlägset andra ombytliga och 

förgängliga relationer (a.a:76). Men i bloggarens oscillerade emellan olika subjekts positioner så 

skedde även en själv-reflexiv omförhandling av vad ett bra föräldraskap innebär som försvarade sig 

emot kritiska kommentarer som förlitade sig på experter. Bloggens själv-reflexiva berättande utgör 

en utgångspunkt för att själv-reflexivt kontrafaktiskt tänkande där bloggaren omförhandlade vilka 

risker och experter som ska understödja beslut. Med modernitetens själv-reflexivitet fattar hon 

beslut grundat på andra auktoriteter än dem som traditionellt tillskriv kvinnor och gör en 

riskbedömning som innebär att en etablering på arbetsmarknaden är det bästa alternativet.  

Här ser jag en koppling till Bergnéhr (2007) forskning som visar på att väntandet med att skaffa barn 

till en viss utsträckning beror på att vi vill etablera oss på arbetsmarknaden så att vi inte är utan jag-

projekt om relationen tar slut, d.v.s. inte lägga alla ägg i samma korg (a.a.). Detta knyter även an till 

Lundqvist & Romans forskning (2003) som visar att barnafödande har blivit ett risk projekt där vi 

bl.a. riskerar möjligheten att kunna ”leva ett eget liv” (a.a.). På samma sätt som att föräldraskap kan 

utgöra ett meningsbärandekitt så kan även arbetet göra det. För mig är det rimligt att anta att en ung 

förälder upplever en risk om att gå miste om möjligheten till att leva ett eget liv om man inte får 

chansen att etablerat sig på arbetsmarknaden. Att bloggaren försvarar sitt beslut att sätta sitt barn på 

dagis och sina livsplaner om att spara ihop pengar till ett hus är på ett sätt en frigörelse som är 

möjligt givet den post-traditionella ordningen i det sen-moderna samhället. Här ser jag hur bloggen 

som självreflexivt berättande i synnerhet kan fungera som det terapeutiska samtal med psykologiska 

vittnen som Silva (2012) poängterar är av vikt för att etablera en identitet som ung vuxen (a.a.). Jag 

ser även hur anonymt själv-reflexivt berättande på bloggar överlag skulle kunna fungera som en 

arbetsfördelning av det själv-reflexiva arbete som våra intima relationer kräver i det sen-moderna 

samhället där kärleken råder som religion. Vårt behov av autenticitet behöver t.ex. inte enbart 

tillfredsställas av vår partner, utan vår sanning kan bli bekräftat i interaktion kring själv-reflexivt 

berättande på internet.  

 

Slutligen undersökte jag en kommentar som handlade om förutsättningar där läsaren använde sig 

utav en klassrepertoar för att positionera sig och bloggaren som att inte ha något val i sina 
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prioriteringar för att på så sätt hantera motsättningarna mellan arbete och familj genom att visa på 

vad individens förutsättningar tillåter och inte. Förutom denna kommentar som hämtar ur en klass-

repertoar för att tala om förutsättningar så låg diskussionen genomgående på en individnivå i 

resultatet. Istället för att prata om dagisets kvalité så handlade det om kvalitén på föräldern vilket 

innebär att vi i mötet med dilemman tenderar att primärt förhandla om vår roll istället för 

institutionernas. Här ser jag för mig en koppling till Silvas forskning där unga vuxna i osäkra tider 

riktar fokus inåt och psykologiserar sin tillvaro för att omdefinierar vad det innebär att vara en 

kompetent vuxen (Silvia, 2012). På samma sätt så kan jag se hur en ung förälder riktar fokus inåt och 

psykologiserar sitt föräldraskap istället för att ifrågasätta institutionerna runt omkring sig, i ett själv-

reflexivt förhållningsätt.   

 

Resultatet visade att i denna omförhandling av oss själva så kan det finnas diskurser för hur vi ska 

lösa dilemman på ett sätt som organiserar våra liv efter ett särskilt förfarande. Frewin, Tuffin och 

Rouchs (2007) forskning är här relevant att återkoppla till då den visar på hur subjekt är ett pågående 

konstruerande som sker i interaktion och under diskursiv påverkan (a.a.). Till exempel idealet om en 

god mamma som ger trygghet i hemmet kan eventuellt anses vara med i en biografisk 

standardiserande process som ordnar våra liv efter utbildning-karriär-familj. Dock kunde jag inte 

direkt bestyrka detta med min analys av materialet. Resultatet visade även hur dessa kategorier kan få 

oss att känna på ett visst sätt, t.ex. dålig mamma fick bloggaren att känna skuld som därigenom 

motiverar att distansera/avancera till vissa kategorier i språket och sålunda finns det utrymme att i 

framtiden reflektera över emotionella drivkrafter i individualisering. 

 

Det jag fann i materialet var att motsättningar mellan olika kategorier utgör dilemman för aktörerna 

som kommer av att områden såsom arbete och familj konkurrerar om individens tid vilket kan 

jämföras med Frewin, Tuffin och Rouch (2007) forskning som visar på att unga fäder om-

positionerar sig i förhållande till de utmaningar som dubbla identiteter utgör (a.a.). Dock visade inte 

materialet uttryckligen på att dessa motsättningar nödvändigtvis skulle komma av att aktörerna 

gjorde en icke linjär läsning av den standardiserade biografin; utbildning-karriär-familj. På sätt är inte 

resultatet särskilt knutet till att föräldrar i egenskap av sin ålder skulle bryta mot en standardiserad 

biografi. Däremot visade resultaten på att tolkningrepertoaren förutsättningar samt 

tolkningsrepertoaren enskilde-vet-bäst-själv, handlar om vad vi kan hållas ansvariga inför när det gäller 

vad vi kan och inte kan välja. Det utgör för mig en utgångpunkt att reflektera kring frånvaron av 
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ifrågasättandet av det självpålagda ansvaret som individualiseringen ger upphov till. Som ung 

nybliven förälder som måste in och etablera sig på arbetsmarknaden, hade bloggaren egentligen 

något annat val än och börja arbeta heltid? I resultatet kunde vi i slutet se hur en läsare hämtade ur 

en klass-repertoar för att positionera sig som utan val. Men det är också möjligt att tänka sig att 

bloggaren hade hämtat ur en åldersrepertoar för att positionera sig som ung person som är utanför 

den etablerade arbetsmarknaden och som måste in.   

 

Angående metod så finner jag att diskurspsykologins syn på aktörer som aktiva användare av diskurs 

för att åstadkomma saker och ting i språket gifter sig väl med Giddens teori om hur själv-reflexivitet 

innebär att vi koloniserar framtiden med kontrafaktiskt tänkande. Till exempel kan vi som individer 

dra nytta av vår kännedom av olika tolkningsrepertoarer för att subjekt-positionera oss och andra på 

särskilda sätt i språket för att försöka hantera risker och händelseförlopp. En sak jag tar med mig 

ifrån att arbeta med diskurspsykologisk analys är att det är viktigt och inte glömma bort sin 

teoretiska grund som man vill knyta an det analyserade materialet till. Att enbart kartlägga material 

utefter diskurspsykologiska analysverktyg gör att analysen kan bli grund. Hur mycket kan en 

subjektsposition säga oss utan ett en kontext att placera den i? Här finner jag att en mer uttalad 

hermeneutisk angreppsätt hade varit önskvärt för att göra analysen mer precis i sitt förfarande. 

Vidare upplever jag att Gidens och Beck & Beck-Gernsheim teoretiska ramverk som bitvis 

problematiska att tillämpa i strikt språklig analys, det är nära tillhands att göra uttalanden om 

bakomliggande tankar och känslor hos aktörerna. Detta kan å andra sidan i en viss utsträckning 

försvaras av Giddens och Beck & Beck-Gernsheim teoretiska gärning som visar på att till och med i 

våra mest privata och innersta rum så finns samhället med oss.  

 

Ytterligare forskning behövs för att undersöka om det går att finna diskursiva praktiker som mer 

eller mindre direkt åstadkommer en biografisk standardisering i språket samt söka samband mellan 

dessa och olika åldersgrupper och kön för att på ett mer igenomgående sätt kunna tala om 

individualisering och den standardiserade biografins närvaro i våra dagliga liv. Jag finner det av 

särskilt intresse att studera hur ålders-relaterad diskriminering förhåller sig till hur moderna 

institutioner konstruerar en standardiserad biografi som begränsar aktörernas agens i 

vardagssituationer. I detta sammanhang finner jag det särskilt intressant med forskning som 

använder sig av naturligt förekommande material för att förankra Becks teori om individualisering i 

det lilla vardagliga perspektivet. För framtiden finner jag det även intressant och studera hur bloggar 
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som själv-reflexiv berättelseform kan fungera som en arbetsfördelning utav själv-reflexivt arbete, i en 

rörelse ifrån det individcentrerade perspektivet. Istället för att vi på nietzscheanskt vis ska 

omförhandla alla värden i vår själv-reflexiva ensamhet kan jag se en rörelse emot att vi väljer bort en 

del av det själv-reflexiva arbetet till förmån för gemenskap.  
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Bilagor 

Kommentarer ur kommentatorsfältet till blogg inlägg 2, presenterad i kronologisk ordning såsom det 

författades på bloggen. Notera att textens eventuella stavfel och grammatiska fel har lämnats därhän 

då texten i egenskap av att vara naturligt förekommande material presenteras såsom jag fann den på 

bloggen, med undantag för anonymisering av bloggarens namn och signatur därtill förekomna namn 

på bloggarens anhöriga.    

 

Bilaga k:1 

Elina 

Men är det inte mest folk utan barn eller äldre personer utan småbarn som kläcker ur sig såna 

kommentarer? 

 

Jag har en tjej på snart 14 månader och jag tycker också att det är otroligt skönt att vara ifrån henne! 

Den bästa stunden på dagen är när hon sover. Det låter ju helt hemskt men det betyder inte att jag 

inte älskar henne. Som du säger så måste man få vara för sig själv ibland också och det är ju konstigt 

att pappor aldrig får de här frågorna. 

2011-10-07 

13:42:04 

 

Bilaga k:2 

[Bloggaren] 

Svar till Elina: Det är folk i blandade åldrar som kläckt ur sig det där, men de flesta har varit lite äldre 

faktiskt som du säger ;) Det är så sant, bara för att jag toknjuter av att vara ensam betyder det inte att 

jag inte älskar mitt barn. Det gör jag av hela mitt hjärta och det råder det ingen tvivel om. 

 

Jag lovar att [Man-A] aldrig har fått de här frågorna, det är bara jag. Jag sa det till en av de som 

kläckte ur sig det där, att varför påpekas det inte att [Man-A] jobbar100%? Varför är det bara fel när 

jag gör det? Varför är inte folk på honom om att gå ner i arbetstid, är det mer rätt att klaga på mig? 

 

Kram på dig! 

2011-10-07 
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13:53:28 Url: http://avaritia.blogg.se/ 

 

 

Bilaga k:3 

Sara 

Klart att man ska få vara vuxen också! Livet handlar ju inte bara om barnen. Du känner ju [Barn-A] 

bäst och vet vad han kan och inte kan. 

 

Ingen skuld alls, han kommer att klara sig hur bra som helst och om du också får göra något och 

mår bra kommer ni att ha mycket roligare tillsammans tom slåss om mat och annat. 

 

Kram 

2011-10-07 

14:43:09 Url: http://blog.saji.se 

  

Bilaga k:4 

Malin 

Vill bara säga att jag tycker du gör rätt! Om allt känns bra med att [Barn-A]  ska börja på dagis o du 

vill jobba heltid så gör det! Det är erat barn och ni bestämmer precis hur Ni vill ha det! Jag vet hi det 

är på fsk, barnen blir jätteledsna, inte alla men många i början. Och det är väl inte så konstigt, allt e 

nytt! Det kommer bli bättre, tro mig. :-) jag jobbar själv på fsk. Men ett tips, det är bättre för [Barn-

A] om du säger hejdå o vinkar, även fast du finns i personalrummet. Då vet han att du går, o 

behöver inte upptäcka att helt plötsligt e mamma borta. När vi haft inskolning där jag jobbar säger vi 

alltid åt föräldrarna att säga hejdå :-) men du gör som du vill! Hoppas ni får en mysig helg :-) kram! 

2011-10-07 

15:18:16 Url: http://detvackrailivet.blogg.se/ 

 

Bilaga k:5 

Carola 

Håller med Malin i det stora hela! Och jo, hej då ska föräldrarna absolut säga till barnen när de går 

(jobbar också på förskola och vi är alltid noga att berätta det för föräldrarna, konstigt att personalen 
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inte sagt något?). Tänkt själv om du och [Man-A] var på något nytt ställe tillsammans och mitt i allt 

smög han iväg utan att säga något till dig och du står där ensam och förvirrad "VART tog han 

vägen"!? Mycket bättre då om han säger "du jag går iväg en stund men kommer snart tillbaka, hej då! 

ses snart". Och då ännu viktigare när det gäller ett litet barn. Kanske dålig liknelse men ;) 

 

Jag jobbar som sagt själv på förskola och tycker många av barnen har alldeles för långa dagar (de är 

små och orkar inte med helt enkelt, är högt tempo HELA tiden fast många föräldrar tror att de bara 

"leker" hela tiden och att det inte tar på). Själv vill jag vara hemma så länge som bara möjligt med N 

för borta från varandra kommer vi att hinna vara massor sen när ekorrhjulet sätter igång. Den här 

tiden kommer ju aldrig tillbaka heller, iallafall inte med detta barn och jag vill inte missa en minut. 

 

MEN som sagt alla är olika och känns ert beslut rätt ska ni såklart köra på det!! Sen blir jag lite 

irriterad att det är mamman som får sånna där kommentarer, händer knappast att folk säger sånt till 

papporna. 

2011-10-07 

15:31:05 

 

Bilaga k:6 

Agnes 

Jag måste säga att jag tyvärr inte tycker du tänker helt ok här. Jag har en son på 11 månader och jag 

förstår helt o fullt känslan av att längta efter att få jobba, att få bara vara sig själv och inte bara 

mamma, att behöva egentid....MEN det är inte ok när det blir på bekostnad av barnets bästa. Att ha 

en ettåring på dagis heltid är inte okej alls enligt både mig och många experter inom barnopsykiatri 

och barnpedagogik. De är för små för så stora förändringar och så långa separationer från mamma 

och pappa. Tyvärr kommer det visa sig senare genom otrygghet och brist på tillit till föräldrarna. Att 

börja jobba heltid efter att ha varit hemma så länge o låta [Barn-A] gå från tryggheten o lugnet 

hemma till långa dagar på dagis kommer inte att vara positivt för honom, bara för dig. Du kanske 

blir arg av min kommentar men jag blev besviken på ditt sätt att tänka eftersom jag annars älskar din 

blogg och alltid tyckt att du har vettiga tänka och åsikter. 

2011-10-07 

16:17:23 
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Bilaga k:7 

[Bloggaren] 

Ja men varför är det då jag som ska ha skiten för det? [Barn-A] har väl en pappa också? Varför är 

inte folk hårdare på [Man-A] att han ska ta ut sina pappadagar nu? Varför ska mamman 

skuldbeläggas för att hon vill jobba? Varför ska mamman anklagas för att vara en dålig mamma för 

att hon inte vill vara hemma längre än ett år med barnet? 

2011-10-07 

16:27:23 Url: http://avaritia.blogg.se/ 

 

Bilaga k:8 

Josefin 

heja diiiiiiiig!!!!!! du känner Barn-A bäst, det gör inte de där jävla specialister o barnpsykologer som 

säger att det är för tidigt att börja dagis vid ett års ålder!!! du känner Barn-A och om du skulle tycka 

att de va alldeles för tidigt så skulle du väl inte skola in honom!!!!!!!!!! blir så arg på folk som ska 

kläcka ur sig precis vad som helst. IDIOTER!!!!! you go girl!!! :D 

2011-10-07 

16:58:53 

 

Bilaga k:9 

Nicole 

Fan vad jag blir irriterad på att alla alltid ska tycka så mycket om andras liv. Jag förstår dig precis och 

jag tycker inte att du ska ha ett dugg dåligt samvete för att du vill jobba. Vad som är bäst för Barn-A 

vet bara du och [Man-A] och INGEN annan. Dessutom kan jag precis som dig ifrågasätta varför det 

aldrig är pappor som får dessa frågor utan enbart mammor. Mat i magen och tak över huvudet gör 

också barn glada och trygga och då måste man ofta jobba för att få till de inkomster som behövs. 

Njut av jobbet och njut sen av tiden med Barn-A på kvällar och helger! 

2011-10-07 

17:39:28 Url: http://nicolerydin.blogg.se/ 
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Bilaga k:10 

Anonym 

Det här är känsliga frågor. Som du själv skrivit, varför tar [Man-A] inte ut sina pappadagar, Ja varför 

gör han inte det? Obegripligt för mig hur en pappa inte kan vilja det. Jag o min sambo slåss snarare 

om vem som ska få vara hemma. Jag håller med agnes kommentar delvis om att det inte är för 

barnets bästa när en så liten får börja heltid på dagis. Det är ert gemensamma ansvar som föräldrar 

att se till att ert barn har det så bra som möjligt. Alla barn är ju olika. Klart att alla föräldrar vill vara 

ensamma och få fortsätta sitt arbete men din vilja till detta kanske är större eftersom du är väldigt 

ung mamma som kanske inte fått tid till ett vuxenliv innan barn och fått arbeta tillräckligt innan 

heller. Ingen betvivlar att en förälder älskar sitt barn. Jag tror även att en förälder som slår sina barn 

fysiskt älskar sina barn men de har bara inte rätt redskap. Din son kanske kommer klara av att vara 

på dagis med två föräldrar som jobbar 100% men det låter ju onekligen tufft...det gör det. 

2011-10-07 

17:47:21 

 

Bilaga k:11 

Jonna 

Fan vad förbannad jag blir av sånt här! 

Nu var Ludde 18 månader när han började dagis och gick bara 15 timmar/vecka eftersom jag var 

arbetslös, men ändock. 

KÄNN INGEN FÖRBANNAD SKULD!!! På dagis (ursäkta, förskola) får Barn-A lära sig att 

umgås med andra barn och vuxna, att han inte alltid kan komma först utan måste vänta på sin tur 

osv. Som det är i "riktiga" livet. 

Han får lära sig att han klarar sig utan sin mamma och pappa (hemskt jag vet, men dom gör ju det!) 

och förmodligen lär han sig att vara självständig. Vilket han självklart lär sig hemma också, men nu 

skulle jag lägga fram positiva saker med dagis. 

Och borde ni inte istället för att säga vad barnpsykologer och diverse säger (barnpsykologer är för 

övrigt skit, dom ser ALDRIG till barnets bästa) propsa på att det kanske är dags för [Man-A] att ta 

ut pappaledighet? 

Jag tänkte när Ludde började på dagis att jaha, är det såhär det ska vara resten av livet nu? Ska jag få 

träffa honom såhär sällan? 



Uppsala Universitet Sociologiska Institutionen William Saidac 

63 

 

Jag har ungen varannan vecka, så det blir en helt annan sak för mig. Men vad man värdesätter tiden 

man får tillsammans på ett helt annat sätt! 

Nu blev det här världens novell och helt osammanhängande men jag blir så ****** förbannad! 

GAH! 

Och nej, Bloggaren (&Man-A med för den delen) ni är världens bästa [Barn-A]-föräldrar. Och ni 

slänger inte bara in ungen på dagis, om jag förståt det rätt kommer ni vara med i två veckor? 

Jag & Luddes pappa fick vara med 2 dagar. 

Hejja er, och åter igen- KÄNN INGEN SKULD!!!! 

<3 

2011-10-07 

 

17:49:27 Url: http://mammanochprinsen.blogg.se/ 

 

Bilaga k:12 

Agnes 

Där har du helt rätt, det är sjukt fel att allt ska läggas på mamman när det är lika mycket pappans 

ansvar 

Viktigare att ge sitt barn en trygg första tid i livet. Att ha barn är att sätta sig själv lite åt sidan och 

kan ni inte göra den uppoffringen tycker jag ni är väldigt egoistiska. För vems skull ska han va så 

länge på dagis? Knappast för [Barn-A]’s-skull..... 

2011-10-07 

17:53:27 

 

Bilaga k:13 

Jonna 

Jag tycker det är himla smidigt att spara föräldradagar. Min unge är som sagt 4 och jag har 

fortfarande mammadagar kvar. 

Och föräldrar som slår sina barn, älskar dom inte. Då slår man dom inte. Och att ta upp det i en 

dagisdiskussion känns lite.. udda. 

Och mamma är ingen ålder. [] var 20 när han föddes! Hur gammal tycker ni att man ska va, 35? 

Göra karriär, resa, festa och sånt där? 
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2011-10-07 

17:57:36 Url: http://mammanochprinsen.blogg.se/ 

 

Bilaga k:14 

Agnes 

Så länge det finns ett hem, mat på bordet o kläder på kroppen så klarar man sig! Har svårt att tro att 

det skulle bli total ekonomisk kris om de valde att jobba lite mindre. Jag är mammaledig på lägsta fp 

och min sambo jobbar 3.5 dagar/vecka för att vår son ska få tryggheten att vara hemma lite längre. 

Då har vi 2 barn, lägenhet, bil o räkningar men vi klarar oss! Vi sättet barnen först och jag tycker det 

är skrämmande när andra föräldrar inte gör det. 

2011-10-07 

18:30:04 

 

Bilaga k:15 

Erica 

När man skriver ett sådant här inlägg får man nog räkna med lite reaktioner från människor som inte 

tycker likadant. Men det är inget man kan bli arg på när man skriver ett inlägg och till och med frågar 

om man är ensam om att tycka så osv. Jag tycker att livet består av prioriteringar, särskilt när man 

har fått barn, och jag skulle personligen aldrig lämna bort mitt barn på förskola på heltid nu när hon 

bara är ca 1 år. Det känns som förvaring av barnet och jag har ju själv hört av folk som lämnat sina 

barn på förskolan när de är så små att de bara gråter av trötthet till slut. Du skriver ju själv att [Barn-

A]-är så trött när och gråter och att ni då går hem vid lunch, hur blir det då när han ska vara där hela 

dagarn och dessutom utan sina föräldrar? Jag förstår bara inte hur det kan känns bra, och tycker 

självklart att det är lika mycket pappans ansvar. Det är ert gemensamma ansvar när ni valt att skaffa 

barn, då kan man inte förvänta sig att man ska kunna jobba som tidigare och ha samma ekonomin 

som tidigare anser jag. Håller med om att det inte kan finnas mycket positivt för barnet med heltid 

på förskola så tidigt utn att det verkar vara för er egen skull, men varför skaffar man barn om man 

inte vill vara mer med dem än ett par timmar på kvällarna och helgen? Klart att man vet bäst som 

förälder om sitt eget barn men som sagt skriver man ett sånt inlägg måste man få reagera och berätta 

att man tycker annorlunda.. 

2011-10-07 
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19:24:00 

 

Bilaga k:16 

[Bloggaren] 

Svar: Oj så många som hade en åsikt här, det var jag inte beredd på då det annars brukar vara ganska 

dött i kommentarsfälten. 

 

Ni verkar vara många som utser er som experter inom det här området. Jag och [Man-A] är inte 

dumma i huvudet, vi har gjort det här valet tillsammans. Vi jobbar. Vi tjänar pengar. Vi sparar dessa 

pengar för att flytta till hus. Vi flyttar till hus för [Barn-A]s-skull. Vi vill inte sitta i en lägenhet i stan, 

vi tycker inte att våra barn ska bli betongbarn i en lägenhet i stan. Vi sparar sjukt mycket pengar 

varje månad till [Barn-A]s sparkonto för hans framtid. Vi vill hans bästa, tro inget annat. Vi känner 

vårt barn, vi sätter inte honom på dagis om vi vet att han mår dåligt av det. Visar det sig att han inte 

gillar det, då får vi göra något åt saken då. Reagerar ni på att han gråter för att jag lämnar honom på 

dagis så kan jag berätta för er att han gråter när jag lämnar honom hos min mamma när jag ska ut 

och springa. Han gråter hos min pappa när vi ska iväg och träna. Han gråter hos sina farföräldrar 

bara jag går in på toaletten. Han gråter när det bara är han och jag hemma och jag går ut ur rummet 

för att hämta min telefon. Han gråter hos sin pappa när hans mamma går ner i tvättstugan. Så nej, 

jag ser än så länge inge allvarligt med att han gråter på dagis när jag lämnar rummet. Han gråter 

överallt annars, så att det skulle vara mer jobbigt på dagis tror jag inte på för tillfället. 

 

Det verkar vara en öm punkt det här med arbetande mammor. Innan man var gravid så var det ett 

jävla tjat om att man skulle ha ett fast jobb, för barnens skull. Nu visar det sig att man tydligen ska 

vara arbetslös för att kunna vara hemma hela barnets uppväxt och inte missa en jävla minut av deras 

liv. Hur ska det vara? Jag vill hellre ha en familj där föräldrarna arbetar så man har råd att leva. Inte 

fan vill jag vända ut och in på varenda krona för att klara av att leva, det skulle inte vi må bra av, 

ingen av oss i familjen. Det här är hur vår situation ser ut just nu, då jag kommer att börja studera 

framöver och kommer att vara hemma då. Jag älskar att jobba och kommer njuta varenda timma 

fram tills den dagen då jag sätter mig i skolbänken igen. 
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Och en sak till, vem fan jämför att slå barn med att ha sina barn på dagis? Hur fan drar du 

kopplingarna där emellan? 

 

Det var kul att se att det här kunde dra igång en sån stor diskussion. Det verkar vara en känslig fråga 

det här med arbetande mammor. Men vi har gjort våra val och de kommer vi fortsätta stå fast vid, 

vad ni än har att komma med. 

2011-10-07 

20:39:48 Url: http://avaritia.blogg.se/ 

 

Bilaga k:17 

Sandra 

Men vilken tur att ni som sitter hemma med era barn är världens bästa morsor och vet allt! Jag tror 

nog att [Bloggaren] och [Man-A] klarar sig alldeles utmärkt på egen hand! 

 

Föresten, borde ni inte spendera er värdefulla tid med kidsen istället för att lägga energi på att tala 

om för andra hur dåliga mammor dom är? 

2011-10-07 

22:40:20 Url: http://sanjon.blogg.se/ 

 

Bilaga k:18 

Erica 

Om man skriver ett inlägg där man frågar om andras åsikter vill man inte att folk ska svara ärligt då? 

Man måste ju få ha olika åsikter om saker utan att bli påhoppad om man inte håller med den som 

skriver om alla saker? Så länge man håller sig till saken och inte går till personangrepp eller påhopp 

så måste man ju kunna diskutera och tycka olika. Jag tycker det känns omoget av er att hoppa på oss 

som tycker annorlunda, så är det väl alltid i livet? Man träffar på människor med olika åsikter och 

kan diskutera och acceptera varandra. Självklart får man tycka att dessa val om förskola osv. Är 

privata men då ska man antingen ha en privat blogg eller hålla just sådana saker privat, inte skriva 

om det helt enkelt. Detta handlar inte om dåliga mammor eller pappor eller hit och dit utan olika 

åsikter i en fråga. Jag är inte en expert, däremot lyssnar jag på forsling och expertis inom området 

http://sanjon.blogg.se/


Uppsala Universitet Sociologiska Institutionen William Saidac 

67 

 

och går på magkänslan som i detta fall pekar åt en helt annan riktning, det är min åsikt och jag har 

rätt till den och står för den lika mycket som ni andra. 

2011-10-07 

23:02:16 

 

Bilaga k:19 

Jonna 

Agnes: Jag har 4 jobb och jobbar alltså mer än 100% för att jag och mitt barn ska ha de mest 

BASALA behoven tillgodosedda. 

Jag antar att ni är/har varit höginkomsttagare båda två, grattis! 

Men för oss som inte är det har man inget val. (och nu talar jag för mig själv, inte [Bloggaren] och 

[Man-A] för deras ekonomi vet jag inget om). 

Och jag vet - inlägget handlar om [Barn-A]s. Min unge är 4 år och går på dagis mellan 8-17 (sen har 

han barnvakt på kvällar/helger) och 6-17 varannan vecka. 

Det jag tycker är så himla synd är att se er syn. Dom som VILL vara hemma med sina barn men inte 

kan pga ekonomin, tänker dom inte heller ok? 

Och jag tycker att det är personangrepp att säga att [Bloggaren] inte tänker ok, att hon är egoistisk 

osv. Jag tvivlar inte på att ni är fantastiska människor och mammor allihop, men kom igen. 

"Nä, jag skulle inte lämna min unge på dagis så tidigt. Men det är DU & DIN MAN som ska ta 

beslutet, det är för er och [Barn-A] det ska kännas bra. Inte för oss". 

Det är så jävla typiskt tjejer att försöka trycka ner varandra. Vara den bättre. 

 

Jag har bekanta som börjat jobba när barnen var 6 månader, 9 månader, och dom har vuxit upp till 

fullt normala och fungerande ungdomar. Aningens mer socialt kompetenta och framåt än ungar som 

fick vara hemma längre. 

2011-10-07 

23:31:13 Url: http://mammanochprinsen.blogg.se/ 

 

Bilaga k:20 

[Bloggaren] 
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Svar till Erica: Hänvisa gärna till forskningen och experterna så vi andra också får ta del av det. 

Kanske öppnar det mina ögon på ett annat sätt än mot det jag läser här. Det här känns mest som en 

tråd på familjeliv där ett gäng prettomorsor som måste hävda sig själva genom att trycka ner andra 

som inte gör likadant som dem. 

 

Här skrivs det att jag är en dålig mamma som kommer få en son som är otrygg i sig själv, inte litar på 

sina föräldrar, att jag är egoistisk, jag var för ung för att skaffa barn - allt detta för att [Barn-A] ska 

börja på dagis? Hur många av er som skrivit detta har träffat mig, min man och [Barn-A] i 

verkligheten? Hur många av er känner oss på riktigt? Hur många av er vet hur vår livssituation ser 

ut? Hur många av er har sett hur vår familj är? Har ni någongång träffat [Barn-A] för att kunna uttala 

er hur han kommer att påverkas av att vara på dagis? Har någon av er träffat mig personligen för att 

se hur jag är som mamma? Har någon av er träffat mig personligen för att kunna avgöra att jag var 

för ung för att bli mamma? Har någon av er haft en riktig inblick i vår familj för att kunna yttra er 

hur vår familj kommer att bli för att jag börjar jobba? 

 

Nej. Det har ni inte. Folk tror sig veta så jävla mycket om oss och vår situation, älskar att lägga näsan 

i blöt och peka med pekfingret i ansiktet på mig. 

 

Och som du skriver, att det här kanske borde hållas i min privata blogg. Och ja, kanske är det dags 

att äntligen låsa min blogg? 

2011-10-07 

23:32:16 Url: http://avaritia.blogg.se/ 

 

 

Bilaga k:21 

Josefin 

jag gick på dagis från 7-17 i alla år o inte blev de någe fel på mig inte!!!!!!!!! 

 

blir så arg på människor som helt plötsligt vet så jävla mycket bättre än alla andra. folk som lägger 

sig i andras liv men har fan inget bättre liv själva!!!!! heja dig[Bloggaren] :D 
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heja lösenord ;) trevlig helg!!!!! <3 

2011-10-08 

09:59:40 Url: http://josefingustafsson.blogg.se/ 


