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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att genom ett fokus på språkanvändning beskriva och få en djupare 

förståelse för hur bloggande tonårsmammor framställer sin identitet på bloggen. 

Tonårsmammor tillhör en grupp individer som förknippas med en hel del fördomar och 

därmed är det av stor socialpsykologisk relevans och intresse att undersöka hur de själva 

ställer sig till den stereotypa bild som ges av dem. Studien vägleds av frågeställningarna: hur 

framställer tonårsmamman sin identitet på bloggen, vilka subjektspositioner förekommer och 

antas av den bloggande tonårsmamman och hur förhåller sig den bloggande tonårsmamman 

till andra diskursiva uttryck idag. Dessa besvaras med hjälp av kritisk diskursanalys 

integrerad med subjektspositionsbegreppet som metodologisk ansats. Vid analys av den 

diskursiva praktiken, som införlivats med det teoretiska ramverket, har vi kommit fram till att 

tonårsmammorna både är med och reproducerar och förändrar den dominerande 

diskursordningen. Vi har ur vårt material kunnat utläsa tre subjektspositioner: den ifrågasatta 

tonårsmamman, den starka men känsliga tonårsmamman och den lyckliga tonårsmamman. 

De centrala aspekter av diskurser som är en bidragande faktor till hur dessa 

tonårsmammabloggar framställer sig själva och som vi kunnat lokalisera ur materialet är: 

tonårsmamman i ständig kontrast till den normativa mamman, tonårsmamman i 

försvarsposition, kommodifiering, ekonomisk ambivalens, tonårsmamman som visar upp en 

godtycklig bild, bloggreklam i kontrast till bloggens karaktär och ambivalent syn på ungt 

moderskap.  

 

Nyckelord: tonårsmammor, blogg, identitet, diskurs, kritisk diskursanalys  
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1. Inledning 

Vi lever idag i ett samhälle där kvinnornas medelålder är närmre trettio när de föder sitt första 

barn. Detta är en starkt uppåtgående tendens som grundar sig i ett samhällsklimat där karriär 

och framgång eftersträvas. Detta resulterar i att allt fler kvinnor prioriterar att utbilda sig och 

etablera sig på arbetsmarknaden innan de väljer att skaffa barn enligt statistik från 

Socialstyrelsen (2013-04-05). I Alice Anzéns artikel Hur går det för tonårsmamman? skriver 

hon att framställningen av idealkvinnan i media är att hon först ska satsa på karriären innan 

familjebildandet och att detta förstärks med förebilder som kvinnorna i Sex and the city och 

Desperate housewives (Anzén, 2012). Enligt Statistiska Centralbyrån var medelåldern för 

förstföderskor i Sverige år 2012 28,9 år (2013-04-05). På 70-talet var 15 procent av 

förstföderskorna tonåringar, medan det idag endast är 3 procent av alla förstföderskor som är 

tonåringar. Under samma period har förstagångsföderskor som är 35 år och mer ökat med 

ungefär motsvarande siffror som tonårsmödrarna minskat. Trenden är tydlig, mödrarna är idag 

mycket äldre när de väljer att skaffa barn och tonåringsmödrarna är i minoritet. Vetenskapliga 

rön visar dock på att kvinnokroppen är som bäst anpassad för barnafödande innan tjugo års 

ålder (Illustrerad vetenskap, 2013-04-05). Att välja karriär i första hand är ett resultat av de 

krav som ställs på individen i det senmoderna samhället där vi på arbetsmarknaden ses som 

utbytbara varor som måste prestera för att behålla vår plats i systemet. Längre utbildningar 

och ett snabbt inträdande i arbetslivet medför en förskjutning av familjebildandet. Det finns 

därmed en motsättning mellan den biologiska faktorn och samhällets förväntningar på den 

senmoderna kvinnan.  

 

Cecilia Ekéus som är barnmorska och doktorand på Karolinska institutet menar att 

tonårsföräldrar kan få problem med föräldrarollen då de går igenom två stora stadier i livet, 

utvecklingskrisen som hör tonåren till samtidigt som de ska axla föräldrarollen. Dessa två 

krockar då tonårstiden handlar om att ta risker medan föräldraskapet präglas av stabilitet. 

Tonåringarna är väl medvetna om att om de väljer att fullfölja graviditeten riskerar de även ett 

utanförskap. Anledningen till detta är att den allmänna synen på unga föräldrar är att de är 

omogna och ansvarslösa. Ekéus menar även att det är vanligt att tonårsmammor blir 

ensamstående och beroende av socialbidrag (Laestadius, 2007). Anzén menar att serien Unga 

mödrar förstärker den negativa och stigmatiserade synen på unga mammor som råder i 

samhället då de visar bilder av oansvariga, bråkande och rökande mammor. Denna serie har 

sänts under flera år på kanal 5. De unga mammorna har det svårt med ekonomin, att avsluta 

sina studier och har ett sämre kontaktnät än äldre mammor och de känner sig ifrågasatta och 

stigmatiserade av andra. Dock visar forskningen att den stigmatiserade bilden som råder inte 

är korrekt då många unga mammor lyckas skapa en stabil uppväxtmiljö för sin familj (Anzén, 

2012).  

 

I och med globaliseringen har mycket av vårt sociala liv förflyttats in på internet. Det 

senmoderna samhället präglas av en konsumtionshets där inte bara varor förbrukas utan där vi 

även själva ska göra oss tillgängliga och attraktiva. Detta så att andra ska vilja ta del av vår 

vardag vilket till stor del sker genom sociala medier. Det har även skett en demokratisering i 

medielandskapet som resulterat i att allt fler fått tillgång till olika informationskanaler. Att 
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inte vara en del av denna utveckling skapar således ett utanförskap. Vi tvingas att framställa 

våra identiteter i offentligheten för att bli någon. En blogg är ett populärt medium för att göra 

oss attraktiva och en välläst sådan ger status vilket eftertraktas i det senmoderna samhället.  

Bloggandet är ett relativt nytt fenomen och tog sin början i mitten av 1990-talet i USA.  En 

webbsida som kan kallas för bloggens förebild hette ”Links from the underground” och 

startades av amerikanen Justin Hall 1994. På denna tid var bloggandet avgränsat, det var 

enbart IT-kunniga individer som kunde starta bloggar då de hade de färdigheter som krävdes 

för att själva skapa html-sidor. 1999 blev bloggandet något för allmänheten då gränssnittet 

förenklades vilket ledde till att bloggarna fick ett stort genomslag (Våge, Stattin, & Nygren, 

2005:9–16). Bloggen är idag ett välkänt fenomen och det är möjligt att ha bloggandet som sitt 

arbete. En blogg kan beskrivas som en uppdaterad webbplats där de publicerade texterna blir 

placerade med det senaste inlägget överst, i en omvänd kronologisk ordning. En blogg har ett 

eget namn och ofta även undertitlar som beskriver vad bloggen innehåller och därefter finns 

de publicerade inläggen. Ett karaktäristiskt blogginlägg är kort och informellt. 

Kommentatorsfält brukar finnas i direkt anslutning till inlägget, där läsarna kan ge respons på 

det bloggaren skrivit i det specifika inlägget. Med kommentarer på inläggen uppstår en social 

interaktion. Bloggaren kan dock själv välja att inte publicera eller att radera kommentarer som 

denne inte vill offentliggöra. Därmed har bloggaren även kontroll över vad andra får publicera 

på bloggen. Den vanligaste är den personliga bloggen, där bloggaren skriver ett slags 

”officiell dagbok” (Våge m. fl., 2005:9–32). Dessa utgör 64 procent av alla bloggar (Finndahl, 

2009:20). Bloggen utgör en plattform som framförallt unga tjejer använder sig av som gör det 

möjligt för dem att ta plats i offentligheten och förmedla inre tankar och idéer och därmed 

även bli någon. 36 procent av flickor i åldern 12-15 driver eller har drivit en blogg och 39 

procent av flickorna i åldern 16- 25  driver eller har drivit en blogg. Andelen som läser 

bloggar är ännu större. Med andra ord tar bloggarna upp en hel del tid i de unga flickornas 

vardag. Bloggarna består vanligtvis av dagboksanteckningar som rör bloggaren själv och det 

som händer i dennes vardag. En fjärdedel av bloggarna är formade efter ett specifikt tema i 

form av ett intresse eller livsstil (Finndahl, 2009:19–20).  

Till skillnad från andra sociala medier såsom exempelvis Facebook ger bloggen möjlighet för 

författaren att skräddarsy och skapa en helt unik sida. Bloggarna skiljer sig från andra sociala 

medier då inläggen oftast är längre och mer personliga på bloggen. Innehållet på en blogg är 

vanligtvis mer riktat mot ett intresse medan sociala medier i stort är mer inriktade på 

kommunikationen mellan människor som ingår i dess personliga nätverk. Bloggaren kan med 

sin nisch locka till sig läsare som delar detta och därmed få kontakt med individer som inte 

finns i dess direkta närhet. Det fysiska rummets gränser som förr var en förutsättning för 

interaktion har med globariseringen och den tekniska utvecklingen suddats ut.  Läsarna 

behöver med detta relativt nya medium inte ha en nära relation till bloggerskorna utan kan ta 

del av informationen utan att befinna sig i författarens fysiska närhet.  

Vår studie intresserar sig för de tjejer som går emot trenden genom att skaffa barn redan i 

tonåren, vad som karaktäriserar dessa och hur de väljer att presentera sig själva på bloggen.  
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2. Disposition 

Efter ovan inledande avsnitt kommer vi i detta stycke att redogöra för uppsatsens fortsatta 

upplägg och de olika delarnas följd. Till en början presenteras studiens syfte och 

frågeställning som utgör den röda tråd som binder samman uppsatsens olika delar. Efter detta 

stycke följer en redovisning av den forskning som vi tagit del av och som är av relevans för 

vår studie och som även kommer användas i diskussionen. Denna del syftar till att ge en 

övergripande bild av forskningsfältet samt sätta in vår egen studie i en bredare kontext. Detta 

efterföljs av det teoretiska ramverket där teorier med hög tillämplighet presenteras. Under 

nästkommande avsnitt redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter som inleds med 

en redogörelse för relevanta begrepp och därefter en helhetlig bild av den kritiska 

diskursanalysen. Denna fördjupas sedan i Faircloughs tredimensionella modell. Här 

presenteras även studiens urval och analysmaterial, etiska överväganden och 

analysförfarande. Därpå följer det resultat som studien frambringat. Slutligen framförs en 

diskussion av resultatet i relation till syfte, frågeställning och tidigare forskning vilken sedan 

avslutas med en självkritisk reflektion och förslag till fortsatt forskning. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att beskriva och få en djupare förståelse för hur den bloggande 

tonårsmamman framställer sin identitet. Detta kommer att undersökas med ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv som lämpar sig i studier av publicerade texter. Vi har således för 

avsikt att lokalisera och identifiera vilka identiteter som antas genom att integrera den valda 

metodansatsen med ett begrepp hämtat från den kritiska diskurspsykologin, 

subjektspositioner. Detta för att både kunna lyfta fram en identitetsaspekt och vidare kunna 

koppla denna till en bredare social kontext. Studien har därmed sin utgångspunkt i följande tre 

frågeställningar: 

 Hur framställer tonårsmamman sin identitet på bloggen? 

 Vilka subjektspositioner förekommer och antas av den bloggande tonårsmamman? 

 Hur förhåller sig den bloggande tonårsmamman till andra diskursiva uttryck idag? 
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4. Tidigare forskning 

I denna del har vi delat upp forskningen i två delar, en del som behandlar tonåringar och 

identitetskapande på internet och den andra delen som rapporterar om tonårsmödrar. Varje del 

inleds med en kort presentation av de olika studierna och sedan redovisas de kategorier som 

forskningen har gemensamt. Vad gäller vår tidigare forskning är det framförallt USA och 

Storbritannien som står för forskningsresultaten. Genom detta kan vi se att vår forskning 

fyller en kunskapslucka då den grundar sig i svenska tonårsmammor och deras 

identitetsskapande på bloggen. Vi har inte funnit någon forskning som liknar vår studie, vare 

sig internationell eller svensk. 

4.1 Sammanfattning av de använda studierna kring tonåringars 

identitetsskapande på internet 

Sterns (2008) studie problematiserar det faktum att forskningsfältet kring ungdomar på nätet 

nästan helt utesluter verkliga möten med personerna i fråga. Stern menar att mötet med 

ungdomarna ger en mer komplicerad bild som grundar sig i deras egna livserfarenheter. 

Studien är således inriktad på att, utifrån ungdomarnas egna perspektiv, förstå varför de finner 

värde i att uttrycka sig på nätet. Författaren baserar undersökningen på ett hundratals 

intervjuer i åldrarna 12-21 som till mestadels utförts i USA. Studien kommer bland annat fram 

till att personliga webbplatser har en viktig funktion för identitetsskapande bland unga. 

Ungdomar som befinner sig mellan barndom och vuxenliv kan ha svårt att hitta sin plats och 

använder således nätet för att samarbeta med sin kultur och öva på att vara en del av denna. 

Nätet är en plats för ungdomarna att laborera med olika identiteter då detta är en arena för 

självpresentation som inte upplevs vara lika riskfyllt för ungdomarna i jämförelse med 

”verkligheten”. Samtidigt som ungdomarna på nätet använder den personliga webbsidan för 

egen utveckling så är de även måna om den bild av dem själva som de förmedlar till sina 

läsare. Stern menar på att ungdomarna i sitt identitetsskapande utvärderar och rannsakar sig 

själva utifrån andra.   

Hodkinson och Lincoln (2008) forskning handlar om unga människors användning av sin 

privata sfär, vilket utgörs av det fysiska sovrummet, och online tidsskrifter och grundar sig i 

en jämförande undersökning av Hodkinson (2006, 2007) och Lincoln (2004, 2005). 

Hodkinsons studie handlar om användandet av det sociala nätverket ”LiveJournal” hos 

medlemmar i en ungdomskulturell grupp. Studien omfattar personer som var i övre tonåren 

eller tjugoårsåldern. Materialet består av deltagande observation vid pågående online 

deltagande av plattformen ”LiveJournal” samt djupgående personliga intervjuer med femton 

användare av plattformen. Lincolns studie handlar om ungdomars användande av sovrummets 

utrymme och omfattar svarande i åldern 14-20 som till mestadels intervjuades i enköns 

grupper om 3-4 personer. Studien fokuserar på den ökade betydelsen av personliga och 

individuella utrymmen i ungdomars liv och jämför således användandet av det fysiska 

utrymmet, här i form av sovrummet, med användandet av det virtuella utrymmet, i form av 

olika nätbaserade dagböcker och sociala nätverk. Studien har kommit fram till att även om 

dessa två utrymmen skiljer sig markant från varandra så visar de även på likheter i form av att 

de illustrerar betydelsen av det individuella utrymmet för ungdomars identitetsskapande och 
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sociala liv. Att studera dessa utrymmen anser författarna utgör en prisma genom vilket vi kan 

förstå ungdomars användning av sociala medier och personliga webbplatser. Betydelsen av 

det egna utrymmet presenteras under tre centrala teman: 1, vikten av att ha något eget som 

står i kontrast med den status och roll som t.ex. familjen står för, 2, användningen av 

utrymmet som ett sätt att reflexivt kartlägga, förstå och uppvisa en känsla av självidentitet 

präglad av en tid av osäkerhet och 3, användningen av det individuella utrymmet som en 

säker främjare av privat samverkan med en utvald vänskaps- och bekantskapskrets och där 

utrymmet även fungerar som en avskild bas för att utföra dessa aktiviteter. Studien visar att 

dessa tre teman är av betydelse för etableringen av den sociala identiteten hos ungdomarna. 

Huffakers (2006) artikel baseras på ett slumpmässigt urval av bloggar skapade av ungdomar i 

åldrarna 13-17 år. Den metodologiska ansatsen utgjordes av innehållsanalys för att undersöka 

vilken typ av information som tonårsbloggare lägger ut på internet för allmänhetens beskådan. 

Resultatet av studien visar att tonårsbloggarna avslöjar en ansenlig mängd personliga 

uppgifter vilket t.ex. inkluderar namn, ålder, plats liksom en mängd olika kontaktuppgifter. 

De berättelser som de delar med sig av på bloggarna innefattar vardagliga ämnen som rör 

skola, betyg och examen men även mer intima funderingar såsom romantiska relationer. 

Studien visar även på hur dessa bloggar har sociala egenskaper då många av tonårsbloggarna 

länkar till andra bloggar och skapar både små och stora nätverk. Dessutom innebär 

kommentarsfälten att läsarna får en chans att interagera med författarna genom att lämna 

kommentarer eller feedback vilket har positivt utfall i termer av social utveckling. Studien 

pekar på att bloggen kan fungera som ett forum för identitetsskapande där tonåringarna får en 

chans att presentera sig, uttrycka sig och reflektera över erfarenheter i online världen. Bilden 

av dem själva som de framställer verkar även vara äkta och gå i linje med den verkliga 

identiteten. Sammanfattningsvis visar även resultatet de potentiella faror som kan vara 

förknippade med bloggandet för tonåringar, såsom exempelvis förföljning på nätet, sexuellt 

ofredande och nätmobbning.  

Nardi, Schiano och Gumbrecht (2004) hävdar att bloggar är mer som radioprogram än som 

dagböcker, som de ofta liknas med. Studien analyserar varför och hur människor skapar och 

använder sig av bloggar och detta genom att analysera lite mindre och vardagliga bloggar 

skrivna av vanliga människor, istället för större och mer högtrafikerade bloggar. Fokus ligger 

på att undersöka bloggarnas egna synvinklar och metoden som använts är etnografiska 

intervjuer i kombination med textanalys av blogginläggen. Tjugotre personer (sexton män och 

sju kvinnor), i åldrarna 19-60, deltog i forskningen. Resultatet i studien presenteras under fem 

teman; bloggen som praxis, bloggen som social aktivitet, objektorienterad aktivitet i bloggar, 

begränsad interaktivitet i bloggar och ”de stora otvättade invånarna på webben” 

(direktöversatt). Det första temat handlar om vilken typ av programvara bloggarna använder 

sig av, det andra temat visar på att bloggarna och dess publik ingår i en intim relation med 

varandra då bloggen möjliggör en kommunikation dem emellan, det tredje temat handlar om 

motivationen till att blogga som exempelvis att uppdatera andra om sin vardag, uttrycka sina 

egna tankar och påverka andras åsikter, få återkoppling, reflektera genom att skriva och att 

släppa känslomässiga spänningar. Det fjärde temat behandlar det faktum att förhållandet 

mellan bloggaren och dess läsare var tämligen osymmetrisk i den mening att bloggare strävar 
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efter läsare men ville nödvändigtvis inte ha all den respons som de får från utomstående. 

Detta tema handlar således om att bloggarna kan ”gömma sig” bakom bloggen istället för att 

konfrontera verkliga situationer. Det sista och femte temat handlar om att personerna i studien 

valde att inte ha lösenordskyddade bloggar utan alltså valde att göra dem offentliga. De flesta 

respondenterna kände dock att bloggen var för dem själva trots att de kan läsas av i princip 

vem som helst. 

Ovanstående studier har alla varit tämligen diffusa gällande resultat då de inte på ett konkret 

sätt avskiljer resultatet från studien i sig, vilket gjort det svårt att kunna utläsa vilka teman 

som varit mer viktiga än andra. Mestadels presenteras resultatet i teman eller genom 

sammanfattningar på slutet.  

4.2 Kategorier tonåringars identitetsskapande på internet  

Denna forskning kan kategoriseras enligt följande: Bloggen- en plats för tonåringar att synas 

och utvecklas, bloggen som dialog samt självpresentation och respons. 

4.2.1 Bloggen – en plats för tonåringar att synas och utvecklas  

Tonåringar, som befinner sig i en övergångsperiod mellan barndom och vuxenliv, har 

historiskt sett haft väldigt små utrymmen för att göra sin röst hörd i en vuxendominerad värld. 

De forskningsartiklar som vi har tagit del av på området har en gemensam syn om att bloggen 

utgör en plattform som idag möjliggör för tonåringarna att delta i och lämna sitt bidrag till den 

kulturella offentligheten, samtidigt som den har påverkan på individens identitetskonstruktion. 

I studien ”Online Journals Bedrooms as Virtual? Young People, Identity and Personal 

Space”(Hodkinsons & Lincoln, 2008:4-5, 8) beskrivs tonåringen i dagens samhälle befinna 

sig i ett stadium av osäkerhet och förvirring över att inte riktigt veta vem hon är. Studien visar 

på att denna osäkerhet har utmynnat i ett behov av ett personligt utrymme för reflektion över 

den egna identiteten. Forskningen inriktar sig på att jämföra denna virtuella plats, som utgörs 

av olika sociala medier och nätbaserade dagböcker (däribland bloggar), med det fysiska 

sovrummets roll i identitetskapandet som tidigare haft samma betydelse, i synnerhet bland 

unga tjejer. Det fysiska rummets metafor för identitetsutveckling exemplifieras av en plats 

tonåringen själv ansvarar över och där denne bl.a. kan inreda, sätta upp bilder och spela musik 

och på så vis experimentera sig fram i identitetsdjungeln, vilket idag mestadels sker på 

internet. Denna osäkerhet hos tonåringar och vikten av en personlig plattform framkommer 

även i studien ”Producing Sites, Exploring Identities: Youth Online Authorship” (Stern, 2008: 

96-97). Stern beskriver tonårstiden och identiteten som sammanbundna och att denna period 

präglas av förändring, både i synen på sig själv men även i form av sociala förväntningar från 

andra. Att skapa en blogg får således en särskild betydelse för tonåringar då det dels blir ett 

utrymme för individen att laborera med olika identitetsroller men även då de får en chans att 

göra sig hörda i en värld där de i vanliga fall inte tillägnas mycket uppmärksamhet. I 

forskningsartikeln ”Teen Blogs Exposed: The Private Lives of Teens Made Public” (Huffaker, 

2006: 2-3) betonas den narrativa delen i bloggandet som central i övergången mot vuxenlivet 

och för utveckling av den egna identiteten. Att berätta och dela med sig av historier om sitt liv 

som innefattar det förflutna, nutiden och framtiden får individen att reflektera, vilket är en 

viktig del i identitetsarbetet. 
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4.2.2 Bloggen som dialog  

De flesta studier som vi tagit del av delar synen om att bloggen fungerar som dialog, vilket vi 

har delat in i två underkategorier: Inre och yttre dialog. Ett genomgående tema som vi kunde 

hitta i de flesta forskningsartiklarna på området handlar om att bloggen symboliserar en plats 

av självreflektion, det vi valt att kalla inre dialog. I Sterns (2008:97, 101-103) artikel 

framkommer att de bloggande tonåringarna upplever bloggandet som ett terapeutiskt verktyg 

som får dem att rannsaka sig själva och konfronteras med egna tankar, känslor och åsikter. 

Den utgör ett slags stabilitet i en annars ganska hektisk period av vad som det innebär att vara 

tonåring. Denna reflexivitet och interna fokus fungerade som en del av en process att hitta och 

utveckla sig själv. Hodkinson och Lincoln (2008:6, 8-9 ) beskriver i sin forskning att genom 

detta ”privata” utrymme som en blogg utgör kunde bloggarna reflektera över och utforska 

olika inslag i vardagen. Nardi m.fl. (2004: 226-227) presenterar i sin studie att själva 

skrivprocessen för bloggaren var nära sammankopplat med tänkande. Skrivandet driver 

således bloggaren att stanna upp och reflektera vilket i sin tur är med och bidrar till den egna 

identitetskonstruktionen. De flesta bloggar har kommentarsfält som till skillnad från t.ex. 

hemsidor erbjuder en interaktion mellan bloggaren och dess läsare som, det vi relaterar till 

som yttre dialog. Huffaker (2006: 3, 8, 10) menar på att bloggen är social i den mening att den 

möjliggör för individen att ta del av olika nätverk men också att socialisera sig med bekanta, 

vilket utgör en betydande roll i tonåringens identitetsskapande. Forskningen ”Blogging as 

Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary?” (Nardi m.fl., 

2004: 224-226) visade att många respondenter använde bloggen som ett medel för att 

uppdatera vänner och familj om olika aktiviter och annat som hör vardagslivet till. Bloggen 

fungerar som ett effektivt verktyg för individen att upprätthålla ett slags socialt rum för både 

avlägsna och pågående sociala relationer. Att bibehålla kontakt med sociala relationer var 

något som motiverade respondenterna att blogga. Hodkinson och Lincoln (2008: 12-16) 

menar i sin forskning att även om bloggen symboliserar en privat plats så är den långt ifrån 

isolerad. Bloggen utgör även ett forum för social interaktion i den mening att det är en privat 

plats för individen att framträda men som samtidigt involverar den nära kontakten med 

vänner, som förr utspelade sig i det fysiska rummet. 

 

4.2.3 Självpresentation och respons  

Stern (2008:101–102, 107, 106) menar, som tidigare nämnts, att tonårstiden är en känslig 

period där individen kämpar med att hitta sig själv. Under denna övergångsålder blir andras 

åsikter om den egna individen allt viktigare och tonåringen tenderar att fatta beslut om hur 

denne bör framställa sig själv i relation till tänkbara reaktioner som kan uppkomma från 

omvärlden. Bloggen gör det möjligt för individen att presentera sig själv i ett fördelaktigt ljus 

då denne har bättre kontroll och kan ta beslut om vad som ska lyftas fram på nätet tillskillnad 

från det vardagliga livet då situationer för självpresentation fungerar mer spontant. Stern 

(2008: 106) betonar dock att individerna till stor del upplever sig vara äkta i sina bloggar i den 

mening att de ser sitt digitala jag som giltiga och representativa för deras faktiska jag. Den 

person de lyfter fram i bloggen är en del av dem själva. Denna äkthet i bloggen menar även 

Stern (2008108-110), förutom att vara ett sätt för individen att utvärdera sig själv, är ett sätt 

att få feedback från publiken. Detta för att om de inte skulle vara äkta på bloggen så skulle 

den feedback de får inte vara relevant och således meningslös. Strävan efter feedback är 
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särskilt stor under tonårstiden som präglas av ett behov av social acceptans. Den forskning 

som Nardi m.fl. (2004: 226-228) presenterar understryker även den responsens betydelse för 

individens bloggande. Respondenterna uttryckte en strävan efter att få feedback som i sin tur 

motiverade dem att fortsätta blogga. Det fanns även känslor av minskad stimulans inför 

bloggandet om responsen från besökarna uteblev.  

4.3 Sammanfattning av de använda studierna kring tonårsmammor 

I Hertfelt Wahn, Nissen & Maina Ahlbergs (2005) undersökning har 20 tonåringar i åldern 

15-19år intervjuats om sin situation som gravida och mammor. Resultatet med studien var att 

alla de tillfrågade hade valt att bli gravida. Anledningen till detta var ofta att de hade en 

missgynnsam bakgrund och inte sällan problem med skolan. Ytterligare en anledning till att 

skaffa barn var att de saknade ambitioner och att barnet då blev ett sätt att få en mening med 

livet. Att bli mamma var ett sätt att fly från problemen. Även att andra i familjen skaffat barn 

tidigt ansåg de vara ett skäl till deras tidiga föräldraskap. De var tveksamma till att använda 

preventivmedel vilket resulterade i graviditeten. Moderskapet gav tonåringarna 

självförtroende när de klarade av att hantera ansvaret som förälder. Majoriteten av de 

tillfrågade bodde med en partner. Ingen av de tillfrågade jobbade heltid och därmed blev de 

ekonomiskt beroende av barnets pappa. Många av relationerna med tidigare vänner sprack när 

tonåringarna blev gravida vilket ansågs vara det mest negativa med att bli mamma. Mödrarna 

ansåg att stöd från familj, vänner och samhället var nödvändigt för att lyckas med 

föräldraskapet.  

I Fredriksen, Lyberg & Severinssons (2012) forskning har sex norska personer; barnmorskor 

och anställda inom hälsovården delat med sig av sina erfarenheter om att jobba med unga 

mammor. Det dessa professionella ansåg vara viktigast för dessa unga mammor var att skapa 

en stark stabil relation som fungerar stödjande. De såg på dessa unga mödrar som hungrande 

efter säkerhet och kärlek. Studiens första fråga handlade om vilka behov de professionella 

ansåg att de unga mödrarna hade. De svarade att de unga vill visa andra vad de kan 

åstadkomma som mammor, vill bli bekräftade, undviker problem genom att bli gravida och 

söker efter respekt så de kan ingå i en relation med en man. Den andra frågan i studien 

handlade om hur de professionella tillfredsställde de ungas behov. Kategorierna som framkom 

var att de förberedde flickorna inför födseln och moderskapet, främja och övervakar 

hälsosamt leverne, arbetar för att de unga ska göra aktiva val och stärka mammornas 

självförtroende.  

Ekéus, Christensson & Hjerns (2005) studie baseras på siffror från socialstyrelsen ur det 

svenska medicinska födelseregistret mellan 1987-1993. Mammor upp till 19 år gamla 

jämfördes med mammor som var minst 32 år när de födde sina barn. Här undersöktes de 

800 192 barn som föddes av mammor i dessa ålderskategorier och växte upp under dessa år. 

Forskningen utredde risken för att förskolebarn ska utsättas för våld av sina tonårsmammor. 

Barnen till tonårsmödrar löpte större risk att skadas av våld eller råka ut för oavsiktliga skador 

än barn till äldre mödrar. Risken att barnen dog till följd av sina skador var större hos 

tonårsmödrarnas barn än hos de äldre mammorna. Detta har sin förklaring i de ungas 

riskfyllda beteende, bristande livserfarenheter, svaga finansiella resurser och deras sociala 

utanförskap. 
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I den amerikanska forskningen av Lewin, Michell & Ronzio (2013) har det undersökts hur 

mödrar i kategorierna ungdomar 15-19 år, unga vuxna 19-25år och vuxna mödrar över 25 år 

upplever moderskapet och behandlar sina barn. Resultatet de kommit fram till är att det är 

skillnader i föräldraskapsbeteende mellan dessa olika kategorier. Desto yngre modern är ju 

högre är risken för att inte hantera modersrollen väl vilket leder till sämre föräldraskap. Detta 

visar sig genom att den äldre mamman var mer känslig, mer lyhörd, mer positivt inställd till 

sina småbarn. De två yngre ålderskategorierna visade sig även använda mer fysisk 

bestraffning än den äldre. Tonåringarna var i större utsträckning fattiga och levde utan fadern 

till barnet än de unga vuxna och framförallt de vuxna mammorna. Det var ingen skillnad 

mellan grupperna vad gäller upplevelsen av en god relation med barnets pappa, men de vuxna 

mammorna upplevde mer konflikter med barnets far vad gäller uppfostran. Risken att barnen 

ska drabbas av beteendeproblem och svårigheter med tillgivenhet är större om mamman är 

tonåring när barnet föds.  

4.4 Kategorier tonårsmammor 

Genom våra fyra utvalda forskningsartiklar om tonårsmödrar har vi kommit fram till följande 

kategorier: Ekonomisk utsatthet, social utsatthet, graviditeten som planerad, ensamhet, 

hjälpbehov och barnets utsatthet för våld. 

 

4.4.1 Ekonomisk utsatthet  

Vad de flesta av forskningsartiklarna hade gemensamt var att tonårsmödrar generellt är 

ekonomiskt utsatta. I studien som är gjord av Lewin, Michell och Ronzio har de jämfört hur 

mödrar i olika åldrar upplever moderskapet. Vad de kom fram till var att tonåringarna i högst 

utsträckning levde under fattiga förhållanden, medan de unga vuxna hade det något bättre 

ställt och de äldsta mödrarna hade bäst ekonomi (Lewin, m fl., 2013:31).  Hertfelt Wahn, 

Nissen & Maina Ahlbergs forskning visar att ingen av de 20 tillfrågade tonåringarna hade ett 

heltidsjobb, 15 hade en deltidstjänst och 5 var arbetslösa och att de därmed blev ekonomiskt 

beroende av barnets far (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:594-599). Att den ekonomiska situationen 

är sämre hos tonårsmödrar lyfter även Ekéus, Christensson och
 
Hjern fram i sin studie. Detta 

avslöjas både genom en sämre inkomst i familjen som visar sig genom att de unga bor i 

hyreslägenheter medan äldre mödrar i större utsträckning bor i hus (Ekéus m. fl., 2005:681).   

4.4.2 Social utsatthet 

Att livet blir svårare som gravid tonåring eller ung mamma är något som forskningen var enig 

om. Forskningen pekar på att tonårsmödrarna kommer från sämre fungerande hem och med 

graviditeten så bryts många viktiga relationer. I den svenska studien där 20 tonåringar som 

antingen var gravida eller redan fött barn intervjuades om sin situation framkom det att dessa i 

högre utsträckning än andra tonåringar hade sämre uppväxtvillkor och att detta ofta ledde till 

att de hoppade av skolan (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:592). Det var i dessa fall inte ovanligt att 

graviditeten sågs som en flykt ifrån ett splittrat hem (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:596). 

Flickorna ansåg att det mest negativa med att bli gravid var att förlora sina tidigare vänner 

(Hertfelt Wahn m. fl., 2005:598). Bristen på hjälp och socialt utanförskap är något som tros 

ligga bakom det ökade våldet hos tonårsmödrar är en slutsats som den andra av våra svenska 

studier syftar på (Ekéus m fl., 2005:684 ). Graviditeten innebär ofta att många av den gravidas 

http://jech.bmj.com/search?author1=Cecilia+Ek%C3%A9us&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Cecilia+Ek%C3%A9us&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Cecilia+Ek%C3%A9us&sortspec=date&submit=Submit
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nära relationer bryts (Fredriksen m. fl., 2012:327). Mödrarna blir med sin graviditet övergivna 

av personer i deras närhet vilket gör den nya situationen till en enslig upplevelse i många fall.   

4.4.3 Graviditen som planerad 

Två av de forskningsartiklar vi tagit del av visade att tonåringarna inte blev gravida av 

misstag och att det fanns avsikter med att bli gravid. Alla av de 20 tillfrågade tonåringarna i 

västra Sverige menade att de valt att bli gravida (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:596). En av 

anledningarna till att skaffa barn var att de saknade mål vilket ofta berodde på problem i 

skolan. Barnet blev ett sätt att få en viktig uppgift med livet (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:597). 

Den norska studien presenterar ett liknande resultat. Barnmorskorna och de anställda inom 

hälsovården hade i den norska studien en idé om att tonåringarna blev gravida för att få en 

förändring i livet där de ofta känner sig misslyckade. Att få barn innebär att de har en ursäkt 

att hoppa av skolan, att ta hand om ett barn kan ge en känsla av att vara värdefull och att få en 

livsuppgift hos en person som söker efter lösningar för livet. De har även en önskan om kärlek 

vilket de förväntar sig att barnet kommer ge. Att bli gravid kan ses som en flykt från vardagen 

(Fredriksen m.fl., 2012:327–328). Att få en mening med livet var en vanlig anledning till att 

skaffa barn.  

4.4.4 Ensamhet 

Tre av artiklarna menar att det vanligaste är att tonårsmödrarna lever ensam, utan pappan till 

barnet medan en studie går tvärtemot övriga. I den amerikanska studien levde tonåringarna i 

större utsträckning utan fadern till barnet än de unga vuxna och framförallt de vuxna 

mammorna som oftare var sambos (Lewin, m. fl., 2013:31). Även den norska studien och den 

ena svenska har kommit fram till samma resultat. Graviditeten innebär ofta att relationen till 

pappan spricker (Fredriksen m fl., 2012:327). Det fanns även en social skillnad mellan de 

unga och de äldre mödrarna där många fler av de unga mödrarna var ensamstående medan de 

äldre mödrarna i högre grad var sambos (Ekéus m. fl., 2005:681). I studien om de 20 svenska 

tonårsmammorna presenteras en annan bild. Här bodde 17 av de unga mödrarna med sin 

partner medan 3 hade en annan levnadssituation där de varken levde med partnern eller bodde 

själva (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:594). 

4.4.5 Hjälpbehov  

De flesta av studierna syftar till att tonårsmödrarna är i behov av hjälp. Dock är det lite 

skillnad mellan vilken sorts hjälp som efterfrågas. I forskningen om hur stor risken är att barn 

utsätts för våld av sina mödrar menar Ekéus, Christensson och
 
Hjern att tonårsmödrar behöver 

mer information om vilka följder våld kan få på deras barn för att minska skaderisken (Ekéus 

m. fl., 2005:685 ). Mammorna i den svenska studien ansåg själva att de behövde stöd från 

föräldrar, vänner och samhället för att klara av moderskapet (Hertfelt Wahn m. fl., 2005:599). 

De professionella i den norska studien ville i sitt arbete hjälpa de unga att känna säkerhet och 

kärlek och på det sättet bygga upp deras självförtroende (Fredriksen m. fl., 2012:327). Ett 

annat område de ansåg att de unga behövde hjälp med var att lära sig laga mat och äta 

hälsosamt.  
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4.4.6 Barnets utsatthet för våld 

Två av studierna fokuserar på uppfostran och våld och båda kommer fram till resultatet att 

barn till tonåringar utsätts för mer fysiskt våld än andra barn. De två yngre ålderskategorierna 

15-19 år och 19-25 år visade sig använda aga och time-out i större utsträckning än de vuxna 

mödrarna som var över 25 år (Lewin, m. fl., 2013:41). Den andra artikeln hade mer 

skrämmande siffror kring våldet. Barnen till tonårsmödrar löpte 40 procent större risk att 

utsättas för våld eller råka ut för oavsiktliga skador än barn till äldre mödrar (Ekéus m. fl., 

2005:82). Risken för en dödlig utgång av våldet är sex gånger högre hos barnen till 

tonårsmödrar än till de äldre mödrarnas barn (Ekéus m. fl., 2005:682). Forskningen hade även 

hittat orsaker till det ökade våldet hos tonårsmödrar i relation till äldre mödrar. Förklaringen 

till denna förhöjda risk tros vara att tonåringar har ett mer riskfyllt beteende, liten 

livserfarenhet, svaga finansiella resurser, brukar mer alkohol och droger och är omogna 

(Ekéus m. fl., 2005:684).  

4.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi tagit del av gällande identitetsskapande på bloggen har visat att 

övergången mellan barn och vuxen är en period som präglas av osäkerhet kring den egna 

identiteten. Bloggen utgör i dagens samhälle ett medium där tonåringarna känner att de kan 

uttrycka sig och därmed ta plats i offentligheten. Genom bloggen kan tonåringar 

experimentera med olika identiteter för att hitta sig själva. Bloggen används som en dialog 

både för bloggaren själv men också i dialog med andra. Den förstnämnda fungerar som ett 

verktyg för att kunna hantera vardagens svårigheter medan den andra inriktar sig på att 

upprätthålla sociala relationer. En viktig del för tonåringen handlar om att framställningen av 

den egna identiteten blir korrekt så att andra uppfattar denne på ett för henne själv önskat sätt. 

Bloggaren har på så sätt kontroll över hur denne vill framställa sig på bloggen, men i de allra 

flesta fall presenteras en bild av identiteten som representativ för hur denne är i verkligheten. 

Tidigare forskning på området om tonårsmödrar visar att de har svaga finansiella resurser, 

detta bland annat beroende på att de sällan har heltidsjobb. Forskningen visar även att unga 

mödrar tenderar att tappa sina sociala nätverk när de blir gravida och blir ofta ensamma. 

Tonårsmödrarna har i forskningen innan graviditeten inte känt att de haft något mål med livet 

och har därför haft för avsikt att bli gravida. Då barnet är fött upplever de livet som mer 

värdefullt. Graviditeten leder ofta till att mamman inte bor tillsammans med pappan till 

barnet. De unga mammorna anser och anses behöva mer hjälp än andra mödrar och efterfrågar 

mer stöd i sin nya livssituation. Något annat vi upptäckte var att barn till tonåringar löper 

större risk att utsättas för fysiskt våld.  

 

 

 

 

 

http://jech.bmj.com/search?author1=Cecilia+Ek%C3%A9us&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Cecilia+Ek%C3%A9us&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Cecilia+Ek%C3%A9us&sortspec=date&submit=Submit


  17 

5. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel ska vi redogöra för de teorier som ligger till grund för och hjälper oss i vårt 

analysarbete. Dessa baseras på studiens ämnesområde men har även vuxit fram ur studiens 

frågeställningar och presenteras under begreppen identitet i moderniteten, ungdomskultur, 

individen som en konsumtionsvara och stigmatisering. Dessa teman är avgränsade men är 

även sammanlänkade då de alla berör hur identitetskapandet går till ur olika perspektiv.   

5.1 Identitet i moderniteten 

Både Anthony Giddens och Ulrich Beck är teoretiker som behandlar hur identitetskapandet 

har förändrats till följd av industrialiseringen och hur identiteten ser ut i moderniteten. 

Giddens menar att i det moderna samhället är det individen och individualismen som är i 

fokus till skillnad från tidigare då kollektivet var det centrala. Han lyfter även fram att livet 

idag präglas av urbäddningsmekanismer där våra sociala relationer inte längre är kopplade till 

specifika platser utan är frånkopplade i tid och rum (Giddens, 1991:10). Förr hade människan 

relationer och tillit för personer som man bodde nära och hade fysisk kontakt med. Kontakter 

mellan människor idag kan med urbäddningsmekanismerna ske utan att individerna befinner 

sig på samma plats eller ens känner varandra. Idag behöver vi inte heller omvärlden för att 

förstå tidens gång. Tiden är densamma oavsett var vi är och är därmed separerad från rummet. 

Urbäddningen grundar sig i och medverkar till att separera tid och rum. Massmedia och den 

elektroniska kommunikationen är en bidragande orsak till urbäddningen och de förändrade 

villkor som präglar moderniteten (Giddens, 1991:36). Giddens har med denna utveckling 

skapat två begrepp, ansiktsåtagande och ansiktslösa åtaganden. Ansiktsåtaganden är relationer 

som uppnås genom en samtidig fysisk närvaro medan de ansiktslösa åtagandena innebär att 

individen får en relation till abstrakta system (Giddens, 1990:80). I ansiktsåtagandet har 

individen tillit till konkreta personer men med urbäddningen förflyttas tilliten till abstrakta 

system där kontakten främst sker med representanter för institutioner. Med det senmoderna 

samhället har det ansiktslösa åtagandet blivit mer vanligt då kommunikationen till stor del 

sker till personer som individen varken ser eller har personlig relation till. Vid 

ansiktsåtagande har individerna ofta en förtroenderelation. Förtroende finns även till det 

abstrakta systemet i det ansiktslösa åtagandet, men individen vill gärna ha ett ansikte, en riktig 

person att tro på (Giddens, 1990:85). Återinbäddning sker när relationer tar sig nya former. 

Återinbäddning kan även ske när det ansiktslösa åtagandet återgår till ett ansiktsåtagande om 

ens bara för en stund, då blir relationen återigen personlig och även fixerad i tid och rum. 

Beck är en annan teoretiker som även han reflekterar kring hur samhället ser ut idag. 

Massmedia gör att individerna lever i vad Beck kallar ett rumsligt och socialt dubbelliv (Beck, 

1986:215). Gränserna mellan det privata och offentliga har suddats ut (Beck, 1986:158). Idag 

kan individen arbeta hemifrån, vilket exempelvis gör det svårt att skilja på arbetstid och fritid. 

Med den elektroniska utvecklingen kan det som händer på andra sidan jorden påverka 

självidentiteten (Giddens, 1991:13). Individen har som uppgift att ur alla dessa valmöjligheter 

som globaliseringen erbjuder välja en livsstil och identitet som sin egen vilket ger trygghet i 

en föränderlig värld.  
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Giddens menar att individen skapar sin självidentitet genom en ständigt reflexiv process 

(Giddens, 1991:10). Genom detta omformerliga identitetsskapande ser individen till att 

uppdatera vem denne vill vara både personligt och socialt. Även Beck lyfter fram begreppet 

självreflexivitet, att individen själv måste planera och bestämma vem denne vill vara (Beck, 

1986:218). Människan är idag tvingad att göra dessa identitetsval som tidigare gick i arv från 

generation till generation. Beck anser likaså att individens livsbana inte är kopplad till dennes 

kollektiva historia utan att detta ses som ett personligt öde (Beck, 1986:129). Det som förut 

drabbade individen genom yttre omständigheter är något som idag handlar om personliga val 

vilket ställer höga krav på den enskilda personen. Moderniteten präglas även av risker. Inte på 

det sättet att individerna lever i en farligare värld nu än tidigare utan snarare att individen 

måste tänka över sina val och vilka möjliga konsekvenser dessa kan få (Giddens, 1991:12). 

Beck menar i enighet med Giddens att individen själv måste ta ansvar för vem denne vill vara 

och att detta blir möjligt genom vår relativt goda levnadsstandard och socialförsäkringssystem 

(Beck, 1986:120).  

5.2 Ungdomskultur  

Lalander och Johansson lyfter fram hur ungdomar hanterar sitt identitetsskapande i det 

senmoderna samhället där den ökade mediekonsumtionen och globaliseringen har skapat nya 

förutsättningar. De unga är underordnade de vuxna i samhället då de inte är myndiga och är 

därmed ej berättigade att fatta större beslut själva. Med gruppen och dess symbolers hjälp kan 

dock de unga rucka på denna maktrelation (Lalander & Johansson, 2012:37).  Med stilen visar 

de vilka de är och detta är något som är under ständig förändring (Lalander & Johansson, 

2012:43). Ungdomarna provar sig fram mellan olika stilar för att finna den rätta.  

Ungdomarna blir ofta självcentrerade i sitt strävande efter identitet vilket leder till att de söker 

bekräftelse hos olika grupper (Lalander & Johansson, 2012:15). Identiteten behöver prövas 

och accepteras av andra för att bli varaktig. De unga vill både vara en del av en större 

gemenskap samtidigt som friheten att göra egna val är viktig (Lalander & Johansson, 

2012:11). Att vara en medlem i gruppen är därmed betydelsefullt, men får inte dominera över 

den individuella friheten. Därmed balanserar ungdomarna mellan att vara del av en grupp men 

framförallt engagera sig i sitt eget identitetsprojekt utan gruppens påverkan. Författarna anser 

inte att grupper använder sig av maktmedel gentemot den enskilda individen i form av 

grupptryck utan menar istället att gruppmedlemmarna genom interaktion tillsammans 

experimenterar med normer, värderingar och identiteter (Lalander & Johansson, 2012:57). 

Detta är något som hjälper individen att finna sin identitet bland många möjliga alternativ. 

Medlemmarna anser ofta själva att det är logiskt att göra som övriga gruppmedlemmar 

(Lalander & Johansson, 2012:74).  Gruppen utövar inte en absolut makt över den enskilde 

utan det är möjligt att göra motstånd. 

Globaliseringen och medialiseringen har fått en allt större betydelse i de ungas 

identitetsskapande. Än är den fysiska traditionella vänskapsrelationen primär för 

identitetsskapandet, men med medias framväxt utvecklas fler och fler relationer med individer 

som de endast kommunicerar med genom nätet. Dessa kallas för föreställda gemenskaper där 

kontakterna sker utan fysisk kontakt (Lalander & Johansson, 2012:92). På internet skapas 
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även en ny form av grupperingar där de unga kommer i kontakt med likasinnade och skapar 

en gemenskap (Lalander & Johansson, 2012:103). 

5.3 Individen som en konsumtionsvara  

Bauman har i sin bok Konsumtionsliv beskrivit att konsumtionen har blivit kulturen som 

formar vårt samhälle. Han beskriver att i detta samhälle är en konsumistisk livsstil det enda 

möjliga alternativet att leva efter (Bauman, 2007:63). Detta innebär att för att vara en god 

konsument bör man ha ett omåttligt begär av att köpa varor och tjänster. Konsumenten ska 

aldrig bli nöjd med det hon har utan alltid sträva efter att ha mer. Bauman går dock längre än 

så i sin teori då han även ser att konsumenterna blir till varor. Marknaden är uppbyggd på 

detta sätt och drivkraften ligger hos individen som vill bättra på sitt ”sociala värde”. Det 

senmoderna samhället kräver att dess medlemmar förvandlas till eftertraktade varor som 

andra medlemmar kan konsumera. Kommodifiering kallas detta och innebär att individen 

samlar på sig egenskaper genom att konsumera varor och blir med detta intressant för andra 

konsumenter som en vara. Konsumtion handlar i detta fall inte om att tillfredsställa behov 

utan om att konsumenten ska få en ny ställning som en säljbar vara (Bauman, 2007:67). 

Orsaken till detta är att i informationsåldern är det viktigt att synas och att vara något utöver 

de andra (Bauman, 2007:20). Det är viktigt att skapa sig ett varumärke som ingen annan har 

och som lockar till sig potentiella kunder. Individen strävar ständigt efter att uppnå det högsta 

priset och därmed öka i populäritet. Därför krävs det att individen investerar i sig själv för att 

vara attraktiv på marknaden. Kommodifiering är något som i grunden drabbar konsumentens 

identitet. I produktionssamhället såldes arbetskraften, medan man i konsumtionssamhället 

säljer sig själv. Övergången från producenternas till konsumenternas samhälle ska inte ses 

som individens frigörelse från lydnad utan detta leder istället till att konsumenterna fastnar i 

varumarknadens grepp (Bauman, 2007:72). Subjektivitetsfetischismen är det som 

konsumtionssamhället och kommodifieringen leder till. Genom att människan ses som en vara 

blir den levande människan av kött och blod förbisedd och identiteten grundas istället på de 

objekt som individen lyckas tillskanska sig (Bauman, 2007:22). Genom att individen blir en 

vara kommer denne även att bete sig och behandlas därefter. Samhället idag präglas med 

andra ord av en fetischism där vi ser på varandra som varor och bedöms efter de abstrakta 

egenskaper som konsumeras. Individen får i konsumtionssamhället sträva efter att bli något 

förmer än sig själv och därmed skapas ett behov av konstant förändring.  Producenternas 

regler har ersatts av marknadsnormerna där individerna tvingas att bli konsumenter då de 

annars riskerar att uteslutas ur samhället (Bauman, 2007:72). De som inte räcker till, som inte 

har ekonomiska resurser för att uppnå det konsumtionssamhället kräver ses som misslyckade 

och något samhället skulle klara sig utan. Varor har nästan alltid en identitet och konsumenten 

måste tänka över vilken identitet som passar att visa upp för allmänheten (Bauman, 

2007:126).  

5.4 Stigmatisering  

Elias le Grand (2010:151) har i sin avhandling studerat hur “chavs” skapar sin identitet utifrån 

hur andra kategoriserar dem och hur de själva väljer att identifiera sig. Chavs är en brittisk 

subgrupp som kännetecknas av att de är unga vita arbetslösa individer, klädda i märkeskläder 

och med ett vårdslöst antisocialt beteende. Le Grand menar att personer som har vissa 
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kännetecken blir klassade som chavs och därmed ses som en destruktiv del av den brittiska 

befolkningen med alla dess negativa egenskaper (le Grand, 2010:39). Studien gjordes i två 

förorter till London som inom media är känt som chavs-områden. Chavsen kommer från 

enklare bostadsområden och driver kring på offentliga platser i sina gäng. Deras utstyrsel 

brukar förklaras med ordet ”blingy” vilket ursprungligen kommer från hip-hop-kulturen och 

ska visa på status. För en chav innebär detta att smyckena och kläderna ska glittra (le Grand, 

2010:50). Männen anses vara kriminella och ur arbetarklass medan bilden av tjejerna, 

”chavettes” är att de är ensamstående unga mödrar som lever på bidrag (le Grand, 2010:151). 

Tjejerna ses som sexuellt oansvariga vilket resulterar i tonårsgraviditeter och synen att de är 

”slampiga”. Dessa flickor anses skaffa barn för att kunna leva på bidrag, vilket gör att bilden 

av dem är att de är lata och är parasiter i samhället (le Grand, 2010:57). Medlemmarna i de 

utvalda förorterna hade en stark sammanhållning där alla kände alla vilket gjorde att de kände 

sig säkra trots brottsligheten (le Grand, 2010:155). Resultatet visar att det är svårt att utläsa 

hur chavsidentiteten skapas då individer inte gärna identifierar sig som chavs. En person som 

märks med ett stigma tar ofta in detta i sin identitet vilket leder till en känsla av 

underlägsenhet som gör att de har en önskan om att ses som normala. Eller så motsätter de sig 

stigmat och identifierar sig som något annat (le Grand, 2010:6). Respondenterna i detta 

område distanserade sig från att själva vara chavs genom att prata om det på samma 

nedvärderande sätt som media gör (le Grand, 2010: 125). De talar ständigt om chavs som ”de 

andra” (le Grand, 2010:113). Att de inte vill bli förknippade med begreppet är inte konstigt då 

det endast ger negativa associationer.  

Fenomenet Chavs kan kopplas till Goffmans (1972) begrepp om stigmatisering. Ordet stigma 

härstammar från det antika Grekland och betecknar ursprungligen kroppsliga tecken vilka 

syftade till att påvisa något ovanligt eller nedsättande i en människas moraliska status. Dessa 

tecken skars alternativt brändes in i kroppen för att tydligt visa att personen i fråga var en 

utstött, någon att undvika och detta i synnerhet på offentliga platser. Den gamla betydelsen av 

stigma går inte långt bortom den vi har idag men där den kroppsliga fokusen snarare 

förflyttats till själva olycksödet. Goffman menar att varje samhälle tillämpar olika medel för 

att dela upp människor i kategorier och därmed fastställa deras sociala identitet. Då och då 

dyker det dock upp någon vars mindre önskvärda egenskaper gör denne olik övriga personer 

inom det sociala spelrummet och som därmed i vårt medvetande reduceras till en ofullständig 

och utstött människa. Termen stigma i dagens samhälle syftar alltså till egenskaper hos en 

person som är djupt misskrediterande. I och med denna stämpling av människor kan även 

grupper skapas då egenskaper som är mindre önskvärda för några kanske är en bekräftelse på 

grupptillhörighet för andra. Begreppet stigma är även nära sammankopplat med ordet 

stereotypi (Goffman, 1972:11–12) En person som blivit utsatt för en stigmatisering kan 

uppleva det som att andra personer försöker göra intrång i dennes liv exempelvis genom att 

erbjuda hjälp som hen inte vill ha. Dessa kontaktförsök grundar sig i de övrigas syn om att 

den stigmatiserade är en person som man utan vidare kan tilltala och det är i sådana 

situationer vanligt att hen intar en försvarsattityd gentemot dessa. En sådan attityd kan dock 

förargliga de ”normala”.  I en social situation där en person besitter ett stigma är risken stor 

för tillgripandet av kategorier som inte stämmer vilket både kan vara besvärande för de 

”normala” men inte minst för den stigmatiserade (Goffman, 1972:25–28).  
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Becker (2006) menar precis som Goffman att de regler för hur vi ska bete oss bestäms i 

sociala interaktioner med andra men han lägger här tyngdpunkt vid att det är sociala grupper 

som skapar dem. Dessa regler innefattar olika ”korrekta” beteendeformer som gäller i olika 

givna situationer och som för att anses som en konform och ”normal” medborgare i samhället 

bör följas. Reglerna talar om för oss vad som ses som ”rätt” respektive ”fel” och upprätthålls 

genom det sociala samspelet och främst genom andras reaktioner. Om en medborgare inte 

handlar i enlighet med de sociala reglerna blir denne betraktad som en ”avvikare”, någon som 

står utanför de ”normalas” normsystem. Då detta grundar sig i andras reaktioner är det således 

inte egenskaper hos avvikaren själv som gör denne till en avvikare utan snarare hur andra 

tillämpar dessa sociala regler på individen. Då de sociala reglerna konstrueras av olika 

grupper i samhället är de således inte fullständigt självklara för alla medlemmar. På så sätt 

grundar sig reglerna i en form av maktutövning då personen som blir utpekad eventuellt inte 

är medveten om de rådande sociala reglerna och Becker menar dessutom att vi alltid påtvingar 

dessa regler på varandra. För att utpeka någon som avvikare så menar han dock att det är tre 

faktorer som spelar in; personligt intresse, entreprenörskap och publicitet. Tillsammans med 

andra avvikare kan en subkultur växa fram i och med den gemenskap personen kan känna till 

andra som delar samma etikett (Becker, 2006:17,19, 22-28, 44,108). 
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6. Metod  

I detta avsnitt redogörs för det metodologiska angreppssätt denna studie vilar på: Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Först presenteras en beskrivning av begreppen diskurs och 

diskursanalys och därefter ges en redogörelse över den kritiska diskursanalysen som sedan 

fördjupas i Faircloughs egen modell.  Detta följs av en presentation av subjektspositioner och 

de verktyg som har varit vägledande i analysprocessen: den tredimensionella modellen. Sedan 

följer en beskrivning av studiens genomförande i form av urval och analysmaterial, etiska 

överväganden och slutligen analysförfarande. 

6.1 Diskurs – ett sätt att tala om och förstå världen  

I definitionen av diskurs spelar språket en avgörande roll. Med hjälp av språket skapar vi 

människor representationer av vår verklighet. Språket bör således inte betraktas som ett 

färdigt system eller en spegling av verkligheten utan snarare som en aktiv handling (Börjesson 

& Palmblad, 2007:10–13). De representationer som uppkommer i språkanvändningen betyder 

inte att verkligheten och den fysiska världen inte existerar utan snarare att de får sin betydelse 

och förstås via diskurser. Språket är konstruerat i olika mönster och diskursen fungerar som 

en ram kring dessa vilket påverkar hur individer pratar och agerar inom olika sociala domäner 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7,15). Burr (2003:64–66) definierar diskurs som bland 

annat en uppsättning betydelser, berättelser, representationer, föreställningar och utsagor som 

tillsammans presenterar en specifik framställning av en händelse eller en person. Många 

diskurser omger ett och samma objekt eller fenomen men strävar efter att representera dem i 

olika ljus vilket även får olika konsekvenser för agerandet. Diskurserna kan följaktligen sägas 

göra anspråk på att representera objektet eller fenomenet såsom det verkligen är, vilket 

således påstås vara sanningen. Diskurser förekommer slutligen i de saker som folk säger eller 

skriver, men det som sägs och skrivs är i sin tur även beroende av den betydelse som 

uppkommer i det diskursiva sammanhang inom vilka de verkar. 

6.2 Diskursanalys  

Diskursanalysens grundtankar ligger i språket och hur detta används för att konstruera 

verkligheten och skapa mening. Det finns dock en rad olika sätt att tillämpa diskursanalysen 

på varpå den därmed inte bör betraktas som en enda enhetlig metod utan mer som en 

sammansättning av olika tvärvetenskapliga ansatser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). 

Det som dock kan sägas vara gemensamt för diskursanalysen är att den inriktar sig på att 

studera språk i användning. Till skillnad från vissa andra forskningstraditioner som betraktar 

språket mer som transparent eller representerande ser diskursanalytiker på språket som 

konstruerande. Diskurser utgör, som tidigare nämnts bestämda sätt att tala om och förstå 

världen på vilket sker genom språket. Språket är i sin tur strukturerat i olika mönster vilka 

diskursanalysen därmed ämnar studera (Taylor, 2003:6-9). Därmed är ett diskursanalytiskt 

angreppssätt väl lämpat för denna studie då den syftar till att synliggöra och förstå hur 

språkanvändning konstruerar olika subjektspositioner och självpresentationer och vad dessa 

får för effekter.   
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6.3 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen syftar till att undersöka relationerna mellan social och kulturell 

utveckling och diskursiv praktik inom olika sociala kontexter. Kritisk diskursanalys används 

som en beteckning över ett brett fält som inbegriper olika inriktningar och angreppssätt inom 

diskursanalysen, däribland ett angreppssätt utvecklat av Norman Fairclough vilket vi kommer 

att fördjupa oss i nedan. Det råder en hel del skillnader mellan dessa angreppssätt men det går 

dock att utläsa fem gemensamma drag som för dem samman (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:66)  

Sociala och kulturella processer och strukturer har delvis lingvistisk-diskursiv karaktär 

Den kritiska diskursanalysen betonar diskursiva praktiker (produktion- och 

konsumtionsprocesser av text) som en viktig form av social praktik vilka är med och skapar 

och reproducerar den sociala världen, som även inkluderar sociala relationer och sociala 

identiteter. Det är delvis genom dessa diskursiva praktiker, som produceras, mottas och tolkas 

i det vardagliga livet, som social och kulturell förändring och utveckling sker. Den kritiska 

diskursanalysen syftar till att belysa denna lingvistisk-diskursiva dimension och dess inverkan 

på sociala och kulturella fenomen och förändringsprocesser i senmoderniteten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:67). 

Diskurs som både konstituerande och konstituerad 

Inom den kritiska diskursanalysen betonas det dialektiska förhållande som äger rum mellan 

social praktik och andra sociala dimensioner. Diskurs, som social praktik, förändrar inte 

enbart sociala strukturer och processer utan är även med och avspeglar dem. Synen på språket 

är således att det både är en form av handling som påverkar den sociala världen, men även en 

form av handling som redan är diskursivt konstituerad genom sociala och kulturella processer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67–68) 

Empirisk analys av språkbruket i det sociala sammanhanget 

Här skiljer sig den kritiska diskursanalysen från andra former av diskursanalys i den mån att 

den utför en lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion inom dess direkta sociala 

kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:68–69).  

Diskurs fungerar ideologiskt 

Den kritiska diskursanalysen anammar till viss del den marxistiska traditionen, till skillnad 

från andra inriktningar inom diskursanalysen, då de menar att den diskursiva praktiken är med 

och producerar och reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan exempelvis sociala 

grupper, vilka betraktas som ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69). 

Enligt Fairclough bör ideologier som modalitet betraktas med kritiska ögon då dessa 

egentligen kan dölja verkligheten så som den ter sig. Ideologier kan liknas vid en slöja som 

täcker över de verkliga förhållandena i världen och istället visar upp den etablerade 

ordningens tendens att producera naturaliserad sanning (Fairclough, 2007:133-135). Den 

kritiska diskursanalysen är således kritisk å ena sidan då den syftar till att urskilja och kasta 

ljus över de kopplingar mellan språk och andra element i socialt liv som ofta är dolda, vilket 

innefattar olika maktförhållanden, hur språket arbetar ideologiskt, och förhandlingar om 

sociala identiteter i en språklig och semiotisk aspekt. Å andra sidan är den kritisk i det 
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avseende att den försöker se möjligheter till social förändring (Fairclough, 2001:230) vilken 

riktar sig mot mer jämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69)  

Kritisk forskning 

Kritisk diskursanalys är ett angreppssätt som söker att uppenbara den roll som diskursiv 

praktik har för att vidmakthålla ojämlika maktförhållanden och ser sig således, till skillnad 

från exempelvis objektivistisk samhällskunskap, inte som politiskt neutral. Man är engagerade 

i social förändring och det resultat som en kritisk diskursanalys genererar är dessutom tänkt 

som ett redskap i strävandet efter detta (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13) 

6.4 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Norman Fairclough har utvecklat en bred inriktning inom den kritiska diskursanalysen 

beståendes av en samling angreppssätt för att empiriskt studera och teoretiskt problematisera 

relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling. Dessa angreppssätt 

innehåller en uppsättning filosofiska utgångspunkter, teoretiska metoder, metodologiska 

riktlinjer och detaljerade tekniker för språkanalys vilka tillsammans lämpar sig väl för studiet 

av samhälle, kultur och kommunikation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66)  

Fairclough betraktar diskursbegreppet på två sätt, varav det ena vars definition liknar den 

nämnd ovan nämligen som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser från ett bestämt 

perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72). I denna definition ligger fokus vid att 

det är en bestämd diskurs som således även kan skiljas från andra diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:72). I annan mening definierar Fairclough diskurs som en form av 

social praktik, istället för att enbart betrakta det som en individuell aktivitet eller som en 

reflex av situationsbundna variabler. Detta innebär att det råder ett dialektiskt förhållande 

mellan diskurs och sociala strukturer i den meningen att diskursen är konstituerande och 

konstituerad. Fairclough visar även tre konstruktionseffekter av diskursen; sociala identiteter, 

sociala relationer och kunskaps och betydelsesystem. Dessa tre element motsvarar även 

språkliga och meningsbärande funktioner som samexisterar och interagerar i alla diskurser, 

vilka Fairclough kallar för ”identitets-”, ”relationella-” och ”ideationella-” funktioner 

(Fairclough, 1992:63–64). Identitetsfunktionen kan i denna studie även liknas vid 

subjektspositioner.  

Ett av grundelementen i Faircloughs metodologiska ansats är undersökningen av förändring. 

Han menar på att det i varje konkret språkbruk finns en hänvisning tillbaka till tidigare 

diskursiva struktureringar då allt som formuleras i grunden bygger på betydelser som redan är 

etablerade. Detta belyser han med begreppet intertextualitet som visar på hur olika texter 

bygger på diskurser från andra texter. Att undersöka förändring är således att studera hur en 

sammansättning av element från olika diskurser kan förändra enskilda diskurser och därmed 

även den bredare sociala och kulturella omvärlden. Intertextualitet används således för att 

avgöra om en diskurs reproduceras eller förändras beroende på om nya element tillförs eller 

inte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13) 

Det är således centralt i Faircloughs kritiska diskursanalys att diskurs är en viktig form av 

social praktik, vilken både är med och reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 
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sociala relationer (inklusive maktrelationer), samtidigt som den även formas av andra sociala 

strukturer och praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70)  

Att analysera diskurs enligt Faircloughs teori innebär en fokus på två dimensioner; Den 

kommunikativa händelsen, vilket innebär ett fall av språkbruk som exempelvis kan vara en 

tidningsartikel, en film, en intervju eller ett politiskt tal och Diskursordningen, vilket innebär 

summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller en social domän. 

Diskurstyper består av diskurser och genrer. En genre är ett språkbruk som är både förbundet 

med och konstruerar en del av en social praktik vilket exempelvis kan vara en nyhetsgenre 

eller en reklamgenre. Exempel på diskursordning är sjukvårdssystemets diskursordning eller 

mediernas diskursordning. Inom dessa diskursordningar finns olika diskursiva praktiker vilka 

kommer förklaras mer djupgående under rubriken ”Faircloughs tredimensionella modell”. 

Diskurstyper används på bestämda sätt i varje diskursiv praktik. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:72–73) 

6.5 Subjektspositioner  

Subjektspositioner refererar till den process varpå våra identiteter produceras och är ett 

centralt begrepp inom den kritiska diskurspsykologin. En subjektsposition kan ses som en 

specifik identitet som konstrueras inom en speciell diskurs och detta genom typiska sätt att 

tala (Edley, 2003:209–210) Diskurserna adresserar människor till olika typer av positioner 

som består av ett system av rättigheter och skyldigheter som tillhör den specifika positionen. 

Dessa positioner kan vi inte undgå att placeras in i, vi kan endast välja att antingen acceptera 

dem eller försöka motstå dem (Burr, 2003:111). I och med att det är språket som ligger till 

grund för hur dessa subjektspositioner uppstår betyder det även att dessa inte är bestämda med 

tanke på att språket är i ständig rörelse. Detta betyder att subjektspositioner kan skifta både i 

och emellan konversationer vilka bestäms utifrån diskurser (Edley, 2003:210).  

Vi har i vår studie valt att integrera begreppet subjektspositioner, som är centralt för den 

kritiska diskurspsykologin, i den kritiska diskursanalys som utgör den metodologiska grund 

vilken denna studie vilar på. Detta då identifieringen av olika subjektspositioner är av stor 

relevans i förståelsen för hur tonårsmammorna identifierar sig själva gentemot den 

stigmatiserade bild av dem som råder. Subjektspositionsbegreppet har i vår studie därmed 

både utgjort ett teoretiskt sätt att betrakta identitet på och ett metodologiskt redskap. Det är 

dock viktigt att poängtera att subjektspositionsbegreppet inte är avskilt från Faircloughs 

kritiska diskursanalys då detta har likheter med hans begrepp om social identitet. Den sociala 

identiteten konstrueras med hjälp av diskurser i Faircloughs mening och återfinns bland annat 

i den lingvistiska analysen, under kategorin textens etos (Fairclough, 1992:64).  

6.6 Faircloughs tredimensionella modell 

Faircloughs (ur Winther Jørgensen & Phillips, 2000:71–72) tvärvetenskapliga angreppssätt är 

textorienterat och strävar efter att förena tre olika traditioner som enligt hans mening 

ensamstående är otillräckliga men som tillsammans kompletterar varandra och bildar ett bra 

verktyg för studiet av social förändring. Den första traditionen utgörs av en detaljerad 

textanalys inom lingvistik vilken bygger på Michael Hallidays funktionella grammatik. Denna 

analys syftar till att studera och förstå hur diskursiva processer lingvistiskt kan utläsas ur 
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särskilda texter. Textanalysen kombineras därefter med en social analys för att visa de 

förbindelser som står mellan texten och samhälleliga och kulturella strukturer och processer. 

Den makrosociologiska analysen, inspirerad av Michel Foucault, bygger på att synliggöra de 

sociala strukturer och makt relationer som betraktas forma den sociala praktiken vilka 

människor inte alltid är medvetna om. Den sistnämnda traditionen, tolkande mikrosociologi 

(vilken även innefattar etnometodologi och samtalsanalys) syftar till att åskådliggöra och få 

insikt i hur människor aktivt skapar sina vardagsliv genom ett gemensamt regelverk 

innehållandes allmänna uppfattningar om hur saker och ting förhåller sig. Fairclough menar 

således att dessa tre traditioner skall kombineras i en systematisk analys av tal- och skriftspråk 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:71–72).  

Fairclough har i sin teori utvecklat en tredimensionell modell för att empiriskt studera 

språkbruk d.v.s. kommunikativa händelser och hur dessa står i samspel med den bredare 

sociala praktiken. Dessa tre analytiska kategorier är: text, diskursiv praktik och social praktik.  

6.6.1 Text  

Den förstnämnda dimensionen, diskurs som text, tittar på egenskaper och större generella 

drag hos texten och hur dessa konstruerar diskurser och genrer. Detta görs genom en 

detaljerad lingvistisk analys med hjälp av olika bestämda redskap i form av exempelvis 

vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:75–87). En text är aldrig fristående, den är alltid kopplad till en kulturell och social syn 

på världen. Det gäller således för forskaren att genom att inta ett reflexivt synsätt fördjupa sig 

i texten och hitta olika nivåer av den, vilka kan handla om uppbyggnad, innehåll och mening. 

(Wetherell, Taylor & Yates, 2001:240–242) Vi kommer i vår analys att inrikta oss på 

följande: textens organisation, etos, ordval och modalitet. Viktigt att klarlägga är dock att text 

och diskursiv praktik sker dialektiskt och därmed även är svåra åtskiljas, dessa utgör dock två 

olika dimensioner i Faircloughs analys varvid även denna studies analys är uppdelad (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:75). 

Textens organisation  

Handlar om hur texten i sin helhet är uppbyggd exempelvis genom att studera samband 

mellan meningar och satser och vilken karaktär den har exempelvis om den är av narrativ 

argumenterande eller uppmanande struktur. Man undersöker även vilken funktion som texten 

fyller (Fairclough, 2001:241). 

Etos  

Syftar till att kartlägga de sociala identitetskonstruktioner som uppkommer i texten och vilka 

specifika egenskaper dem tillskrivs. Detta med en särskild tonvikt vid hur de byggs upp 

genom språket (Fairclough, 1992:166-7).  

Vokabulär 

Ordvalsredskapet studerar vilka slags ord som skribenten valt att använda, hur de används och 

vilka konsekvenser dessa val kan komma att få. Vokabulär innefattar även synonymer och 

metaforer som är relevanta att undersöka för konstruerandet av berättelser (Fairclough, 

2001:242). 
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Modalitet 

Analys av modalitet handlar om att se vilka typer av sanningsanspråk som görs i texten och 

hur skribenten således förbinder sig med sin text. Genom att säga ”jag tycker det är kallt” 

tillskillnad mot ”det är kallt” så förbinder sig talaren på ett starkare sätt till sitt uttalande. Hur 

något uttrycks och därmed vilken modalitet som används är beroende för vilken konsekvens 

konstruktionen av diskurser får, gällande kunskaps- och betydelsesystem såväl som sociala 

relationer. Talaren kan främja sin egen auktoritet genom att uttrycka sig ur ett objektivt 

perspektiv istället för ett subjektivt och då få större slagkraft. En mening såsom ”det är 

farligt” kan således vara mer vinstgivande än ”jag tycker det är farligt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:87).   

6.6.2 Diskursiv praktik  

Den diskursiva praktiken innefattar, enligt Fairclough, processer av textproduktion, 

distribution och konsumtion och hur dessa processer tar sig uttryck varierar beroende på olika 

typer av diskurser och dess sociala faktorer. Text produceras och konsumeras exempelvis 

olika i olika sociala kontexter och får därmed även olika konsekvenser (Fairclough 2002:78–

79). Den diskursiva praktiken fungerar som ett medium mellan texter och dess relation till den 

sociala praktiken, då det enbart är genom diskursiv praktik (där språket används för 

produktion och konsumtion av text) som texter formar och formas av social praktik. Analysen 

av den diskursiva praktiken riktar således in sig på de diskurser och genrer som artikuleras i 

produktionen och konsumtionen av text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). 

6.6.3 Social praktik  

Den tredje dimensionen för analys benämner Fairclough som social praktik och denna 

dimension inbegriper både diskursiva och icke diskursiva element vilket innebär att enbart en 

tillämpning av diskursanalys är otillräckligt. Då analys av denna dimension syftar till att 

studera huruvida den diskursiva praktiken omstrukturerar eller reproducerar den existerande 

diskursordningen och dess eventuella konsekvenser för den bredare sociala praktiken krävs en 

kombination av diskursanalys, sociologisk teori och kulturteori. I denna dimension vill man 

således se hur dessa kommunikativa händelser (som social praktik) ifrågasätter och 

reproducerar diskursordningen och då alltså hur de leder till social förändring (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:90). 

6.7 Urval och analysmaterial  

Vi har i vårt urval använt oss av en kombination mellan snöbollsurval och intensitets 

sampling. Ett snöbollsurval går, enligt Patton (2002:237) ut på att lokalisera informationsrika 

nyckelinformanter vilket sker genom en process av sökande som oftast börjar i en ände och 

slutar i en annan. Intresset för ämnet väcktes från en tonårsmammablogg som vi tidigare läst 

och det var från denna snöbollsurvalet utgick ifrån. Utifrån denna blogg kunde vi sedan 

komma åt ett nätverk av liknande bloggar, via länkar eller i kommentatorsfälten på bloggarna 

och därmed fick vi en överblick över fältet. Om man upptäcker att ett antal namn förekommer 

frekvent i sökningen, indikerar det på att dessa är intressanta källor att inkludera i studien 

(Patton, 2002:237). Genom snöbollsurvalet fick vi ett ökat underlag att göra det fortsatta 

urvalet ifrån. För att sedan göra det slutgiltiga kompletterade vi urvalet av bloggar med 



  28 

ändamålsurval i form av intensitets sampling.  Intensitets sampling betyder att forskaren gör 

urvalet efter hur informationsrik en viss källa är vad gäller fenomenet (Patton, 2002:234). 

Genom intensitetssamplingen kunde vi därmed välja ut de bloggar som bäst passade vårt syfte 

med studien. Detta betyder att vi som forskare var tvungna att bedöma vad som kunde ses 

som informationsrikt för vår frågeställning. Vi valde ut sex bloggar som analysen grundar sig 

i. Kriterierna vi hade var att bloggarna skulle vara svenska och att syftet med dessa var att 

åskådliggöra på hur det är att vara ung mamma i Sverige idag. Ålderskravet innebar att 

skribenterna skulle vara tonåringar när de blev mammor. Kommentatorsfält där läsarna kunde 

kommunicera med bloggaren var även det ett krav då vi ville se hur dialogen mellan 

författaren och läsarna såg ut. Detta eftersom det där kan finnas relevant information om hur 

bloggaren konstruerar sig själv. Vi fick dock rucka lite på kravet att alla bloggarna skulle vara 

svenska då många av bloggarna vi fann inte passade vårt syfte och därmed blev en 

finlandssvensk blogg med i analysmaterialet. 

6.8 Etiska överväganden  

I vår studie har vi även reflekterat över de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet har 

författat. Dessa handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 

2008:131). Dessa aspekter gäller framförallt när forskaren träffar respondenterna för intervju 

eller observation, men har ändå valt att förklara hur vi tänkt angående dessa krav. 

Samtyckeskravet kan anses vara den övergripande aspekten och innebär att forskaren ska be 

respondenterna om tillstånd för att genomföra studien och de ska även ha möjlighet att 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9–10). Vi har medvetet valt att inte kontakta 

de undersökta bloggerskorna då den informationen kunde påverka deras författande om de 

visste att vi studerade deras inlägg. Därmed bryter vi även mot informationskravet som 

innebär att respondenterna får upplysning om vad syftet med studien är och vilken åtagande 

som krävs av deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002:7). Konfidentialitetskravet är ytterligare en 

aspekt att ta hänsyn till. Denna innebär att uppgifter som kan avslöja en respondents identitet 

ska presenteras på ett sätt så att läsarna inte ska kunna identifiera dessa. Denna aspekt har vi 

försökt att uppfylla genom att inte avslöja respondenterna eller deras barn vid namn. Dock 

kan de utdrag vi valt att analysera möjligen avslöja vilka bloggerskorna är.  Om vi bryter mot 

detta rättfärdigar vi det med att bloggarna ligger ute som offentliga handlingar på internet och 

bloggerskorna är medvetna om att vem som helst kan ta del av dem. Bryman (2008:132) 

menar att bryter forskaren mot dessa etiska principer kan detta skada respondenterna. Vi 

bedömer inte att detta kommer att ske då det vi analyserar är sådant som respondenterna 

själva har valt att publicera och att vår analys därmed inte blir mer privat än vad de själva 

redan avslöjat. 

6.9 Analysförfarande  

Vår analytiska process började med en övergripande granskning av fältet. Syftet med detta var 

att få en helhetsbild för att sedan kunna välja ut de bloggar som bäst uppfyllde de urvalskrav 

som satts upp och som var representativa för tonårsmammabloggare. De sex bloggar som 

valdes ut granskades därefter med fokus på utseende och upplägg för att sedan välja ut 

karaktäristiska inlägg till den lingvistiska analysen. Denna analys utfördes genom att vi tittade 

på texternas generella uppbyggnad, vilka sociala identiteter som kunde urskiljas, val av 
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vokabulär och hur sanningsanspråk genomfördes. Syftet med denna analys var att se hur 

diskursiva processer kunde utläsas lingvistiskt ur texten. Analysen användes även som ett 

verktyg i identifierandet av de subjektspositioner som sedan plockades ut och bestämdes och 

gav en god bild av materialet. Därefter genomfördes en analys av den diskursiva praktiken där 

de rådande diskursordningarna fastställdes och sedermera kopplades ihop med den sociala 

praktiken, i form av de teorier och den tidigare forskning som presenterats. 
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7. Analys och resultat 

Under följande avsnitt presenteras resultatet från analysen. Denna inleds med en övergripande 

kartläggning av bloggfältet med inriktning på tonårsbloggar, mammabloggar och 

tonårsmammabloggarnas generella uppbyggnad. Därefter följer en lingvistisk analys av tre 

representativa blogginlägg som sedan följs upp av de subjektspositioner vi kunnat utläsa ur 

materialet. Slutligen redovisas den diskursiva praktiken. 

En central aspekt i Faircloughs kritiska diskursanalys är att relatera fenomenet som undersöks 

med den rådande sociala och kulturella värld inom vilken den verkar. Den sociala praktiken i 

denna studie utgörs av den samtid som dessa bloggerskor verkar inom och vad detta innebär 

för identitetsskapandet. För att kunna placera dessa bloggar inom en bredare social kontext är 

det således relevant att kartlägga det mediala landskap som bloggerskorna är en del av och 

som de själva utgör och relatera detta till bloggosfären i sin helhet. I dagens samhälle har 

sociala medier i och med den ökade globaliseringen fått en stor inverkan på vardagslivet. 

Sociala medier präglas av direktkommunikation, där sändaren förväntar sig snabb respons och 

bekräftelse från mottagaren. Ett av de största sociala medierna i vår samtid är Facebook där 

individer kan skapa egna profiler och nätverk med andra människor. Medlemmarna på 

Facebook har exempelvis möjlighet att skriva inlägg, ladda upp bilder och skapa grupper.   

Detta medium kan liknas vid bloggar i det avseendet att individerna genom sina offentliga 

inlägg och bilder vill uppmärksammas. Bloggosfären präglas av individens strävan efter att bli 

sedd och där bloggen fungerar som ett verktyg för detta. Ett gemensamt drag för bloggar är att 

de till stor del består av vardagsbetraktelser, tankar och åsikter. Majoriteten av de som driver 

bloggar är tonåringar, vilket överensstämmer med vad som nämnts i tidigare forskning om att 

denna grupp är i stort behov av bekräftelse. Tonårsbloggar handlar exempelvis mycket om 

mode, skönhet, träning och annat som hör tonårslivet till medan en mammablogg ofta handlar 

om inredning, matlagning och familjeliv. Tonårsbloggarna verkar ha ett behov att göra minst 

ett inlägg varje dag då varje utebliven uppdatering ursäktas av skribenterna. De dagliga 

inläggen innehåller text om vad som skett under dagen, som en dagbok. Bilder som läggs upp 

är ofta på bloggaren själv, kläder eller produkter som denna tycker om. Mammabloggarna är 

mer privata med vad de skriver, texterna är riktade till andra föräldrar vilket gör att inläggen 

är mer detaljerade kring hur livet med barn ter sig. Uppdateringarna sker mer sporadiskt, men 

innehåller desto mer text. Inläggen behöver inte koppla tillbaka till dagen som varit utan 

blickar ofta tillbaka till saker som hänt vid tidigare tillfällen. Bilderna är mestadels på barnen, 

hemmet eller något intresse. De visar ofta bilden av den duktiga mamman, det fina hemmet 

och glada barn, men även den motsatta sidan visas upp när allt inte är så perfekt, skadade 

barn, stökigt hem eller en mindre smickrande bild på bloggaren själv. Så även om det 

mestadels visas upp en bild av det fina och perfekta kommer inlägg där även de mindre 

vackra sidorna av familjelivet får ta plats.  

Sociala medier såsom Facebook och bloggar kan kopplas till Baumans tankar om 

konsumtionssamhället där vi människor strävar efter att bli till varor för att bli accepterade. 

Individen försöker visa upp en bild av sig själv som intressant och eftersträvansvärd för att 
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öka sitt sociala värde. Genom dessa sociala medier sker uppdateringar som skribenten tror 

kommer locka följare och lyckas detta så är de goda konsumtionsvaror.  

Efter vår genomgång av tonårsmammabloggarna har vi kunnat utläsa en hel del drag som är 

återkommande hos dessa. Ett sådant kännetecken är bland annat att bloggarna skapats när 

individerna fått vetskap om sina graviditeter. De som innan graviditeten haft en blogg ändrade 

med denna livsförändring inriktning till att istället handla om det unga moderskapet. 

Bloggarna utger sig således specifikt för att handla om hur det är att vara ung mamma. Detta 

förtydligas genom utformningen där bloggarnas namn och presentation ofta antyder att 

författaren är en tonårsmamma. Bloggens inriktning på moderskapet verkar dock vara som 

starkast under en period från det att tonåringarna har blivit gravida till dess att barnet är några 

månader gammalt. Därefter förändras bloggarnas inriktning från att handla om livet som ung 

mamma till att bli mer lik en vanlig tonårsblogg som handlar om vardagen. En del av de 

bloggar som vi har tagit del av har valt att lägga ner bloggen när de inte längre identifierar sig 

som unga mödrar, andra väljer att skapa nya bloggar med en något förändrad riktlinje. De 

flesta bloggarna tenderar att ta upp privata angelägenheter som vanligtvis inte delas med 

allmänheten. Ett annat gemensamt förekommande drag är att inläggen är indelade i olika 

kategorier efter innehåll. Återkommande kategorier som de flesta av bloggarna använder sig 

av är graviditet och förlossning där författarna visar graviditetens utveckling både med text 

om hur graviditeten upplevs och bilder som visar upp den växande magen. Dessutom är det 

vanligt att de publicerar sin förlossningsberättelse under denna kategori. Barnets utveckling 

dokumenterar hur barnet växer och vilka framsteg som sker. Barnets egen kategori betecknas 

med barnets namn och innehåller mycket bilder på barnet och vad som händer i dennes liv. 

Många av bilderna visar upp de kläder barnen bär, så kallade ”outfits”. Barnkläder verkar vara 

ett gemensamt intresse hos tonårsmödrarna. Andra kategorier fokuserar mer på bloggerskorna 

själva. Hälsa och kropp lyfter fram betydelsen av att leva ett hälsosamt liv, att sträva efter en 

idealisk kropp. Allmänt handlar om allt det som rör det vardagliga livet. I frågor och svar får 

läsarna möjlighet att kommunicera med författarna. Frågorna inom denna kategori berör ofta 

ämnen kring upplevelsen av ungt moderskap. 

Efter kartläggning av bloggosfären med inriktning på tre huvudgrupper: tonårsbloggar, 

mammabloggar och tonårsmammabloggar går det att utläsa vissa likheter och skillnader dem 

emellan. Tonårsmammabloggare, som utgör denna studies fokus, kan sägas ha starka 

kopplingar till de andra bloggkategorierna. Å ena sidan liknar de tonårsbloggar genom sina 

relativt korta inlägg liknandes en dagbok, att de lägger ut mycket bilder på sig själva och på 

vad de konsumerar samt att de ursäktar sig när de inte har bloggat under några dagar. Å andra 

sidan liknar de mammabloggar då de lägger ut mycket bilder på barnen, skriver om deras 

utveckling och tipsar om olika barnprodukter. Av detta kan utläsas att 

tonårsmammabloggarna och tonårsbloggarna är mer lika vad gäller formen på inläggen, vilka 

mer kan liknas vid dagboksanteckningar. Detta kan i förlängningen göra att de ses mer som 

tonåringar än som mammor av sina läsare. 
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7.1 Textanalys 

Följande avsnitt består av en lingvistisk analys av tre blogginlägg. Analysen har genomförts 

med hjälp av fyra olika moment: textens organisation där vi även vävt in begreppet 

intertextualitet, textens etos, textens ordval och modalitet. Genom dessa har vi brutit ner 

texten i sina beståndsdelar där vi kunnat se vad i texten som är betydelsefullt och därmed 

kunnat skapa en helhetsbild. Blogginläggen som valts ut visar alla på den typ av underton som 

präglar tonårsmammabloggar överlag även om inläggen inte hör till de som klassas som 

vardagsinlägg. Denna analys har genom de sociala identiteterna vi kunnat utläsa lett oss 

vidare till de tre subjektspositioner som presenteras under nästkommande rubrik.  

 Textanalys av blogg 6  

JAG ÄR VÄRLDENS BÄSTA MAMMA TILL [BARNETS NAMN]! 

Hur många gånger sade inte jag ÅT ER förra året? Ni skriver att jag inte kan ta hand om 

[barnets namn] för jag inte ens kan ta hand om mig själv, men jo, det kan jag faktiskt och 

det är fakta! Ni sitter bakom era skärmar och tror att ni vet allting om mig och ni hittar på 

saker om mig och skriver dumma saker till mig som får mig att må dåligt. Det är inte JAG 

som ska lägga ner bloggen, jag vill kunna få kritik på ett MOGET sätt och feedback på 

mina inlägg så nej jag tänker heller inte stänga ner kommentarsfunktionen, men det är fan 

ni som kommenterar elakt som borde skärpa er för fan! Jag dricker inte, jag festar inte, 

jag knarkar inte, jag självskadar inte, jag är självständig och gör alla mina hushålls-

sysslor. Jag kan må dåligt nån dag, precis som alla, jag är inte perfekt, men vem fan är 

det? Ska jag straffas gång på gång på gång för att jag mådde dåligt ett år efter [barnets 

namn] föddes och nu är jag helt stabil, kan ni fatta det? Kan ni snälla respektera mig, för 

jag respekterar er. Ni har aldrig träffat mig och vet inte hur jag är som person, men jag 

försöker vara så öppen som möjligt och berätta för er hur jag är som person. Och såhär är 

det, jag älskar [barnets namn], jag kämpar för henne, jag är en PERFEKT mamma, så är 

det och fortsätter kommer vara det! Så det är ingen idée att trycka ner mig för jag vet att 

jag har haft en svacka jag kommit ut ifrån, det var tur att jag mådde så dåligt när [barnets 

namn] var liten istället för om jag bodde på behandlingshem när hon var 10 år och då 

skulle hon vara utan sin mamma. Men jag har ätit antidepressiva i över 1 år nu, har gått 

hos psykologen, jag har gjort allt för att kunna må bra, för [barnets namn]s skull! 

Så kalla mig inte dålig mamma eller att jag inte är kapabel till att ta hand om henne, FÖR 

DET ÄR JAG! 

Tack för er som stöttar mig, jag menade inget illa med det här inlägget men jag blir så 

trött på folk som tror att man inte kan förändra sig, när det är faktiskt det jag har gjort. 

Textens organisation 

Texten ovan är strukturerad som ett försvarstal genom ett argumenterande sätt. Författarinnan 

går till angrepp mot kritikerna där hon påvisar att hon inte är det de beskyller henne för, en 

dålig mamma. Detta belyses exempelvis genom ”Jag dricker inte, jag festar inte, jag knarkar 

inte, jag självskadar inte, jag är självständig och gör alla mina hushålls-sysslor” vilka styrker 

hennes påstående. Även det faktum att tidigare felsteg kontrasteras mot nuvarande upplevd 

förbättring styrker textens argumenterande art. Hon är aggressiv i sin framtoning genom 

uttryck som ”skärp er för fan” samtidigt som hon även vädjar till sina läsare ”snälla 

respektera mig, för jag respekterar er.” I detta kan vi se en ambivalens då hon böljar från att 
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vara befallande till att be om respekt. Dessutom menar bloggerskan att hon respekterar sina 

läsare och att de därför ska respektera henne. Dock präglas inte inlägget av någon ömsesidig 

sådan respekt utan det är snarare en hänsynslös attack. Texten är således även av upplysande 

slag i den meningen att författaren mer anvisar läsarna snarare än att öppna upp för en 

diskussion, såsom ”Så det är ingen idée att trycka ner mig”. Vad gällande intertextualiteten så 

utgör inläggets form en typ av försvarstal riktat mot kritiker där hon bemöter påhoppen. 

Texten kan liknas vid vad som tidigare varit vanligt förekommande i tryckta medier där 

individer kunnat skriva in och ge sin version av verkligheten då de anser att de blivit felaktigt 

anklagade för något. Genom sociala medier såsom bloggar har detta tagits till en ny nivå där 

texten publiceras direkt och på så sätt även bidrar till en snabbare kommunikation.  

Textens etos 

De sociala identiteter som konstrueras i texten bestås av ”ni” och ”jag” som står i kontrast till 

varandra. ”Jag” positioneras och får sin identitet i relation till de ”ni” som texten vänder sig 

till och som denne tar avstånd ifrån. Författaren målar upp ”ni” som okunniga och oförstående 

om situationen och ”jag” som en ansenlig och ansvarsfull mamma. Detta exemplifieras bland 

annat med fraserna ”Ni sitter bakom era skärmar och tror att ni vet allting om mig och ni 

hittar på saker om mig och skriver dumma saker till mig” och ”…jag älskar [barnets namn], 

jag kämpar för henne, jag är en PERFEKT mamma”. Dessa formuleringar är bidragande till 

skribentens identitetskonstruktion och ger även en bild av hur denne vill uppfattas. Författaren 

framställer sig som fullt kapabel till att ta hand om sitt barn och detta genom att betona vad 

hon inte är, det vill säga någon som röker och dricker vilket ofta kopplas ihop med tonåringar. 

Därmed tar hon avstånd från att vara en vanlig tonåring, hon är i första hand en mamma som 

prioriterar sitt barn. Denna bild vill hon förmedla till de läsare som speglar samhällets syn på 

tonårsmamman som oansvarig och omogen. Hon uttrycker dock även ett tack till de läsare 

som stöttat henne och på så sätt delar hon sedan upp läsarna i två grupper, de som är med 

henne och de som är emot henne. I större delen av inlägget vänder hon sig mot kritikerna där 

tonläget är aggressivt, men inlägget avslutas med att hon istället riktar sig mot de som stöttar 

henne vilket märks genom att tonläget ändras och blir mer positivt och vänligt.  

Textens ordval 

Författaren använder sig av vissa ord för att få mer slagkraft i budskapet av texten och dessa 

ord förstärks även med hjälp av versaler. Exempel på sådana ord; ”ÅT ER” ”JAG”, 

”MOGET”, ”PERFEKT” och ”FÖR DET ÄR JAG!”. Dessa ord har alla gemensamt att de är 

riktade mot personer, antingen mot ”ni” eller ”jag”, och de hjälper till att stärka tolkningen av 

skillnaden mellan dessa två motpoler som uppkom i rubriken ”etos”. Svordomen ”fan” 

förekommer även i texten vilket också det är ett ordval som används för att öka tyngden i de 

påståenden som görs för att bemöta kritiken.     

Modalitet 

Sanningsanspråk är något som genomsyrar texten och detta med ord såsom ”perfekt”, ”är”, 

”faktiskt”, ”nej” och ”inte”. Dessa ord ger anspråk på absoluthet och minimerar 

handlingsutrymmet för läsarna. Texten har en viss befallningskaraktär som exempelvis i 

formuleringen ”Så kalla mig inte dålig mamma eller att jag inte är kapabel till att ta hand om 
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henne, FÖR DET ÄR JAG!” vilket eliminerar en eventuell förhandlingsbarhet. Ordet ”fakta” 

används även i texten och är ännu ett ord som styrker påståendets giltighet. Det enda i texten 

som kan tyda på en osäkerhet är ”jag kan må dåligt nån dag…” där ordet ”kan” utgör en 

möjlig förhandlingsbar komponent. 

Textanalys av blogg 2 

Ser du ner på unga föräldrar? 

Iallafall, när [barnets namn] föddes så var jag lycklig, barnmorskorna var underbara. Eller 

de flesta, måste la alltid finnas åtminstone 1 surtant? ;) Den dagen vi fick åka hem hade vi 

även läkarkontrollen av [barnets namn]. En kvinnlig utländsk läkare var det, hon satt & 

kollade i sin dator först & sen så kom hon till oss (min mamma var med som ni vet) Men 

grejjen var att hon pratade knappt med mig. Utan hon vände sig till min mamma? Hon 

pratade med henne & frågade henne om [barnets namn] osv. Jag tror faktiskt hon 

tillochmed frågade vem som var mamma & då sa mamma att hon var mormor & jag 

mamma, men läkarehelvetet fortsatte prata med henne & vände sig till henne. Jag fick se 

henns rygg, TACK! När jag & mormor var i jönköping när [barnets namn] hade tid till 

hjärtspecialisten & vi hade fel tid ni vet. Då när vi stod i receptionen så vände sig 

receptionisten till mormor, även fast jag stod i rutan, närmast & uppenbart den som skulle 

prata. Uppenbart barnets mamma! & Idag när vi var i Eksjö på barn- och ungdoms 

medecinska mottagningen. Då hade jag ju med mig mormor in främst för min hörsel för 

jag var inte säker på om jag skulle höra & jag hatar att behöva be om upprepningar flera 

gånger. Först när vi kom in till läkaren då pratar hon bara med mormor, ställer henne 

frågor som jag svarar på. Hon kastar en blick på mig, säger; okej, & sen vänder sig 

tillbaka till mormor.. När hon skulle lyssna på [barnets namn] lungor & hjärta så pratade 

hon ju, lite med [barnets namn] & lite med mig. Men var det något som räknas inom 

kategorin "viktigt" så sa hon det till min mormor. Andra gången vi var inne så satte sig 

mormor på en stol mitt emot mig & [barnets namn] som satt på "sängen", då vände sig 

helvetet mot mormor & pratade med henne. Tror folk allvarligt att jag tycker det är så 

jävla roligt att se folks (läkares främst) ryggar hela tiden? 

 De VET att jag är hans mamma, de går inte att ta miste på det för guds jävla skull! Ge 

mig sånna jävla blickar som om "Du är för ung för att förstå det här" & vänder sig till 

nästa person för att säga något viktigt som handlar om MITT BARN!  

Jag må vara ung men jag är FAN INTE DUM I HUVVET! 

Tycker de borde behålla sina tankar för sig själva och behandla alla lika inom sjukvården, 

det är elakt & diskriminerande att behandla unga föräldrar såhär & jag hoppas innerligt de 

får ett slut. 

 Är det bara jag som blivit behandlad såhär i sjukvården när det handlar om mitt barn? 

Textens organisation 

Texten ovan är i sin helhet av en narrativ karaktär där författaren vänder sig till sin publik för 

att upplysa dem om några specifika situationer som denne anser vara orättvisa. Dessa 
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scenarion målas detaljerat upp i en kronologisk ordning för att vägleda läsaren genom 

berättelsen och för att slutligen utmynna i det budskap som skribenten vill förmedla om att 

unga mammor bör bli lika respekterade som andra mammor. Hela texten präglas av en 

irritation över att bli ignorerad av de anställda på sjukhuset. Hon vittnar om att hon inte blir 

berättigad sin roll som mamma och de talar över hennes huvud. I sista stycket bjuder 

skribenten in sina läsare till en dialog när hon ställer en fråga om de upplevt samma sak. Hon 

vänder sig till andra unga mammor för att få reda på om denna diskriminering är vanligt 

förekommande. I termer av intertextualitet kan detta inlägg liknas vid ett debattinlägg då 

författaren vill belysa ett aktuellt ämne och därefter öppna för diskussion. Författaren i 

inlägget är påtagligt upprörd över den upplevda situationen vilket brukar vara ett generellt 

drag i debattartiklar och ofta anledningen till att överhuvudtaget skapa debatt. 

Textens etos 

Den främsta sociala identitet som konstrueras i texten är den unga mamman som ett offer. 

Den unga mamman framställs som okunnig och oansvarig av den andre, vilket uteslutande 

beror på hennes ringa ålder, och behandlas därefter som om hon inte vore berättigad att yttra 

sig i situationen. Detta illustreras särskilt i dessa formuleringar; ”De VET att jag är hans 

mamma, de går inte att ta miste på det för guds jävla skull! Ge mig sånna jävla blickar som 

om "Du är för ung för att förstå det här" & vänder sig till nästa person för att säga något 

viktigt som handlar om MITT BARN! Jag må vara ung men jag är FAN INTE DUM I 

HUVVET!”. Dessa citat vittnar om att denna syn på henne inte är något som hon identifierar 

sig med utan tar avstånd ifrån och detta genom att fastställa att hon visserligen är ung men att 

det inte är en faktor som gör henne till en sämre mamma. Hon blir till ett offer då läkarna 

väljer att ignorera henne som mamma och istället positionerar henne i en annan roll. Hon vill 

visa sig stark och stå upp för att bemötandet av unga mammor är felaktig, dock visar hon sig 

även sårbar då detta uppenbarligen påverkat henne. En annan social identitet vi kan finna är 

den oprofessionella läkaren som inte kan bemöta tonårsmamman som en kvalificerad förälder. 

Bloggerskan visar sin frustration över detta genom att benämna läkaren som ”läkarhelvetet” 

och ”helvete”.  

Textens ordval 

”Läkarhelvetet”, ”helvetet” kan ses som ett projicerande där bemötandet hon fått slår tillbaka 

på läkaren med hatfyllda benämningar av densamme. Orden visar att det är läkaren som är 

ond, som från helvetet, genom att vara oprofessionell i sitt bemötande. Att använda 

svordomar ger mer tryck bakom orden som ”för guds jävla skull” vittnar om. Användandet av 

versaler orden ”TACK”, ”VET”, ”MITT BARN” och ”FAN INTE DUM I HUVUDET” 

styrker även det nedvärderandet av de professionella som inte vill se henne som 

vårdnadshavaren. 

Modalitet 

Det förekommer vissa element av sanningsanspråk i texten vilket exempelvis utgörs av orden 

”vet” ”går inte” och ”är” som alla är med och styrker textens absoluthet och därmed även 

reducerar förhandlingsbarheten i texten. Citatet ”De VET att jag är hans mamma, de går inte 

att ta miste på” är det tydligt att bloggerskan anser sig ha rätt genom att använda två av dessa 
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ord. I formuleringen ”ja må vara ung men jag är FAN INTE DUM I HUVUDET” visar 

skribenten på sanningsanspråk i den mening att hon gör det klart för läsaren att, som tidigare 

nämnts, så är att vara ung inte lika med att vara oansvarig eller okapabel att ta hand om ett 

barn. Därmed gör hon även ett yttrande om att hon är väl medveten om vilka fördomar som 

omger tonårsmammor. Däremot förekommer det även ord som kan ses som lite mer 

förhandlingsbara såsom ”tycker” och ”hoppas”. Det förstnämnda handlar om en åsikt som kan 

ogiltigförklaras medan den andra är en önskan om att denna behandling inte ska upprepas och 

därmed är den inte fastslagen.    

Textanalys av blogg 5 

Att vara ung förälder 

Jag tror nog att alla unga föräldrar kan hålla med om, att man har en ständig press på att 

göra allt felfritt.  

Åldern säger mycket, i vissa fall.  

I detta fall vill jag berätta om hur åldern påverkar prestationen, att vara ung förälder. 

Minsta lilla rörelse övervakas, granskas och betygsätts.  

Om en 30 årig mamma går på toaletten så länge barnet leker lugnt på golvet, och barnet 

under dessa 3 röda minuter lyckas klättra upp på soffan och falla ner, så är det så synd om 

barnet och för att inte tala om mamman (!), stackars mamman som blev så rädd att något 

skulle hända med barnet. 

Om en 15 årig mamma går på toaletten så länge barnet leker lugnt på golvet, och barnet 

under dessa 3 röda minuter lyckas klättra upp på soffan och falla ner, så är det så synd om 

barnet som har en så oansvarig mamma, som lämnar barnet ENSAMT. Sina behov kan 

man göra när barnet sover. Man är därmed klassificerad som omogen, och inte i närheten 

redo att bli mamma ännu. 

När man är ung förälder, känner man hela tiden att man måste förutse det 

oförutsedda. Inte det minsta blåmärke får ta plats på barnets kropp.  

Rena kläder varje dag, och fritid åt mamman endast en kväll i månaden. Inte ens så ofta, 

bara för att ”som man bäddat får man ligga”. Man börjar själv bestämma att spendera den 

enda lediga kvällen i månaden, precis som alla andra kvällar, hemma med barnet. Bara 

för att inte skapa några negativa funderingar, att man t.ex. är trött på att vara hemma och 

att man vill slippa vara mamma.  

För det är man inte, det är bara svårt för folk att förstå det. 

Allt ska vara perfekt, fläckfritt, hela tiden.  

Man balanserar på en tunn tråd med tusentals åskådare, ett snedsteg och alla stiger upp 

och går hem. Besvikna på showen, och man får ingen ny chans eftersom åskådarna inte 

ens trodde att man kunde klara det från första början. 

Det är det som är det svåra med att vara ung mamma, och det har inte ens något med 

barnet att göra. 

Det är människorna omkring, de som vill ha rätt när de säger att man inte är mogen före 

man fyllt 20, de är de som gör livet svårt för såna som mig. Inte livet som ung mamma, 

inte alla blöjbyten och tidiga morgnar, inte alla dagar som man måste gå runt och bära på 

en skrikande bebis, och inte det faktum att man inte kan göra vad man vill längre. Nej, det 

är människorna som ser på, som får göra vad de vill ännu och som inte vet hur det 

verkligen är att vara ung mamma, de som håller koll på minsta lilla rörelse och anser att 
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de har rätt i att man förstör sitt barns liv om man blir gravid som ung, bara för att barnet 

dunkar huvudet under bordet. 

Det är det som är det svåra med att vara ung mamma. Alla negativa människor. 

Textens organisation 

Texten ovan har en argumenterande form och detta visar sig bland annat genom de exempel 

som författaren ställer i relation till varandra. Ett sådant exempel handlar om samma typ av 

scenario fast med mammornas ålder som enda skillnad och hur denna differens ger två helt 

skilda reaktioner från omgivningen. Kontentan av texten är att oavsett vad man gör som ung 

mamma så är det oansvarigt och kommer alltid att stå i kontrast till den äldre normativa 

mamman. I näst sista stycket lägger författaren fram argument som tyder på att moderskapet 

blir svårt för en ung mamma eftersom allt de gör ifrågasätts. Det är inte det unga moderskapet 

i sig som författaren anser vara jobbigt, det är snarare omgivningens betvivlande som lyfter 

fram det negativa med det. På så sätt har även texten en upplysande karaktär då hon vill 

förmedla ”rätt” bild till sina läsare och visa på hur livet som ung mamma är och vad det i 

själva verket är som är svårt. Författaren framkommer därmed som en slags talesperson för 

unga mödrar där hon genom detta inlägg för deras talan. Vad gällande intertextualiteten kan 

detta inlägg liknas vid en artikel i en tidning där författaren vill påvisa hur tonårsmammor 

påverkas av andras förutfattade meningar. Genom sin argumenterande karaktär kan den också 

öppna för att skapa debatt. 

Textens etos 

De sociala identitetskonstruktioner som framkommer i texten är den oansvarige unga 

mamman i kontrast till den äldre ideala mamman men även den unga hämmade mamman och 

de andra. De första två jämförs med varandra och har ett ojämlikt förhållande där den unga 

mamman står i klart underläge. Den oansvarige unga mamman är en konstruktion som bildas 

utifrån omgivningens förutfattade meningar. När misstag sker är det mammans eget fel och 

oberoende av andra påverkansfaktorer. Författaren menar på att detta till stor del grundar sig i 

en felaktig bild om att unga mammor inte är lika bra och att de förstör sina och barnens liv. 

Den äldre ideala mamman målas upp som någon vars misstag inte ligger inom dem själva 

utan beror på andra yttre faktorer. Den unga hämmade mamman är någon som ständigt måste 

anpassa sig efter de andras krav, det vill säga krav från omgivning och samhälle. Hon är rädd 

för andras synpunkter och väljer därför att avstå från vissa aktiviteter som kan bli förknippade 

med ett dåligt moderskap och som hon då vet kommer att väcka reaktioner just på grund av 

hennes ålder. Författaren blir positionerad som den oansvarige unga mamman utifrån 

samhällets syn men detta är inte en bild som hon vill bli identifierad med. Även fast hon 

försöker distansera sig från de förutfattade meningar som projiceras på henne så erkänner hon 

ändå att hon rättar sig efter dessa och därmed blir till den unga hämmande mamman. Med sin 

text intar hon rollen som talesman för alla tonårsmammor med en förhoppning om att skapa 

förståelse för deras situation. 

Textens ordval 

Författaren använder sig av ett uttrycksfullt språk där metaforer och ordspråk förekommer. 

”Man balanserar på en tunn tråd med tusentals åskådare, ett snedsteg och alla stiger upp och 
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går hem. Besvikna på showen, och man får ingen ny chans eftersom åskådarna inte ens 

trodde att man kunde klara det från första början”. Detta exempel visar på ett väldigt bildligt 

språk som hjälper läsaren att sätta sig in i och förstå den aktuella situationen, vilket även 

stärker resonemanget. Vissa ord i texten står i fet stil antagligen för att trycka extra mycket på 

deras betydelse; felfritt, 15årig och 30årig. Meningen ”Det är det som är det svåra med att 

vara ung mamma” upprepas i det näst sista stycket och är även understruket på en plats vilket 

tyder på att det är något som hon vill upphöja och som är av stor vikt för textens helhet. Det 

går även att utläsa en viss form av ironi i denna formulering då författaren menar på att det 

inte är själva moderskapet som är svårt, utan i själva verket andras tankar om att moderskapet 

för en ung mamma är svårt. 

Modalitet 

Inlägget innehåller en hel del sanningsanspråk i exempelvis de argument som presenteras men 

även i form av enstaka ord såsom; ”inte”, ”är”, ”det finns”, ”ska” ”gör” och ”nej”. Dessa är 

alla med och reducerar ett eventuellt ifrågasättande och ger textens helhet en mer solid form. 

Ordet ”faktum” används även för att stärka inläggets sanninghetsgrad. Däremot har texten 

även inslag av att vara förhandlingsbar och där ett mer osäkert intryck ges, exempelvis i ord 

som ”tror nog”, ”i vissa fall”, ”känner”, ”majoriteten” och i formuleringen  

7.2 Subjektspositioner  
Under detta stycke presenteras de tre subjektspositioner som visat sig vara återkommande i 

bloggarna. 

Den ifrågasatta tonårsmamman 

Kritiska kommentarer är vanligt förekommande på dessa bloggar och detta resulterar i att 

tonårsmammorna många gånger får försvara sig. Ett generellt drag som vi kunnat utläsa, är att 

läsarna ifrågasätter dem och deras livssituation vilket även leder till att bloggerskorna själva 

positionerar sig som offer. Den subjektsposition som därmed visat sig är den ifrågasatta 

tonårsmamman.  Inläggen visar även på att skribenterna tar åt sig mycket av de kommentarer 

som de får och att dessa har stor inverkan på hur de mår. Det sistnämnda illustreras tydligt i 

följande citat: 

För dom så var jag inte tillräckligt mogen eller ansvarsfull och dom trodde jag inte skulle 

klara av det och dom klandrade mig att jag inte gjorde en abort[…]. Jag kände mig 

kränkt av personerna som hade fördomar mot mig och kommenterade de på min blogg. 

Jag fick dåligt självförtroende och jag började må dålig. (Blogg 6).  

Skribenten i citatet intar subjektspositionen den ifrågasatta tonårsmamman i och med att 

läsarnas kommentarer om att hon inte kommer att klara av mammarollen påverkar hur hon ser 

på sig själv. Kommentarerna resulterar i att hon tvivlar på sin egen förmåga och leder därefter 

till att hon mår dåligt.  

Ytterligare ett exempel som styrker denna subjektsposition är nästkommande: 

Det jobbigaste enligt mig, är att man aldrig aldrig aldrig kan bli tagen som en duktig och 

ansvarsfull mamma. Hur bra man än beter sig, hur många gånger man än avstår från en 
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barnfri helg, hur nyttig mat man än lagar, hur länge man än håller på med potträningen 

innan man ger upp. (Blogg 5) 

Detta citat lyfter fram att en tonårsmamma oavsett hur bra hon sköter sin roll som mamma 

ständigt blir dömd av omvärlden. Hon menar själv att hon sköter sin uppgift men att hon ändå 

inte anses räcka till. Skribenten belyser även att detta är ett problem som sträcker sig över den 

egna personliga sfären och som även berör andra unga gravida.  

Den starka men känsliga tonårsmamman  

Den starka men känsliga tonårsmamman är en subjektsposition som är kontinuerligt 

förekommande i bloggarna och som visar på att de ändå står upp för sig själva och i viss mån 

även tar avstånd från den kritik som de utsätts för. De visar på att de är starka och visst är 

kapabla att ta hand om ett barn trots deras ringa ålder. Följande citat är ett exempel på detta:  

Jag är så jävla trött på alla bitterfittor som sitter och kommenterar min blogg och tror att 

NI är så jävla vuxna och mogna bara för att ni vågar komma och klanka ner på mig. […] 

Ni VILL att jag ska må dåligt, men jag klarar mig utan att ta åt mig av era elaka 

kommentarer som jag får dag ut och dag in utan ände. Ni själva skulle aldrig ens klara 

av att tänka er att sitta i min sits (Blogg 6) 

Citatet ovan visar tydligt på skribentens avståndstagande från de nedvärderande kommentarer 

hon får och hon beskriver därefter hur läsarna inte skulle klara av att vara i hennes situation. 

Detta indikerar att den situation hon befinner sig i är svår och att hon är stark som genomgår 

den. Därmed höjer hon sig själv och sätter sig över den negativitet som riktas mot henne och 

detta görs med en ganska defensiv attityd från hennes sida som för att verkligen förstärka att 

hon fått nog. De negativa kommentarer som skribenten får vänds istället mot läsarna som 

visar att hon inte tar åt sig, eller att hon i alla fall vill framställa sig som att hon inte gör det, 

då hon vet att hon är stark nog att klara sig själv. Bakom all den negativitet och frustration 

som detta inlägg genomsyras av verkar det ändå som att kommentarerna sårat henne och att 

det kan vara där som den aggressiva framtoningen egentligen bottnar.   

Det kan även handla om att de känner att de måste vara starka på grund av de krav som ställs 

på dem som unga mödrar. Nästkommande utdrag tyder även det på att tonårsmammorna 

måste vara starka: 

Det är som att samhället står och håller andan så länge man gör bra ifrån sig, sen gör 

man ett pyttelitet misstag och då trycker de ner en fort som fan. För man är ung[…] Jag 

upplever det som en ständig press att göra bra ifrån mig, jag går min egen väg men ändå 

känner jag alltid att jag måste fatta ordentliga beslut. (Blogg 5) 

Författaren menar att samhället är snabba att döma när något går snett och att de då inte är 

återhållsamma med sin kritik. För att kunna hantera detta måste de vara starka och ”gå sin 

egen väg”. Att gå sin egen väg innebär att vara sann mot sig själv och inte anpassa sig efter 

kritikerna. Även om hon ändå erkänner att hon ibland faller för trycket och fogar sig efter 

andras krav. I citatet ovan visas även en ambivalens i den mening att hon vill framställa sig 

som stark och som en motståndare mot kritiken samtidigt som det lyser igenom att hon känner 
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en press på sig. Denna press tyder på att hon ändå tar åt sig av kritiken hur mycket hon än 

försöker att inte göra det. 

Den lyckliga tonårsmamman 

Ett återkommande tema som vi har funnit i alla bloggar är att rollen som mamma har gjort 

dem lyckliga. När barnen kom in i deras liv fick det en djupare mening. Lyckan uttrycks på 

många olika sätt hos författarna.      

Hur det är att vara ung mamma. ja, jag tycker faktiskt att det är helt underbart. även om 

jag bara va 15 år när jag blev gravid så är det helt sjukt underbart. folket som sa till mig 

att jag förstör mitt liv om jag behåller, dom vet absolut ingenting om riktig lycka. att få 

upp sitt egna barn på bröstet är obeskrivlig[…] jag älskar dig mer och mer för varje dag 

som går, mammas lilla [barnets namn], mammas tjej. (Blogg 1)   

Detta citat illustrerar tydligt den lyckokänsla som förknippas med att vara mamma. Läsarna 

får här ta del av den kärleksförklaring som skribenten tillägnar sitt barn men hon menar även 

på att andra (särskilt de som misstrodde henne) inte kan förstå känslan till fullo då den är 

”obeskrivlig” och ”inte går att slå”. Följande citat belyser även det att känslan av att vara 

mamma är något som är svårt att förklara:  

Känslan av att se sitt barn för första gången.. det går inte att beskriva. […] Man tror man 

drömmer, att man ska vakna upp när som helst och inse att inget var sant. Men det är så 

otroligt sant, man har blivit mamma till ett fantastiskt litet liv […]Att bli mamma är det 

BÄSTA val jag valt i hela mitt liv, jag får tårar i ögonen när jag skriver det är för det är 

bara så fantastiskt att vara mamma. (Blogg 2) 

Utdraget ovan beskriver att rollen som mamma är det bästa val hon gjort i livet. Även denna 

skribent använder en fras såsom ”det går inte att beskriva” för att illustrera hur svårdefinierad 

känslan är och att den måste upplevas. Författaren målar upp en bild av moderskapet i 

egenskap av en fantastisk dröm som om den vore för bra för att vara sann. Denna text 

genomsyras av flera olika komponenter som direkt kan associeras till lycka. 

Nästa författare lyfter fram sin lycka på ett lite annorlunda sätt jämfört med de två tidigare 

inläggen:  

Jag var 17 när [barnets namn] kom och det är verkligen ingenting jag ångra.[…] jag är 

glad att jag fått världens finaste dotter. Vet inte vad jag skulle göra utan [barnets namn], 

hade haft ett tråkigt liv haha. Hon lyser upp mina dagar, gör mig på bra humör och är 

världens underbaraste. (Blogg 3) 

Denna bloggerska lyfter fram dottern som ljuset i tillvaron och att livet skulle vara tämligen 

innehållslöst utan barnet. Valet att behålla barnet är ingenting hon ångrar vilket antyder att det 

någon gång funnits ett tvivel men att detta i dagsläget ses som en absurd tanke. Detta i och 

med den lycka som barnet bringar hennes liv. 

7.3 Diskursiv praktik 
Följande avsnitt syftar till koppla ihop de konkreta texterna i ett vidare socialt sammanhang 

och detta med vägledning av den teoretiska ramen. Det diskursiva fältet presenteras i åtta 

olika kategorier vilka inbegriper intressanta aspekter som kunnat utläsas ur materialet.  
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Tonårsmamman i ständig kontrast till den normativa mamman 
För att kunna placera och förstå tonårsmammabloggarna i den diskursordning inom vilka de 

verkar har vi även jämfört dem med vanliga mammabloggar. Dessa bloggar skrivs av äldre 

mammor och som tycks vara mer socialt accepterade då de inte får ta emot lika mycket kritik 

som tonårsmammorna. Mammabloggarna skiljer sig från tonårsmammabloggarna på flera 

sätt, exempelvis genom att de verkar ha större fokus på barnen och familjelivet. De beskriver 

mer utförligt om sin vardag som mamma och allt som hör därtill medan 

tonårsmammabloggarna mer verkar likna vanliga tonårsbloggar (vilka är mer inriktade på 

vardagliga tonårsaktiviteter såsom exempelvis skola, shopping, och fester). En annan aspekt 

som vi kunnat utläsa är även att tonårsmammabloggarna verkar vara i större behov av att 

försvara sig själva och sin livssituation vilket i princip inte alls förekommer i 

mammabloggarna. Om mammabloggarna begår misstag kan de lätt dela med sig av dessa för 

sina läsare medan detta inte verkar vara fallet för tonårsmammabloggarna, då de antagligen 

vill undgå den kritik som ett sådant inlägg kan tänkas få. De anpassar sig således efter sina 

läsare och undviker medvetet att skriva ut något som de tror kan anses vara opassande för en 

ung mamma att dela med sig av. Det finns därmed en reflexivitet om att bevara det personliga 

varumärket. 

De citat som presenteras nedan visar på hur tonårsmammorna själva upplever att de ständigt 

jämförs med andra äldre mammor: 

Dom säger att jag är en dålig mamma, men dom har aldrig sett mig ta hand om [barnets 

namn]. Själv förstår jag inte hur stor skillnad det kommer vara på mig idag än när jag 

fyller 18 år om några månader.[…]Om jag hade haft en blogg fast jag var 25 och hade 

varit gravid hade ingen varit negativ. Ingen skulle säga att jag klädde mig för barnsligt 

och därför är jag omogen och inte kapabel till att ha barn och ingen skulle kalla mig för 

dum eller självisk. (Blogg 6) 

Citatet ovan belyser att synen på yngre mammor respektive äldre mammor skiljer sig åt 

genom att hon som en ung mamma omtalas i negativa termer. Hon menar att andra gör stor 

skillnad på att vara under arton år och mamma jämfört med någon som är tjugofem år och 

mamma. Är man tjugofem år anses man, enligt henne, vara vuxen och då är det ingen som 

ifrågasätter moderskapet. Kontentan blir således att en ung mamma är lika med en dålig 

mamma som inte kan ta hand om sitt barn. Här möter tonårsmammorna på en svårighet med 

att vara vad Giddens kallar för självreflexiv. Det är inte lätt att skapa sig en identitet när andra 

ständigt dömer individen till att vara okapabel. Denna ständiga jämförelse med äldre mammor 

förekommer även i nästa citat: 

Blir man gravid som tonåring, får man garanterat höra hundra gånger att man slänger 

bort livet och kommer sitta hemma och leva på FPA i 18 år. En graviditet innebär livets 

slut. […] Blir en kvinna gravid när hon är 25-30, får hon då höra ”Jaha, nu får du sitta 

hem i 18 år då, kul!”? Svar: nej.[…] Det är inte meningen att det ska gå lika bra för 

unga föräldrar, som för äldre. (Blogg 5) 

Detta utdrag illustrerar de fördomar som omger tonårsmammor och belyser även att det ställs 

andra krav på dessa jämfört med äldre mammor. Enligt denna skribent innebär samhällets syn 

att en ung mamma slänger iväg sin ungdom och att de har mindre chans till ett ”lyckat” liv. 
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Hon menar på att mammor som blir gravida i tjugofem-trettioårs åldern inte får bemöta 

samma kritik och detta på grund av att den allmänna synen, som är en del av en 

stigmatisering, präglas av att det inte ska gå lika bra för unga mammor som för äldre. Denna 

aspekt kan vi även finna i textanalys 5 vilket styrker diskursens tillförlitlighet. I textanalysen 

ställs tonårsmamman i motsättning till den äldre mamman där den förstnämnde alltid hamnar i 

underläge.   

Tonårsmamman i försvarsposition 

Tonårsmammor utgör en utsatt grupp i dagens samhälle. Media ger en bild av 

tonårsmammorna som oansvariga och otillräckliga vilket även avspeglar sig i allmänhetens 

bild av dessa individer. Denna bild är något som är tydligt på bloggarna i och med den 

negativa kritik som ständigt riktas mot dem i kommentarsfälten. Tonårsmammor kan därmed 

ses som en stigmatiserad grupp och detta genom alla de fördomar som kopplas ihop med dem. 

Stigmatisering innebär, som tidigare nämnts, att personer och grupper blir stämplade med 

negativa egenskaper av andra. Denna ofrivilliga process hanterar tonårsmammorna genom att 

göra motstånd då de inte vill identifiera sig med dessa egenskaper. I detta kan vi se en 

motsättning då det just är stigmatiseringen som i grunden skapar ett intresse för bloggen. Att 

de är tonårsmammor, det vill säga avvikande från normen, är det som framhävs som bloggens 

nisch. De vill med andra ord ses som unga mammor, men utan att kopplas samman med den 

negativa bild som råder. Därmed gör de även motstånd mot den rådande diskursordningen 

vilket vi tolkar vara det som driver dessa bloggerskor att fortsätta skriva trots att kritikerna är 

många. Detta framgår även i textanalys 6 och 2 där textens generella uppbyggnad visar hur 

dessa tonårsmammor motsätter sig stigmatiseringen genom att försvara sig. Genom bloggarna 

kan denna grupp presentera sig och skapa debatt i det offentliga rummet kring sin situation. 

Idag ses kändisskap som något åtråvärt och med en välläst blogg skapas förutsättningar för att 

bli omtalad. Genom att inta en aggressiv försvarsposition i inläggen uppkommer ett intresse 

hos läsaren och därmed blir bloggerskan till ett konsumtionsobjekt i Baumans mening. Att de 

inte vill förknippas med bilden av tonårsmamman som ges kan kopplas till le Grands teori om 

chavs som inte heller accepterade den bild som andra applicerade på dem då det skapar en 

underlägsenhet. Stigmatiseringen skapar en gemenskap mellan tonårsmammabloggarna där de 

står upp för varandra. Detta kan liknas med vad Lalander och Johansson benämner som 

föreställda relationer där ungdomsgrupperna endast kommunicerar via internet. Att de är 

avvikare är något som tydligt framkommer i och med det faktum att de varken tillhör 

tonårsbloggar eller mammabloggar. De befinner sig i ett ingenmansland där de står med ena 

foten i tonårslivet och andra i vuxenlivet vilket gör att de blir svårdefinierbara för andra 

människor. Stigmatiseringsprocessen sker när tonårsmammorna inte kan placeras in i en 

befintlig kategori vilket följaktligen leder till att omgivningen tillämpar förutfattade meningar.  

Stigmatiseringsteorin har vi även kunnat koppla till de tre subjektspositioner som uppkommit 

ur analysprocessen. Den första, tonårsmamman som ifrågasatt, handlar om det som 

genomsyrar tonårsmammabloggarna i sin helhet - att de ständigt får försvara sig mot negativa 

kommentarer. Kritikernas omdömen placerar tonårsmammorna som avvikare och förstärker 

därmed stigmatiseringen. Detta är en stämpel som de tydligt motsätter sig vilket därmed även 

är med och utmanar den rådande diskursordningen. Motståndet som tonårsmammorna 
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vidmakthåller leder vidare till nästa subjektsposition, tonårsmamman som stark men känslig, 

då de måste vara tuffa för att klara av att stå upp för sig själva. Visar de sig svaga så blir de 

lätta offer för stigmatiseringsprocessen. Det har framkommit i större delen av materialet att 

tonårsmammorna berättar om hur de blev nedtryckta under tidigare perioder i sitt föräldraskap 

men att de nu blivit mer hårdhudade och idag står emot elaka kommentarer. Den tredje och 

sista subjektspositionen, tonårsmamman som lycklig, kan även den kopplas till fenomenet 

stigmatisering då de ständigt behöver visa för omvärlden att de lever ett bra och lyckligt liv. 

Detta är något som de måste framhäva för att dämpa kritikernas hårda ord. De lyfter fram att 

det är barnet som står i centrum för deras lycka vilket är det stigmatiseringen framhäver, att 

tonåringar inte bör eller klarar av att ha barn.   

Kommodifiering 

Karaktäristiskt för bloggar i allmänhet är att de kan formges efter bloggarens egna önskemål. 

Denna design speglar ofta bloggarens personlighet genom exempelvis färg, typsnitt, bilder, 

kategorier och en presentation av författaren. Längst upp på bloggen finns en så kallad header, 

en slags bildpresentation som ger en fingervisning om vad bloggen handlar om. I 

tonårsmammabloggarnas fall består dessa av bilder på dem själva och på barnet samt en liten 

text som visar på bloggens inriktning, att de är unga mammor. Själva utformningen på 

bloggen är inte bara en del av en design det avslöjar även hur tonårsmammorna vill framstå 

inför andra. Designen blir således ett hjälpmedel i författarens självpresentation. 

Tonårsmammornas vilja att synas för allmänheten kan kopplas ihop med Bauman och hans 

kommodifieringsbegrepp. Genom sina egendesignade och offentliga självpresentationer på 

bloggen kan de locka till sig läsare och blir därmed även enligt Baumans mening till 

konsumtionsvaror, vilket är ett krav som ställs på individen idag. Bloggarna är dessutom en 

del av det Giddens kallar för urbäddning, där våra sociala relationer flyttar från den direkta 

kontakten ansikte mot ansikte utan individen istället kommunicerar med okända. 

Bloggatmosfären kan liknas vid en marknad där bloggarna själva tillhandahåller en vara, i det 

här fallet sig själva, och där läsarna får symbolisera kunder. Ju fler läsare bloggarna lyckas 

locka till sig, desto högre blir deras eget marknadsvärde, vilket styrker antagandet om 

subjektivitetsfetischismen. Detta innebär att det inte är bloggaren som person utan hur denne 

framställer sig som en vara som lockar till sig läsare. Det är inte vem man är utan vad man är 

som skapar intresse för bloggen. Att vara eftertraktad i bloggvärlden innebär att vara 

intressant och därför krävs ansträngningar för att lyfta fram de abstrakta egenskaper som 

läsarna är intresserade av och vill konsumera. Därför måste bloggerskorna ständigt 

rekommodifieras för att inte glömmas bort och tappa sina kunder. Bloggen är kundernas 

marknad, vilket tydligt visas i följande inlägg:  

tycker att ni suger på att läsa min blogg? vad gör jag för fel? hahah. vad vill ni läsa om?! 

snälla skriv i en kommentar & ni får gärna vara anonyma, så länge ni bara berättar vad 

ni vill läsa om och så! :) (Blogg 4) 

Citatet vittnar om att det är påfrestande att ses som en handelsvara och att ett mindre antal 

läsare vittnar om att individen misslyckats med kommodifieringen. Därför ber hon sina läsare 

att komma med tips för att bloggen och därmed hon själv ska bli mer konkurrenskraftig. 

Dessutom vittnar denna strävan efter att synas även om betydelsen av att bli bekräftade av 
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andra och efter att känna sig som en del av en större gemenskap som Lalander och Johansson 

tar upp i deras teori om ungdomskultur.  Då tonårsmammor tillhör en stigmatiserad grupp är 

det möjligen än mer viktigt för dem än för andra att synas och att fastställa sitt personliga 

”varumärke” för att bättra på det egna sociala värdet. Kommodifieringsbegreppet är en del av 

vad Bauman benämner som konsumtionssamhället vilket innebär att medlemmarna i 

samhället ska vara goda konsumenter, med ett ständigt behov att förnya sig med rätt 

konsumtionsprodukter för att ses som dugliga. Tonårsmammorna i vår studie framställer sig 

som goda konsumenter då de gärna lägger upp text och bilder på bloggen som visar nya saker 

de köpt. Dock pekar vår studie liksom den tidigare forskningen på att deras ekonomiska 

situation inte är så god. Med små ekonomiska resurser är det svårt att vara en, i Baumans 

mening, god konsument och därmed även en åtrådd medborgare. 

En intressant aspekt som kan utläsas ur materialet är att blogg 6 som är den som har flest 

läsare även är den som verkar ha sämst varumärke. Med andra ord kan det verka som att 

sticka ut från mängden och skapa debatt är ett vinnande koncept på just denna marknad. 

Hennes blogg kan liknas vid andra större tonårsbloggar som blivit kända på grund av deras 

starka åsikter och privata avslöjanden. Det råder en slags hat-kärlek från läsarnas sida 

gentemot dessa bloggar som inte avskräcker utan snarare lockar till läsning. Vare sig det 

personliga varumärket är positivt eller negativt verkar inte ha någon större betydelse utan det 

ter sig snarare vara så att varumärket i sig är viktigt att upprätthålla. Att ha ett starkt 

varumärke såsom blogg 6 verkar således vara av stor vikt i den samtida bloggatmosfären. 

Därmed är det som Bauman säger att det viktiga är att skilja sig från mängden och att bli 

uppmärksammad som något utöver det vanliga.  

Ekonomisk ambivalens  

Vi har i bloggarna även funnit att de har det ekonomiskt ganska kärvt. Bilden de visar upp är 

dock motsägelsefull. Majoriteten av bloggerskorna lägger upp bilder och visar tydligt när de 

varit och shoppat. Intrycket detta ger är att de är goda konsumenter som strävar efter 

förnyelse, med andra ord en fullvärdig samhällsmedlem enligt Bauman. Att tonårsmammorna 

har en knaper ekonomi avslöjas när de besvarar sina läsares frågor. Eftersom de inte självmant 

lyfter fram sin ekonomi i blogginläggen visar detta att deras ekonomiska situation inte är 

något som de gärna vill identifiera sig med. Detta kan tyda på att tonårsmammorna uppfattar 

det som smärtsamt att inte leva upp till de förväntningar som konsumtionssamhället har på 

individen. Därför väljer de att inte framställa sig som ekonomiskt utsatta utan ger en mer 

positiv bild så att de ska ses som värdiga medlemmar. Svaren på läsarnas frågor gällande 

ekonomin är korta vilket även det vittnar om att detta ämne är något som de egentligen inte 

vill dela med sig av. Att tjejer som får barn i tonåren har det svårare ekonomiskt är något som 

även framkommer tydligt i den tidigare forskningen under temat ekonomisk utsatthet. 

Kan inte du berätta om hur du får allt att fungera med pengar osv?                           

Mat, boende. Allt sånt. Hur tjänar du pengar?  
svar; ekonomin är ganska tight ganska ofta. men jag klarar mig på det jag har. men det 

kommer bli lättare om ett tag känner jag (avslöjar ingenting) ni kommer få veta mer om 

ett tag. (Blogg 1) 
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Skribenten berättar att det ofta är tufft att få ekonomin att gå ihop, men att det går. Hon 

avslöjar dock ingenting om hur mycket pengar det rör sig om eller var dessa kommer ifrån. 

Nästkommande utdrag blottar mer: 

Vilka bidrag får du? Så du har råd med allt så som hyra, mat osv? 

Jag har barnbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag(från [barnets] pappa) samt 

socialbidrag, föräldrarpenning(har inte Fpenning när jag går i skolan, pengarna betalas 

bara ut ifrån olika ställen) samt har vi sökt bostadsbidrag. Vet inte om jag missat något. 

:) Har några tusen som ska räcka till allt varje månad, ingen lyx men så vi klarar oss. 

(Blogg 4) 

I ovanstående text har bloggaren skrivit ut alla bidrag som hon mottar och därmed är hon mer 

öppen över sin ekonomiska situation jämfört med det första citatet. Men inte heller detta citat 

avslöjar hur mycket pengar det rör sig om. Denna bloggare, liksom den förstnämnda, menar 

att livet som ung mamma inte ger något ekonomiskt överskott utan snarare tvärt om.  

Tonårsmamman som visar upp en godtycklig bild  

Den självpresentation som tonårsmammorna publicerar på internet är en medveten 

framställning som kan kopplas till Giddens och Becks tankar om identitetsskapande i det 

moderna samhället. Tonårsmammorna väljer själva hur de vill att andra ska uppfatta dem 

genom att skildra vissa saker och undanhålla andra. Att de väljer att undanhålla särskilda 

aspekter är, i enlighet med Becks begrepp om risksamhället, för att de inte är villiga att ta 

personligt ansvar för sina handlingar som kan ses som negativa. Därmed är det således 

enklare att helt undvika att skriva ut det på bloggen. Det kan även sträcka sig så långt att 

tonårsmammorna dessutom avstår från aktiviteter som de egentligen vill göra just för att 

slippa försvara sina val. Detta belyser särskilt blogg 5 i ett av sina inlägg  

Och jag erkänner, ibland väljer jag inte det som jag själv skulle valt, utan det som jag vet 

att samhället inte har något att säga om, och det skäms jag över. 

 Att framställa sig själv i ett fördelaktigt ljus är något som även Stern tar upp i sin forskning 

om ungdomars identitetsskapande på internet. Möjligheten att göra detta förstärks, enligt 

Giddens och Beck, i och med att gränserna för tid och rum succesivt suddas ut genom 

urbäddningsmekanismerna vilket skapats genom globaliseringen och massmediernas 

utbredning. Viljan att framställa sig som något önskvärt utifrån vad andra kan tänkas tycka 

om en själv tyder på att tonårsmammorna är reflexiva. Genom att ständigt reflektera över 

andras syn på dem själva gör att de får en medvetenhet över vilka de vill vara. Att de även 

försvarar sig mot den kritik de får på bloggen visar på detsamma. Ambivalensen som 

skribenterna uppvisar kan medverka till att locka läsare som vill få bekräftat den bilden de har 

av tonårsmödrar. Att visa upp en godtycklig bild kan även förstås i relation till 

kommodifieringsbegreppet på så vis att tonårsmammorna beskriver sig på ett sätt som de tror 

är säljande och som därmed lockar många läsare. 

Bloggreklam i kontrast till bloggens karaktär 

Normalt sett har bloggarna en personlig layout som innehåller en hel del reklam och 

tonårsmammabloggarna är inget undantag. Reklamen är en del av själva utformningen och 
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ligger utspridd över hela webbplatsen vilket på så sätt säkerställer att läsaren inte ska missa 

den. Den är ofta anpassad efter den inriktning som bloggen har och i tonårsmammabloggarnas 

fall riktar den sig framförallt mot andra tonårstjejer och inte till andra mammor. Detta går att 

utläsa då reklamen till stor del handlar om kläder och smink vilket skiljer sig ifrån vanliga 

mammabloggar. Där riktas reklamen mer mot konsumtion gentemot barn såsom exempelvis 

blöjor och barnböcker. Av detta kan en slutsats dras om att barnafödande inte, enligt 

samhällets syn, hör tonåren till då det är bloggportalerna som anpassar reklamen och inte 

bloggerskorna själva. Den bild som bloggerskorna vill förmedla om dem själva som mammor, 

exempelvis genom den egna designen, står därmed i kontrast till samhällets syn och de utsätts 

således för en stigmatisering. Att tonårsmammornas hela framställning på bloggen illustrerar 

på olika sätt att de är just mammor är inget som tas i beaktande gällandes reklamen. Den går 

snarare emot den inriktning som bloggen har och den framställning av sig själva som 

tonårsmammorna vill förmedla. Reklamen tyder även den på och förstärker tesen, liksom 

tidigare nämnts, att vi lever i ett konsumtionssamhälle där en god medborgare är en god 

konsument. 

Ambivalent syn på ungt moderskap 

I bloggarna har vi kunnat utläsa generella diskursiva drag där tonårsmammorna lyfter fram de 

svårigheter som moderskapet i ung ålder innebär. Detta presenteras dock på ett ambivalent 

sätt då svårigheterna ställs i relation till hur underbart det är att vara mamma. Författarna 

uppmanar till en början sina läsare att inte skaffa barn i tidig ålder och detta genom att lägga 

tonvikt vid användningen av preventivmedel. Avrådan från att skaffa barn ställs emot 

framställningen om lyckan det innebär att vara mamma.  

Jag vill utan att låta allt för negativ få er som vill ha barn i ung ålder att förstå att ni ska 

vänta. Ha ett STADIGT förhållande, tagit studenten och eventuellt tjäna egna pengar. 

[…] 18, 19 eller kanske 20år gammal så är du fortfarande ung men du har hunnit leva 

livet på ett annat sätt och kommit högre upp på stegen än där du står just idag. 

Jag låter säkert som världen olycka nu men ni som läser min blogg vet att jag älskar 

[barnets namn] mer än livet .♥ Jag vill att ni som näst intill inspereras av att skaffa 

barn när ni är unga tack vare min blogg ska vänta även om det låter mysigt, underbart 

och frestande med barn… (Blogg 4). 

Det första citatet visar på olika negativa sidor som kan prägla livet som tonårsmamma vilket 

bland annat handlar om avsaknaden av en fullständig utbildning och en stabil 

levnadssituation. Författaren upplyser läsaren om att vänta med att skaffa barn, detta 

åtminstone tills dessa kriterier är uppfyllda vilket hon uppskattar vara vid 18-20 års ålder. Hon 

menar att vid en sådan ålder har man ”kommit högre upp på stegen” vilket antagligen syftar 

till en större personlig mognad som en naturlig följd av de erfarenheter som individen haft. I 

det andra citatet framkommer det att hon i bloggen däremot lyfter upp att livet som mamma är 

”mysigt och underbart” och att hon är medveten om att det kan låta ”frestande” att skaffa barn 

som tonåring. På så sätt går det att utläsa att bloggen genomsyras av de positiva aspekterna av 

att vara tonårsmamma och att dessa kan ses som eftersträvansvärda.  
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Även blogg nr 2 lyfter upp nackdelar förknippade med att vara ung mamma och detta i form 

av olika saker som man går miste om vilka är förenade med ett ”vanligt” tonårsliv.  

Jag älskar min son mest av allt det ska ni ha klart för er innan jag börjar. Men sen så är 

det mycket jag saknar, jag saknar att kunna göra spontana saker som att träffa folk och 

bara dricka och ha trevligt en kväll[…]Jag saknar att göra lite som jag vill utan att ta 

hänsyn till någon annan […] Jag kommer nog alltid ha ett litet sug av saknad efter mina 

unga år. 

MEN jag är så jävla glad att jag valde att behålla min pojke. […]Jag älskar hans, näsa, 

mun, ögon, mage, öron, fingrar, tår, armbågar. Jag älskar hela honom.[…] Att bli 

mamma är det BÄSTA val jag valt i hela mitt liv, jag får tårar i ögonen när jag skriver 

det är för det är bara så fantastiskt att vara mamma. Det är höjdpunkten i mitt liv. (Blogg 

2)  

I citatet ovan framkommer att ett barn innebär begränsningar och detta i form av att vara 

bunden och inte kunna göra spontana saker som tidigare. Spontaniteten kopplas samman med 

typiska tonårsaktiviteter såsom att dricka alkohol och att göra saker som faller en in. Detta 

menar hon inte är möjligt för en ung mamma då det alltid finns någon annan att ta hänsyn till. 

Hon lyfter i sista meningen fram en förlust av sin ungdomstid som en följd av graviditeten 

och att detta är något som hon inte kan ta igen, vilket är något hon sörjer. Första meningen är 

ett slags inledning som informerar läsaren om att inte döma henne för de ord som följer, vilka 

handlar om de svårigheter som en tonårsmamma går igenom. Detta tyder på att hon är 

medveten om att det kan vara känsligt att skriva ut negativa aspekter av ett ungt moderskap. 

Därför börjar hon med att lyfta fram sin kärlek till sonen som för att skydda sig själv från 

eventuella kritiska kommentarer. I det andra citatet följer hon dock upp detta och betonar att 

hon är nöjd och glad över hur livet artade sig efter hon valt att behålla barnet. Hon framhäver 

att hennes son är det bästa som hänt i hennes liv och detta trots de uppoffringar som hon varit 

tvungen att göra. 
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8. Diskussion 

Detta stycke syftar till att binda ihop det resultat analysen lett fram till med den bredare 

sociala praktiken och i enlighet med Faircloughs tankar om att teori och empiri inte går att 

särskilja. Inledningsvis redovisas resultatet i förhållande till: syfte och frågeställning, tidigare 

forskning och teoretiskt ramverket. Därefter presenteras slutsats, självkritisk reflektion och 

förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie var att beskriva och få en djupare förståelse för hur den bloggande 

tonårsmamman framställer och konstruerar sin identitet. De frågor som legat till grund för 

studien var: Hur framställer tonårsmamman sin identitet på bloggen, vilka subjektspositioner 

förekommer och antas av den bloggande tonårsmamman och hur den bloggande 

tonårsmamman förhåller sig till andra diskursiva uttryck idag. Dessa frågor har vi besvarat 

genom att först göra en översiktlig analys av materialet i sin helhet vilken syftade till att få en 

övergripande bild av fältet. Därefter utfördes textanalys på tre representativa blogginlägg för 

att kartlägga texternas generella egenskaper och dessa hjälpte till att placera den övriga 

analysen i ett bredare sammanhang. 

Analysen visar på att skribenterna riktar sig mot sin publik genom att direkt dedikera vissa 

inlägg till dem. Vi kan även se en distansering mellan bloggerskorna och dess läsare då de gör 

en tydlig åtskillnad mellan ”ni” och ”jag”. Blogginläggens präglas generellt av en 

försvarsattityd där tonårsmammorna ofta får förklara sig själva och sitt sätt att leva. Genom en 

analys av textens kombination av särskilda ord och dess betydelse samt texternas generella 

uppbyggnad har den lingvistiska analysen underlättat för den fortsatta analysen och vidare 

hjälpt till att generera diskurstyper och subjektspositioner och pekat mot centrala aspekter av 

bloggarna. De centrala aspekter som framstår är: tonårsmamman i ständig kontrast till den 

normativa mamman, tonårsmamman i försvarsposition, kommodifering, ekonomisk 

ambivalens, tonårsmamman som visar upp en godtycklig bild, bloggreklam i kontrast till 

bloggens karaktär och ambivalent syn på ungt moderskap. Efter identifieringen av centrala 

aspekter lokaliserades studiens tre subjektspositioner tonårsmamman som ifrågasatt, 

tonårsmamman som stark men känslig och tonårsmamman som lycklig. Den förstnämnda 

subjektspositionen, tonårsmamman som ifrågasatt, belyser det faktum att tonårsmammorna 

oupphörligt får försvara sig gentemot de negativa kommentarer som de utsätts för. Detta är 

något som är ständigt närvarande i tonårsmammornas vardag och som därmed även präglar 

deras identitet. Subjektspositionen tonårsmamman som stark men känslig pekar på att de har 

en tro på den egna förmågan i rollen som mamma. Denna kan ses som en reaktion på den 

tidigare subjektspositionen, då ifrågasättandet medför att de måste vara starka, eller 

åtminstone att de framställer sig som sådana. Den sistnämnda subjektspositionen 

Tonårsmamman som lycklig, framställer tonårsmammorna som fyllda av lycka över deras 

livssituation och över det faktum att de är mammor. Livet har för dem fått en annan mening 

sen deras barn kom in i bilden. Dessa diskurstyper och subjektspositioner utgör tillsammans 

med den lingvistiska analysen en skildring över hur tonårsmammorna framställer och 

konstruerar sina identiteter.  
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8.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Bloggen – en plats för tonåringar att synas och utvecklas 

Temat bloggen – en plats för tonåringar att synas och utvecklas i den tidigare forskningen 

visar på att tonåringar står i ett slags mellanålder där de varken hör till kategorin barn eller 

kategorin vuxen vilket kan skapa en osäkerhet över den egna identiteten. Osäkerheten grundar 

sig bland annat på att tonåringar historiskt sett inte haft något vidare utrymme att få sin röst 

hörd. Vi kan relatera dessa resultat till vår studie i den mening att själva skapandet av bloggen 

för tonårsmammorna handlar om att utforska sig själva och vad den nya roll som mamma 

kommer att innebära. Även om detta inte tydligt uttrycks i de vardagliga inläggen har dessa 

mönster kunnat utläsas utifrån den kartläggning av fältet som inleder resultatet i studien. 

Bloggen blir som ett eget reflexivt bollplank där tonårsmammorna kan hitta sig själva och sin 

egen mammaroll men det blir också en plats för dem att synas då de är offentliga. De unga 

mammorna står även de i en mellanålder då de liksom alla andra i deras ålder är tonåringar, 

dock har de behövt ta ett steg närmre vuxenlivet då ett barn innebär ett väldigt stort ansvar.  

Bloggen som dialog  

Detta tema presenteras i två underrubriker, inre dialog och yttre dialog och dessa är möjliga 

att identifiera även i vårt material. Den förstnämnda underrubriken inre dialog, visar på att 

bloggen symboliserar en plats av självreflektion och fungerar som ett terapeutiskt verktyg. I 

de inlägg som vi analyserat i den lingvistiska analysen uppkommer sådana tendenser då 

inläggen präglas av en reflexiv anda. Detta i och med att de exempelvis tar upp sådant som de 

förundrar sig över, tycker är orättvisa eller känner att de behöver försvara sig gentemot. 

Genom bloggen kan tonårsmammorna på så sätt få utlopp för sina tankar och känslor. Den 

yttre dialogen som pekar på det forum som en blogg utgör för bloggaren att hålla kontakt med 

familj och vänner är svårare att tyda materialet. Det finns inga tecken i inläggen på att 

bloggerskorna riktar sig mot det egna personliga nätverket, de verkar snarare rikta sig mot 

okända. Det är dock svårt att utläsa om detta är bloggens egentliga syfte och då bloggen är 

offentlig är det troligt att även vänner och familj läser den, men detta är som tidigare nämnt 

inget som framkommer, varken i inläggen eller i kommentarsfälten.  

Självpresentation och respons 

Temat självpresentation och respons understryker vikten av andras roll i tonåringens 

identitetsskapande. Utifrån den tidigare forskningen tenderar tonåringen att framställa sig 

själv i relation till tänkbara reaktioner från andra, och inte sällan i ett fördelaktigt ljus. Den 

respons som ges är extra viktig för tonåringen då denne ofta är i behov av social acceptans. 

Detta är ett tema som tydligt framträder i vår studie då andras åsikter är betydelsefulla för 

tonårsmammorna. Själva kommentarsfälten i sig visar på att bloggerskorna vill ha respons 

men även det faktum att de tydligt vänder sig mot sina läsare i inläggen visar att detta är en 

viktig aspekt av själva bloggandet, att få återkoppling på det som skrivs. Att de även 

framställer sig i fördelaktig dager genom att exempelvis anpassa sig efter andras åsikter är 

även det ett tecken på att självpresentationen är viktig och att denna hör ihop med respons. 
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Ekonomisk utsatthet 

Ekonomiskt utsatta är ett tema från den tidigare forskningen som även återfinns i vår studie. 

Resultatet i den tidigare forskningen skiljer sig dock en aning från vårt resultat och detta 

genom att respondenterna i vår studie inte uttryckligen ville framställa sig som ekonomiskt 

utsatta. Detta även fast de medger att den ekonomiska situationen är något kärv när frågan 

kommer på tal. Den tidigare forskningen är däremot entydig i sin framställning av att unga 

mödrar upplever sig leva under fattiga förhållanden.  

Social utsatthet  

Detta tema från den tidigare forskningen som berör tonårsmödrars sociala nätverk är något 

som vi inte kunnat utläsa i vårt material. Skribenterna nämner inte sin uppväxt på ett sådant 

sätt att vi kan dra slutsatser om att livet för en tonårsmamma har varit mindre fungerande ur 

en social aspekt. Dock kan det vara en aspekt som de väljer att inte framhäva just för att det 

kan ses som något negativt och inget som de vill identifiera sig med. Detta är dock enbart 

spekulationer då det inte finns några indikationer på att individerna är socialt utsatta utifrån 

den närmaste umgängeskretsen.  

Hjälpbehov 

Att tonårsmammabloggarna är i behov av hjälp är inget som de specifikt uttrycker i bloggarna 

vilket går emot den tidigare forskning vi tagit del av. De visar snarare upp en bild att de är 

självständiga och inte önskar sig hjälp. Att de inte anser sig vara i behov av hjälp kan 

förklaras av att de redan verkar ha tillräckligt med stöd hemifrån av familjen.  

 

Barnens utsatthet för våld 

Barnens utsatthet för våld är ett tema som vår studie inte alls kan relateras till. Den tidigare 

forskningen visar på att barn till tonåringar utsätts för mer fysiskt våld än andra barn i termer 

av uppfostring. Detta är ett tema som inte alls förekommer i de bloggar som vi undersökt. Att 

bloggerskorna inte skriver om det behöver dock inte betyda att det inte förekommer då en 

sådan typ av utsaga är tämligen negativt förknippad. Detta är dock inget vi kan ta ställning till 

då vi måste utgå ifrån vad som faktiskt uttrycks. Något som går att nämna är dock att de 

snarare verkar framställa hur bra de tar hand om sina barn och vilka bra mammor de är vilket 

står i kontrast till temat i sin helhet.   

 

8.3 Resultat i relation till teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket har i denna studie använts för att lyfta fram och belysa centrala 

aspekter av den rådande samtiden. För att förstå individen är det av stor vikt att placera denne 

inom den sociala kontext vilken hen verkar. Enligt Giddens präglas dagens samhälle av 

urbäddningsmekanismer där sociala medier, i detta fall bloggar, är en del av denna pågående 

utveckling. Det sociala samspelet har gått ifrån att vara ett fysiskt ansiktsåtagande till ett 

virtuellt ansiktslöst åtagande. Detta är något som är tydligt i bloggatmosfären där bloggaren 

inte har ett direkt ansikte mot ansikte kommunikation med sina läsare men ändå har en 

möjlighet att nå ut till en bredare publik. Med denna förändring skapas nya förutsättningar där 

bloggaren har makt att framställa sig på ett sätt som denne behagar, vilket inte nödvändigtvis 

behöver vara sanningsenligt. Detta relateras till Giddens och Becks tankar om den reflexiva 
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identiteten som ständigt står inför olika valmöjligheter med dess efterföljande konsekvenser, 

och inte minst gällande identitetsskapandet. Gällande tonårsmammorna i vår studie är detta 

något som framkommit tydligt i de genererade subjektspositionerna: den ifrågasatta 

tonårsmamman, den starka men känsliga tonårsmamman och den lycka tonårsmamman. I den 

förstnämnda framkommer självreflexiviteten i och med de kritiska kommentarer som 

bloggaren mottar som positionerar denne som ett offer. Detta på grund av att 

tonårsmammorna tar till sig kritiken och införlivar den i den egna självbilden. I den andra 

subjektspositionen återfinns reflexiviteten hos tonårsmammorna även där i läsarnas 

kommentarer, men till skillnad från den första subjektspositionen så tar bloggaren här avstånd 

från kritiken. Motsättningen, vilket hänvisar till den starka tonårsmamman, visar på att hon är 

reflexiv då hon inte vill framställas som svag. Det finns dock en ambivalens i detta då hon 

ändå visar upp en känslig sida där hon tar åt sig av kommentarerna. I den sistnämnde 

subjektspositionen visar tonårsmammorna på en medvetenhet om samhällets stigmatiserade 

bild på dem och att detta varit något som funnits i åtanke vid valet om att behålla barnet eller 

inte. De har därmed varit reflexiva i den mening att de gjort ett val, med för- och nackdelar i 

åtanke, innan de tagit det slutgiltiga beslutet som de är lyckliga över. Samtliga 

subjektspositioner bekräftar därmed Giddens och Becks tankar om att vi lever i ett 

risksamhälle där vi står inför en mängd val vars följder individen måste ta personligt ansvar 

för. 

Tonårsmammorna är vad Goffman och Becker kallar för en stigmatiserad grupp som avviker 

från normen. Stigmatiseringen är en central del i studiens resultat då det visat sig vara 

genomgående för tonårsmammorna att behöva försvara sig mot samhällets fördomar mot 

denna grupp. Detta är något som präglar deras sätt att skriva vilket går att utläsa ur några av 

de centrala aspekter av diskurser som presenterats i resultatet: tonårsmamman i ständig 

kontrast till den normativa mamman, tonårsmamman i försvarsposition, tonårsmamman som 

visar upp en godtycklig bild och bloggreklamen i kontrast till bloggens karaktär. I den 

förstnämnda har tonårsmammabloggarna en tydlig medvetenhet om den påtvingade 

stigmatiseringen då de pratar om sig själva i relation till den äldre normativa mamman. De 

menar att de har helt andra förutsättningar än dessa på grund av de fördomar som råder kring 

dess låga ålder. Aspekten om att tonårsmammorna intar en försvarsposition tyder på att det 

råder en stigmatisering då det är den som de ständigt får motsätta sig genom sina försvar. Att 

de överhuvudtaget måste försvara sig visar dessutom att denna stämpling inte är något som de 

vill bli förknippade med. Den tredje aspekten poängterar även den att bilden av dem är något 

de tar avstånd ifrån då de väljer att framställa sig i ett fördelaktigt ljus. Detta just för att inte 

själva förstärka den rådande diskursen. Den sistnämnda punkten visar även den på 

stigmatisering i och med att tonårsmammabloggarna blir placerade i en slags subjektsposition 

som går emot bloggens karaktär. Stigmatiseringsprocessen i denna aspekt behöver dock inte 

vara något som bloggarna är medvetna över då detta inte är något som de själva reflekterar 

över på bloggen, utan snarare något vi kunnat utläsa genom vår studie. 

Tonårsmammabloggarna i denna studie liknar den grupp som le Grand kallar för chavs. 

Denna avvikande grupp är även de ett resultat av samhällets stämpling som de bemöter 

genom att distansera sig från de egenskaper som projiceras på dem.  
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Bauman presenterar samtiden ur ett konsumtionsperspektiv där individen kommodifieras och 

blir till en produkt vilket presenteras i denna studies resultat som kommodifiering. 

Tonårsmammabloggarna är ett tydligt exempel på strävan efter att bli något förmer och att 

höja sig ur den grå massan. Detta då de tillhör en stigmatiserad minoritetsgrupp som ständigt 

måste hävda sig mot samhällets förutfattade meningar. Det är sålunda av särskild betydelse att 

dessa bloggare skapar sig ett starkt varumärke för att kunna locka till sig läsare och få sina 

röster hörda. Tonårsmammornas stigmatisering resulterar i att fokus främst riktas mot själva 

”tonårsmamma-produkten” och inte människan bakom den. Läsarnas intresse för bloggen 

grundar sig dock även i denna stigmatisering då det är den rådande bilden av tonårsmamman 

som lockar till konsumtion från första början. Den hårda tonen som ofta förekommer i 

tonårsmammabloggarnas kommentarsfält vittnar om att läsarna inte tar hänsyn till människan 

utan till varan. De gör även sig själva till varor eftersom de anpassar materialet efter läsarnas 

efterfrågan, vilket bekräftar Baumans tankar om att samhället präglas av en 

subjektivitetsfetischism. Lalander och Johanssons teorier visar att det även finns ett behov hos 

ungdomar att bli bekräftade av andra, vilket bloggen idag skapar förutsättningar för. Genom 

att blogga får tonårsmammorna möjligheter till en bredare publik och kan därmed även få sitt 

bekräftelsebehov tillfredsställt, vilket går i linje med Baumans tankar om kommodifiering. Att 

bli bekräftad är detsamma som att bli sedd och därmed har individen uppfyllt sitt syfte att vara 

en god konsument. Av denna anledning väljer tonårsmammabloggarna under rubriken 

ekonomisk ambivalens att inte framställa sin ekonomiska situation som kärv då de inte vill 

klassas som ovärdiga medborgare. 

8.4 Slutsats  

Vår frågeställning syftade till att beskriva och få en djupare förståelse för hur den bloggande 

tonårsmamman framställer och konstruerar sin identitet samt vilka subjektspositioner som 

förekommer och antas av denne. Synen på tonårsmammor präglas av en stereotyp bild där 

dem framställs som oansvariga och oförmögna att ta hand om sina barn just på grund av dess 

ringa ålder. Denna syn utgör en diskurs och tar sig uttryck i negativa kommentarer gentemot 

dessa tonårsmammor. Den stigmatiserade bilden av tonårsmammorna som råder är något som 

de själva motsätter sig och tar avstånd ifrån. De försöker snarare att visa upp en motsatt bild 

av deras identitet där de lyfter upp att de är starka och lyckliga i sin roll som mamma. Därmed 

vill de inte identifiera sig med den diskurs som de placeras inom vilket således är med och 

bidrar till social och kulturell förändring.  

Dock är tonårsmammorna även med och upprätthåller den rådande diskursen genom att de 

rekommenderar andra unga tjejer som funderar på att skaffa barn att vänta tills de blir äldre. 

Detta på grund av att det är tufft att ha barn och att man som tonårsmamma går miste om 

mycket som hör ungdomsåren till. Att skaffa barn innebär en uppoffring och att vara mamma 

måste prioriteras vilket gör att andra saker får bli underordnade. Denna ambivalens visar på 

hur tonårsmammorna både upprätthåller och förändrar den stigmatiserade bild av dem som 

diskursen utgör.  

8.5 Självkritisk reflektion 

Vi har i vår uppsats studerat hur tonårsmammabloggaren framställer och konstruerar sin 

identitet på bloggen och detta med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys och med 
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hjälp av begreppet subjektspositioner. Något som varit problematiskt i vår studie är 

genomförandet av textanalysen och detta då det var svårt att välja ut blogginlägg som var 

innehållsrika och representativa för bloggarna i helhet och som gav rättvisa till materialet. Då 

texterna inte varit så innehållsrika har vi valt att inte fördjupa oss vidare i intertextualitet, 

vilket är ett betydelsefullt begrepp i Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi har därmed fått 

kämpa med att få ihop så karaktäristiska inlägg som möjligt och även kunna plocka ut 

texternas olika komponenter för att skapa en helhetsbild. Vi har dock försökt att skapa en 

sådan bild med det materialet som stått till hands och att föra en bra metakommunikation för 

att tydligt kunna avspegla underlaget i resultatet. Det har även varit svårt att hitta bloggar till 

grund för studien då fältet varit tämligen begränsat. Detta då tonårsmammor utgör en liten 

grupp i samhället och av dessa är det en än mindre del som faktiskt bloggar om sig själva och 

sina liv som unga mammor. Vi kan därmed inte garantera att urvalet är representativt men 

upplever att vi har gjort så gott vi kunnat utifrån de förutsättningar som fanns. Vi är vidare 

även medvetna om det faktum att också vi som skribenter är med och influerar det resultat 

som studien frambringat, men detta är en reflexivitet som vi haft med oss under hela 

processen och försökt till allra största grad att reducera. 

8.6 Förslag till fortsatt forskning 

Tonårsmammor i Sverige är överlag ett outforskat område vilket gör att det är ett ämne som är 

intressant att utveckla och där många nya upptäckter kan göras. Kopplat till de svårigheter 

som nämndes i förra stycket om att forskningsfältet för tonårsmammabloggare är begränsat 

och tunt så skulle vidare forskning kunna kompletteras med hjälp av intervjuer. Detta kan vara 

ett sätt att få en än mer djupare förståelse för och inblick i dessa individers liv och som 

därmed även reducerar svårigheterna med att inte ha tillräckligt starkt underlag. Intervjuer kan 

även bidra till att en mer verklighetstrogen bild läggs fram än den som publiceras på bloggen 

inför offentligheten då det finns en möjlighet till att vara anonym. 
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