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ABSTRACT 

Authors: Thea Eriksson and Sofia Lennermo 

Title and subtitle: #stopmomshaming – A qualitative text analysis of how an influencer, 

whom has been a victim of cyberhate in terms of mom-shaming, mediates her role as a 

mother on Instagram 

Language: Swedish 

Pages: 62 

 
Historically and culturally norms are socially acceptable and can be problematic for people who 
behave in nonconformity with them because of risk of garner hatred. Mom-shaming is a term that 
describes the phenomenon when women get criticism and hatred for their act in their role of mother.  
A woman whom has been subject to this shaming, is mother and influencer Ida Warg. 
 
With the purpose of studying norms associated with female role as mother, this paper analyzes the 
visual design and composition of ten photographs posted by Ida Warg to her Instagram. Theories of 

gender and semiotics are used as frameworks, for qualitatively study if Ida Warg mediates her role as a 
mother normatively on her Instagram. The photographs are analyzed according to seven categories 
associated with mothering: Motherhood, Care and raise of child, Traditional nuclear family, Paid 
work, Leisure time, Entourage and Beauty. 
 
Considering the female role as mother, the result shows that historically rooted norms are still a fact. 
This paper argues for Ida Warg both certifying and challenging the social norms associated with 
mothering. Finally, this paper discusses how obsolete norm associated with the female role as mother, 

as a result of cyberhate such as mom-shaming, lingers and prevents gender equality. Henceforth, this 
paper also discusses the power of social media, being both reason why and solution to mom-shaming. 
One solution may be the exhortation of the hashtag #stopmomshaming.

Keywords: cyberbullying, cyberhate, equality, gender, mom-shaming, mommy wars, mother, 

motherhood, norms 

 



 

.  



 

Innehåll 
 
1. Inledning 3 

2. Bakgrund 4 

2.1. Sociala medier 4 

2.1.1. Instagram 5 

2.2. Näthat 6 

2.3. Mom-shaming 8 

2.3.1. Begreppet mom-shaming i Sverige 8 

2.3.2. Orsaken till mom-shaming 9 

2.4. Influencern Ida Warg 11 

3. Syfte och frågeställning 12 

3.1. Problemformulering 12 

3.2. Syfte 12 

3.3. Frågeställning 12 

4. Tidigare forskning 13 

4.1. Kvinnors roll i hemmet 13 

4.2. Kvinnors framställning i medier 18 

5. Teori 22 

5.1. Semiotik 22 

5.1.1. Denotation och konnotation 22 

5.1.2. Förankring och avlösning 22 

5.2. Genus 24 

5.2.1. Norm 26 

5.3. Bildgrammatik 28 

6. Metod 30 

6.1. Kvalitativ textanalys 30 

6.2. Semiotisk metod 30 

6.3. Urval, avgränsning och material 31 

6.4. Tillvägagångssätt 33 

6.5. Analysschema 34 

6.6. Metodkritik 34 

6.7. Tillförlitlighet 35 



 

7. Resultat 36 

7.1. Ida Wargs framställning av sin roll som mamma på Instagram 36 

7.1.1. Moderskap 36 

7.1.2. Omsorg och uppfostran 38 

7.1.3. Traditionell kärnfamilj 40 

7.1.4. Betalt arbete 42 

7.1.5. Fritid 43 

7.1.6. Miljö 44 

7.1.7. Skönhet 44 

7.1.8. Bildgrammatik 45 

7.2. På vilket sätt bryter eller bekräftar Ida Warg normer i sin bildkommunikation? 46 

8. Diskussion 48 

8.1. Studiens bidrag 54 

8.2. Förslag till vidare forskning 55 

Referensförteckning 56 

Bilaga 1 – Analysschema 61 

 
 

 

 

 

  



 3 

1. Inledning 

”Det här måste få ett slut. Det är mom-shaming. Det är skuldbeläggande utav Sveriges 

kvinnor, och vi ska inte ha mer utav det”, sa Ebba Busch Thor när hon förklarade det nya 

begreppet för svenska folket, hösten 2018 (TV4, 2018, 4 september). Sedan dess har 

begreppet mom-shaming florerat i Sverige och framförallt på sociala medier. Influencers med 

barn och andra offentliga mammor, sägs ha blivit drabbade av mom-shaming – en form av 

näthat då skuldbeläggandet ofta sker genom hatfulla kommentarer på sociala medier. Många 

av de drabbade har valt att ta ställning mot kritiken genom användandet av hashtaggen med 

ett uppmanade budskap: #stopmomshaming (Instagram, u.å.). 

  

Mom-shaming är ett fenomen som belyser många problem med olika perspektiv. Genom att 

traditionella normer tillskrivs rollen mamma, har vi som forskare sett tendenser att mom-

shaming är en form av skuldbeläggande som grundas i normer om genus. Vi har dessutom 

observerat att skuldbeläggningen bland annat uppstår med anledning av att det är personer 

som avviker från normen som får hat, samt de höga krav på en perfekt livsstil som sociala 

medier bidrar med (Coyne et al., 2015; Lövkrona & Rejmer, 2016; Solove, 2007). Mom-

shaming är således en konsekvens av strukturella problem i samhället (Festl & Quandt, 2013; 

Skolverket, 2009), som i sin tur är ett hinder för utvecklingen av jämställdhet, då synen på 

mammor förblir förlegad (Albrechtsson & Otterling, 2017). 

 

Ida Warg är en influencer och offentlig mamma. När hon blev mamma sommaren 2018, fick 

hon plötsligt utstå hat på sina sociala mediekanaler, i form av mom-shaming. Ida Warg 

förklarar att det “blev en plattform för hat och skuldbeläggande av mammor” (Olovsson, 

2018a). I den här studien analyseras Ida Wargs bilder på Instagram, utifrån teorier om genus, 

normer, föräldraskap och kvinnors framställning i medier. Det för att se hur hon framställer 

sin roll som mamma, samt redogöra för på vilket sätt hon bryter eller bekräftar normer. Om 

Ida Warg är normbrytande bekräftas den forskning som säger att det är människor som bryter 

mot normer som blir utsatta för kritik (Friends, u.å.; Lövkrona & Rejmer, 2016; Solove, 

2007). Det är kritik som i det här fallet handlar om rollen som mamma, och som med andra 

ord innebär mom-shaming. 
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2. Bakgrund  

För att kunna lyfta och diskutera kring det omfattande problemet med ‘mom-shaming’, 

behöver studien redogöra för bakgrundsinformation som sträcker sig över ett flertal 

vetenskapliga fält. Nedanstående del syftar till att ge en djupare förståelse för de problem 

som avslutningsvis diskuteras i studien. 

 

2.1. Sociala medier 

Sociala medier innefattar webbplatser vars funktion är att ge dess användare möjlighet att 

nätverka med varandra (McQuail, 2010). Enligt rapporten Svenskarna och internet 2018 

använder 83 procent av den svenska befolkningen sociala medier, och 63 procent använder 

medierna dagligen (IIS, 2018a). På sociala medier står användarna själva för innehållet som 

publiceras och blir på det viset också producenter. Människor kan därmed själva välja hur de 

ska framstå på sociala medier (Quan-Haase & Young, 2010). 

 

Enligt Sarah M. Coyne et al. (2015) kan det aktiva användandet av sociala medier ha positiva 

effekter för människor, exempelvis vad gäller utveckling av vänskap och kärleksrelationer, 

samt möjlighet till ett bredare nätverk av kontakter. Det finns dock även negativa effekter 

med att nätverka online, exempelvis att många människor ofta jämför sig med andras liv på 

sociala medier, samtidigt som de också tenderar att framställa sig som sina bästa jag. 

Jämförelser online kan sannolikt leda till en negativ syn på sig själv och en ökad psykisk 

ohälsa (Coyne et al., 2015). 

 

Genom att människor själva framstår som producenter av innehållet, har användarna av 

sociala medier även stor makt att påverka andra användare (Secher et al., 2016). Den direkta 

kontakten med andra människor gör det svårt att kontrollera spridningen av publicerat 

innehåll, om det inte finns verktyg som blockerar och begränsar (Festl & Quandt, 2013). 
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2.1.1. Instagram 

Instagram är det sociala mediet som har ökat mest i Sverige under 2018 och det används av 

totalt 60 procent av Sveriges befolkning. Instagram används av en större andel kvinnor än 

män, dock ökar männen i sitt användande (IIS, 2018a). Med en mix av orden ”instant” och 

”telegram” skapades namnet Instagram. Resan började den 6 oktober 2010 med grundarna 

Kevin Systrom och Mike Krieger (Instagram Press, 2010, 6 oktober; Internetmuseum, u.å.). 

 

På Instagram har många svenskar blivit världskända genom sina bilder, nya ord som ”selfie” 

har tillkommit i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) och företag har hittat en ny effektiv 

marknadsföringsstrategi med hjälp av samarbeten med digitala influencers (Adweek, 2015, 

14 juli; Internetmuseum, u.å.; SAOL, 2015). I bildtexter på Instagram används hashtags (#) 

för att sprida bilder samt budskap. Hashtaggen #metoo som ledde till revolutionen kring 

#metoo-rörelsen då kvinnor öppnade upp om sexuella trakasserier och övergrepp, spreds 

exempelvis genom bilder på Instagram under hösten 2017 (Börjesson, 2017). 

 

Med Instagrams miljontals användare, medföljer även ett ansvar för att den kommunikation 

som förs via kanalen är trygg. Den 12 september 2016 skrev Systrom ett pressmeddelande för 

att visa att Instagram som företag var medvetna om problemet med kränkande kommentarer. 

Företaget tog nu nästa steg mot att arbeta för att mediet skulle fortsätta vara en positiv plats 

där dess användare kunde uttrycka sig själva, oavsett ursprung, kön, och sexuell läggning. 

Han menade att Instagram under de senaste åren växt enormt med nya användare, men att det 

däribland fanns flera av dessa som råkat ut för elaka och kränkande kommentarer. Instagram 

utvecklade därmed ett verktyg, där användarna själva kunde kontrollera sina kommentarer, 

delvis genom att blockera utvalda användare och delvis genom att skapa filter för att dölja 

stötande kommentarer (Systrom, 2016, 12 september). 
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2.2. Näthat 

Näthat är ett samlingsbegrepp för hot och trakasserier som sker på nätet. Det handlar ofta om 

att “någon skriver en kränkande eller hatisk kommentar till eller om någon” genom sociala 

medier (Polisen, 2018). Begreppet näthat kan definieras som kränkningar från okända 

personer, medan begreppet nätmobbning innebär kränkningar som har skett upprepade 

gånger från personer i ens närhet (Surfa Lugnt, 2013, 26 februari). I den här studien kommer 

begreppet näthat att användas som ett samlingsbegrepp. 

 

Flera forskare menar att hat och mobbning grundar sig i strukturella och systematiska 

problem i samhället, snarare än problem på individnivå (Festl & Quandt, 2013; Skolverket, 

2009). Trots det, studeras traditionellt sett frågor om näthat på individnivå och problemet 

adresseras sällan som ett alltäckande strukturellt mönster (Festl, 2016). På nätet kan en 

person, kravlöst och anonymt, uttrycka hat och kritik mot en annan person utan att ens 

behöva träffa den i verkliga livet (Festl, 2016; Gallardo, 2017). Av de i Sverige som använder 

internet har 14 procent blivit utsatta för näthat någon gång. Det är yngre personer, och då 

framförallt yngre kvinnor, som är mest drabbade av hatet (IIS, 2018b). 

 

Jenny Klefbom, psykolog och sakkunnig om näthat, menar att konflikterna på nätet handlar 

om att människor har svårt att ta in andras perspektiv, och istället drar förhastade slutsatser. 

Hon poängterar även att människor gärna skyller sina problem på yttre faktorer och andra 

människor (Sundberg, u.å.). I The future of reputation: Gossip, rumor, and privacy on the 

internet refererar Daniel J. Solove (2007) näthat till public-shaming, och menar att 

diskriminerande och kränkande kommentarer är ett sätt för människor att korrigera beteenden 

som de anser inte går i linje med samhällets normer. Hatfulla kommentarer bevarar således 

normer eftersom att det som avviker från normerna inte accepteras av samhället och istället 

ses som något onaturligt. 

 

Näthat kan exempelvis handla om individuella normer som relaterar till “rätt” fritidsintressen, 

kläder och musiksmak i redan tidig ålder (Friends, u.å.). Det kan också röra sig om 

strukturella normer som är relaterade till klasstillhörighet, etnicitet och kön (Lövkrona & 

Rejmer, 2016). Den som inte följer dessa oskrivna regler riskerar därför att på något sätt bli 
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utsatt för hat. Forskning som har gjorts om näthat bekräftar att offer för hatet ofta är personer 

som avviker från normer (Festl 2016; Skolverket, 2009; Solove, 2007). 

 

Fotbollsspelaren i det svenska landslaget, Jimmy Durmaz, blev utsatt för näthat i form av 

rasistiska och kränkande kommentarer på sitt Instagram-konto, efter förlusten mot Tyskland 

sommaren 2018. De flesta hatiska kommentarerna kom från unga killar under 18 år som inte 

tänkte på konsekvenserna av sitt handlande på nätet (Rapp, 2018). Enligt internetguiden 

Motverka nätmobbning (Secher et al., 2016) ansåg 65 procent av de unga att det är skillnad 

på att skriva en elak kommentar på nätet, jämfört med att säga samma sak till någon, ansikte 

mot ansikte. Författarna lyfter allvaret med näthat: 

Det pratas om sådant som händer på nätet – och så finns det sådant som händer i 

verkligheten. Då kan det vara lätt att glömma bort att nätet är en del av 

verkligheten. Det som händer på nätet händer på riktigt och är lika verkligt som 

något annat. Bakom alla kommentarer, bilder och chattmeddelanden finns alltid 

en person. (Secher et al., 2016, s. 18) 

 

Enligt Friends nätrapport (Friends, 2017) har 8 av 10 sextonåringar som deltog i rapporten 

någon gång sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet. Genom att “vuxna” personer 

öppet hatar på nätet, legitimerar de också det beteendet, vilket kan leda till att barn och 

ungdomar tror att det är ett okej beteende. Friends (2017) menar att det är de vuxnas ansvar 

att vara förebilder och förebygga dåligt beteende hos barn och unga: ”oavsett om kränkningar 

sker på nätet eller utanför så är de alltid sprungna ur en social kontext, och den är vuxna med 

och skapar” (s. 8). 
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2.3. Mom-shaming 

Fenomenet mom-shaming uppstår när människor, främst mammor, skuldbelägger andra 

mammors livsval (Olovsson, 2018a, 2018b; TV4, 2018, 4 september). Det kan ske överallt, 

både offline, och online på nätet. Mom-shaming kan därför anses vara en form av näthat.  

 

I rapporten Mom shaming or constructive criticism? Perspectives of mothers, har Sarah J. 

Clark et al. (2017) studerat kvinnor som har fått kritik för sitt sätt att vara som mammor. 

Studien grundar sig på svar från 475 mammor som är 18 år eller äldre, som har barn från 0-5 

år. Författarna konstaterar att 6 av 10 mammor någon gång har blivit kritiserade för sina 

livsval de har gjort i rollen som mamma. Enligt studien kommer kritiken i första hand från 

den egna familjen, men mammorna har även upplevt kritik från vänner, andra mammor samt 

genom kommentarer på sociala medier. Kritiken handlar främst om uppfostran, men kritik 

om kost, sömn och amning är också vanligt (Clark et al., 2017). Skuldbeläggningen kan även 

beröra hur mammor bör klä sina barn, fördelning av föräldraledighet, prioritering av fritid, 

samt kravet på ett vackert utseende och ett välstädat hem (Albrechtson & Otterling, 2017; 

Olovsson, 2018a, 2018b; TV4, 2018, 4 september). 

 

2.3.1. Begreppet mom-shaming i Sverige 

Begreppet mom-shaming har uppmärksammats mer och mer i sociala medier i Sverige under 

den senare delen av 2018. Det var Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna, som 

”lanserade” begreppet mom-shaming i svenska medier i samband med partiledardebatterna 

under hösten 2018 (Sjöshult, 2018; TV4Nyheterna, 2018, 3 september). I en intervju förklarar 

Busch Thor mom-shaming: 

Det är det som så många kvinnor blir drabbade utav, när andra tar sig friheten 

att ha synpunkter på hur man lägger upp sitt liv. Det är så många kvinnor som 

har fått lov att höra att man ammar för kort tid, man ammar för länge, man går 

tillbaka till jobbet för tidigt, man är hemma med barnen för länge. Det här måste 

få ett slut. Det är ‘mom-shaming’. Det är skuldbeläggande utav Sveriges kvinnor, 

och vi ska inte ha mer utav det. (TV4, 2018, 4 september) 
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Busch Thor anser att mom-shaming även sker på en politisk nivå, som enligt henne bland 

annat handlar om ifrågasättandet kring den politiska frågan om fri föräldraförsäkring 

(Sjöshult, 2018). I tidningen Mama berättar Busch Thor att hon tycker att “föräldra-

försäkringen borde vara helt flexibel så att föräldrarna ska kunna dela upp dagarna som de 

vill”. Samtidigt poängterar hon att alla vinner på att pappor är hemma en längre tid med sina 

barn, än vad som idag är normen. Dock betonar hon återigen att det bör vara upp till 

föräldrarna att själva bestämma fördelningen av föräldraförsäkringen (Carlgren, 2018). 

  

Många mammor som är bloggare samt influencers har tagit upp problemet med mom-

shaming, och har valt att ta ställning emot det på sina sociala mediekanaler. Hashtaggen 

#stopmomshaming används i många användares bildtexter på Instagram, för att belysa 

problemet (Instagram, u.å.). 

 

2.3.2. Orsaken till mom-shaming 

Mom-shaming är ett relativt nytt begrepp, men åsikter om hur mammor ska uppfostra sina 

barn och leva sina liv är ett problem som funnits sedan långt tillbaka. Tidigare har begreppet 

mommy wars använts, vilket beskriver fenomenet av jämförelsen mellan hemmafruar och 

arbetande mammor, samt ifrågasättandet av varandras livsval (Morgan Steiner, u.å.). 

Begreppet blev stort i USA efter att Leslie Morgan Steiner år 2006 utgav boken Mommy 

wars: Stay-at-home and career moms face off on their choices, their lives, their families. 

Morgan Steiner är författare, bloggare och offentlig talare om bland annat moderskap. Hon 

ser ett problem bland många kvinnor, att de letar efter det som skiljer dem åt, istället för att se 

till det som de har gemensamt (Morgan Steiner, u.å.). 

 

Therese Albrechtson entreprenör, föreläsare och författare har, tillsammans med författaren 

och journalisten Maria Otterling, skrivit boken Dålig mamma eller superkvinna? (2017). Det 

är en bok som, utan att nämna begreppet mom-shaming, handlar om just skuldbeläggning av 

mammors livsval i svensk nutid. I boken intervjuas ett 30-tal framgångsrika mammor i 

Sverige om hur de kombinerar arbetsliv med familjeliv. I dagens moderna samhälle blir 

kraven allt större på hur en kvinna ska vara i sin roll som mamma, samtidigt som kvinnor 

idag vidareutbildar sig i högre grad än män (Albrechtson & Otterling, 2017; SCB, 2018b). 

Albrechtson hävdar att 50-talsidealet är ett faktum: ”vi ska vara mammor likt en hemmafru 
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och samtidigt göra karriär som en affärsman” (2017, 13 december). Samtidigt som en 

karriärsinriktad mamma uppfattas som en dålig mamma då hon inte alltid prioriterar barnet i 

första hand, ses en mamma som är hemma på heltid också som dålig då hon kanske 

överbeskyddar sitt barn (Albrechtson & Otterling, 2017). Författarna poängterar samtidigt att 

en man dock fortfarande kan välja hur mycket papparoll han vill ha, utan att valet ifrågasätts. 

 

Mycket tyder på att det tyvärr är just mammor som kritiserar och motarbetar varandra, och de 

stora förlorarna blir samtliga kvinnor i samhället (Albrechtson & Otterling, 2017). I tidningen 

Mama skriver Karolina Olovsson en krönika om mom-shaming och tar upp olika teorier om 

varför mammor “mom-shamar” varandra: mammor är avundsjuka, utmattade och osäkra. 

Hon poängterar också att ”på samma sätt som mobbare lider av dåligt självförtroende, tror jag 

att mammor tar ut sina egna osäkerheter på andra” (Olovsson, 2018b). Albrechtson och 

Otterling (2017) belyser även att reklam och sociala medier har stor betydelse i uppkomsten 

av kraven och förväntningarna på kvinnor, och poängterar samtidigt att ”normer och 

värderingar ligger djupt rotade i medvetandet” (s. 103). Författarna diskuterar vidare att 

lösningen på problemet med mom-shaming är den fortsatta utvecklingen av kvinnorollen. 

Kvinnor behöver hjälpas åt att utmana normerna i samhället:  

Genom att göra som kvinnor, tycka som kvinnor, ta hand om barn som kvinnor, 

känna som kvinnor och se ut som kvinnor så blir vi bekräftade som kvinnor. Det 

är vår historia och kultur som har satt normen för det. För att få till förändring 

och utveckling krävs det några som tar den rollen. Även om de som går först får 

ta en hel del stryk är det oerhört viktigt att lyfta kvinnor som är banbrytande och 

går sin egen väg. (Albrechtson & Otterling, 2017, s. 123) 

 

Morgan Steiner (u.å.) bekräftar det Albrechtson och Otterling förklarar: “we’d be far better 

off if we supported all good mothering choices. We need to stand up for other moms, and 

stick up for ourselves”. Mammor bör med andra ord stötta varandras val, oavsett om de väljer 

att arbeta eller inte. 

 



 11 

2.4. Influencern Ida Warg 

Ida Warg är 31 år och arbetar som influencer och entreprenör. Hon driver bland annat en 

blogg, en podcast och ett Instagram-konto med nästan 300 000 följare. Hon bor i Stockholm 

med sin man Alexander Warg-Pärleros och son Elvis, som föddes den 29 juli 2018 

(Olovsson, 2018a; Radioplay, 2018, 19 augusti; Warg, u.å., 2018, 17 augusti). 

 

Ida Warg är en av många mammor som har blivit utsatt för mom-shaming. I en intervju för 

tidningen Mama berättar hon att hon aldrig tidigare har upplevt näthat, i form av kränkande 

kommentarer, i sina sociala mediekanaler. Men när hon blev mamma förvandlades bloggen 

till “en plattform för hat och skuldbeläggande av mammor” (Olovsson, 2018a). I Idas och 

Alexanders podcast Sånt är livet berättar Ida att de elaka kommentarerna om hennes 

mammaroll främst skett på bloggen där de allra flesta kommentarer har skrivits av anonyma 

användare (Radioplay, 2018, 19 augusti). Hon har nu tagit ställning mot skuldbeläggandet av 

mammor. I intervjun för Mama berättar Ida Warg vidare att andra mammor kallade henne för 

en dålig mamma och kommenterade att hon var egoistisk när hon lämnade sin 10 dagar 

gamla son, för att få lite egentid (Olovsson, 2018a). Hon har även fått kritik för hets till 

träning, för valet av en likafördelad föräldraledighet, för valet att sluta amma, samt att hon 

ger vegansk kost till sin son, och att hon klär honom i rosa kläder (Olovsson, 2018a; 

Radioplay, 2018, 19 augusti; Warg, 2018, 10 augusti). Ida Warg är tydlig med att hon vägrar 

acceptera mom-shaming. Hon uppmuntrar samtidigt till diskussion kring moderskapet, bland 

annat genom att använda hashtaggen #stopmomshaming (Olovsson, 2018a; Warg, u.å.).  
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3. Syfte och frågeställning 

3.1. Problemformulering 

Normer är underliggande strukturer i vårt samhälle som skapar osynliga regler och avgör vad 

som är normalt och onaturligt. Förlegade normer är ett problem eftersom en person som 

avviker från dem löper stor risk att bli kritiserad. Det gäller både i verkliga livet och på nätet. 

Mom-shaming är ett fenomen som exemplifierar det här problemet. Genom att kvinnor 

kritiseras för sitt sätt att vara som mammor, bibehålls normer och antaganden om genus. 

Mom-shaming är således ett problem eftersom kritiken leder till att synen på kvinnans roll 

som mamma förblir en förlegad norm. 

 

Vi som forskare anser att det är viktigt att studera problemet med mom-shaming för att 

medvetandegöra normernas funktion i samhället. Konsekvensen av starka och traditionella 

normer är att de bibehåller förlegade strukturer och motarbetar utvecklingen av vårt samhälle 

(Butler, 2006; Friends, u.å.; Lövkrona & Rejmer, 2016). Studerandet av normer kopplade till 

fenomenet mom-shaming är tillika ett sätt att bringa kunskap om sociala mediers makt. Med 

den här studien vill vi även diskutera fördelen med att ha ett tydligt begrepp för ett problem, 

exempelvis begreppet mom-shaming. Det för att kunna belysa och diskutera kring problemet 

med att kvinnor kritiseras för hur de är i sin roll som mammor. Vi vill även lyfta makten med 

hashtags på nätet och hur spridningen av hashtaggen #stopmomshaming i sin tur kan bidra till 

kunskap om och en lösning på problemet med mom-shaming. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en influencer framställer rollen som mamma i sin 

bildkommunikation på Instagram. Ida Warg är en influencer som har blivit utsatt för mom-

shaming. Hon har även uppmärksammat problemet om skuldbeläggningen av mammors 

livsval. Mot bakgrund av teorin om att det är normer som ligger till grund för näthat, finner vi 

det intressant att studera hur Ida Warg framställer sin mammaroll i sina bilder på Instagram. 

 

3.3. Frågeställning 

På vilket sätt bryter eller bekräftar Ida Warg normer i sin bildkommunikation? 
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4. Tidigare forskning  

Följande del ämnar till att redovisa den forskning som studien kommer att behandla. 

Eftersom studien syftar till att studera normer, historiskt och kulturellt rotade konventioner, 

måste ett historiskt perspektiv beaktas inom den tidigare forskningen. Inledningsvis 

presenteras en forskningsöversikt av kvinnans roll i hemmet och därefter kvinnans 

framställning i medier. Genom att redogöra för vad som är normativt för kvinnan i sin roll 

som mamma, kan vi som forskare även svara på vad som är normbrytande.  

 

4.1. Kvinnors roll i hemmet 

För att få en bild av varför familjekonstellationen i Sverige ser ut som den gör idag, har vi 

som forskare utökat det vetenskapliga sökfältet till familjesociologi. Det har gjorts en mängd 

nordisk forskning om kvinnors och mäns samlevnad, om hemarbetsdelning och om 

jämställdhet inom familjer (Magnusson, 2006). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning 

inom det här området att det är kärnfamiljen som har varit den vanligaste familje-

konstellationen. Historiskt sett har kvinnorna haft huvudansvaret för barn och hem, och 

männen har haft ansvaret för försörjning av familjen, vilket har bidragit till skapandet av 

normer om hur en mamma bör vara (Bäck-Wiklund, 2012; Magnusson, 2006; Plantin, 2012). 

Stor del av den tidigare forskningen är även riktad mot jämställdhet, vilket är grunden till 

både familjekonstellationen och genus. Vidare konstaterar forskning att det är utomstående 

faktorer, som politik och ekonomi, vilket påverkar och bidrar till utformning av familjen, och 

såldes även bestämningen av kön (Bäck-Wiklund, 2012; Gíslason & Björk Eydal, 2010; 

Plantin, 2012). Genom att beakta tidigare forskning om familjesociologi med ett 

genusperspektiv, skildras de normer som är kopplade till kvinnans roll som mamma.  

 

Hemarbetsdelningen i nordiska barnfamiljer 

Hon, han och hemmet är skriven av Eva Magnusson (2006), legitimerad psykolog samt 

genusforskare, och bygger på ett forskningsprojekt med genuspsykologiska perspektiv på 

vardagslivet i nordiska barnfamiljer. Studien grundas på intervjuer med totalt sextio kvinnor 

och män i Sverige, Danmark och Finland. Deltagarna i studien lever tillsammans och har 

barn, samt tillhör den första generationen som har växt upp med jämställdhet i samhället som 

politiskt mål. Intervjuerna fokuserar på ansvar och fördelning av hemarbete och föräldraskap, 
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samt hur de själva ser sig som föräldrar och jämställt par. De intervjuade paren delades in i 

tre kategorier: ojämn hemarbetsdelning, mellanfördelning, samt jämn fördelning.  

  

Paren som befann sig i kategorin ojämn hemarbetsdelning, ansåg att fördelningen var något 

som hade skett naturligt och inget de hade diskuterat eller reflekterat kring. Den här 

fördelningen var traditionellt könsuppdelad. Paren ansåg att mannen var den som skulle 

arbeta utanför hemmet, där allt handlade om försörjning och om familjens ekonomi. Här var 

mannen den som var mest arbetsorienterad, på grund av eget intresse eller av arbetsplatsens 

krav. Karriär sågs i dessa par som något som bara var för män. Kvinnorna i sin tur sågs som 

barn- och hemmaorienterade, vilket ansågs grundade sig på naturen eller uppfostran. Hur 

mycket kvinnorna arbetade berodde helt på vad familjen hade för krav på deras tid. I dessa 

par var även prioritering av fritid könsuppdelad på ett liknande vis, och det var ofta som 

kvinnorna var dem som fick ge upp sin fritid. Det var ovanligt med konflikter i dessa par då 

de såg diskussioner som något riskabelt. Paren här uppfattade inte den icke jämställda 

fördelningen som ett tecken på ett icke jämställt föräldraskap, utan som ett resultat av 

skillnader mellan män och kvinnor (Magnusson, 2006). 

 

I paren med mellanfördelning hade kvinnan fortfarande huvudansvaret för hemarbetet, men 

mannen hade i sin tur varit mer deltagande. Dock var det här något som fortfarande hade 

fallit sig naturligt och inget de diskuterat, likt paren med den icke jämställda fördelningen. 

Hemarbetsdelningen kunde här bero på vem av mannen eller kvinnan i paret som var mest 

karriärsinriktad, vem som hade det mest lönsamma arbetet eller på personliga egenskaper. 

Det var dock ändå kvinnan som fick anpassa sitt yrkesengagemang till familjens behov. 

Många kvinnor i dessa par tyckte att det var värt att riskera en konflikt med sin partner för att 

få saker gjorda, och det pågick ofta en kamp om frågorna kring jämställdhet och fördelning 

av hemarbetet. Dessa par var därmed i en pågående process, där de var igång med 

förhandlingar om hur deras föräldraskap skulle utformas, könsuppdelat eller könsneutralt 

(Magnusson, 2006). 

 

Paren i kategorin jämn hemarbetsdelning, såg jämställdhet som något nödvändigt för att se 

till familjens bästa och de var inriktade på att skapa rättvisa. Dessa par delade jämnt på 

hemarbete, fritid och föräldraledighet. Dock visar studien att hushållet fortfarande var 
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kvinnans projekt, även om fördelningen var jämn. Ansvar för hemmet sågs därmed 

fortfarande som kvinnogöra. Dessa par hade tidigt enats om att bryta traditionella köns-

mönster och det var vanligt med förhandlingar och diskussioner för att leva upp till den 

ambitionen. De hade ofta en könsneutral syn på kvinnans och mannens egenskaper och 

förmågor. Parens synsätt och val ansågs emellertid som avvikande från omgivningen, och det 

krävdes en ständig medvetenhet för att kunna behålla den könsneutrala synen. Det krävde 

dessutom ständiga förklaringar och rättfärdigande (Magnusson, 2006).  

 

Magnusson (2006) konstaterar att historiskt sett har kvinnors tid och arbetsinsatser varit mer 

anpassningsbara än mäns, men att det har börjat ske små förändringar. Kvinnors 

begränsningar har vidgats om hänvisning görs till att kvinnor idag kan arbeta utanför 

hemmet, samt utbilda sig och ha samma yrken som män. Kvinnors avgränsningar verkar inte 

ha gått igenom lika stora förändringar. Det innebär att kvinnors möjlighet till att själv välja 

sina gränser fortfarande är väldigt begränsad, vilket skapar en komplex situation. ”Det kan se 

ut som om kvinnor i Norden idag får göra precis allt som män får, men att de inte kan räkna 

med att deras närmaste omgivning självklart tar samma hänsyn till dem medan de gör detta” 

(s. 188). Den här situationen har inneburit att kvinnor behövt ändra sitt sätt att vara, medan 

män inte har behövt det. Intervjuerna visade att föräldraskap i huvudsak var en fråga för 

kvinnor. I många av paren fanns det stora skillnader mellan kvinnan och mannen, exempelvis 

frågor som ”rörelsefrihet, egen tid, utrymme för egna fritidsintressen, att kunna låta arbetet ta 

den tid man vill, att kunna säga nej till krav från familjens sida, att kunna glömma att göra 

saker, att den andra tar hand om det man har glömt” (s. 126). Magnusson (2006) menar att 

”individuella skillnader i en grundläggande förmåga orsakar diskrepans på samhällsnivå: 

psykologiska skillnader mellan män och kvinnor ses som orsaker till att kvinnor oftare än 

män har helhetsansvaret för hushållet” (s. 129). Det var ofta i intervjuerna som könade 

obalanser i fördelningen inte verkade vara medvetna för personerna när de samtalade. 

  

Sammanfattningsvis var hushållsarbete, ansvar och överblick ord som var tydligt förknippade 

med kvinnor i dessa intervjuer. Studien kom fram till att skapandet av dagens moderna 

barnfamilj fortfarande grundades mycket på traditionella och begränsande normer, trots att 

jämställdhet är en mycket aktuell politisk fråga. Slutsatsen av studien var att utvecklingen av 

hemarbetsdelningen, samt fördelning av makt, resurser och tid, går långsamt framåt – sett 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Magnusson, 2006).  



 16 

Politik och jämställdhet i barnfamiljer i Norden 

I den samnordiska översikten Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden 

(Gíslason & Björk Eydal, 2010) studeras föräldraledighet och omsorgspolitik i Danmark, 

Island, Norge och Sverige komparativt utifrån ett genusperspektiv. Studien syftar till att svara 

på frågorna varför politiken i länderna ser ut som den gör, samt vad som skiljer. Studien 

syftar också till att medvetandegöra den inverkan politik har på jämställdhet, och således 

bidrar till att eliminera skillnader mellan könen. Resultatet belyser hur det primära 

föräldraskapet oftast associeras till kvinnans roll som mamma, medan mannen associeras med 

det sekundära, samt ansvaret om den ekonomiska och materiella försörjningen. Studien 

konstaterar att politik och ekonomi har stor betydelse för hur den rådande bilden av 

föräldraskap ser ut, men att dessa inte är allena. Andra faktorer i samhället så som 

underliggande samhällsstrukturer och traditionella normer, formar bilden av mamma, pappa 

och familj. Attityder om kvinnor och män på arbetsmarknaden är exempelvis en sådan faktor. 

Studiens resultat är därför ett bevis på att normer måste undersökas för att få förståelse för 

hur bilden av kvinnans roll som mamma skapas. Studien konstaterar dessutom att en 

traditionell könsordning fortfarande ligger till grund varför kvinnor och män tar ut olika 

mycket föräldraledighet. Föräldraförsäkringen är i sin tur en av de främsta orsakerna till ett 

icke jämställt föräldraskap (Gíslason & Björk Eydal, 2010). 

 

Föräldraförsäkringen i Sverige 

Föräldraförsäkringens syfte är “att skapa möjligheter för småbarnsföräldrar att kunna 

kombinera arbete- och familjeliv” (Försäkringskassan, 2013, s. 5). Försäkringen infördes 

1974 i Sverige och var då sex månader lång. Försäkringen har sedan förlängts stegvis och 

föräldrar med gemensam vårdnadsrätt har rätt till totalt 240 dagar vardera, dock minst 60 

dagar var, då dessa är reserverade. År 1995 infördes pappamånaden, som innebar att 30 

dagar var reserverade enbart för pappan (Försäkringskassan, 2013). Sex år senare var 30 

dagar fortfarande den vanligaste längden på ledigheten för svenska män: “det tycks alltså som 

om längden på pappamånaden ganska snabbt blev en norm för vad mödrar och fäder ska 

besluta i de här frågorna” (Magnusson, 2006, s. 62).  

 

I Försäkringskassans socialförsäkringsrapport De jämställda föräldrarna (2013) analyseras 

föräldrar som har valt en jämställd fördelning av föräldraförsäkringen. Syftet var att bidra 
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med kunskap om hur dessa föräldrar använder försäkringen. En fördelning av 40 respektive 

60 procent klassificeras i allmänhet som jämställd. Rapporten är kvantitativ och grundar sig 

på föräldrar med gemensam vårdnad av barn som är födda 2009, och som har tagit ut sin 

föräldraförsäkring under barnets två första år. Samtliga uppgifter är baserade på 

Försäkringskassans register. Resultatet av rapporten visar att den jämställda föräldra-

försäkringen påverkas av om det är mamman eller pappan som förvärvar hushållets 

inkomster. Har mamman en hög inkomst, finns det ändå stor sannolikhet att hon kommer 

vara hemma en längre tid och avstå ifrån en del av sin inkomst. Har pappan å andra sidan 

högre inkomst, visar rapporten att den inte är lika vanlig att avvara. Det här resultatet leder 

till att ifrågasätta argumenten om att mäns höga inkomster är orsaken till avsaknaden av det 

jämställda uttaget av föräldraförsäkringen. Resultatet belyser att det som är mest betydande 

för uttaget är om föräldern är en kvinna eller en man, och inte vilken inkomst respektive har. 

Det är tydligt att kön har stor påverkan på fördelningen av föräldraförsäkringsdagarna 

(Försäkringskassan, 2013). 
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4.2. Kvinnors framställning i medier 

Det finns omfattande forskning om genus och kvinnors framställning i medier. Likaså finns 

det forskning som har analyserat hur kvinnor och män framställer sig själva på sociala 

medier. Emellertid finns det ingen vetenskaplig forskning som har analyserat kvinnors sätt att 

kommunicera sin roll som mamma på sociala medier, med fokus på normer och näthat, eller 

mom-shaming. För att få en övergripande bild av hur mammor framställer sig i olika medier, 

omfattar följande del forskning om framställningen av kvinnor i traditionella medier och 

kvinnors självrepresentation på sociala medier. 

 

Framställning av kvinnor i traditionell medier 

I Anja Hirdmans doktorsavhandling Tilltalande bilder (2002) behandlas frågan om mediers 

förmåga att producera och reproducera normer; föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Avhandlingen är en tematisk innehållsanalys och framställningen av kön i två veckotidningar 

från åren 1965, 1975 och 1995. Den ena tidningen har män som målgrupp, medan den andra 

tidningen har kvinnor. Studien analyserar könen Kvinna och Man med ett genusperspektiv, 

och undersöker hur relationen mellan dem framställs och förmedlas i veckotidningarna. 

Syftet med studien är att få förståelse för hur framställningen av sexualitet, samt relationen 

mellan könen formulerar idéer om genus. A. Hirdman (2002) konstaterar i studien att 

konventioner och regler präglar framställningen av kön, och att kontexten samt den avsedda 

målgruppen spelar stor roll för hur vi människor tolkar dessa. Studiens resultat visar att 

genusordning där kvinnor framställs som underordnade män, finns i veckotidningarna från 

samtliga år. Genusordning gäller både i bilder där målgruppen är kvinnor och i bilder där män 

avses som målgrupp. Framställningen av kvinnor och män skiljer sig dock åt beroende på 

könet på den tänkta målgruppen. 

 

Män framställs som figurer med handling och kontroll i bilder avsedda för både kvinnor och 

män. I bilder för män framställs mannen sällan blickande mot betraktaren och den här 

framställningen understryker att mannens handling är det viktiga. Kvinnor i dessa bilder 

framställs däremot som “kamerans främsta objekt” (A. Hirdman, 2002, s. 259), ofta i en rät 

vinkel, blickandes in i kameran. Det här sättet att framställa kvinnor bjuder in betraktaren att 

ha en nära kontakt med kvinnan. Dock är det kontexten som avgör blickens innebörd. I bilder 

för kvinnor framställs ofta män med blicken mot publiken. Den här framställningen av 
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mannen talar inte för inbjudan. Hans kropp ska snarare ge “löften om handling och kontroll” 

(s. 259). Mannens åtråvärdhet ligger således i vad han har åstadkommit. Framställningen av 

kvinnor i dessa bilder är det stora lyckliga leendet en återkommande konvention, vilket 

traditionsenligt framställer den avbildade som mer objektiv. I studien konstaterar A. Hirdman 

(2002) att kvinnors framställning i skönhetssidor i veckotidningar är säregna. I dessa bilder 

visas kvinnor ofta med ett tomt ansiktsuttryck, utan några direkt uttryckta känslor. Dessa 

bilder tillskrivs funktionen att informera och lära, snarare än att engagera och att skapa 

kontakt. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar A. Hirdman (2002) att bildernas realism är avgörande för hur 

den visuella representationen uppfattas av betraktaren. Kombinationen av “samman-

blandningen mellan realism och det fiktiva/imaginära” (s. 260), skapar en lockelse till den 

konstruerade verkligheten i bilden. De som betraktar bilden jämför sin verklighet med den 

konstruerade verkligheten i bilderna. De representerade könen i bilden blir således till 

verklighetsvridna inspirationsbilder för betraktarna och bidrar till skapandet av genus. Sätt att 

framställa män producerar och normaliserar således vad som anses vara manligt och likaså 

sättet att framställa kvinnor på. Kvinnors kroppsspråk, blickar, ansiktsuttryck och handling 

normaliserar således vad som anses som kvinnligt. 

 

I studien Gender-role portrayals in television advertising across the globe jämför Jörg 

Matthes et al. (2016) avbildningen av kvinnor och män i reklamfilmer på TV från 13 olika 

länder i Asien, Europa och Amerika, utifrån ett stereotypt perspektiv. Studien är kvantitativ 

och innefattar totalt 1 755 filmer. De studerar könet på huvudkaraktären i reklamen, den 

inlästa rösten, åldern på huvudkaraktären, produktkategorierna förbundna till könen, vilken 

miljö reklamfilmen utspelar sig i, samt vilken uppgift den primära karaktären har i reklamen. 

Resultaten jämförs med fasta index om könsfördelning i de olika länderna, för att se om det 

finns någon korrelation mellan hur kön porträtteras i medier och den rådande köns-

fördelningen i landet. Studien konstaterar att könsnormativ avbildning på TV finns i hela 

världen. Kvinnor framställs ofta i en köks- eller badrumsmiljö ihop med produkter 

associerade med skönhet och hushållsarbete, medan män befinner sig i en arbets- eller 

utomhusmiljö tillsammans med produkter associerade med elektronik och bilar. Studien visar 

att normativ avbildning av kön i TV-reklam inte beror på den rådande könsfördelningen i 
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landet, utan snarare på strukturella normer och uppfattningar om hur kön bör vara (Matthes et 

al., 2016). 

 

Kvinnors självrepresentation på sociala medier 

I studien Visual pleasure from motherhood: Alyssa Milano challenging the male gaze, 

analyserar Raeann Ritland (2018) fyra bilder från Instagram-kontot som tillhör Alyssa 

Milano, skådespelerskan och skaparen av tweeten som startade #metoo-rörelsen. Analysen är 

kvalitativ och utgår från teorierna om den manliga och kvinnliga blicken. Bilderna, som har 

fått både positiv och negativ kritik, föreställer Milano när hon ammar sin dotter i olika 

miljöer. Syftet med studien är att bättre förstå allmänhetens blandade syn på bilder där 

mammor ammar sina barn. Resultatet av studien visar att Milano använder visuella element 

från den manliga blicken, den frånvarande kontakten med betraktaren, och kombinerar den 

med kvinnligt innehåll och kvinnliga attribut i sina bilder. Det för att utmana normen om att 

det är något sexuellt med kvinnor som ammar, och istället uppmuntra till att normalisera 

offentlig amning (Ritland, 2018). 

 

I Face it: The impact of gender on social media images undersöker Jessica Rose et al. (2012) 

hur kvinnor och män framställer sig i sina profilbilder på Facebook. Studien är kvantitativ 

och använder sig av en semiotisk metod för att analysera bilder med ett genusperspektiv. 

Totalt analyseras 300 slumpvis utvalda bilder efter åtta kategorier för att identifiera 

stereotypa egenskaper för kvinnor och män: aktiv, attraktiv, underordnad, dominant, 

självständig, känslosam, sexig och passiv (Rose et al., 2012). 

 

Studien visar att kvinnor är mindre ytliga i sättet att framställa sig på i sina profilbilder på 

Facebook än män. Studien visar dessutom hur tecken på dominans och mer visuella känslor 

är vanligare i mäns profilbilder. Kvinnor framställer sig oftare som underordnade, svaga, 

passiva och hjälplösa i sina profilbilder på Facebook jämförelsevis med män. Män visar 

oftare tecken på kärlek, sentimentalitet, omtänksamhet och sympati i sina profilbilder. De har 

också en högre grad av aktivitet i sina bilder jämförelsevis med kvinnor. Resultatet visar 

också att sexighet är mer förenat med mäns profilbilder än kvinnors. Författarna till studien 

diskuterar om resultatet kan bero på att kvinnor inte vill framställa sig som lättsamma och 

promiskuösa (Rose et al., 2012). Trots att studiens resultat visar att mäns profilbilder har 
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starkare korrelation till sexighet, visar den också att kvinnor tar till metoder för att förstärka 

sina kvinnliga attribut på ett mer märkvärdigt sätt än män. Kvinnors profilbilder konnoteras 

således som mer attraktiva än mäns.  

 

Social attraktivitet, samt att bli sedd som attraktiv, är tydliga idéer som är normativt 

associerade med femininitet och kvinnor, argumenterar Rose et al. (2012) avslutningsvis. 

Resultatet går i linje med det som A. Hirdman (2002) konstaterar i sin studie, vilket stärker 

påståendet om att kvinnor normativt ska framställa sig som attraktiva i bilder, samt betonar 

att det är kulturella normer som styr framställningen av kvinnor.  
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5. Teori  

Syftet med följande del är att redogöra för de teorier och verktyg som kommer att tillämpas 

på det empiriska materialet, för att uppfylla studiens syfte. Inledningsvis presenteras teorin 

om semiotik – läran om tecken, därefter ges en djupgående förklaring av genus och dess 

koppling till kvinnans roll som mamma. 

 

5.1. Semiotik 

Studien utgår från teckenläran semiotik. Tecken är mänskliga konstruktioner som kan stå för 

något annat än sin egen första betydelse, då de ”kan representera objekt, situationer, känslor 

och andra fenomen utanför/bortom sig själv” (Jensen & Ulleberg, 2011, s. 71). Den 

sekundära betydelsen ett tecken får för en person, beror på vad personen i fråga har för 

relation till det som tecknet representerar. Med hjälp av semiotiken skapas förståelse för hur 

människor skapar mening, samt tillsammans skapar en kultur. Läsaren av tecken hjälper till 

att skapa betydelsen av texten genom att förmedla sina egna erfarenheter, attityder och 

känslor (Fiske, 2011; Gripsrud, 2011). 

 

5.1.1. Denotation och konnotation 

Bilder, tecken och uttryck uppfattas alltid i två steg av betraktaren, genom den direkta 

betydelsen samt den indirekta betydelsen. I verkligheten uppfattas de två stegen samtidigt och 

ofta omedvetet. Dock kan den indirekta betydelsen variera mellan tid och rum eftersom ett 

uttryck aldrig är fastslaget. Inom den semiotiska teorin kallade Roland Barthes dessa två 

betydelser för begreppen denotation och konnotation. Denotation är det vi människor ser vid 

första anblick och är tecknets uppenbara betydelse, vilken ger en konkret beskrivning av 

innehållet. Medan konnotation, som ordagrant betyder medbetydelse, är då betraktaren 

förbinder och kopplar fenomenet till en vidare betydelse som är kulturellt etablerad och 

kodifierad (Fiske, 2011; Gripsrud, 2011). 

 

5.1.2. Förankring och avlösning 

En bild består av sammansatta element vars betydelse är mycket mer oklar och flytande än 

betydelsen av en litterär text. En bilds betydelse kan därför vara mycket komplex och många 
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gånger är bilder kombinerade med ett verbalt språk för att förtydliga betydelsen (Gripsrud, 

2011). “En förståelse av hur betydelse skapas i medier kan därför inte bortse från bildens 

betydelse, eller snarare samspelet mellan bild och text” (A. Hirdman, 2002, s. 18). Roland 

Barthes skiljer på verktygen förankring och avlösning för att tolka och förstå den verbala 

textens funktion i kombination med bilden. Förankring är den grundläggande funktionen då 

den pekar på syftet och den huvudsakliga betydelsen av bilden. Avlösning är då texten ger 

bilden en ny och vidare betydelse (Fiske, 2011; Gripsrud, 2011). I den här studien används 

dessa verktyg för att analysera bildtextens betydelse för bildens budskap. 
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5.2. Genus 

Genusteori handlar om konstruktionen av könen Kvinna och Man, om historiska och 

kulturella föreställningar och förväntningar av dessa, samt hur sociala roller så som mamma 

och pappa formas efter dessa förväntningar. Genus ger sken av att vara något naturligt 

eftersom det vilar på en ”biologisk deterministisk grund” (Y. Hirdman, 2001, s. 13). 

Genusteori innefattar all den kunskap om kön som är kopplad till biologi. 

 

Problematiken med genus är genusordningen, den kulturellt och socialt rotade utgångs-

punkten att genus är något naturligt och biologiskt, och där Kvinnan anses vara naturligt 

underordnad Mannen. Y. Hirdman (2001) menar att genusordning leder till systematisk 

orättvisa och ökar segregeringen mellan könen. Genusordning uppstår i förhållandet mellan 

feminint och maskulint. Även när det inte finns en visuellt eller verbalt uttryckt 

representation av båda könen, finns det ändå alltid en uttryckt genusordning (A. Hirdman, 

2002). 

 

Familj 

Den västerländska kulturens ideala samt normativa bild av en familj innefattar ”en kvinna 

och en man, som lever tillsammans därför att de älskar varandra och tillsammans tar hand om 

gemensamma barn” (Magnusson, 2006, s. 11). Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) består 

den traditionella kärnfamiljen av “sammanboende par med enbart gemensamma, hemma-

boende barn/adoptivbarn” (1999, s. 11)1. Statistik visar att “sju av tio barnfamiljer är kärn-

familjer, där alla barn är föräldrarnas gemensamma”, och har samma föräldrar ursprungligen 

(SCB, 2016). En rapport från SCB (2018a) visar att var tredje barn lever med båda sina 

föräldrar. Med föräldrar avser SCB (2018a) heterosexuella kvinnor och män som har barn 

ihop. Det råder en allmän uppfattning bland föräldrar och blivande föräldrar, att hemarbets-

delningen och föräldraskapet i familjen ska vara jämställt, men Bäck-Wiklund (2012) 

konstaterar att verkligheten inte ser ut så. Plantin (2012) argumenterar för att anledning till att 

den traditionella synen på kvinnor och mäns ansvarsområden i familjen lever kvar, är på 

grund av att kvinnor och män fortfarande följer traditionella könsmönster när det kommer till 

föräldraskapet; kvinnans roll som mamma, och mannens roll som pappa. 

                                                
1 Den statistik som SCB genomför utgår från heterosexuellt sammanboende, om inte annat anges (1999). 
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Kvinnans roll som mamma 

Enligt Bäck-Wiklund (2012) är politik och kön “självklara analyskategorier för att förstå hur 

kvinnor och män /…/ formar omsorg och föräldraskap” (s. 24). Genusteoretiker hävdar att 

egenskapen mamma är en roll, en kulturell konstruktion med historiska och sociala regler, 

vars tillskrivna värderingar och förväntningar säger hur en kvinna ska vara i rollen som 

mamma (Y. Hirdman, 2001). Trots att förmågan att uppfostra barn är socialt och kulturellt 

betingat och biologiskt sett inte kopplat till något kön, är det traditionellt sett kvinnan som är 

hemma och tar hand om barnen, medan mannen försörjer familjen och gör karriär (Bäck-

Wiklund, 2012; Gíslason & Björk Eydal, 2010; Magnusson, 2006). 

 

Normen kring att vara Kvinna handlar om myten om kvinnans biologi att naturligt vara ”ljuv, 

god, tyst, blyg, ömsint, religiös, asexuell, pryd, ömtålig”, samt passiv och omvårdande. 

Kvinnans fokus är därför skönhet för att hon ska kunna bli vald “inför sitt biologiska öde. Att 

bli mor” (Y. Hirdman, 2001, s. 35). Enligt genusordningen är kvinnans uppgift att föda och 

uppföda, behaga sin man och helhjärtat ombesörja sitt barn (Y. Hirdman, 2001; A. Hirdman, 

2002). Kvinnans roll som mamma förknippas ofta “dels med de biologiska dimensionerna av 

föräldraskapet – sådant som bärandet, födandet och ammandet av barnet”, och dels med de 

kulturella och sociala dimensionerna såsom “omvårdnaden under barnets tidiga år” 

(Magnusson, 2006, s. 156). 

 

Begreppen Kvinnans roll som mamma och Moderskap 

När det talas om kvinnans roll som mamma i studien, syftas det till hennes icke biologiska 

egenskaper, såsom omsorg och uppfostran, och när det talas om moderskap syftas det till 

kvinnans biologiska egenskaper såsom att föda barn och att amma. Rent biologisk är det 

endast kvinnan som kan föda barn, men att ombesörja och uppfostra barn är socialt och 

kulturellt betingat och inte könsrelaterat (Bäck-Wiklund, 2012; Gíslason & Björk Eydal, 

2010; Magnusson, 2006). Kvinnans roll som mamma skiljer sig således från det som kallas 

moderskap (Saldeen, 2013). Dock poängterar Magnusson (2006), att trots att ordet 

moderskap vilar på en biologisk grund, ger det ofta “starka associationer till spädbarn, blöjor, 

amning och föräldraledighet, på ett sätt som faderskap inte har brukat göra” (s. 157). I studien 

skiljs ordet moderskap från adjektivet moderlig, då moderlig är en konnotation, ett intryck 
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och en känsla. En kvinna kan därför genom visuell och verbal framställning upplevas som 

moderlig trots att hon inte innehar ett moderskap. 

 

5.2.1. Norm 

För att få förståelse för skapandet av genus, används normteori som ett verktyg för att belysa 

de sociala och kulturella konventioner som är normativt associerade till genus och kvinnans 

roll som mamma. Normer är osynliga regler, idéer och ideal om hur vi människor förväntas 

vara, hur vi förväntas bete oss och hur vi förväntas att se ut (Bicchieri, 2006; Friends, u.å.; 

Lövkrona & Rejmer, 2016; Magnusson, 2006). 

 

Normer är komplexa och föränderliga, och kan således inte beskrivas till punkt och pricka. 

En norm är föreställningen om det som uppfattas som det normala och skapas i kontrast till 

det avvikande, det onormala (Bicchieri, 2006; Tema Likabehandling, 2012). Normers 

betydelse beror på kontexten och individen – vem som tar till sig dem och vem som tolkar 

dem, samt i vilket sammanhang de uppträder (Butler, 2006; Lövkrona & Rejmer, 2016). 

Normer har en dubbel betydelse som både kan hjälpa och stjälpa. De lär oss både om det 

goda och det onda, och de är viktiga hörnstenar i skapandet av rättvisa och jämställdhet. Vi 

människor behöver normer för att veta “hur vi vill förändra vår sociala värld” menar Butler 

(2006, s. 205). Normer styr således vårt samhälle (Bicchieri, 2006; A. Hirdman, 2002). De 

som följer normer har också makten att upprätthålla eller förändra dem, vilket gäller både på 

individnivå och samhällelig nivå (Tema Likabehandling, 2012). De som bryter mot normer 

riskerar att utsättas för hat eftersom de avviker från det godtagbara (Festl, 2016; Friends, u.å.; 

Lövkrona & Rejmer, 2016; Solove, 2007). Studerandet av normer ger en förståelse för vad 

som är det normativa och det normbrytande, och kan således användas för att få en fördjupad 

förståelse för hat och kränkningar, såsom mom-shaming. 

 

Färger är en del av det visuella språket, och är likt normer kopplade till människors sociala 

kognition och inlärning (Weisgram et al., 2014). I studien The colour of gender stereotyping 

visar Sheila J. Cunningham och C. Neil Macrae (2011) hur färger är grunden till 

applicerandet av könsstereotyper för barn och vuxna. Studien visar hur normativa färger 

kopplade till kön uppträder redan i tidig ålder. Leksaker och kläder för flickor uppträder ofta i 

feminina färger, vanligt i rosa och lila, och för pojkar i maskulina färger som svart, blå och 
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röd (Weisgram et al., 2014). Genom att färgkoda leksaker och kläder i tidig ålder, 

konstitutionaliseras dessa färger och blir normalt associerade till ett visst kön. På det viset 

sätts grunden för människors färgorientering även i vuxen ålder (Cunningham & Macrae, 

2011; Weisgram et al., 2014). 
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5.3. Bildgrammatik  

I boken Reading images: The grammar of visual design tar Gunther Kress och Theo van 

Leeuwens (2006) upp olika teorier inom bildgrammatik. Genom användningen av teorin ges 

en ökad förståelse för bildens funktion och tilltalssätt. Bilden kan antingen påverka och 

engagera, eller erbjuda betraktaren något. Först när bildens funktion är fastställd, vad bilden 

vill göra med oss som betraktare och om bilden är normativ eller inte, kan det redogöras för 

vilken betydelse genus och normer har för skapandet av kvinnans roll som mamma. Enligt 

Kress och van Leeuwens (2006) omfattas bilder av två olika typer av deltagare: de 

representerade deltagarna som avbildas i bilder, samt de interaktiva deltagarna som är 

betraktare av bilder. Det finns tre slags relationer mellan dessa deltagare. Relationen mellan 

de representerade, relationen mellan de interaktiva, samt relationen mellan de representerade 

och de interaktiva deltagarna. 

 

Blick 

När den representerade deltagaren har blicken på betraktaren, etableras en kontakt mellan 

dem, även om det bara är på en imaginär nivå. I första hand skapar blicken en visuell form av 

direkt tilltal, och för det andra utgör den en handling där bilden gör något med betraktaren, 

exempelvis påverkar och engagerar. Den representerades blick kräver att betraktaren träder in 

i en imaginär relation med denne. Exakt vilken typ av relation det är signaleras av exempelvis 

ansiktsuttrycket. Andra bilder tilltalar oss indirekt, då är den representerade deltagaren 

objektet för betraktarens granskning. Ingen kontakt görs och betraktaren blir en osynlig 

åskådare. I en sådan bild erbjuder den representerade något till betraktaren, som ett föremål 

med information och ett objekt som blir betraktat. Här uppstår ingen relation då mötet är 

opersonligt (Kress & van Leeuwen, 2006). 

 

Avstånd 

Avståndet kan förmedla olika typer av relationer mellan de representerade och betraktarna. 

På nära personligt avstånd visar bilden huvudet och axlarna, vilket visar ett möte mellan 

människor som har ett intimt förhållande med varandra. På långt personligt avstånd ser 

betraktaren den representerade från midjan och uppåt. På det här avståndet diskuteras ämnen 

om personliga intressen och engagemang. Vid socialt avstånd ser betraktaren hela figuren på 

den representerade. Här inträffar ett opersonligt möte. Vid formellt avstånd kan betraktaren se 
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överkroppen av minst fyra eller fem representerade personer, samt allt som är längre bort än 

det. Det här är avståndet mellan människor som är och förblir främlingar (Kress & van 

Leeuwen, 2006).  

 

Vinklar 

En horisontell vinkel är en funktion av relationen mellan betraktarens synfält och den 

representerade deltagarens synfält. Bilden kan antingen ha en rät eller en sned vinkel och 

skillnaden mellan dem redogör för graden av involvering och avskiljning i bilden. Den räta 

vinkeln visar att det här är en del av den representerades värld, något betraktaren även är 

involverad i. Den sneda vinkeln säger att bilden visar den representerades värld, något som 

betraktaren inte är involverad i (Kress & van Leeuwen, 2006). 

 

Den vertikala vinkeln är viktig för uttryck, då en hög vinkel gör motivet litet, underlägset och 

obetydligt, medan en låg vinkel ger motivet ett intryck av överlägsenhet, upphöjning och 

triumf. Om en representerad deltagare ses från en hög vinkel, har den betraktande makt över 

den representerade deltagaren. Om den representerade deltagaren ses från en låg vinkel, har 

istället den representerade deltagaren makt över betraktaren. Om bilden är i ögonnivå, är 

vinkeln av jämlikhet och det är ingen maktskillnad inblandad mellan deltagarna (Kress & van 

Leeuwen, 2006). 
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6. Metod 

I följande del presenteras den metod som användes för att svara på frågeställningen, samt 

uppfylla studiens syfte. Därefter följer en utvärdering av studiens urvalsprocess, 

tillvägagångssätt och metodval. 

 

6.1. Kvalitativ textanalys 

Vid kvalitativ forskning av texter läggs vikten vid hur individer tolkar sin sociala verklighet, 

något som har sin grund i hermeneutiken, läran om tolkning (Bryman, 2016; Østbye et al., 

2003). En textanalys kan innefatta både text, bild, tal, samt rörlig bild. Vid en textanalys ställs 

frågor till texten som ska studeras för att försöka finna svar och kan omfattas av flera olika 

teorier, exempelvis semiotik, diskursteori eller retorik. Vilken teori som bör väljas beror på 

vad för typ av text det är som ska studeras, samt vad studien ämnar belysa och undersöka 

(Østbye et al., 2003). I den här studien var det en semiotisk metod som var bäst ägnad, då 

tecknens betydelse genom både bild och bildtext analyserades. 

 

6.2. Semiotisk metod 

I studien användes en semiotisk ansats för att analysera utvalda bilder på Ida Wargs 

Instagram-konto, utifrån ett genusperspektiv. A. Hirdman (2002) konstaterar att genren på 

mediet har betydelse för hur budskap tolkas. Därför studerades bilderna på Instagram-kontot, 

då det är genom bilder som kommunikationen sker med följarna på Instagram. Analysen av 

bilderna kompletterades med en semiotisk läsning av den tillhörande bildtexten för att få en 

ökad förståelse för bildens budskap. En granskande konnotativ läsning av bilderna var 

avgörande för uppfyllandet av studiens syfte eftersom det inte var den manifesta bilden av 

Kvinna och Man som i sig skapar genus (A. Hirdman, 2002). Det latenta budskapet spelade 

roll för denna konstruktionsprocess. Efter den konnotativa läsningen var även Roland Barthes 

verktyg förankring och avlösning tillämpade, för att se vad bildtexten till bilden hade för 

betydelse för konnotationen (Gripsrud, 2011). Med utgångspunkt i de valda teorierna inom 

semiotik, tolkades avslutningsvis det latenta budskapet för att uppfylla studiens syfte om att 

redogöra för vilka normer om mammarollen som dolde sig i bilderna. 
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6.3. Urval, avgränsning och material 

Urvalet av det empiriska materialet för den här studien baseras sålunda på subjektivitet. 

Enligt Denscombe (2018) är ett subjektivt urval lämpligt för en kvalitativ studie eftersom det 

möjliggör för forskarna att handplocka empiri efter vad de anser är relevant för syftet. Ett 

explorativt urval där det empiriska materialet väljs efter relevans är lämpligt för den här 

studien, då syftet är att belysa en till viss del outforskad problematik inom det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga fältet (Denscombe, 2018).  

 

Vi som forskare ville med ett intressant exempel belysa normers roll för näthat, samt den 

traditionella synen på mammarollen. I studien utgår vi från, med belägg från tidigare 

forskning, att en mamma som har blivit utsatt för mom-shaming, är en mamma som bryter 

mot normer på något vis. Vi bedömde att Ida Warg var ett lämpligt studieobjekt för studien 

eftersom hon är en mamma som har blivit utsatt för mom-shaming och som även har tagit 

ställning emot det. Vi fann det därför intressant att undersöka hur Ida Warg kommunicerade 

normer associerade till kvinnans roll som mamma genom sina bilder på sitt Instagram-konto. 

Av det sammanlagda antalet inlägg2 på Ida Wargs Instagram-konto valdes totalt tio bilder ut. 

De utvalda bilderna utgör den primära empirin för studien. En analys av de tillhörande 

bildtexterna är komplement till analysen. Bildtexten är därför att anse som den sekundära 

empirin. Studerandet av emojis i bildtexterna uteslöts från analysen eftersom dessa är 

symboler som går att tolka på olika sätt.  

 

För att undvika urvalsfel och snedvridning satte vi upp en strategisk urvalsram för vad som 

skulle få ingå i det empiriska materialet (Denscombe, 2018). Dessa ramar mynnade ut i totalt 

fem kategorier, vars kriterier grundades i forskning om genus och normer: Moderskap, 

Omsorg och uppfostran, Traditionell kärnfamilj, Betalt arbete, samt Fritid. För att stödja 

urvalet av empiri användes forskning som fastslagit ämnen som ofta diskuterats i samband 

med kvinnans roll som mamma, samt ämnen som mammor ofta blir “mom-shamade” för. För 

att en bild skulle få ingå i urvalet sattes även tydliga krav upp. Ett krav var att bilderna skulle 

vara begränsade till tidsperioden som representerade Ida Wargs roll som mamma, med andra 

ord inga bilder som var publicerade innan hon blev mamma. Bilder som var sponsrade 

                                                
2 Antalet inlägg är konstant och skiftar med tid. Det sammanlagda antalet inlägg på Ida Wargs Instagram-konto 
den 28 januari 2019 är 3 865 stycken. Med inlägg menas både bilder och videor. 
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uteslöts från urvalet, eftersom de hade ett tydligt kommersiellt syfte och inte representerade 

Ida Wargs personliga bild av rollen som mamma. Dock med undantag för kategorin Betalt 

arbete. Här valde det att ta med en bild där Ida Warg gjorde reklam för sin podcast i bild-

texten, eftersom arbetet som influencer bland annat innefattar att producera en podcast och 

marknadsföra den genom Instagram-kontot (Radioplay, 2018, 19 augusti; Warg, u.å.). Ett 

ytterligare krav var att samtliga bildtexter till bilderna på något vis skulle handla om kvinnans 

roll som mamma, och följaktligen vara förankrad i någon av de fem kategorierna för att få 

ingå i urvalet. 

 

Valet av empiriskt material var från början inte bestämt vilket innebar problem i den 

inledande fasen av studiens urvalsprocess. Urvalet startade utifrån kommentarer till bilderna 

på Ida Wargs Instagram-konto som innehöll hat eller kritik angående mammarollen. Vi insåg 

dock att den valda urvalsprocessen ej var lämplig för att uppfylla ett resultat med hög 

tillförlitlighet, eftersom vi inte kunde utesluta om Ida Warg tagit bort kommentarer. Vi fick 

också bekräftat att de flesta elaka kommentarerna om Ida Wargs roll som mamma har skrivits 

i kommentarsfältet på hennes blogg, samt att elaka kommentarer på hennes Instagram-konto 

inte har varit lika vanligt (Radioplay, 2018, 19 augusti). 
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6.4. Tillvägagångssätt 

Det första steget i en vetenskaplig undersökning är att fastställa den grupp av fenomen 

studien syftar till att undersöka (Bryman, 2018). Vi som forskare började därför med att 

etablera en strategisk urvalsram i form av kategorier med specifika kriterier som grundade sig 

i forskning kopplade till kvinnans roll som mamma. Hartman (2004) menar att kategorier 

“hjälper oss att tolka och förstå de företeelser vi är intresserade av” (s. 287). Kategorierna 

användes för att fastställa de analysenheter som skulle ingå i analysen. Därefter analyserades 

de utvalda bilderna från Ida Wargs Instagram-konto. Samtliga bilder i varje kategori 

studerades var för sig enligt teorier om denotation, konnotation och bildgrammatik. Bildens 

tillhörande bildtext studerades med hjälp av verktygen förankring och avlösning för att 

redogöra för dess betydelse för bildens budskap. Därefter utformades ett analysschema 

utifrån samtliga kategorier för att tydligt sammanställa den kvalitativa analysen. 

 

Under den konnotativa analysen av bilderna upptäckte vi att miljö och skönhet var två 

återkommande faktorer som påverkade bildens budskap. För att tydligare visa på faktorernas 

betydelse adderade vi därför Miljö och Skönhet som specifika kategorier i analysschemat. 

Både Y. Hirdman (2001), A. Hirdman (2002) och Butler (2007) understryker att miljö och 

skönhet är två viktiga faktorer vid studerandet av genus. Enligt genusteorin är kvinnan 

normativt förknippad med skönhet. Miljön är av stor betydelse för den konnotativa läsningen 

eftersom ett tecken alltid uppträder i en kontext, en miljö som influerar dess konnotation. 

 

För att avslutningsvis kunna svara på studiens frågeställning, samt uppfylla syftet, samman-

ställdes resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning i en sammanfattande resultat-

del. Bryman (2018) rekommenderar att särhålla resultat och diskussion för att framställa ett 

generellt och tydligt resultat. Resultatet av analysen presenteras därför i en egen del utifrån de 

analyserade kategorierna. En mer övergripande diskussion om studiens resultat i förhållande 

till ett större samhälleligt perspektiv redovisas i studiens avslutande del. 
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6.5. Analysschema 

För att det empiriska materialet ska bli lätt att överskåda är det till stor fördel att redovisa 

analysen i en tabell (Hartman, 2004). Vi som forskare valde att följa dessa rekommendationer 

då sammanställningen av samtliga analyser blev mer tydlig. I analysschemat gjordes ett 

referat av analysen efter de olika kategorierna. Analysen presenteras sammanfattningsvis i 

analysschemat enligt verktygen denotation, konnotation, förankring, samt avlösning. 

Materialet återfinns numrerat löpande under resultatdelen och analysschemat finns bifogat 

som Bilaga 1. 

 

6.6. Metodkritik 

Genom att utföra en semiotisk analys där bilder tolkas i form av tecken, vilka oftast är 

kulturellt bestämda, är det viktigt att forskaren inte låter tolkningen påverkas av sin egen 

subjektiva uppfattning. Det är dock svårt att helt undvika en subjektiv uppfattning vid en 

kvalitativ tolkning, då dessa tolkningar alltid är unika samt kan påverkas av forskarens egna 

erfarenheter. Kvalitativa semiotiska analyser kan därmed inte ge samma slutresultat varje 

gång. Det ska också nämnas att det finns en stor sannolikhet att det slutgiltliga analys-

resultatet kan få ett annat utfall om studien skulle ha gjorts i en annan kultur eller i en annan 

tidsperiod (Bryman, 2016; Østbye et al., 2003). 
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6.7. Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten vid en kvalitativ studie består enligt Bryman (2016) av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Vid 

analyser av en social verklighet med många beskrivningar, är trovärdigheten i studiens 

resultatdel det som avgör hur andra människor väljer att tolka den. För att skapa en 

trovärdighet krävs det dels att studien utförts enligt de regler som finns, samt att personer som 

är en del av den sociala verkligheten som tolkats kan bekräfta forskarens uppfattning. En 

kvalitativ studie har som tendens att fokusera på kontexten av den sociala verklighet som 

tolkas. Genom ”täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur” (Bryman, 2016, s. 

468), kan läsaren av studien bedöma om resultatet är överförbart till en annan miljö och 

sammanhang. Pålitlighet för studien motsvarar att alla faser i forskningsprocessen är korrekta 

och kan redogöras. Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskaren ska så gott 

det går ha agerat utifrån ett objektivt perspektiv. Forskaren ska inte medvetet ha påverkat 

resultatet av undersökningen med personliga värderingar (Bryman, 2016).  

 

Vår studie uppfyllde de ovanstående kriterierna, då vi som forskare tydligt och genomgående 

har beskrivit och motiverat vår forskningsprocess i texten. För att öka trovärdigheten och 

minska tolkningens subjektivitet har vi tagit stöd från flertalet forskare för att styrka studiens 

resultat. Magnusson (2006) bekräftar att det dessvärre är svårt att vara trovärdig när en 

forskare tar sig an ett laddat kunskapsfält. Det är något som vår studie var ett fall av, eftersom 

den delvis behandlade ämnen som större delen av befolkningen har åsikter samt erfarenheter 

om, nämligen föräldraskap, jämställdhet samt normer. 
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7. Resultat  

I följande del presenteras analysen i ett sammanställt resultat. En mer omfattande 

redovisning av analysen återfinns i analysschemat (se bilaga 1). Resultatet presenteras enligt 

varje enskild kategori och i en avslutande del besvaras frågeställningen. 

 

7.1. Ida Wargs framställning av sin roll som mamma på Instagram 

7.1.1. Moderskap  

Bild 1      Bild 2
 
Hämtade från Ida Wargs Instagram-konto. 
Uppladdade den 1 augusti 2018, respektive den 29 november 2018.
 

I bilderna som konnoterar Moderskap ger Ida Warg ett intryck av att vara moderlig i sin roll 

som mamma. Det intygas av bildernas grammatik som visar att hon genom sitt kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och sin blick, har en personlig och kärleksfull relation till sitt barn. Den 

konnotativa läsningen av kvinnans framställning i dessa bilder är normativ, eftersom hon 
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bekräftar normen om att mammarollen är det som fullgör kvinnans biologiska syfte och 

bringar henne oförneklig lycka i flera av bilderna (Y. Hirdman, 2001). 

 

Enligt Kress och Van Leeuwen (2006) sätter den låga vinkeln och kvinnans ansiktsuttryck i 

Bild 2 kvinnan i en maktposition. Kvinnan har ett tomt ansiktsuttryck, vilket enligt A. 

Hirdman (2002) har funktionen att informera och lära, snarare än att skapa en nära relation. 

Kombinationen av dessa skiljande intryck av kvinnan gör bilden särskilt komplex då den 

visar tecken på sensualitet, samtidigt som den konnoterar till moderskapet. Kvinnan bekräftar 

normen om att hennes plats är i köket, samt normen om att kvinnans skyldighet är att vara 

vacker. Hon utmanar samtidigt, genom sitt kroppsspråk och sin blick, normen om att kvinnor 

bör amma på naturlig väg. Det här resultatet liknar det som Ritland (2018) kommer fram till i 

sin studie om offentlig amning. 

 

Det sammanställda resultatet av analysen visar att Ida Warg gör en biologisk koppling till 

Moderskap i flera av bilderna, vilket stärker den moderliga konnotationen. I de bilder där hon 

inte gör någon biologisk koppling till moderskapet, är det istället kulturella och sociala 

konventioner som konnoterar att hon är mamma till sitt barn. I bilder där barnet inte deltar 

visuellt, är tecken som tyder på att Ida Warg är en mamma i avsaknad.  



 38 

7.1.2. Omsorg och uppfostran 

Bild 3      Bild 4

Hämtade från Ida Wargs Instagram-konto. 
Uppladdade den 8 augusti 2018, respektive den 30 augusti 2018.
 

I bilderna som konnoterar Omsorg och uppfostran bekräftar Ida Warg normen om den 

traditionella kvinnans roll som mamma. Framställningen av kvinnan konnoterar att hon 

prioriterar sitt barn, och relationen dem emellan. Resultatet går i linje med det Magnusson 

(2006) konstaterar i sin studie om hur kvinnor normativt prioriterar sitt barn före arbete och 

fritid. Fönstret i bakgrunden i Bild 3 konnoterar ett kors mellan kvinnan och barnet i bilden, 

vilket är symbolen för kristendomen. Kristendomen är i sin tur starkt förknippad med 

traditionella normer (Gíslason & Björk Eydal, 2010), vilket bidrar till stärkandet av 

konnotationen till den traditionella mammarollen. 

 

Analysen visar att Ida Warg inte lägger någon könsvärdering i färger på barnkläder. Hon klär 

sin son i färger och mönster som traditionellt sett inte associeras till det manliga könet, 

exempelvis färgen rosa och mönster med hjärtan, vilket bryter mot normen om att pojkar ska 

bära blått. Dock klär hon sin son även i färger som traditionellt anses som maskulina samt i 
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neutrala modeller och färger som inte är normativt associerade till något kön (Cunningham & 

Macrae, 2011; Weisgram et al., 2014). Sammanfattningsvis visar analysen att färgerna på 

barnets kläder ibland är normbrytande, men att själva klädesplaggen i sig är normativa. Ida 

Warg hade upplevts som mer normbrytande om hon exempelvis skulle ha klätt sin son i en 

klänning med strumpbyxor och med en rosett i håret. 
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7.1.3. Traditionell kärnfamilj 

Bild 5      Bild 6

Hämtade från Ida Wargs Instagram-konto.  
Uppladdade den 14 augusti 2018, respektive den 9 december 2018.
 

Ida Warg visar upp en traditionell normativ bild av kärnfamiljen. Det syns bland annat på 

hennes ansiktsuttryck, blick och kroppsspråk, och bekräftar således normen om kvinnans 

traditionella roll som mamma. I bilderna som konnoterar Traditionell kärnfamilj bekräftas 

normen om att den optimala familjekonstellationen är en traditionell kärnfamilj (Butler, 2007; 

Magnusson, 2006; SCB, 2018a). Resultatet bekräftar således den forskning som visar att 

kvinnor är traditionella i rollen som mamma (Bäck-Wiklund, 2012; Magnusson, 2006; 

Plantin, 2012). Både kvinnans vigselring, som konnoterar att hon är gift eller förlovad, och 

framställningen av familjen i en traditionell miljö, stärker konnotationen till den traditionella 

kärnfamiljen ytterligare. 

 

I samtliga bilder som konnoterar till den traditionella kärnfamiljen, framställs kvinnan som 

traditionell i rollen som mamma. Det här resultatet influeras av att det finns en latent 

genusordning i bilderna som visar att kvinnan är underordnad mannen. Framställningen av 
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mannen är normativ då han framställs som fadern som skyddar sin familj, sålunda den som 

har den högre maktpositionen i familjen (Y. Hirdman, 2001; Magnusson, 2006; Rose et al., 

2012). Ida Warg håller i barnet medan fadern håller om henne och barnet, vilket bekräftar 

genusordningen. Hon återger en faderlig bild av sin man i sina bilder. Hon framställer honom 

som en trogen fadersfigur som är lycklig av att vara pappa och make, vilket syns på hans 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och blick. Det här sättet att framställa män på i familje-

sammanhang visar A. Hirdman (2002) i sin studie är normativt, vilket stärker konnotationen 

till den traditionella kärnfamiljen ytterligare. 

 

Eftersom Ida Wargs roll som mamma framställs som normativ i de analyserade bilderna, 

konstaterar således resultatet att faderns ansvarsområde inte inkluderar omsorg och ansvar av 

barn och hem. Framställningen av hennes föräldraskap är därför normativt eftersom fadern är 

den som arbetar, eller ägnar sig åt sina fritidsintressen, och mamman är den som är hemma 

med sitt barn. Det här resultatet bekräftar det Gíslason och Björk Eydal (2010), Y. Hirdman 

(2001) och Magnusson (2006) säger om normen om kvinnans roll som mamma är starkt 

förknippad med det primära föräldraskapet, medan mannens roll som pappa är förknippad 

med det sekundära. 
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7.1.4. Betalt arbete 

Bild 7      Bild 8

Hämtade från Ida Wargs Instagram-konto. 
Uppladdade den 15 november 2018, respektive den 23 augusti 2018.
 

I bilderna som konnoterar Betalt arbete visar Ida Warg att hon prioriterar sitt arbete genom 

att hennes främsta fokus är på något annat än på barnet. Resultatet visar dock att kvinnan, 

samtidigt som hon arbetar, också prioriterar sitt barn eftersom hon har med det i arbets-

relaterade situationer. I dessa bilder är mannen frånvarande och kvinnan befinner sig i 

hemmiljö samt köksmiljö, vilket bekräftar normen om att kvinnan är projektledaren i hemmet 

som konstateras av Gíslason och Björk Eydal (2010), Y. Hirdman (2001) och Magnusson 

(2006). Samtidigt visar analysen att kvinnan arbetar och prioriterar sitt arbete trots att hon har 

ett litet barn. Det här visar, med referens till Magnussons (2006) studie om hemarbets-

delning, att Ida Warg är normbrytande. 
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7.1.5. Fritid 

Bild 9      Bild 10

Hämtade från Ida Wargs Instagram-konto. 
Uppladdade den 20 november 2018, respektive den 11 november 2018.
 

Bilderna i analysen som konnoterar Fritid visar att Ida Warg ger sig själv egentid utanför 

hemmet, utan sin familj, sin man och sitt barn vilket är normbrytande. Par med likafördelad 

fritid sågs som avvikande från omgivningen enligt Magnussons (2006) studie, samtidigt som 

det fanns tydliga mönster mellan en ojämn fördelning i hemmet och att kvinnan gav upp sin 

fritid. Ida Warg underminerar således genus, samt bryter mot normen om att kvinnan inte 

borde prioritera sin fritid före sitt barn, sin man och sitt hem (Y. Hirdman, 2001; Magnusson, 

2006).  
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7.1.6. Miljö 

Resultatet visar att en tydlig miljö har en stor betydelse för bildens budskap och 

framställningen av Ida Wargs roll som mamma. I de bilder där miljön tydligt framställs, 

befinner sig kvinnan i ett kök, ett vardagsrum och ett badrum, vilket enligt Matthes et al. 

(2016) är en normativ framställning av kvinnan. När hon framställs i en hemmiljö är det en 

städad och fin miljö. Miljön konnoterar således att Ida Warg är mån och skötsam om sitt hem. 

Hon bekräftar därför genus genom att uppträda i en normativ miljö som traditionellt sett 

associeras till det kvinnliga könet. Kvinnan framställs som normativ eftersom hon upprepade 

gånger framställer sig i en hemmiljö (Magnusson, 2006; Matthes et al., 2016). 

 

7.1.7. Skönhet 

Ida Warg ger ett kvinnligt intryck i samtliga bilder, då hon uttrycker skönhet och sensualitet 

genom sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck, blick och kläder (A. Hirdman, 2002; Rose et al., 

2012). Trots det visar hennes bildkommunikation att en kvinna i sin roll som mamma inte 

alltid behöver vara tillgjord från topp till tå eftersom hon inte är iordninggjord i samtliga 

bilder. Kvinnan framhäver sina kvinnliga attribut genom att bära smink, ha fixat hår och bära 

kläder som är feminina. Kvinnor framställs ofta i en rät vinkel, med ett stort leende och 

blicken mot betraktaren, vilket stärker normen om kvinnan som objektet. Vårt resultat visar 

att Ida Warg i vissa bilder blickar in i kameran och ler, i andra inte. Hon ser däremot aldrig 

arg ut. Hon är ljuv, god, ömsint och sexuell. Både hennes utseende och handling i samtliga 

bilder bekräftar genus (Y. Hirdman, 2001; A. Hirdman, 2002). I bilder när Ida Warg är 

normbrytande står hon med rak hållning och ser självsäker ut, hon konnoterar en stolthet av 

att vara normbrytande. 

 

När barnet är visuellt representerat i bilden visar Ida Warg inte upp sin kropp på ett sexuellt 

sätt, men hon utstrålar ändå skönhet. Konnotationen av framställningen av Ida Warg bekräftar 

normen om kvinnors skyldighet till attraktivitet, men strider mot normen om att kvinnor ska 

sexuellt behaga betraktaren. Liknande resonemang förs av A. Hirdman (2002) som menar att 

en kvinnas öde är att behaga och uppfostra. Samtidigt visar Ritland (2018) i sin studie att 

kvinnliga attribut som är starkt förknippade med sensualitet kan framstå som icke sensuella 

om de i sin tur uppträder i en icke sensuell kontext. 
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7.1.8. Bildgrammatik 

Resultatet visar att bildgrammatiken har betydelse för hur bildens budskap tolkas, och 

därmed har betydelse för vad bilden vill göra med betraktaren. När barnet är med i bilden är 

det kvinnans och barnets relation som är i fokus; betraktaren är inte en del av deras värld. 

Liknande bildgrammatik kommuniceras i de bilder där familjerelationen är i fokus; här 

saknas också kontakt mellan betraktaren och de representerade. I bilder när kvinnan erbjuder 

betraktaren något, är den vertikala vinkeln hög och hon framställs som underordnad 

betraktaren. I de bilder där kvinnan blickar på betraktaren är det hennes handling som är i 

fokus, här vill hon påverka eller engagera betraktaren. Ibland sker det tillsammans med en låg 

vertikal vinkel, då framställs istället kvinnan som överordnad och är den som har makten 

över betraktaren. Sammanfattningsvis visar resultatet att kvinnan vill erbjuda betraktaren 

något i hälften av bilderna, och i de andra vill hon påverka eller engagera betraktaren (Kress 

& van Leeuwen, 2006). 
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7.2. På vilket sätt bryter eller bekräftar Ida Warg normer i sin 
bildkommunikation? 

Normer har en betydande roll för hur vi människor ser på oss själva, omvärlden och således 

på kön (Butler, 2006). Det är dock inte endast den manifesta bilden på kvinnor och män i sig 

själv som skapar genus, utan även det latenta budskapet spelar en stor roll i skapandet av 

genus (A. Hirdman, 2002). När Ida Warg kommunicerar genom sina bilder till sina följare på 

Instagram ger hon en representation med ideal om hur en kvinna ska vara i rollen som 

mamma, och är således med och skapar dessa (Tema Likabehandling, 2012). 

 

Ida Wargs bildkommunikation visar att hennes uppgift som kvinna är att föda och att 

ombesörja barnet. Genom analysen konstateras det att Ida Warg bekräftar normerna om att en 

kvinna ska prioritera sin roll som mamma och vara en bra hustru. Både Y. Hirdman (2001), 

A. Hirdman (2002) samt Magnusson (2006) bekräftar att en kvinnas uppgift är att behaga, 

vara vacker och sexuellt passiv. Ida Wargs bildkommunikation bekräftar och underminerar 

således genus. Att bekräfta genus är att vara normativ, medan att underminera genus är att 

vara normbrytande (Y. Hirdman, 2001). Analysresultatet kan däremot inte redovisa för om 

Mannen är avgörande för om en genusordning uttalas, eftersom kvinnan är både normativ och 

normbrytande i de bilder där en fadersfigur inte är visuellt representerad. I samtliga bilder 

som analyserats finns dock en underliggande genusordning som styrs av normer, som 

exempelvis påverkas av vad kvinnan gör i bilden och i vilken miljö som hon porträtteras i (A. 

Hirdman, 2002). 

 

Vår analys visar att Ida Wargs roll som mamma innebär att arbeta, ta hand om barn, sköta om 

sitt hem, spendera en stor del av sin tid hemma, vara vacker, behaga, ha fritid utan man och 

barn, samt ansvara för sitt barn. Sättet som Ida Warg framställer sig på går i linje med den 

traditionella framställningen av kvinnan som A. Hirdman (2002) redogör för i sin studie. 

Likaså bekräftar framställningen av Ida Wargs roll som mamma normen om kvinnas öde är 

att bli mamma (Y. Hirdman, 2001), samt normen om att det primära föräldraskapet associeras 

med kvinnan (Magnusson, 2006; Gíslason & Björk Eydal, 2010). Med referens till tidigare 

forskning och till den här studiens resultat, bygger Ida Wargs normativa framställning av 

mammarollen på historiska och kulturella normer. Resultatet av analysen visar att rollen 

mamma således är en social norm som dirigeras efter osynliga regler (Bicchieri, 2006). 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att Ida Warg framställer en tydligt normativ bild av sin 

roll som mamma i sina bilder på Instagram. Främst bekräftas normen om att kvinnan ska 

representera skönhet och attraktivitet (Rose et. al, 2012), samt normen om den traditionella 

kärnfamiljen (Y. Hirdman, 2001; A. Hirdman, 2002; Magnusson, 2006). Diskret utmanar hon 

även förlegade normer om hur en mamma ska leva och ta hand om sitt barn. Dessa normer 

handlar främst om barnets kläder, amning, samt kvinnans fritid och arbete (A. Hirdman, 

2002; Magnusson, 2006; Ritland, 2018). Ida Warg hade kunnat utmana normerna mer 

extremt, på ett mer provocerande sätt i sin bildkommunikation, men vi som forskare tolkar att 

det inte är hennes budskap med bilderna. Resultatet visar att i de bilder som hon är normativ, 

erbjuder hon betraktaren något, samtidigt som hon i bilder med en normbrytande 

framställning av kvinnans roll som mamma, engagerar eller påverkar betraktaren. 

Avslutningsvis kan det konstateras att Ida Wargs budskap är att utmana normer på ett diskret 

sätt genom att exempelvis normalisera rosa kläder på pojkar, utmana normen om att kvinnor 

inte ska kombinera arbete eller fritid samtidigt som hon tar hand om sitt barn, samt utmana 

normen att en kvinna bör amma på naturlig väg.  
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8. Diskussion 

I nedanstående del diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrund, tidigare forskning 

och teori. Diskussionen belyser normer och underliggande strukturer i samhället, politikens 

och sociala mediers makt, samt förväntningar som ställs på mammor i svensk nutid. 

Avslutningsvis presenteras studiens bidrag till forskningsfältet, samt förslag till vidare 

forskning. 

 

Normer och strukturer i samhället 

Vår studie bekräftar teorin om att normer är underliggande strukturer som påverkar 

människor, och således styr samhället (Festl & Quandt, 2013; Skolverket, 2009). Vi 

människor kan inte leva utan dem och vi måste ha normer att orientera oss efter (Butler, 

2006). Studien visar också att människor måste våga ifrågasätta normerna för att samhället 

ska kunna utvecklas, exempelvis normer om vad som är kvinnligt, samt normer som 

beskriver hur en kvinna bör vara i rollen som mamma. Det är även något som Butler (2006) 

understryker i sina reflektioner om normer och genus. Forskning som utförts inom familje-

sociologi visar att både kvinnor och män efterfrågar ett jämställt föräldraskap, men som vår 

studie visar med belägg från tidigare forskning, ser verkligheten inte ut så. Trots att kvinnor 

utbildar sig i högre grad än män i Sverige idag, konstaterar flertalet forskare att normen om 

kärnfamiljen och kvinnans traditionella roll som mamma fortfarande lever kvar (Bäck-

Wiklund, 2012; Gíslason & Björk Eydal, 2010; Plantin, 2012; SCB, 2018b). Vår analys av 

Ida Wargs framställning bekräftar det här konstaterandet. Studien belyser också att de 

traditionella normer, som A. Hirdman (2002) redogjorde för i sin studie för 16 år sedan, idag 

lever kvar i form av osynliga regler för hur en kvinna ska framställa sig i sociala medier. 

 

Analysen medvetandegör de normer som är associerade till kvinnans roll som mamma, samt 

de historiska och kulturella konventioner som ger sken av att vara naturliga. Det är dock inget 

som sker helt naturligt. Med referens till studiens resultat kan vi som forskare konstatera att 

det är viktigt att medvetandegöra normer, dels för att identifiera och utrota förlegade 

antaganden om kvinnligt och manligt, och dels för att samhället ska utvecklas och bli mer 

jämställt. Människor tror att det är de själva som gör sina val, när de i själva verket ofta 

omedvetet följer normer (Albrechtson & Otterling, 2017; Butler, 2006; Y. Hirdman, 2001; A. 

Hirdman, 2002). 
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Den traditionella mamman 

Historiskt sett har familjen styrts av en tydlig genusordning, och traditionellt sett har det varit 

en självklarhet att en mamma ska vara gift, ha huvudansvar för barn och hem, medan en man 

arbetar och står för försörjning (Bäck-Wiklund, 2012; Magnusson, 2006; Plantin, 2012). Vår 

studie om Ida Wargs framställning visar en tydlig traditionell genusordning med köns-

ojämlikheter. Trots att omsorg, uppfostran och försörjning är något som är socialt och 

kulturellt betingat, visar Ida Warg genom sina bilder på Instagram att hon är den av de båda 

föräldrarna som ansvarar för omsorg av barnet, vilket bekräftar genusordningen. Som tidigare 

konstaterats kan en annan person med en indirekt biologisk koppling till barnet, såsom en 

pappa, också ta hand om ett barn (Albrechtson & Otterling, 2017; Gíslason & Björk Eydal, 

2010; Magnusson, 2006). Det föräldraskap som Ida Warg framställer i sina bilder på sitt 

Instagram-konto visar att dessa könsojämlikheter har minskat i många sammanhang, men att 

det snarare handlar om frivillig anpassning, än en fastslagen underordning, vilket även 

Magnusson (2006) poängterar. Tidigare forskning visar att det finns ett tydligt samband 

mellan en icke jämställd fördelning mellan kvinnor och män i barnfamiljer, och att paren inte 

har diskuterat eller reflekterat kring sin roll som förälder och det ansvar som tillkommer 

(Magnusson, 2006). 

 

Flera forskare lyfter att problemet med att föräldraförsäkringen inte delas lika mellan 

föräldrarna, kan vara en anledning till att den traditionella synen på familjen lever kvar, 

såsom kvinnors och mäns ansvarsområden (Magnusson, 2006; Plantin, 2012). Med referens 

till Försäkringskassans rapport (2013), är mannens högre inkomst ändå inte huvudorsaken till 

hur familjer väljer att dela upp ledigheten, utan det är könstillhörigheten som har den 

avgörande betydelsen. Kvinnan har, oavsett inkomst, huvudansvaret för barnet och är därmed 

den som oftast tar ut mest föräldraledighet. Magnusson (2006) förklarar att så länge familjen 

håller ihop, utgör lön och ekonomi inga märkbara skillnader mellan könen. Om familjen 

däremot går isär är det kvinnan som i längden förlorar på att ha tagit ut mest föräldra-

försäkring, om frågan enbart isoleras till den ekonomiska faktorn. Tillika är mannen förlorare 

eftersom uppdelningen resulterar i att mamman får mer tid med barnet, och således får en mer 

nära relation till barnet än vad pappan får. Vårt resultat öppnar upp för diskussion kring dessa 

komplicerade ämnen. Är kvinnor, å ena sidan, naiva då de inte tänker på sitt eget bästa, och 

sin egen framtid? Bör fokus, å andra sidan, istället ligga på relationen mellan båda föräldrarna 

och barnet, sålunda frågan om vad som är barnets bästa? 
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Politikens makt 

Politiken har stor makt då den fastställer lagar och regler i samhället som befolkningen måste 

anpassa sig till, och som vidare leder till att nya normer skapas (Gíslason & Björk Eydal, 

2010). Beslutet om pappamånaden blev exempelvis snabbt en norm för hur familjer borde 

fördela sin föräldraledighet (Försäkringskassan, 2013; Magnusson, 2006). Det är en pågående 

debatt inom politiken som handlar om hur föräldraförsäkringen ska styras. Politikern Ebba 

Busch Thor vill ha en helt flexibel föräldraförsäkring utan öronmärkta pappamånader. Hon 

hävdar att det är mom-shaming på politisk nivå, och menar att politiker inte ska ifrågasätta 

och bestämma över kvinnors val, utan att varje enskild familj själv borde få välja vad som är 

bäst för just dem (Carlgren, 2018; Sjöshult, 2018; TV4, 2018, 4 september). Forskning visar 

dock att människors val ofta är normativa och omedvetna, vilket innebär att kvinnors “frihet” 

i den här frågan kan ifrågasättas (Försäkringskassan, 2013; Gíslason & Björk Eydal, 2010; 

Magnusson, 2006). Politiker kanske borde “mom-shama” mammor, med andra ord ifrågasätta 

kvinnors val, eftersom många kvinnor ofta inte reflekterar över konsekvenserna kring sina 

val? Som tidigare konstaterats är normer underliggande och osynliga regler som bestämmer 

vad människor tycker är rätt och fel, och vad som är normalt och naturligt. Därmed sker 

många val kring föräldraskapet idag fortfarande genom att “det bara blev så”, utan reflektion 

eller diskussion (Magnusson, 2006). Politiker kanske bör sätta vissa ramar för att utmana 

strukturella problem i samhället, som i det här fallet är normer kring synen på mammarollen. 

Det är en svår och laddad diskussion. 

 

Sociala mediers makt 

Visuella representationer har en betydande roll för hur människor ser på sig själva, omvärlden 

och således på kön (A. Hirdman, 2002). Influencers på sociala medier visar ofta upp en 

perfekt, men också fiktiv, bild av sina liv (Coyne et al., 2017). Många influencers fungerar 

därför som förebilder som människor ser upp till. Influencers med tusentals följare har 

således makt att påverka opinionen, sålunda även uppfattningen av genus, vilket också bidrar 

till formandet av genus (A. Hirdman, 2002). Vår studie bekräftar teorin om att sociala medier 

är en del av denna konstruktionsprocess. När Ida Warg kommunicerar genom sina bilder till 

sina följare på Instagram, ger hon en representation med idéer om hur en kvinna ska vara i 

rollen som mamma, och är således med och skapar dessa. Resonemanget om sociala mediers 

förmåga att stärka förlegade normer, används även av Gallardo (2017) och Solove (2007), då 

de konstaterar att människor använder sociala medier för att korrigera beteenden som inte går 
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i linje med samhällets normer och bidrar således till bevarandet av gamla och traditionella 

normer. 

 

Samtidigt som sociala medier i många fall är en stor tillgång, är de sociala plattformarna 

också en av orsakerna till många problem. Mom-shaming existerar både offline och online på 

nätet. Dock har skuldbeläggningen fått mest uppmärksamhet då den har skett online, främst 

då en person kan vara anonym och inte behöver ansvara för sina handlingar (Festl, 2016; 

Gallardo, 2017). Med belägg från forskning om näthat, hävdar vi som forskare att de som är 

ansvariga för de sociala mediekanalerna måste bli bättre på att ta kontroll över de hatiska 

kommentarerna, för att inte hatet får för stor makt och inflytande i samhället. Exemplet med 

hatet mot Jimmy Durmaz på Instagram (Rapp, 2018), visar hur sociala medier kan leda till 

förödande konsekvenser för den som utsätts, liksom konstateras av Gallardo (2017). 

Forskning visar att ungdomar ofta inte tänker på att det som sägs på sociala medier är en del 

av verkligheten (Secher et al., 2016), vilket är något som bekräftas i exemplet med Durmaz. 

Instagram har börjat ta sitt ansvar och skapat blockeringar till kommentarsfälten, vilket är ett 

steg i rätt riktning (Systrom, 2016, 12 september). Friends (2017) lyfter en viktig poäng i sin 

rapport, då ungdomar ofta ser att vuxna beter sig illa på nätet, vilket leder till att det beteendet 

legitimeras bland de unga. Vuxna bör bli mer medvetna om hur de beter sig i offentliga 

miljöer, såsom online på nätet, eftersom det är deras ansvar att vara förebilder och förebygga 

dåligt beteende bland barn och unga, och på så vis undvika dåligt beteende bland människor i 

samhället i stort. 

 

Sociala medier kan även vara ett medel för att nå en lösning på problem, då dessa kanaler kan 

hjälpa till att öppna upp för diskussion. Det kan exempelvis ske med hjälp av olika hashtags 

som bidrar till stor spridning. Mom-shaming är ett nytt begrepp i Sverige (TV4, 2018a). Men 

som både Magnusson (2006) samt Albrechtson och Otterling (2017) poängterar är fenomenet, 

då mammor skuldbelägger varandras val, ett historiskt problem. Det är först nu som 

problemet blir belyst i form av det nya begreppet mom-shaming i Sverige. Genom att sätta 

ord på fenomenet medvetandegörs således problemet med mom-shaming, vilket i sin tur leder 

till att fler människor kan diskutera och ta ställning emot det. Ett annat begrepp som har fått 

stor spridning på nätet, samt har lett till betydande konsekvenser och en jämställdhets-

revolution, är hashtaggen #metoo. Det är ett begrepp som hänvisar till ett historiskt problem, 

men som aldrig tidigare har belysts på det sättet (Börjesson, 2017). Ett annat exempel är 
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hashtaggen #stoppaskitsnacket, med syftet att främja en ny syn på manligheten, och samtidigt 

sätta stopp för kränkningar (Locker Room Talk, u.å.). Kanske kan hashtaggen 

#stopmomshaming få stor spridning och positiva konsekvenser då fler mammor vågar 

använda den, samtidigt som de uppmuntrar till diskussion kring moderskapet och 

skuldbeläggandet? 

 

Den moderna mamman 

När en kvinna blir mamma tillskrivs hon en ny roll med nya förväntningar och normer, 

jämfört med när hon enbart hade rollen Kvinna (Albrechtson & Otterling, 2017; Y. Hirdman, 

2001; Magnusson, 2006). Vi som forskare hävdar att Ida Warg är ett exempel på innebörden 

av att vara en modern mamma, då hon kombinerar traditionella normer samtidigt som hon 

utmanar andra. Analysresultatet visar att hon är medveten om normer och strävar efter att ha 

ett jämställt föräldraskap. Trots att det är 2018 och frågan om jämställdhet är mer aktuell än 

någonsin, visar vår studie det som Magnusson (2006) och Plantin (2012) tidigare har 

konstaterat: när det handlar om föräldraskapet tenderar kvinnor och män att följa traditionella 

könsmönster. Vår analys av Ida Wargs mammaroll exemplifierar likaså att det är en hårfin 

gräns mellan att vara modern och degressiv; att vara normbrytande och normativ. Att vara en 

modern mamma innebär helt enkelt en perfekt balans. Hon ska följaktligen vara lagom 

mycket hemmafru och lagom mycket karriärkvinna. 

 

Mammor “mom-shamar” varandra för att de har svårt att ta in andras perspektiv (Morgan 

Steiner, u.å.; Solove, 2007; Sundberg, u.å.). De jämför sig mycket vilket leder till avundsjuka 

och osäkerhet (Coyne et al., 2015; Olovsson, 2018b). De lever omedvetet efter traditionella 

och konservativa normer och höga krav (Albrechtson & Otterling, 2017; Friends, u.å.; 

Lövkrona & Rejmer, 2016). Många människor förstår inte konsekvenserna av att skriva 

anonyma och kränkande kommentarer på nätet (Friends, 2017; Secher et al., 2016). Av dessa 

konstateranden kan det spekuleras kring frågan om de mammor som “mom-shamar” varandra 

mår dåligt. Vi tror att en förlegad normativ kvinnosyn med fokus på hemmafrurollen, i 

kombination med att kvinnor i högre utsträckning är allt mer karriärsinriktade likt män, leder 

till att kvinnor idag förväntas vara både hemmafruar samtidigt som de ska göra karriär. 

Dessutom i kombination med de höga krav på en perfekt livsstil som sociala medier har 

bidragit till, resulterar i att många mammor inte mår bra idag (Albrechtson & Otterling, 2017; 

Coyne et al., 2015). Magnusson (2006) konstaterade redan i sin studie för 12 år sedan att 
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kvinnors begränsningar hade vidgats på ett positivt sätt, då kvinnor nu kunde arbeta utanför 

hemmet, likt män. Samtidigt konstaterade hon att kvinnors avgränsningar inte hade 

genomgått lika stora förändringar, då hon menade att det inte var självklart att kvinnornas val 

fick positiv respons från den närmaste omgivningen när de gjorde sina val (Magnusson, 

2006). Vår analys av Ida Wargs framställning visar att dessa könsmönster fortlever i dagens 

samhälle. I den här studien kan vi konstatera att hon diskret utmanar vissa förlegade normer 

som är kopplade till mammarollen. Hon har även bekräftat att hon har blivit “mom-shamad” 

för sina normbrytande val som mamma. Det styrker i sin tur att kvinnors val och 

avgränsningar fortfarande inte är självklara i dagens samhälle. 

 

Kvinnor blir bekräftade som kvinnor genom hur de är som kvinnor, och det är därför viktigt 

att hylla de kvinnor som går sin egen väg, liksom Albrechtson och Otterling (2017) och 

Morgan Steiner (u.å.) konstaterar. Flera mammor uttrycker att de gladaste mammorna är de 

som har tid för sina barn och för sitt betalda arbete, samt att moderskap borde förena kvinnor 

och inte dela upp dem (Albrechtson & Otterling, 2017; Morgan Steiner, u.å.; Olovsson, 

2018a). Busch Thor förespråkar att mom-shaming mellan mammor måste få ett slut (TV4, 

2018, 4 september). Balans är nyckeln till ett jämställt samhälle som i sin tur leder till glada 

mammor, vilket även Ida Warg konstaterar i en intervju: 

En glad mamma är lika med en glad bebis. Jag tror på ett jämlikt samhälle där 

både mamman och pappan hjälps åt och tar ansvar för barnet, så att båda har 

möjlighet att fortsätta jobba, eller bara gå iväg en stund för att vara för sig själv. 

Är inte det något vi ska uppmuntra? (Olovsson, 2018a) 
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8.1. Studiens bidrag 

Begreppet mom-shaming är relativt nytt i Sverige, dock har skuldbeläggning av mammors 

livsval pågått under en lång period. Det har gjorts mycket forskning inom ämnen som genus, 

normer, familj, jämställdhet och kvinnors framställning i medier. Det finns även en hel del 

forskning som rör näthat på sociala medier, främst med fokus på barn och ungdomar. Ingen 

forskning har till vår vetskap studerat hur mammor framställer sin roll som mamma på 

sociala medier, och undersökt vilka normer som ligger till grund för framställningen.  

 

Vår uppsats belyser de normer som är kopplade till den traditionella mammarollen, samt 

betydelsen av normer i samband med problemet med näthat. Studien förlänger därmed frågan 

om näthat, till fokus på kvinnans roll som mamma och mom-shaming, vilket inte har studerats 

tidigare. Vår studie bidrar även till kunskap om hur mammor kommunicerar på nätet och i 

sociala nätverk. Studien belyser även sociala mediers makt och utmaning, samt fördelen med 

kunskap om ett begrepp för att belysa ett problem. Studien tillkännager dessutom förståelse 

för den makt och funktion normer har för samhället, och vikten av att de medvetandegörs 

samt ifrågasätts. Det är något som är viktigt för utvecklingen av ett samhälle som står för 

jämställdhet. 
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8.2. Förslag till vidare forskning 

Vår uppsats öppnar upp för vidare forskning på flertalet områden inom fältet. En intressant 

uppföljning av vår studie skulle vara att se om framställningen av Ida Wargs roll som 

mamma på Instagram förändrats över tid. Det skulle även vara av intresse att genom 

intervjuer analysera hur Ida Wargs nuvarande följare uppfattar hennes bildkommunikation, 

samt framställningen av hennes roll som mamma. Sammalunda öppnar vår studie upp för en 

motsatt studie om mannens framställning av rollen som pappa på sociala medier. Här skulle 

frågeställningar om dad-shaming exempelvis kunna användas. Tillika vore en undersökning 

som jämför en kvinnas och en mans framställning av föräldraskapet ett ämne att forska vidare 

kring. 

 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat att diskussioner kring föräldraförsäkringen ofta 

har fokus på ekonomi, och inte fokus på barnens bästa – att ha en nära relation till båda sina 

föräldrar. Vi finner att forskning som analyserar föräldrars medvetenhet i den här frågan 

skulle vara ett komplement och ett bidrag till vårt studieresultat. 

 

Sociala medier är i ständig utveckling och därför vore det dessutom av intresse att studera hur 

dessa medier hanterar och arbetar för att motverka näthat. Likaså forskning om vuxnas roll i 

legitimerandet av hatet. Förslag är också att studera hashtags makt, samt begreppet mom-

shaming och hur det tar sig uttryck i kommentarer på sociala medier. Förslagsvis skulle det 

kunna genomföras en mer djupgående intervjustudie av vad mom-shaming innebär, eftersom 

en klar definition av fenomenet är i avsaknad. 

 

Vi hoppas att vår uppsats kan komma att bringa inspiration för vidare forskning som 

uppmuntrar till en ännu djupare inblick inom dessa viktiga frågor.  
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Bilaga 1 – Analysschema 

D: Denotation, K: Konnotation, F: Förankring, A: Avlösning 

 
 

Bild Moderskap Omsorg & 
uppfostran 

Traditionell 
kärnfamilj 

Betalt 
arbete 

Fritid Miljö Skönhet Bildgram- 
matik 

1 K: En mamma med 
sitt nyfödda barn 
 
F: Moderskap, 
kvinnan är biologisk 
mamma 

D: Kvinnan håller i 
ett barn som ligger 
på hennes mage, de 
har fysisk 
hudkontakt, kvinnan 
blickar ner på det, 
blått tyg runt barnet 
 
K: Kvinnan och 
barnet har en 
kärleksfull relation 
 
F: Kvinnan har en 
kärleksfull relation 
till barnet 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 
 
F: Det finns en 
pappa 

- - D: Vit säng, sladdar 
och slangar. 
 
K: Sjukhus 
 
F: Sjukhus 

D: Kvinnan ler, visar 
sina ben och sitt 
bröst, rosa snodd 
 
K: Kvinnan framstår 
inte som sexuell, hon 
är moderlig 

D: Kvinnan blickar 
nedåt, hennes kropp är 
inte vänd mot 
kameran, långt 
personligt avstånd, 
hög vinkel 
 
K: Kvinnan framstår 
som underordnad, 
betraktaren har ingen 
kontakt och är inte en 
del av kvinnans värld, 
hon erbjuder något 

2 D: Bröstpump som 
sitter om kvinnans 
ena bröst 
 
K: En mamma som 
pumpar sitt bröst för 
bröstmjölk, istället 
för att amma 
 
F: Kvinnokroppen är 
cool genom att 
pumpa bröstmjölk 

K: Inget barn är 
närvarande 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

- - D: Spis, 
mikrovågsugn och 
skåpsluckor, 
porslinsmugg i 
förgrunden 
 
K: Fint och fräscht 
kök 

D: Halvöppen mun, 
nedsläppt hår, svart 
skimrande urringad 
kimono med spets, 
smycken, nagellack, 
ena axeln är bar, 
kvinnan håller 
handen för ena 
bröstet 
 
K: Sensuellt intryck, 
kvinnliga former, 
skönhet, 
självförtroende 

D: Blicken rekat fram, 
kroppen vänd mot 
kameran, låg vinkel, 
långt personligt 
avstånd 
 
K: Kvinnan har makt, 
personlig kontakt med 
betraktaren, hon 
påverkar och 
engagerar 
 
F: Kvinnan har makt 

3 - D: Kvinnan håller i 
ett barn, de har 
fysisk hudkontakt, 
kvinnan blickar ner 
på det 
 
K: Kärleksfull 
relation till barnet, 
håller ömt och 
moderligt, betraktar 
det 
 
F: kvinnan och 
barnet har en 
kärleksfull relation 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

- - D: Ljus bakgrund, ett 
stort fönster 
 
K: Fönsterkarmarna 
framställer ett kors 
mellan mamman och 
barnet 

D: Kvinnan ler, 
utsläppt hår, ljusrosa 
skimrande urringad 
kimono, ring, 
nagellack 
 
K: Kvinnlig, 
skönhet, ej sexuell 
framställning 

D: Bortvänd från 
kameran med blick 
och kropp, långt 
personligt avstånd, 
ögonhöjd 
 
K: Betraktaren har 
ingen kontakt eller 
relation till kvinnan på 
bilden, ingen 
maktskillnad, hon 
erbjuder något 

4 - D: Kvinnan håller 
upp ett barn nära 
ansiktet, rosa 
tygstycke runt barnet 
 
K: Kvinnan har en 
kärleksfull relation 
till barnet. Hon är 
stolt och lycklig 
 
F: Kvinnan visar 
stolt upp sitt barn i 
sina rosa kläder 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

- - D: Vägg av marmor 
och klinker 
 
K: Badrum 

D: Ler, nedsläppt 
hår, visar mycket 
hud, smycken 
 
K: Utstrålar skönhet, 
ej sexuell 

D: Blick mot kameran, 
kroppen snett 
bortvänd, vinkeln är i 
ögonhöjd, långt 
personligt avstånd 
 
K: Ingen maktskillnad, 
betraktaren har en 
personlig kontakt med 
kvinnan, dock inte helt 
en del av kvinnans 
värld, hon påverkar 
och engagerar 

5 K: Kvinnans 
hormonrand på 
magen visar att hon 
har varit gravid 

D: Kvinnan håller 
om ett barn, blickar 
ner på det 
 
K: Mamman håller 
kärleksfullt om sitt 
barn, har ansvar för 
barnet 

D: En kvinna, man 
och ett barn står nära 
varandra, de har 
fysisk hudkontakt. 
Mannen håller om 
kvinnan och barnet, 
kvinnan håller endast 
om barnet 
 
K: En traditionell 
kärnfamilj, kvinnan 
bär vigselring dock 
inte mannen. 
Mannen visar på 
makt. Kvinnan 
ansvarar för barnet. 
 
F: Nybliven familj 

- - D: Svartvit bild, 
mannen har bar 
överkropp, 
mönstrade byxor 
samt nagellack 
 
K: Gammaldags, 
traditionell 

D: Kvinnan ler, 
utsläppt hår, visar 
mycket hud 
 
K: Kvinnlig, vacker, 
traditionell 

D: Kroppen och 
blicken är riktad mot 
barnet, långt 
personligt avstånd, 
ögonhöjd 
 
K: Ingen maktskillnad, 
ingen relation eller 
kontakt, hon erbjuder 
något 
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6 - D: Kvinnan håller i 
ett barn 
 
K: Mamman har en 
nära relation till sitt 
barn, ansvar för 
barnet 

D: En kvinna, en 
man och ett barn står 
nära varandra, 
mannen står bakom 
Kvinnan. kvinnan 
håller om barnet 
 
K: En traditionell 
kärnfamilj som firar 
jul, kvinnan bär 
vigselring dock inte 
mannen. Mannen 
visar på makt, 
faderlig 
framställning. 
Kvinnan ansvarar för 
barnet 
 
F: De firar jul som 
en traditionell familj 

- - D: Gran med 
dekorationer, soffa, 
skålar, mannen har 
nagellack 
 
K: Jul, hemmiljö 

D: Kvinnan ler, bär 
en röd mössa med vit 
kant och vit boll, 
nagellack, ring, 
urringad överdel, 
utsläppt hår 
 
K: Kvinnlig, vacker. 
Kvinnan bär en 
tomteluva 

D: Blicken och 
kroppen mot kameran, 
långt personligt 
avstånd, ögonhöjd 
 
K: Personlig relation 
och kontakt, ingen 
maktskillnad, en del 
av deras värld, hon 
påverkar och 
engagerar 

7 - D: En kvinna sitter 
vid ett bord, ett barn 
ligger i en stol 
(babysitter) på 
golvet, kvinnan har 
ena foten vid barnet, 
barnet bär rosa 
kläder 
 
K: En mamma 
vaggar sitt barn 
medan hon äter ett 
mindre mål mat, 
barnet är inte 
kvinnans fokus 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

K: Kvinnans fokus är 
på datorn, hon 
arbetar och vi ser att 
hon läser mejl 
 
F: Kvinnan arbetar 
hemifrån 

- D: Fönster, bord, 
stolar, växter, 
porslin, mat, dator 
 
K: Hemmiljö, fin 
och fräsch, feminin 
miljö och feminina 
färger 

D: Utsläppt hår, 
visar hud, bär en 
urringad rosa 
klänning med vit 
spets 
 
K: Nattlinne, 
kvinnlig 

D: Blick och kropp 
vänd bort från 
kameran, socialt 
avstånd, ögonhöjd 
 
K: Ingen relation och 
inte en del av 
kvinnans värld, 
jämställd vinkel, 
avståndet leder till ett 
opersonligt möte, hon 
erbjuder något 

8 - D: En kvinna håller 
om ett barn nära 
ansiktet med ena 
handen, barnet bär 
blå kläder med vita 
prickiga kläder med 
ett rosa hjärta på 
ryggen 
 
K: En mamma håller 
om sitt barn, ingen 
ögonkontakt finns 
mellan dem 
 
F: Mamman har 
umgåtts nära sitt 
barn, de har en nära 
relation 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

A: Kvinnan har 
arbetat och varit på 
möten 

- D: Skåpsluckor, 
tvålpump, 
vattenkokare 
 
K: Kök, fräscht och 
rent 

D: Utsläppt hår, ler, 
smycken, nagellack, 
bär en svar och vit 
kortärmad topp i 
med mönster 
 
K: Sensuellt intryck, 
kvinnlig, bär 
myskläder 
 
F: Kvinnan har 
myskläder på sig 

D: Självtagen bild, 
kroppen mot kameran, 
blicken i kameran, 
personligt nära 
avstånd, ögonhöjd 
 
K: Ingen maktskillnad, 
vi är en del av 
kvinnans värld, vi har 
kontakt, hon påverkar 
och engagerar 

9 - K: Inget barn är 
närvarande 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

- K: Kvinnan är med 
tre väninnor, kvinnan 
unnar sig fritid, utan 
man och barn 
 
F: Kvinnan 
prioriterar en rolig 
utekväll med sina 
väninnor 

D: Mörk miljö, fyra 
kvinnor i fokus, fler 
människor i 
bakgrunden, 
dricksglas i händerna 
 
K: Festlig 
tillställning, vinglas 
 
F: Kvinnorna 
befinner sig på en 
festlig tillställning 

D: Ler med tänderna, 
utsläppt hår, 
smycken, urringad 
topp med mönster 
 
K: Uppklädd, 
kvinnliga attribut 
 
F: Kvinnan är 
uppklädd 

D: Blick och kropp 
mot kameran, socialt 
avstånd, ögonnivå 
 
K: Opersonlig kontakt, 
är en del av deras 
värld, ingen 
maktskillnad, hon 
påverkar och 
engagerar 

10 - K: Inget barn är 
närvarande 

K: Ingen fadersfigur 
är närvarande 

- K: Kvinnan är 
uppklädd, har haft 
fritid utan man och 
barn 
 
F: Kvinnan har unnat 
sig fritid 
 
A: Hon ska unna sig 
en myskväll med en 
film 

D: Inomhus, svart 
handväska 
 
K: Hemmiljö, 
kvinnan är bekväm 
med att sitta på 
golvet 

D: Allvarligt 
ansiktsuttryck, 
kvinnan sitter ner, 
utsläppt hår, kort 
kjol och visar hud, 
ring, handen för 
hakan 
 
K: Kvinnlig, 
sensuellt intryck, 
exklusiv handväska, 
uppklädd, trött, svag 
underordnad, passiv 
 
F: Kvinnan är trött 

D: Kroppen snett från 
kameran och blicken 
nedåt åt andra håller, 
hög vinkel, formellt 
avstånd 
 
K: Kvinnan låter sig 
bli betraktad på 
avstånd, hon är 
underordnad, har 
ingen kontakt med 
någon och delar inte 
med sig av sin värld, 
hon erbjuder något 

 


