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Abstract 

 

Our aim with this study was to follow seven mums who are blogging about their everyday life 

and all of them are struggling with different traumatic crisis. Their blogs can also be called a 

personal blog because it contains a high level of self-disclosure to the publics. We wanted to 

examine the fine line between public and private and how the mother balances this line in 

their emotions, intimate stories and their motherhood.    

We used a qualitative method and our texts are from the cyberethnographic field, documents 

that exist on the internet. Our empirical data is taken from seven blogs written by mothers 

because they matched our interest to explore how they write about the most personal thoughts 

in the public sphere.  

In our conclusion we discovered that the mommybloggers use their blogs as a tool to handle 

their situation. In the blogosphere we also found that mothers build a community together 

with the readers and the interaction between them is growing strong. Some of the mothers say 

that through their blogs they can write about subjects that are painful and when they get 

response from readers they feel a little less lonely.  

Our mothers use the private and public line differently and we can see that some of them tell 

us a lot about themselves like their names, their children’s names, pictures, where they live 

and what their daily life is like.  

Key words: mommyblogs, crisis, private and public, motherhood  
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1. Introduktion 
 

En blogg är en dagbok eller en hemsida på internet, där man kan följa människors liv. Bloggar 

har funnits sedan mitten av 1990-talet och enligt New York Times (2005) så skapas en ny 

blogg varje 4,7 sekund. 2005 sattes ordet ”blog” in i den engelska ordlistan skriver Karlsson 

(2007) 

Alla kan skapa en blogg, både politiker, kändisar, företag, privatpersoner och journalister. 

Många bloggar om ämnen så som sorg, mode, nyheter och hur det är att vara förälder. År 

2008 bloggade 5 % av befolkningen, det var en höjning från 2007 då det endast var 3 %. Det 

är framförallt de kvinnliga bloggarna som har ökat i antal och den vanligaste åldern för att 

blogga är mellan 16-25 år (internetstatistik.se 2012-11-01). 

Om en person vill skapa en blogg kan det göras på egen hand. Genom att välja design, lägga 

till bilder, information om vem som äger bloggen sätts den personliga prägeln på sidan. Det 

går även att dela in bloggen i kategorier för att underlätta för läsaren och välja det den vill läsa 

om. Genom bloggen går det att dela media så som bilder och videos. Idag går det även blogga 

direkt ifrån mobilen. Författaren till bloggen skriver olika inlägg och vissa uppdaterar sin 

blogg flera gånger per dag medan andra är mer sparsamma med ett par gånger i veckan. Varje 

blogg har även kommentarsfält under varje inlägg där ens läsare kan få kommentera och ge 

synpunkter på det som skrivs. 

Bloggandet ger oss en inblick i andra människors liv och kan ge oss inspiration, stöd och 

uppmuntran. En annan sida av bloggandet är att det är tillgängligt för alla människor som 

befinner sig på internet och en stor del av det material som en gång infunnit sig på internet 

alltid kommer att finnas kvar. Bilder och inlägg kan lagras och plockas fram av andra 

människor till ändamål som författaren inte tänkt sig. 

Gurak och Antonijevic (2008) skriver att linjen mellan vad som är privat (mitt) och publikt 

(alla) är otydligt. Vi skapar band till författaren och dess innehåll och det kan få oss att känna 

som om vi medverkar i en en-mot-en situation. Bloggarna vi undersöker beskriver privata 

händelser på en offentlig plats som potentiellt är tillgängligt för hela världen. Det privata blir 

således allas angelägenhet och alla har rätt att läsa och kommentera innehållet. Johansson 

(2004) beskriver i sin bok att förr var gränserna mellan privat och offentligt tydligare då det 

privata var kopplat till det fysiska rummet. Så är inte längre fallet och idag sprids våra privata 

liv genom media. Vår nyfikenhet att ta del och läsa om andras liv tycks inte bli mättat. De 
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bloggerskor vi valt ut i vår studie skriver om att ha en fungerande familj, om sorgen, 

skammen och saknaden. Bloggerskorna som vi följer befinner sig i ett skeende i livet där vi 

som socialarbetare kan komma att möta dem. Mitt i sorgen och mitt i kaoset. Vissa av dem 

har träffat socialarbetare eller en kurator och andra uttrycker en vilja att träffa en. Som 

socionomstudenter anser vi att det är en viktig lärdom att alla människor behandlar sina 

privata liv på olika sätt och att vi inte ska gå in med förutfattade meningar. Socialt arbete 

handlar om det sociala och hur vi människor handlar och beter oss. 

1.1 Mammablogg, ett fenomen? 

 

Det finns internetsidor eller så kallade mötesplatser för föräldrar där man kan publicera sin 

blogg till exempel www.minbebis.com. På sidor som blogg.se finns det en startsida där man 

kan leta bland populära bloggar och välja mellan olika kategorier. En kategori är bland annat 

familj och barn där vi efter en snabb överblick ser att mammorna är överrepresenterade På 

hemsidor som alltforforaldrar.se finns det en sida med kategorin bloggar och där kan man 

hitta mer än 30 bloggar med mammor som beskriver deras liv, vardag och bekymmer. 

(Alltforforaldrar.se 2012-11-13).  Googlar man ordet mammablogg får du upp ca 487 000 

resultat (2008-11-13). 

Aimee Morrison (2012) skriver i sin artikel om mammabloggar som ett fenomen i 

bloggvärlden. Det handlar om föräldrarollen och hur mammorna förhåller sig till den. 

Mammorna skriver om sin vardag, händelser och föräldraskapet är deras gemmensamma 

nämnare.  Här kan mammorna hitta stöd i sin mammaroll på en gemensam plattform på 

internet. Morrison kallar det, mammabloggs fenomen, för ”momosphere”.  Antalet mammor 

som skriver, läser och kommenterar bloggar är ofantligt många och det inte går att uttrycka 

hur stort det är. Det är inte ovanligt att de länkar till varandra och på så sätt sprider de 

varandras bloggar och tillsammans bildas ett stort nätverk. 

Mammorna vi valt att använda i vår studie är inte bara mammor mitt i livet utan även en 

person som råkat ut för ett trauma, en kris som starkt präglar deras innehåll i bloggarna. På 

olika sätt uttrycker de en kamp kring vardagslivet, mammarollen och den händelse som 

inträffat.  
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2. Problemformulering 

 

Johansson (2012) beskriver att idag står intima relationer, familj, arbetsliv och karriär i fokus i 

vårt vardagsliv. Han menar att media framställer privata liv för allmänheten och våra liv blir 

allt mer genomskinliga, transparanta och öppnare för dem som är intresserade. Allt 

sammanblandas med offentligheten och vi får en möjlighet att ta del av hur andra människor 

orienterar sig i tillvaron och hur de pusslar ihop livet. Detta innebär, menar Johansson (2012), 

att vi inte bara får en massa ny kunskap utan att vi ständigt har en närvarande och granskande 

blick på oss. 

Som mamma och bloggerska innebär det att de lägger ut sitt privatliv på bloggen och 

innehållet blir granskat av ett okänt antal personer. En öppen blogg kan vem som helst läsa 

och våra mammor använder den för att skriva om sina liv. De berättar om frustrationen och 

känslan av otillräcklighet till sin familj och flera av mammorna beskriver sin blogg som ett 

hjälpmedel, ett stöd att klara av vardagen. 

Kan vi genom att läsa bloggarna se vilka möjligheter som finns för mammorna att bearbeta 

sina krisupplevelser, samt hur de balanserar sitt privatliv mellan det offentliga och privata? 

3. Syfte 

 

Syftet med studien är att studera hur en grupp mammabloggare hanterar kris och sitt 

moderskap i skärningspunkten mellan privat och offentlighet. 

3.1 Frågeställningar 
 

Hur använder sig mammorna av bloggarna och det offentliga rummet för att hantera sin kris?  

På vilket sätt visar mamman gränsen mellan deras privata och offentliga liv? 

Hur beskriver bloggerskorna att krisen påverkar deras roll som mamma? 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Mammabloggar 
 

Då vi letade forskning om mammabloggar fann vi att utbytet var begränsat. Vi har valt ut de 

som vi ansåg vara relevanta för vår undersökning och använt oss av dessa som underlag för 

vår text. Däremot när vi använder sökord som internet, kommunikation, bloggar får vi upp 

fler resultat men vi bedömde att dessa inte var relevanta för oss. Vi sökte i databaserna 

EBSCOHost och Libris, vi använde oss av sökorden mommyblog, mommyblogging, blogs, 

crisis och self-disclosure.  

Den stora bloggsfären är indelad i bestämda grupper och kulturer skriver Morrison (2011) och 

var och en av dessa har skapat deras egna seder och bruk. Normer kring användandet av 

ämnet, uttryckssätt och graden av samspel mellan deltagarna byggs upp under tid. Bloggar 

bildar ett överflöd i olika uppsättningar av personer och identiteter. Man vill som läsare hitta 

kontinuitet i bloggsfären, man dras till bloggar där man är i samma ålder, har barn i samma 

ålder, samma utbildningsnivå eller status. Bloggerskan skriver sin egen historia samtidigt som 

hon både läser och kommenterar andras. Det finns ingen direkt hierarki inom bloggsfären men 

vissa är mer populära och etablerade än andra. 

Som underlag till sin artikel har Morrison (2011) gjort en undersökning där hon har följt 250 

stycken mammabloggar och hon sammanfattar dess innehåll, till vilken publik de har och med 

vilket syfte. Mammorna bestämmer ramarna men tillsammans med läsarna så formas 

innehållet. Målsättningen hos de flesta är att kunna balansera en personlig sårbarhet mot 

fördelen med att faktiskt avslöja en del offentligt. Skribenterna berättar i undersökningen att 

med hjälp av det de delar med sig av, personliga känslor och erfarenheter så växer sig en 

gruppidentitet fram. En känsla av ”vi” och att det är något som dessa mammor tillsammans 

skapar och underhåller. Känslor släpps fria och det utvecklas en slags tillfredsställselse och 

känsla av sammanhang tillsammans med andra skribenter och läsare. Morrison (2011) menar 

att ju mer dessa mammor ger av sig själva desto starkare växer gemenskapen och att den 

sociala interaktionen gynnar bloggarnas subjektiva välmående. Det finns personer som 

kritiserar bloggar som fenomen. De menar att mammorna (och andra bloggare) som driver en 

dagboksliknande blogg kan ses som en självbesatt effektsökare och läsarna kan liknas med en 

fönstertittare och de båda flyr ifrån verkligheten. Det skulle kunna medföra dåliga 
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konsekvenser hos de riktigt insatta bloggerskorna, menar kritikerna, som psykisk isolering, 

förvirrande identitetssökande och brist på realistiska förebilder. 

4.1.1 Identitet 

 

Karlsson (2007) har gjort en undersökning kring varför vi finner det underhållande att läsa 

andras bloggar/texter och berättelser. Hon gjorde en webbundersökning där hon nådde ut till 

673 kvinnor som alla följde någon av Karlssons (2007) tre utvalda bloggar. Läsarna menar att 

dagboksbloggar är mycket mer verkligt än till exempel en självbiografi i bokform, man får ta 

del av deras liv just nu. En del uttrycker att man vill vara uppdaterad och att det är det som får 

kvinnorna att känna sig förenade med varandra. Vi människor dras till det vi kan identifiera 

oss med, förklarar Karlsson, det kan vara omedvetet eller medvetet, men människor vill inte 

känna sig ensamma utan snarare hitta sina jämlikar. 

Det som lockar med personliga ”dagboks” bloggar för både läsare och skribenter anser 

Karlsson (2007) vara möjligheten att hitta igenkännande och identifikation. Människor delar 

med sig och avslöjar personlig info, dagliga händelser, bilder och medvetet eller omdevetet 

skapar de sin unika identitet online. Tillsammans med läsarna bildas en sfär med normer, där 

man läser och skriver till varandra och i det skapas en gruppidentitet. Bloggande är något som 

alltid kommer vara ett fenomen med minst två individer inblandade. 

 

4.1.2 Mellan dig, mig och alla andra 

 

När man bloggar kan det vara svårt att hålla alla delar isär menar Morrison (2011). På samma 

gång är bloggen privat och publikt, individuellt och kollektivt och därför kan bloggar ses som 

något motsägelsefullt. Det är en halvprivat och halvpublik plats. Mammorna väljer ut privata 

delar som de bloggar om men utelämnar andra. Bloggen är potentiellt tillgänglig för alla men 

den kommer aldrig att läsas av så många människor. 

Morrison (2011)  kom fram till att mammabloggare ser sig själva som en skribent och läsare 

samtidigt. Det blir en del av hennes identitet som bloggare. En del bloggare vet att deras 

familj och vänner läser bloggen och de har riktat den till dessa. Endast 16 % i Morrisons 

undersökning svarade att de inte hade en aning om vilka som var deras läsare. Detta pekar på 

att man är (eller tror att man är) medveten om sin publik och att skribenterna förväntar sig 

feedback från sina läsare. 
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4.1.3 Vad de inte säger 

 

Många mammor i Morrisons studie (2011) säger att skillnaden mellan vad man kan skriva och 

inte skriva är hårfin. En del lägger upp strategier för att kunna vara öppna men samtidigt 

kunna vara sitt ”vanliga jag” privat. Morrison (2011) skriver i sin undersökning att det är 

cirka 74 % som är försiktiga med bloggen och dess offentlighet. En del vill inte att bloggen 

ska växa sig för stor då resultatet kan bli att ”fel” personer kommer åt bloggen och innehållet 

(stalkers, pedofiler m.m.). Många använder sig av påhittade alias och byter ut sina barns namn 

så att det inte går att koppla bloggen till dem. En del vill inte att man ska kunna googla deras 

namn och sedan slussas vidare till bloggen. 

Morrison (2010) skriver i en annan artikel att om vi ska förstå anledningen till varför mammor 

bloggar bör vi gå ifrån den virtuella världen och titta på bloggerskans upplevelser offline. 

Detta kan ge oss en bredare förståelse för mammornas sociala och kulturella upplevelse på 

internet. En teori Morrison har är att vi idag bor långt ifrån våra ursprungsfamiljer och att läsa 

och skriva bloggar används som ett alternativt stöd. 

Rebecca Powell (2010) har studerat kring moderskap och om mammor som bloggar. Kraven 

kring moderskapet har förändrats och idag har det utvecklats ett slags ”mammanism” (”the 

new momism” 2010:38). Moderskapet är det viktigaste en kvinna går igenom och idag kan 

det ibland kännas som en tävling där alla har en granskande blick på sig. De perfekta 

mödrarna ger en massa kärlek utan stopp och alltid med ett brett leende på läpparna. De ska 

vara förstående och ha mycket tålamod utan att skryta. Powell (2010) beskriver dagens 

mammanism på detta sätt: 

”with intensive mothering, everyone watches us, we watches ourselves, and other mothers and 

we watch ourselves watching ourselves” (2010:38). 

Powell (2010) har följt tre mammabloggar som publicerar sitt moderskap online, sparar 

detaljer kring deras liv, visar deras åsikter kring semestrar och barnmisshandel. Hon har 

granskat mammornas bloggar och hon menar att deras konstruktion av moderskapet är rörligt. 

Det vill säga att de inte är antingen en god eller en dålig mor och att som mamma kan du både 

känna dig isolerad samtidigt som du befinner dig i gemenskap. Det är en favoritplats samtidigt 

som det liknas med tortyr. Moderskapet är nästintill perfekt samtidigt som det är ett 

misslyckande.  
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En av bloggarna Powell (2010) har följt beskriver moderskapet som en känsla av ensamhet, 

speciellt som ny mamma. Men att denna ensamhet binder mammorna tillsammans. Hon 

menar att det inte spelar någon roll om du är en tonårsmamma, ensamstående eller lyckligt 

gift i 40-årsåldern känslan av ensamhet finns där. Mammorna ska knyta kontakter, 

kommunicera och stötta varandra med den enkla anledningen att de alla är lika ensamma. 

En annan bloggare och mamma som Powell (2010) undersöker beskriver sin kamp mot en 

depression och jobbar med rollen som mamma parallellt. Hon kämpar med varenda vaken 

timme på dygnet och kort efter detta inlägg läggs hon in på en psykiatrisk avdelning. Hon 

beskriver sedan senare i sin blogg om sorgen för det hon missat i hennes dotters första år, till 

exempel de första orden. Hon ser sig själv som en dålig mor men samtidigt har hon dagar då 

hon ser sig som världens bästa mamma. 

En annan mamma som ingått i Powells studie (2010) beskriver i sin blogg om en perfekt dag 

på stranden med sina barn. När dagen är slut berättar hennes son med förtjusning att det var 

precis en dag som denna han hade önskat sig den gången när han och mamma blåst bort fröna 

från maskroser på morsdag. Han frågar sin mamma vad hon hade önskat sig den gången. Hon 

skriver i bloggen att hon tänkte för sig själv att önskningen hon la var att de där jäkla fröna 

skulle blåsa in till grannen och stanna där på grund av att de redan hade alldeles för många av 

det dumma ogräset. Hon får dåligt samvete och tänker på vad hon borde önskat sig. Klart hon 

borde önskat samma som sin son, en perfekt och underbar dag med sina barn. Det som blir 

intressant i dessa mammors inlägg på bloggarna beskriver Powell (2010) i stycket efter att en 

god mamma hade önskat sig något bättre, hon borde ha uppskattat maskrosen eller hon borde 

klara av depressionen och återgå till att vara mamma. Båda kvinnornas blogginlägg handlar 

om ånger, skuldkänslor och en medvetenhet om hur de borde göra. De visar sin ånger genom 

bloggen och genom att offentliggöra det har de framställt sig som en god mor.  

5. Teori 

5.1 Privat och offentligt 
 

Johansson (2004) använder sig av Goffman när han menar att de bakre regionerna i vårt liv är 

våra hem, privata sfär där vi kan vara oss själva, visa upp känslor och problem. I vår främre 

region, det sociala livet, visar vi upp ett välkontrollerat beteende. Idag visas mycket av de 

bakre regionerna upp i de främre. Johansson (2004) skriver att media har tagit över kyrkans 
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roll som kanal för olika bekännelser. I TV-program som dokusåpor, Oprah och Dr Phil visas 

det privata upp på de mest bisarra sätt och det privata offentliggörs. När vi tittar på tv eller 

någon av alla webbkanaler på internet ser vi det sociala livet så som det konstrueras. De 

människor som är objekt för offentlig granskning, frivilligt eller ofrivilligt, måste komma på 

strategier för att behålla sina hemligheter. Johansson (2012) menar att media idag har 

förmågan att ge oss tillträde till nya världar som vi inte haft tillgång till tidigare och det ger 

oss en ökad kunskap och större insyn i varandras liv. Det privata har övergått till att vara en 

offentlig angelägenhet och intresset för andra människor och deras liv är outtömligt. 

Genom att medierna tar upp en enorm del av våra liv raseras gränserna mellan det privata och 

det offentliga och Weintraub (1997) skriver om de två begreppen och hur man kan definiera 

dem. Han menar att begreppen privat och offentlig bör ställas mot varandra som ett 

motsatspar. För att kunna definiera det ena ska de ske i kontrast till det andra begreppet. Detta 

oavsett om de ställs mot varandra för att påvisa en problematik eller som delar av en långt 

framskriden social struktur. De ska sättas in i ett sammanhang, där resultaten av det man 

kommer fram till även ska påvisa kontrasten mellan dem. För att tydliggöra skillnaden 

beskriver Weintraub två grundläggande punkter:  

 Vad är gömt eller borttaget i motsatts till vad som är öppet, avslöjat och tillgängligt. 

 Vad är individuellet och vad är kollektivt. Speglar individen intresset för kollektivet.  

De två punkterna kan gå ihop i vissa fall, de kan även varieras i olika kombinationer.  

Alan McKee (2005) resonerar om att den virtuella sfären inte är en riktig sfär, det är inget 

konkret. Han menar att vi ofta använder metaforer för att göra vår verklighet mer begriplig, 

framför allt när vi använder abstrakta fenomen. Internet är ett fenomen, men cyberspace är 

ingen space. Däremot är det en abstrakt mötesplats där människor skapar ett utrymme för att 

utbyta tankar, idéer, information och känslor. Ett utrymme där besökarna eller deltagarna kan 

hitta gemensamma ämnen att diskutera och hitta lösningar. McKee menar att den virtuella 

världen behövs då vi människor vill vara med och påverka, i världen offline gör vi det genom 

att prata med människor i mataffären och på jobbet om det som händer i vår omvärld. Alla 

dessa möten är en del av den offentliga sfären, lika mycket som det som händer på internet 

också är en del av den offentliga sfären. Genom internet kan många fler människor medverka 

i samma diskussion och informationsutbyte. 
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5.2 Kristeori 
 

Ordet kris kommer från det grekiska språket och betyder avgörande vändning. Cullbergs 

(2004) definition av en psykisk kris innebär när en människa hamnar i en situation där dess 

tidigare psykologiska erfarenheter inte räcker till. Nya metoder kommer att behövas för att 

reda ut den situationen man befinner sig i. Cullberg (2004) skriver inledningsvis att våra liv 

består och präglas av kriser. De är nödvändiga för vår psykologiska och personliga 

utveckling. När vi är med om olika kriser tar sig dessa i olika form så som ängslan, oro, 

nedstämdhet, sömnsvårigheter. 

Cullbergs teori (2004) innefattar fyra aspekter som påverkar oss vid en kris: Den utlösande 

faktorn är en oväntad situation och en yttre omständighet som man inte kunnat påverka, så 

som plötslig sjukdom eller dödsfall. Även avsked från arbete kan ses som ett hot mot ens 

fysiska existens och sociala trygghet. Detta kallas även för trauman. Den andra aspekten är 

hur den påverkar vårt inre och det bagage vi bär med oss. Genom att beakta detta kan vi få 

större insikt om varför vi reagerar på ett visst sätt medan andra reagerar annorlunda på en 

liknande händelse. Den tredje aspekten som påverkar reaktioner i krisen präglas av vår 

aktuella livsituation. Den fjärde aspekten är våra sociala förutsättningar så som familj och 

umgängeskrets. Dessa kan vara avgörande för hur man tacklar en kris. Cullberg (2004) 

betonar att kriserna är en förutsättning för vår utveckling och mognad, samtidigt som det är en 

process som pågår hela livet. 

5.3 Krisen som existentiell utmaning 
 

5.3.1 Självkänsla och självförkastelse 

 

Hur påverkas våra känslomässiga förutsättningar som vi människor alltid har i en kris och 

Cullberg (2004) pratar framför allt om självkänsla och samhörighet. Dessa realiteter beskriver 

han som motsatspar där den ena inte finns utan den andra. Ett exempel på det är självkänsla 

som en punkt och självförkastelse som den motsatta. Beroende på värdet som vi sätter på oss 

själva, eller den upplevda känslan av vårt eget värde styr självkänslan. När vi utsätts för ett 

misslyckande så byts självkänslan ut mot just självförkastelse. Detta händer alla och kan ske i 

en mängd olika situationer och områden. Känslor som skuld och skam uppkommer ofta i 

samband med självförkastelsen och de är vanliga känslor vid en kris.  
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5.3.2 Samhörighet 

 

Övergivenhet beror ofta på känslor som saknad, sorg och tomhet, skriver Cullberg (2004) och 

det är en väldigt smärtsam position. Att vara eller inte vara sedd är detsamma som att ingå 

(eller inte ingå) i samspel, interaktion och dialog med andra människor. Det är en viktig 

aspekt för oss människor att vara en del i ett sammanhang. Tillsammans med andra kan vi 

dela minnen, traditioner och idéer. Tack vare dessa aspekter kan människan leva ensam men 

på samma gång känna samhörighet. Dock kan en människa befinna sig i samhörighet 

samtidigt som hon påverkas av en övergivenhet som byggs på känslor av tomhet och sorg. 

Orsaker till detta kan vara en pågående kris. 

5.4 Händelser som utlöser traumatisk kris  
 

Traumatiska händelser beskriver Cullberg (2004) utlöser kriser på grund av yttre påfrestningar 

som vårt inre inte vet hur det ska hantera. Händelser som är oväntade är plötslig sjukdom och 

dödsfall. När en närstående dör känns det genom svåra kroppsliga känslor. Förlusten blir 

svårare att hantera då ens egna liv är i en beroendeställning till den andra personen. Om den 

avlidne är ett barn, förälder, partner eller ens bästa vän som dött har detta en enorm påverkan 

på vårt inre. Det kan utöver sorgen ge oss skuldkänslor om man exempelvis varit osams innan 

dödstillfället, haft sporadisk kontakt eller att saker blivit osagda.  

5.5 Krisförlopp och symtom 

5.5.1 Chockfasen 

 

Den första fasen Cullberg (2004) tar upp vid krisen är chock och den varar olika länge för 

olika individer och situationer. Den kan pågå i allt från några ögonblick till flera dygn. 

Personen förstår inte vad som inträffat och har ännu inte påbörjat bearbetningen. Reaktionerna 

är aldrig detsamma hos människor, vissa skriker, upprepar meningar medan andra tystnar och 

i värsta fall kan chocken övergå till psykos. 

5.5.2 Reaktionsfasen  

Efter chockfasen kommer reaktionsfasen menar Cullberg (2004) och den bör inte pågå i mer 

än 4-6 veckor. Här börjar personen ta in det som hänt och bearbetningen påbörjas. Personen 

ställer sig frågan varför, han eller hon vill finna mening och reda ut kaoset. Ofta görs 
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orealistiska sammankopplingar av det som skett till exempel föräldrar som förlorat sitt barn 

tror att det är ett straff till dem. 

Det är inte ovanligt att vi reagerar med försvarsmekanismer i reaktionsfasen, vilket innebär ett 

omedvetet psykiskt reaktionssätt som ser till att minska upplevelsen av hot och fara för jaget. 

Enligt Cullberg (2004) finns det ett par olika sorters mekanismer, bland annat undertryckande 

och projektion.  Undertryckande av sina känslor är en mer medveten handling där man socialt 

försöker anpassa sig till omgivningen, dess förväntningar och krav. ”Ta sig samman” och 

”tänka på något annat” brukar personen intala sig själv. Cullberg (2004) tillägger här hur 

viktigt det är för oss människor att få utlopp för våra känslor. Desto snabbare tar vi oss 

igenom det och kan återgå till vanliga vardagliga sysslor. Projektion innebär att man lägger 

skulden/ ansvaret på andra än sig själv. Ofta har man omedvetna skuldkänslor till det som 

inträffat och för att skydda sig själv lägger man det på andra. Han skriver också att dessa 

projektioner kan ha verklighetsunderlag, att man är medveten om sina skuldkänslor och 

kämpar med att övertyga sig själv om att ansvaret ligger hos andra än sig själv. 

5.5.3 Bearbetningsfasen 

 

Efter att man lämnat det första skedet i krisen övergår man till bearbetningsfasen och Cullberg 

(2004) menar att den kan pågå i ett halvår och upp mot ett år. Personen börja blicka framåt 

och man återgår till jobb och aktiviteter. Förnekelse som försvar minskar under bearbetningen 

och det beteende och symtom som individen tidigare haft efter krisen börjar avta. Ansvar och 

skuld till det inträffade lättar också i bearbetningen när personen får mer distans till det som 

skett. Vid dödsfall målas ofta en positiv bild av personen upp bestående av deras egenskaper 

och minnen. Vid skilsmässa är det inte ovanligt att det är tvärtom, det negativa tar över ens 

minnesbilder av äktenskapet och personen man skiljt sig ifrån. En mamma som förlorat ett 

äldre barn kan utveckla en kraftig reaktion och svårigheter med att släppa taget. Hon håller 

sitt barn i tankarna hela tiden för att värna om den. Att tänka på barnet är detsamma som att 

inte överge, menar Cullberg (2004), att skratta och prata om något annat upplevs hos 

mammorna som ett svek mot sitt barn. 

5.5.4 Nyorienteringsfasen 

 

Är den sista fasen i krisen och enligt Cullberg (2004) pågår denna livet ut. Har personen 

bearbetat krisen inser man att det som skett kommer man att behöva leva med. Det som hänt 
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kan dock återkomma i korta ögonblick av kroppslig smärta och med tiden kan händelsen få 

nya betydelser. Han poängterar att krisen inte ska glömmas eller skalas bort, den blir en del av 

livet. 

6. Metod 

6.1 Avgränsningar 
 

Vi har gjort ett målinriktat urval när vi valde bloggar. Vi hade inte som syfte att på ett 

slumpmässigt sätt välja x antal bloggar att granska utan vi ville på ett strategiskt sätt välja de 

bloggar som var relevanta för vår undersökning.  Bryman (2011) skriver att man har ett 

forskningsmål med sitt urval. Vår undersökning kan inte generalisera populationen av 

mammor som bloggar på grund av att de inte är slumpmässigt valda. För att hitta bloggarna 

vände vi oss till Google samt till kända bloggsajter, här började vi läsa och vi fastnade för 

dem som berörde våra ämnen, var aktiva eller hade väldigt innehållsrika bloggar. Vi använde 

oss av sökorden mammablogg och kris. 

Vi har valt ut åtta stycken bloggar till vår studie. De skiljer sig åt på många sätt men har även 

många likheter. En av bloggerskorna började skriva den 7 augusti 2008, resterande bloggar 

har uppkommit vid olika tillfällen efter det datumet. Vi följer samtliga fram till den 20 

november 2012. En del har bloggat nästan varje dag under fyra års tid och på grund av 

begränsad tid kan vi inte läsa allt. Vi har valt inlägg som skildrar deras tankar och känslor 

kring det som hänt tillsammans med vardagliga situationer. Vi har sorterat bland inläggen och 

tagit bort bilder på mat, nyinköpta kläder, träningsscheman och andra alltför vardagliga 

händelser. Vi valde från början ut 8 stycken bloggar men märkte att en av dem var besvärlig 

att använda. Den bloggen vi tog bort beskrev en känslig period i sitt liv, men hennes sätt att 

skriva gjorde det svårt för oss att utläsa spontana uttryck, känslor och när hennes historia tog 

slut valde hon att inte fortsätta. Vårt syfte var att både analysera hur krisen skildras samt 

gränserna mellan privat och offentligt i bloggarna och i denna blogg kunde vi endast utläsa 

det sistnämnda.  

 

6.2 Virtuella dokument 
 

Virtuella dokument är texter som finns på internet och Bryman (2011) skriver att det är en 

relativt ny företeelse och detta område har ännu inte använts så mycket inom de mer 
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samhällsvetenskapliga ämnena. Det finns oerhört stora mängder material på internet och 

tillgänglighet är stor. Dessa dokument kan analyseras både kvantitativt och kvalitativt. 

Vi har valt att använda oss av metoderna netnografi och innehållsanalys. Netnografi är ett 

samlingsnamn för analyser som görs av texter på internet exempelvis bloggar. Vi behövde 

också en metod när vi granskar innehållet i bloggarna och valde vi att använda oss av 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen innehåller beskrivning om hur man kategoriserar 

och kodar sitt material. Vi behövde en metod som beskriver vilka frågor man kan ställa till sin 

text, hur man tittar på berättelserna och hur de är beskrivna.  

6.3 Netnografi 
 

Netnografi är en metod som används då man vill undersöka texter på internet. Detta är en 

förlängning av etnografin där man studerar texter och böcker samt historiska verk. Berg 

(2011) skriver att netnografi är en paraplyterm för alla texter och diskussioner som rör sig på 

internet. Han menar att avgörande för att göra undersökning med material från nätet är det ska 

kunna ses som ett socialt fenomen. Det ska ske ett samspel och en interaktion. 

Huvuduppgiften för netnografi är att undersöka sociala medier när man skapat ett gemensamt 

uttryck för den sociala interaktionen till exempel bloggar. Utifrån den egna gemenskapen 

utvecklas gruppens identitet genom deras specifika sätt att använda språket. 

6.4 Kvalitativ Innehållsanalys 
 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren söker ytterligare dimensioner av texter, ett 

slags bakomliggande tema. Bryman (2011) menar att den skiljer sig något från en kvantitativ 

innehållsanalys. Kategoriseringen är mer rörlig, man kan göra ändringar och den kan vara mer 

detaljerad. För att kunna kategorisera data krävs det att man lägger upp en strategi av det man 

vill undersöka efter ett visst tema. När du använder dig av denna typ av metod ska du vara 

systematisk och analytisk. I början av vår undersökning styrde ett par variabler insamlingen 

av våra data, bland annat mammor som bloggade och kris. Efterhand har det vuxit fram nya 

variabler och kategorier som gjort att vår studie, inte skiftat, utan snarare utvecklats. Till 

exempel skuld och skam samt gränser mellan privat och offentlighet. Bryman (2011) menar 

att det är så det kan gå till i en kvalitativ innehållsanalys. Utgångspositionen är ett par 

grundstenar som hjälp i undersökningen och det förväntas komma nya under studiens gång. 

Tyngden i en kvalitativ undersökning menar Bryman beror på den kontext som dokumentet 
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skapats i. Detta har inneburit att vi behövt läsa in oss på områden om hur bloggar utvecklats 

och hur de konstrueras samt hur personerna bakom bloggarna tänker kring syfte och deras 

bloggande. 

Vi har olika kategorier utifrån bloggarna och deras innehåll: syfte till bloggen (varför de valt 

att blogga)/ interaktionen mellan blogg och läsare, kris, moderskapet, skam/skuld och privat 

och offentlighet. För att få fram underlag till våra kategorier har vi använt oss av kodning. 

6.4.1 Meningsinnehåll 

 

Till hjälp med indelningen av kategorier och kodning har vi använt oss av Johanessen och 

Tufte (2003) och deras olika steg för att genomföra en kodning.  

 Insamlande av data  

 Bestämmande av de koder som ska användas, bokstäver eller färger. 

 Dessa tilldelas olika kategorier för att upptäcka likheter, skillnader, mönster och 

samband. 

 Datan undersöks för att identifiera meningsfulla mönster eller signifikanta avvikelser. 

 Den information forskaren får ihop genom kodningen analyseras med hjälp av teorier 

och forskning. 

Vi har även haft stor hjälp av Johanessen och Tuftes (2003) fyra steg när man arbetar med sitt 

material: 

1. Helhetsintryck och sammanfattning, vi började med att läsa igenom materialet 

och hitta centrala teman.  

2. I andra fasen plockade vi ut de data ut som kändes meningsfull för våra 

forskningsfrågor. Här gick vi noggrant igenom materialet och letade upp 

kunskap till de teman som matchade frågeställningarna.  

Författarna menar att kodningen används som beteckning på ett textavsnitt, ett stöd för att 

hitta avsnitten enklare. Kategorierna kan behöva revideras allt eftersom man läser materialet 

och hittar nya teman. Detta är ett nödvändigt led i en reflektion över vad empirin berättar.  

3. Kondensering, vi plockade ut de delar som är kodade och en del mindre 

material blev kvar. 
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Här är det inte ovanligt att man ger begreppen en mer generall beteckning då man slagit ihop 

vissa kodade kategorier skriver Johanessen och Tufte (2003). 

4. Vi sammanfattade innehållet i våra kategorier för att sedan kunna skriva ihop 

det i vår analys.  

I detta skede kontrolleras även att det som framkommit stämmer överens med den 

ursprungliga empirin. 

7. Etiska överväganden 

7.1 Netnografi ur ett etiskt perspektiv 
 

Berg (2011) lyfter fram att etiken kring netnografin är viktig och en kontinuerlig diskussion 

bör ske genom hela studien. Han menar att skribenternas syfte med publiceringen inte var att 

medverka i en undersökning. Men å andra sidan är det upplagt för att andra ska kunna läsa 

det. Det är en svår balansgång och vi har otaliga gånger diskuterat följande punkter utifrån 

Berg (2011): 

- Författaren är en privatperson som har en offentlig sida. Vi som forskare måste värna 

om det de väljer att hålla privat och skydda deras identitet.  

- Vissa aktörer/ författare har valt att använda sig av ett alias att publicera under. Detta 

kan för forskaren innebära ett dilemma då den ursprungliga källan måste erkännas. Det 

innebär att vi som forskare ska publicera källan samtidigt värna om deras anonymitet.  

- Det är inte helt ovanligt att aktörerna är av uppfattningen att deras offentliga material 

är privat. Några aktörer/ författare har ett personligt sätt att uttrycka sig på, vilket 

innebär att det är lätt att känna igen om läsaren är bekant med de texter aktören/ 

författaren skriver. Framför allt om forskaren har använt sig av citat. 

- En svårighet med att göra undersökningar på internet är att det pågår en ständig 

förändringsprocess. Varje dag tillkommer ny information och annat försvinner. 

Bryman (2011) beskriver också hur man ska förhålla sig etiskt vid användning av 

undersökningar på internet. Den informationen vi har i bloggarna är lättillgängligt och det 

krävs inte något lösenord. Dessa texter menar Bryman är ok att använda och kan jämföras 

med insändare i tidningar. När vi senare läste i Vetenskapsrådets text 

Forskningsetiskaprinciper inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2012) så 
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hittade vi information som stämmer överens med Bryman (2011). När man hämtar 

information som har lämnats till massmedia behöver man inte fråga efter samtycke då det 

anses vara offentligt material. 

I vår uppsats har vi valt att använda de namn som mammorna valt att kalla deras blogg. Vi ska 

emellertid komma ihåg att vem som helst kan skapa en webbsajt eller en blogg. Det kan med 

andra ord vara påhittat eller innehålla fakta som inte än sann. Vi har diskuterat dess 

trovärdighet och vi anser att en viss skevhet kan förekomma, till exempel bakomliggande 

syften med texten. Dock ska vi behandla bloggarna utifrån det som skrivs och vi kommer att 

visa mammorna respekt när vi analyserar deras texter på grund av känsliga ämnen som berörs.  

Vi har försökt under hela studiens gång vara medvetna om olika aspekter som påverkar oss 

när vi läser och analyserar. Vissa bloggar eller inlägg har gjort oss arga och andra gör oss 

ledsna. Vissa är roligare att läsa än andras men det har inte betytt att de är mindre värdefulla i 

vår studie. Vi har funnit ett stort nöje med att läsa bloggarna samtidigt har vi försökt att se 

dem utifrån en ”forskares” ögon men ibland rycks man med och vår egen nyfikenhet har tagit 

överhand. 

8. Resultat och Analys 
 

Inledningsvis vill vi ge en beskrivning av våra sju bloggars namn och vad de innehåller, så att 

du som läsare ska kunna bilda dig en uppfattning vad de handlar om. Två av mammorna har 

söner som sitter i fängelse för mord och de kallar sig för sannamamma och 

norrlandsmamman. Deras bloggar innefattar tankar och känslor kring deras söner, brottet 

och familjens hantering av det som skett. Två av mammorna har varit svårt sjuka i cancer och 

en av dem kallar sig för vimmelmamman. Hon har haft tjocktarmscancer och hon bloggade 

när hon fick cancerbeskedet. Vi kan följa henne under sjukdomstiden med behandlingar och 

mående. Samtidigt skriver hon om alla krav, att vara en bra mamma, bra hustru och jobba och 

vimla. Anna kämpar mot bröstcancer och vi får följa hennes resa i kampen mot sjukdomen 

och om hoppet på att bli frisk. Anna fick sitt cancerbesked i samband med hennes dotters 

födelse. My Gerndt är fotbolls fru och bloggar om träning, sina barn och sin man. Efter att 

hon har bloggat något år skiljer sig paret Gerndt och My anmäler sin man för misshandel. I 

bloggen får vi följa hennes tillvaro före och efter uppbrottet. Lattemammajohanna bloggar 

om sitt liv som lattemamma, ett begrepp som innebär att hon har caffelatten i ena handen och 
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barnet i den andra. Efter ett par år med bloggen tar Johannas lillasyster tar livet av sig och 

efter det handlar hennes blogg om sorgen och saknaden efter lillasyster samtidigt som hon är 

en ensamstående mor. Gry har bloggat under flera år och när vi börjar följa henne har hennes 

son nyligen tagit sitt liv. Vi får i bloggen ta del av hur hon och familjen sörjer den första tiden 

efter tragedin. 

De mammor vi valt ut kommer från olika bakgrund och deras livssituation ser väldigt olika ut. 

Två av bloggerskorna lever ett mer offentligt liv och har mer medievana än de andra, de vi 

tänker på är My Gerndt som i egenskap av fotbollsfru och vimmelmamman jobbar som 

journalist där hon följer och träffar kända människor. Vi är medvetna om att denna 

mediekunskap kan påverka hur de använder bloggen.  

8.1 Skärningspunkten mellan privat och offentlig 
 

Gränsen mellan vad som är deras privatliv och vad de låter oss ta del av skiljer sig mellan 

mammorna. Sannamamma och norrlandsmamman har tydligast gränser av den anledningen 

att de aldrig avslöjar mycket om sig själva.  

Kortfattat beskrivet av privat och offentligt är att de måste agera motsatspar till varandra 

menar Weintraub (1997). Exempelvis kan du se det via två punkter, vad som är gömt eller 

borttaget i motsats till vad som är öppet. Vi ställer frågan till samtliga bloggar och kan se att 

motsatspolerna blir mest uppenbara hos sannamamma och norrlandsmamman. På grund av att 

de hemlighåller personlig fakta som ålder, namn och bilder. Sannamamma berättar om hennes 

yngre barn, men endast att de existerar och texterna utgår alltid ifrån henne själv. De har satt 

en gräns för sig själva och för oss läsare vilket gör det lättare att se motsatspolerna, privat och 

offentligt. 

Hos de andra mammorna är det svårare att sätta privat och offentligt mot varandra på ett 

tydligare sätt. De är alla öppna med deras fullständiga namn, både på dem själva och på 

barnen. De berättar vart de befinner sig, ställen de besöker och vad de gör till vardags. Vad 

ska vi sätta mot varandra? Vad är privat respektive offentligt hos dessa mammor? Hade vi 

ställt frågan till dem hade de säkert svarat att det är mycket som de utelämnar men för oss 

läsare finns det ingen markant linje.  

My Gerndt använder talspråk och som läsare får vi känslan att mycket är riktat till hennes 

vänner och bekanta. Vi märker att hon skriver om saker som händer men ofta kan vi inte 
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koppla samman inläggen med varandra. När någonting inträffat beskriver hon inte vad som 

faktiskt hänt: 

”Nu har jag svalt min stolthet och det känns jävligt bra. Det har varit så mycket ut och in och 

fram och tillbax så jag har ingen koll på någonting längre. Nu är det bara att börja om från 

början och acceptera och respektera varandra. Från och med nu skall jag iaf aldrig mer lyssna 

på vad som sägs hit och dit, jag vet själv hur mycket det snackas om mig/oss som inte är sant” 

(mygerndt.blogspot.se 2009-11-24).  

Vi har i tidigare inlägg inte kunnat ana att hon har ställts inför ett problem eller mått dåligt. Vi 

tolkar det som att dessa inlägg är riktade till personer i hennes närhet, vilket är intressant då 

hon väljer att göra det offentligt. Kommunicerar hon med sina vänner eller är det riktat till en 

fiende? Bevarar hon en del av sitt privata när hon väljer att inte lägga ut hela historien och är 

detta ett sätt att tydliggöra gränsen för oss läsare vad hon tänker berätta och inte? Detta är ett 

exempel på vad Johansson (2004) menar då han pratar om bakre och främre region. Vi tolkar 

detta som en medveten handling, My Gerndt lever ett mer offentligt liv än några av de andra 

mammorna. Vi ser det som att hon här drar gränsen för hennes främre och bakre region.  

Lattemammajohanna låter oss komma nära in på livet. Hon berättar utförligt om hur hon mår, 

de flesta av hennes inlägg förstärks genom att hon är ärlig och beskriver sina fysiska känslor 

samtidigt:  

”[---]-Johanna får jag låna ditt leende? –jag skrattade och sa att du hade ett eget- inget är som 

ditt Johanna, inget är som ditt. när någon säger mitt namn kan jag bli galen. jag ville klä av 

mig alla kläder och skrika ta mig då för fan! [---]” (lattemammajohanna.blogg.se 2011-10-12). 

Som Johansson (2012) uttrycker det, idag är gränserna mellan privat och offentligt raserade. 

Vilket innebär att dessa mammor har öppnat sina privata dörrar för allmänheten. Vi får ta del 

av deras vardag på riktigt och de berättar mer än gärna helgens aktiviteter och att de insjuknat 

i vinterkräksjukan. Vimmelmamman och Anna som bloggar om cancer håller ingenting 

hemligt för oss. Inte ens deras toalettbesök är privata för omvärlden. Vimmelmamman 

skriver: 

 ”Här på mag-och tarmavdelningen är det viktigt att man kan prutta efter en tarmoperation. Så 

man vet att tarmarna fungerar igen. I förregår lyckade jag prestera en prutt och jag blev så 

glad att jag började ”hulkgråta” inne på toa.”(vimmelmamman.alltforforaldrar.se 2008-05-

17).  
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och Anna tackar sina läsare för allt stöd och berättar att hon inte mår så bra för tillfället: 

”Jag har legat som en blöt sparv på golvet i kraftiga magkramper och läkemedelsrelaterad 

diarré. Strålningen och allt kortison blev för mycket för min kropp” 

(annajansson73.blogspot.se 2009-11-20). 

Sannamamma och Norrlandsmamman däremot skriver om händelser som skapar andra 

reaktioner och känslor hos läsare och vi frågar oss varför personliga saker tas emot på så olika 

sätt? Ovan har vi två mammor som beskriver några väldigt privata scenarier och vi har 

Sannamamman som berättar ärligt om hennes känslor:  

”Jag hoppas att min son tillhör den kategorin som bara dödar en gång och aldrig mer” 

(sannamamma.blogg.se 2011-08-06). Med detta ville vi påvisa olika möjligheter att vara 

privat på en blogg och detta resulterar i helt olika responser ifrån läsare.  

Norrlandsmamman skriver:  

”För att bearbeta detta har bloggen varit ett bra verktyg. Genom den har jag själv kunnat 

bestämma hur och när jag ska möta det. Jag kan själv bestämma när jag är redo att slå på 

datorn. Kan skapa mig en trygghetszon i tvsoffan. Här kan jag möta andras förakt och frågor. 

De dagar jag har vaknat upp med skammen har jag inte kunnat låta bli att läsa” 

(norrlandsmamman.blogg.se 2012-11-12). Norrlandsmamman menar att hon får ta emot 

samhällets förakt och att det är lättare att göra det där hon är trygg. Det tyder på att det finns 

många anledningar till att kvinnor bloggar och inte skriver dagbok som de gömmer under 

huvudkudden. Det finns ett bakomliggande syfte med att skriva om sin tragedi på nätet och 

detta skulle kunna betyda att skärningspunkten mellan de offentliga och privata kan vara till 

enfördel. Det är något som sker i skärningspunkten som ger positiva effekter för 

bloggerskorna.  

Norrlandsmamman berättar vid ett tillfälle att hon blivit ofrivilligt offentlig genom att någon 

har skickat bloggen till en tidning. Hon skriver att hon inte är arg på personen som skickade 

länken på grund av att hennes närmaste visste att hon bloggade. Det som förbryllar henne är 

den överdrivna nyfikenhet och att dessa människor spekulerar fritt utanför hennes kontroll. 

Norrlandsmamman menar att hon funderade på att sluta skriva men efter att ha tänkt igenom 

det insett att hon inte bryr sig. Vilket vi tolkar som att hon insåg att hennes blogg redan var 

offentlig och det som var svårast att tackla var att någon annan tog sig friheten att lägga ut 

något som var hennes. 
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Någon tog sig rätten att exponera henne till pressen men hon tog tillbaka kontrollen genom att 

bemöta det som hände. Hon låter sig inte påverkas eller skrämmas, hon gör det som känns rätt 

för henne. Kan vi då se bloggen som ett sätt att ta tillbaka kontrollen över en situation hon inte 

rådde över? Hon kan inte ändra det som hänt, men hon kan påverka hur andra pratar och 

bilden de har av henne. Är det möjligt att det är ett uttryck för att vägra göra sig sårbar?  

Ytterliggare anledningar till bloggandet är att man vill identifiera sig med andra i liknande 

situationer. Morrison (2011) menar att i utbytet av erfarenheter växer en känsla av ”vi” fram 

där det är tillåtet att vara personlig. Även Cullberg (2004) pratar om övergivenhet och hur 

svårt det är för oss människor att hantera. Han menar att alla vill vara en del i ett sammanhang 

men vid en pågående kris uteblir känslan. Mammorna söker kontakt genom bloggen och de 

vill ha gensvar på det som skrivs. Norrlandsmamman skriver: 

”Känner bara just nu att jag mår bättre av att skriva. Jag har valt denna formen för att jag 

faktiskt tycker om att få en kommentar ibland, man känner sig lite mindre ensam” 

(norrlandsmamman.blogg.se 2011-09-01).  

Morrison (2011) skriver i sin artikel att mammorna som bloggat ett tag, skaffat sig ett 

kontaktnät via bloggen och har tillsammans skapat en gruppidentitet. I samtliga bloggar vi läst 

har mammorna uttryckt att de är tacksamma över alla kommentarer och mail. Vissa refererar 

till andra bloggar och man får känslan av gemenskap.  

8.2 Interaktion mellan läsare och skribent  

Mammorna har ett par saker gemensamt när det kommer till hur de skriver sina bloggar. De är 

alla ärliga och personliga i sina texter men har olika sätt att uttrycka sig på. En del har långa 

utförliga inlägg och andra har små korta och innehållsrika meningar. Några använder humor 

och metaforer exempelvis Anna. Här berättar hon att hon ska gifta sig. Stycket vi valt att ta 

med är tragiskt, underhållande och vackert på samma gång. Detta inlägg fick 171 

kommentarer från människor över hela Sverige: 

 ”Och ja, jag har fått en jättefin ring av Henrik- som vi valde tillsammans. Han gjorde nog 

bäst i att låta mig vara med och välja. Kontrollfreak som jag är. Det gjorde dessvärre att 

ringen inte är klar än. Men vi gifter oss ändå. Högst upp i Kaknästornet på lördag. Tyvärr 

lossnade mitt hår häromdagen och nu är jag skallig igen. Dessutom har jag under de senaste 

två veckorna ökat nästan 7kg(!) i vikt. Förmodligen på grund av alla mediciner. Så istället för 

en smal brud med jättetjockt hår, blir Henrik gift med en skallig ”Kicki Danielsson” som har 



22 
 

gigantisk ballong mage. Och istället för stylat hår och tiara kommer jag stå brud i en 

ceriserosa Oddmolly-mössa” (annajansson73.blogspot.com 2009-12-10).  

Hon använder humor för att beskriva händelsen vilket uppskattas av läsarana som skriver hur 

härligt det är att få läsa några positiva rader.  

Lattemammajohannas uttryckssätt är fängslande. Hon är ärlig och hennes inlägg ger mycket 

kommentarer. Hon har bloggat i många år och lärt sig vilka inlägg som väcker kommentarer. 

Hon skriver på bloggen att hon får sms från sina vänner efter inlägg och de undrar hur hon 

mår. Vi får känslan av att Johanna är en person med behov av att ge uttryck åt sina känslor 

och här har hon sin plattform: 

 ”Det finns då mycket att berätta om året som flytit på som den trögaste bäck. Som tenn när 

det möter vatten blir det stelt. Så är tiden i väntan på dig om och om igen. Sitter här och 

dricker kaffe med ditt gudbarn, hon har tagit fram boken du gjorde till henne. Med bilder på er 

två och texter du så fint tilldelat henne. Jag är inte galen ännu, nej älskling […]” 

(lattemammajohanna.blogg.se 2011-05-05). 

 Här blandas det privata in i det offentliga när hennes vänner får information om hennes 

mående via bloggen. Det blir ett sätt att kommunicera med hennes vänner.  

Mammorna bloggar om olika händelser vilket innebär att de får varierande respons på det som 

skrivs. Genom att studera bloggarna och kommentarerna har vi kunnat se att läsare reagerar 

på olika saker exempelvis på mammorna vars söner är dömda för mord. De skriver att de 

fortfarande älskar sina söner och inte vill att deras fängelsestraff ska bli livstid. Folk blir 

upprörda och tycker att de absolut ska ha straffet på grund av deras handling. Det blir en 

jobbig situation för mammorna att se kommentarer från läsare som tycker att deras söner ska 

ruttna i fängelset. De hamnar i en utsatt position när de söker stöd och uppmuntran istället 

reagerar folk med ilska. Norrlandsmamman uttrycker att hon får mycket reaktioner och ofta 

från anonyma läsaren. Hon funderar på om dessa anonyma kommentarer kan ses som 

samhällets åsikter. Hon säger att ingen någonsin vågat komma fram och personligen uttryckt 

bloggar. My Gerndt skriver efter ett inlägg: 

 ”Nu öppnade jag mig för er, så ni som anser att jag är larvig borde sluta gnälla eller påpeka 

att jag låter som Ms. Universum. Ni behöver inte kommentera utan hålla era känslor för er 

själva” (mygerndt.blogspot.com 2011-01-04). 
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Både Johanna och My blir upprörda och påverkade av kommentarer från anonyma läsare. De 

visar sin motvilja till de negativa kommentarerna i sin blogg och vi förstår att bloggandet kan 

vara påfrestande för deras självkänsla när de söker stöd för att bygga upp den. Cullberg 

(2004) skriver att vid en kris påverkas självkänslan i synnerhet om man känner skuld och 

skam till inträffade. Motsatspolen är självförkastelse och beroende på värdet vi sätter på oss 

själva och den upplevda känslan vi har så skiftar vår självkänsla. 

Anna och Vimmelmamman som drabbades av cancer får mycket empati och uppmuntrande 

kommentarer. Anna bloggade inte speciellt länge och skrev sammanlagt 19 inlägg. Hennes 

syfte med bloggen var att nå ut till familj och vänner på ett tidseffektivt sätt. Annas blogg 

spred sig via Vimmelmamman som uppmärksammade henne. När Anna avlidit skriver hennes 

man ett inlägg om hennes sista dagar i livet. Det väcker mycket känslor och resulterar i att 

766 personer skriver kommentarer. Det är mer kommentarer än någon annan av 

bloggerskorna fått trots att de har fler inlägg och bloggat betydligt längre.  

Vimmelmamman får en kommentar på bloggen som vi vill uppmärksamma: 

 ”Så trevligt att du har kraften att skriva ett inlägg utan cancer” (vimmelmamman.blogg.se 

2012-10-26). 

 Hon skriver om den i ett av hennes inlägg och hon blir provocerad. Alla inlägg handlar inte 

om cancer men många gör det, hon skriver att hon alltid kommer att vara en cancerpatient 

mentalt. Vimmelmamma vill trycka på att det går att leva att normalt liv trots att man har 

cancer med sig i bagaget. Vimmelmamman har inte ett behov av att ”ge” tillbaka utan snarare 

få dem att förstå. Hon erkänner och berättar hur hon ser på saken och man får känslan av att 

hon vet att de flesta kommer att hålla med henne. Varför skulle någon säga emot en kvinna 

som kämpat mot cancer i flera år? 

Ett annat syfte med bloggen är att ge uttryck för sådant de inte skulle yttra personligen. Gry 

vars son begick självmord får kommentarer i verkliga livet som hon bemöter på bloggen. I ett 

inlägg beskriver Gry: 

”Trött jag blir… på dem som säger: -tur du har fler barn. Sista gången kunde jag inte låta bli: -

synd att en är död, då. … Det blev tyst. Fick inget svar på det. IDIOTKOMMENTAR!!!!! Det 

handlar väl inte om att det finns 3 barn (och 2 bonusar) kvar? En fattas och kommer alltid att 

göra det” (grykaijankoski.blogspot.com 2012-11-09). 
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My Gerndt skriver ofta när hon är förbannad men det är svårt att veta grunderna till hennes 

ilska. My berättar sällan anledningen till hennes inlägg utan sätter ord på känslor framförallt 

när hon är arg. Det blir upp till oss läsare att tolka vilket kanske inte stämmer överrens med 

verkligheten. Här har vi ett exempel utplockat från bloggen: 

 ”Sååå jääääävla förbannad!!!!!!!!!!!!! Bitch i will pick the world up and drop it on your 

fucking head!!! Detta talar väl ganska bra för sig själv. När verkligheten kommer ikapp en så 

kommer det som en chock. Du har hela tiden varit så jävla säker på mig, du har hela tiden 

behandlat oss som luft [...]” (mygerndt.blogspot.com 2011-2-22).  

Man kan utläsa perioden då hon går igenom skilsmässan genom att det finns många inlägg 

med arga utsagor och beskriver frustration. Ofta skriver hon du, vi och dem och vi läsare vet 

aldrig vem det handlar om. Hon får mycket kommentarer på bloggen, som hon tagit bort, och 

dessa besvarar hon genom sina inlägg. Ofta handlar det om att försvara sig själv och att hon 

med all rätt får prata om sin tankar och känslor på bloggen. Det blir som en ond cirkel, hon 

skriver saker som väcker känslor hos folk. De ifrågasätter henne, de beslut hon tar, de tror att 

det är påhittat för att det inte framgår någon källa och hon blir arg över folks kommentarer. 

8.3 Kris 

Anledningen till att vi väljer mammabloggar och inte bara ”krisbloggar” är att mammorna i 

krisen jobbar hårt med sin mammaroll. Föräldraskapet ligger i fokus tillsammans med krisen 

och detta speglas tydligt i bloggarna. Johansson (2012) bekräftar att moderskapet är en 

kvinnas kamp. Trots drastiska händelser, som skilsmässor och dödsfall ska de samtidigt 

upprätthålla sitt livslånga moderskap. I bloggarna beskriver de sin jobbiga situation och hur 

deras familj påverkas. 6 av våra 7 mammor har yngre barn.  

 ”Mitt dåliga samvete äter upp mig inifrån” uttrycker Gry i sin blogg 

(grykaijankoski.blogspot.com 2012-10-30). 

Detta är vad många andra av de andra mammorna också skriver. Det är mycket man ska hinna 

med, inte bara att vara mamma. Det handlar om jobb, man, vänner och andra vardagliga 

saker. Att vara en bra mamma och som Vimmelmamman uttrycker det: ”att vara en ännu 

bättre mamma för att man är sjuk” och det sammanfattar känslorna hos våra mammor väldigt 

bra. I krisen vet de om att det påverkar deras barn och att de måste hantera situationen väl för 

barnens skull. Flera av våra mammor berättar att barnen har sett dem ledsna och de undrar hur 

detta kommer att påverka dem i framtiden. Powell (2010) skriver om moderskapet i sin artikel 
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och hur mammornas texter gör dem till goda mödrar. Till exempel Vimmelmamma som ovan 

beskriver att hon borde vara en bättre mamma för att hon är sjuk. Powell (2010) menar att 

genom att mammorna offentligt visar sin skuldkänsla och ånger inför deras brister så 

framställer hon sig som en medveten och god mor igen. Johansson (2004) skriver om hur 

media tagit över kyrkans roll som kanal för bekännelser. Förr gick människor till kyrkan och 

bad till gud om hans förlåtelse över deras synder. I dag har vi bytt ut gud till våra 

medmänniskor som sätter normerna för hur vi bör bete oss och dessa normer präglar oss i till 

exempel mammarollen. Genom media når vi ut till en stor publik och responsen på vårt 

”misslyckande” blir förlåtelsen. 

 My Gerndt beskriver att hon håller igen inför barnen. Hon vill inte att de ska se henne ledsen: 

” [---] Idag kom ångesten tillbax igen och min mamma kom till undsättning. Jag fick gråta i 

hennes famn medans hon bara höll mig sådär hårt om man vill att någon skall hålla om en när 

man är ledsen. Som vanligt så visar jag inte något för mina barn utan håller dom utanför alla 

känslor även fast jag blivit tillsagt att visa dom att även jag kan vara såbar” 

(mygerndt.blogspot.com 2011-10-16).  

Norrlandsmamman beskriver att hon känner sig som en misslyckad förälder. Hon känner sig 

smutsig och ett stycke i bloggen påverkade oss starkt: 

”[---] Klockan var strax före stängning och jag kände mig som en tjuv om natten då jag gick i 

mörkret.. sneglade mot huset då jag passerade.. alla avspärrningsbanden står kvar som ett 

monument över dåligt föräldraskap..[---]” (norrlandsmamman.blogg.se 2011-09-06). 

Alla beskriver att det är tack vare sina barn som de håller sig flytande och kommer vidare i 

allt det jobbiga. De uppskattar stunderna tillsammans med familjen och där finner de mer av 

sin livsgnista. Johanna skriver i bloggen: 

 ”[---]Är så glad jag har Tea, för just nu är hon det enda som håller mig uppe på ytan[---]” 

(lattemammajohanna.blogg.se 2011-05-04).  

och Sannamamma skriver: 

 ”[---]det är tur att jag har mina barn mina två barn hemma, de är de som håller mig flytande. 

[---]”(sannamamma.blogg.se 2009-12-04). 
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Powell (2010) pratar om en ensamhet hos mammor och hon menar framför allt de nyblivna 

mammorna. Det är en ny situation i livet där man kan känna sig utlämnad och vissa har inte så 

mycket stöd från vänner och familj. Oavsett om du har sociala resurser kring dig så menar 

Powell att kvinnor ska gå ihop, kommunicera och byta erfarenheter. De bloggande 

mammorna vi valt är inga nyblivna mammor. Däremot hamnar de i en situation där de känner 

sig ensamma, en känsla som kan liknas med den ensamhet Powell (2010) pratar om. Det är en 

situation där mammorna behöver människor som stöd för att ta sig igenom besvärliga dagar 

och känna sig sedda av personer som gått igenom liknande händelser. 

Johansson (2004) beskriver att det privata och offentliga luckras upp då vi tidigare hanterade 

privata angelägenheter i vår bakre region och bakom stängda dörrar. Idag väljer allt fler att 

behandla känsliga och privata frågor i det offentliga, alltså vår främre region. Media har gjort 

det möjligt att bjuda in människor till vår bakre region utan att behöva skapa personliga eller 

känslomässiga band. Den ensamhet mammorna känner kan mildras genom att det virtuella 

rummet ger en vänskap som inte sker i det fysiska rummet.  

McKee (2005) för en diskussion om den virtuella sfären, det är ingen riktig sfär och inget 

konkret. Å andra sidan möter mammorna sina läsare här varje dag för att utbyta idéer, tankar 

och erfarenheter. Alla uttrycker vikten av att få denna kontakt.  I detta utrymme skapas något i 

den mellanmänskliga interaktionen som är svår att ta på. Det är genom dessa möten som 

kontakter skapas för att diskutera gemensamma ämnen. Som McKee (2005) anger finns det 

fördelar med att diskussionen förs på internet då man kan nå en större skara människor och 

mammorna kan få mer respons.  

I bloggarna kan vi se att mammorna går igenom en kris då de i omfattande mängd skriver om 

en händelse som starkt berört dem och vänt upp och ner på deras tillvaro. Chockfasen kan vi 

tydligast utläsa hos Gry när hon en vecka efter att hennes son begått självmord beskriver: 

”Jag fick ett spel, blev arg, slog och sparkade och dunkade huvudet i väggen (bula och ispåse 

sen). Jag vet inte varför jag var arg. Mest tror jag för att jag inte kan kontrollera mig själv 

riktigt” (grykaijankoski.blogspot.com 2012-10-27).  

Cullberg (2004) beskriver att en chockfas aldrig är samma för alla. Vissa skriker, andra 

tystnar medan andra reagerar fysiskt som smärta eller utbrottet. 
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8.3.1 Reaktionsfasen  

Mammorna skriver om ångestattacker och hur de tappar kontrollen över vardagliga händelser. 

De beskriver att de gråter okontrollerat och att de är sorgsna och rädda. Vimmelmamman 

skriver: 

 ”Det är först nu jag fattat vad som hänt mig. Att vara totalt oförberedd på cancerbesked och 

operation inom några timmar är ett trauma för både kropp och själ. […] Gråter ofta och ibland 

helt utan anledning. Känner mig totalt utmattad psykiskt […]” 

(vimmelmamman.alltforforaldrar.se 2009-04-26).  

Många av mammorna skriver att de känner en fysisk smärta. Cullberg (2004) kallar denna fas 

för reaktionsfasen och det är här man börjar ta in det som hänt, försöker hitta svar och reda i 

kaoset. Sömnsvårigheter är vanliga och det beskriver samtliga mammor. Sannamamma 

skriver att på nätterna hinner tankarna ifatt henne och Gry beskriver hennes sömnlöshet: 

”[…] orolig för sonen som var på fest och kunde bara inte sova. Inte ens när jag visste att han 

och kompisen var hemma och i säng. Sömnlöst, sömnlöst… Vet inte vad jag tänkte på 

egentligen. Allt och inget bara…[---]” (grykaijankoski.blogspot.com 2012-11-10).  

Cullberg (2004) menar att det inte är ovanligt att man gör orealistiska sammankopplingar, inte 

heller att man reagerar med försvarsmekanismer. Till exempel har vi Sannamamma som ett 

par veckor efter att hennes son mördat sin sambo berättar att han tidigare misshandlat henne. 

Han ska ha tagit strypgrepp på henne och knuffat in henne i en vägg. Hon tillägger: 

”Ingenting försvarar det han gjort, men jag tycker inte att man kan säga att han är en hemsk 

misshandlare” (sannamamma.blogg.se 2009-10-11). Cullberg (2004) kallar denna 

försvarsmekanism för projektion. Sannamamma är medveten i sina skuldkänslor men hon 

försöker på återkommande ställen i bloggen hitta andra att lägga ansvaret på: 

”[…] Om man vet sådant om tex en granne, att han skulle ha försökt strypa sin sambo och 

någon har gått emellan och hindrat detta, skulle man då inte försökt stötta och se till att den 

drabbade kom iväg till ett kvinnohus? Varför har ingen reagerat av dem som fanns i hennes 

närmaste omgivning? […]” (sannammamma.blogg.se 2009-09-15). 
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Sannamamma kämpar med flera typer av skuldkänslor, både att hon har uppfostrat sonen som 

begick mordet och att hon själv inte hade en aning hur illa det var i hennes sons familj. När vi 

läser bloggen får vi känslan av att hon bearbetar krisen i små doser och att det är hennes 

kropps sätt att skydda henne psykiskt. Det ska tilläggas att hennes situation är komplex. 

Känslorna blir ambivalenta och Sannamamma och Norrlandsmamman beskriver hur svårt det 

är att förhålla sig till sina söner. Deras barn som de trodde att de kände.  

Johannas inlägg är skrivna i korta men innehållsrika meningar. Som läsare får vi följa med på 

hennes känsloresa. Denna intensitet gör att det känns som att vi kommer henne nära. Här 

kommer ett exempel på hur Johanna uttrycker saknaden efter sin syster:  

”jag vill minnas, jag vill inte minnas. Stänga av, ta bort. Minnas, minnas, minnas. Ta hit, 

komma ihåg. Din klockas likt påminner mig ständigt. Jag är hos dig. I natt pratade vi länge, 

länge. Vi pratade, du lyssnade och jag skrek. Du lyssnade, vill höra din röst. Men du var tyst. 

Så tyst…” (lattemammajohanna.blogg.se 2010-05-08).  

I reaktionsfaser menar Cullberg (2004) att man ställer sig frågan varför i kaoset för att försöka 

förstå vad det är som hänt. I de två citaten från Johanna kan vi se kaoset hon känner, hon 

förmedlar det genom att skriva att allting känns fel. Såhär skriver Johanna dagen innan 

begravningen: 

”Stryka klänningen. Konstigt och fel. Jag ska stryka en klänning för att min syster ska 

begravas. Det är Overkligt och fel. Jag ska inte se eller träffa henne igen. Inget ska mer hända. 

Aldrig mer ska hon bringa lycka eller le hos mig”( lattemammajohanna.blogg.se 2010-05-19). 

Efter detta inlägg fick Johanna ett antal kommentarer som beklagade hennes sorg, som var 

stöttade och ville väl. Läsarna beskriver hur de gråter när de läst hennes inlägg och att de 

tänker på henne. 

8.3.2 Bearbetningsfasen  

 

Efter reaktionsfasen kommer bearbetningsfasen där man börjar blicka framåt enligt Cullberg 

(2004). Man återgår till jobb och aktiviteter. Vid dödsfall minns man och målar upp en väldigt 

positiv bild av den avlidne medan i skilsmässor minns man endast det negativa. Vi kan läsa i 

My Gerndts blogg efter skilsmässan från hennes man, en del utsagor som vi tolkar med hjälp 

av Cullbergs teori (2004): 
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 ”[…] Tänk att jag fått den bästa pappan till mina barn och friska underbara barn!”(2009-10-

15) och två år senare skriver hon: 

”Det kanske kommer vara värt att må piss i en månad till, men sen är det över och då skall jag 

aldrig må som jag mått de senaste 5 åren igen” Vilket tydligt visar att hon endast minns de 

senaste 5 åren som negativa (mygerndt.blogspot.com 2011-10-20).  

Gry har förlorat sin 14 årige son och förändringen i bloggen är tydlig. Tidigare bloggade hon 

om vanliga vardagssysslor som nu har bytts ut mot hur hon mår och känner efter familjens 

tragedi. Enligt Cullberg (2004) sker en kraftig reaktion när en mor förlorar ett äldre barn.  De 

har väldigt svårt att släppa taget och tankarna är ständigt hos den döde. Gry beskriver i sin 

blogg: 

”[---] Men för mig fattas nåt, och det gör sig hela tiden påmind. En låt på radion, en maträtt, 

en doft någonstans, ett skämt eller ett minne som dyker upp. Eller som föra helgen när Albin 

tappade en tand, då kom jag att tänka på när Philip tappade samma tand [---]” Jag är i värld 

där det bara är Philip och jag […]” (grykaijankoski.blogspot.com 2012-11-13). 

8.3.3 Nyorienteringsfasen  

 

Cullberg (2004) skriver att i den sista fasen av krisen börjar man inse att detta är något som 

man får leva med. Det väcks nya intressen hos personen och man börjar på allvar blicka 

framåt. Det som hänt kan dock återkomma genom korta ögonblick av kroppslig smärta av 

minnen från händelsen samt att betydelsen av händelsen kan förändras. 

Hos Anna och vimmelmamman som har haft cancer kan nyorienteringsfasen endast utläsas 

hos vimmelmamman då Anna senare avlider.  Anna vet att hennes tid är utmätt och hennes 

bearbetning är annorlunda än de andras. För henne handlar det om att ta en dag i sänder och 

göra den sista tiden så uthärdlig som möjligt: 

”Det är en helt surrealistisk tanke att veta att ens tid är utmätt. Som att packa iordning för en 

flytt. Men jag ska inte flytta från lägenheten på Kungsholmen till en fin villa i Bromma eller 

ett spännande jobbuppdrag i New York. Jag ska lämna min familj och kropp. Sen ska jag 

flytta ut i evigheten. Vad nu det är?” (annajansson73.blogspot.com 2009-11-14) 

Efter detta inlägg får hon 74 kommentarer där hennes läsare uppmuntarar henne genom att 

skriva hur stark hon är, en förebild och att de alla önskar att hon ska bli friskt igen. Anna gör 
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det ovanliga i sin blogg då hon låter läsarna följa henne på den mest skrämmande och mest 

ensamma resa en människa kommer göra. Hon delar med sig av det som sker i hennes liv hur 

hennes kropp blir svagare tills den inte orkar längre. När hon avlidit väljer hennes man att 

skriva ett inlägg där han berättar att hennes resa tagit slut. 

I Annas blogg sker en oväntad utveckling. Hennes syfte var i början att på ett tidseffektivt sätt 

förmedla sig till nära och kära. I början höll sig bloggen inom hennes ramar men den dagen 

hon avlider har 900. 000 människor besökt bloggen från 100 olika länder och bloggen har 

översatts till 50 språk. Det mest privata en människa går igenom valde Anna att göra 

offentligt.  

Vimmelmamman följer vi från det att hon får cancerbeskedet tills dess att hon blir 

friskförklarad. Hon beskriver det som en berg och dalbana och när hon blivit friskförklarad 

berättar hon om känslor av tomhet och sorg. Att det som hänt har kommit ifatt henne: 

”[---] Jag tror att jag har kommit till det där som andra cancerpatienter pratat om men aldrig 

känt igen. Att när det lagt sig lite, när man inte längre måste hålla garden högt då kommer alla 

känslorna på en och samma gång [---]” (vimmelmamman.blogg.se 2012-11-15). 

Hon tillägger också att hon alltid mentalt kommer att vara en cancerpatient. Men hon har 

också många tankar om framtiden och är lycklig över att få vara vid liv och se sin son växa 

upp. Hon ska bara våga leva.  

Vi kan se att mammorna som bloggat under ett par år blickar framåt och känner sig starkare 

efter det som hänt. Samt en stolthet över att ha klarat sig ur situationen levande. En del 

beskriver att de lärt sig nya saker om sig själva, vad de mår bäst av och hur de ska göra för att 

uppnå det. De vill inte lägga kraft på personer som tar energi. De menar att de börjat få 

perspektiv på livet och vill ta till vara på relationer. Vimmelmamman har ett stycke som vi 

anser som väl beskrivande: 

”Jag måste också fortsätta jobba på att älska min nästa, trä pärlor på band och fånga dagen. 

Det är inget som har kommit per automatik för att jag har varit sjuk. Däremot har jag blivit 

bättre på att skala av. Säga nej. Inte umgås med energitjuvar utan med personer som ger mig 

energi. Flummigt kanske?” (vimmelmamman.blogg.se 2012-10-07).  

Även My Gerndt har ett stycke i ett inlägg som är skrivet ett tag efter skilsmässan: 
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”Jag vågar äntligen resa mig, ta plats och vara stolt över mig själv och för den jag egentligen 

är. För jag är fan unik. (oj vad detta sticker i mångas ögon. Hur självgod är hon osv.) Jag har 

bara hittat mig själv och börjat acceptera många av mina brister, testa ni också (…)” 

(mygerndt.blogspot.com 2012-04-13)  

8.4 Skuld och skam 

 Cullberg (2004) skriver när en person som står oss nära går bort, kan känslor och saknad 

kännas vid genom psykisk och fysisk smärta, till exempel gifta makar eller syskonpar som 

levt ihop under en längre tid. Genom bloggen kan vi förstå att Johanna och hennes syster 

umgicks och hade en nära relation. Det skulle kunna förklara de kroppsliga smärtor Johanna 

beskriver i bloggen: 

”LILLA ÄLSKLING, TA MED MIG MED DIG EN STUND. Ikväll är det ett år sedan du 

ringde mig älskling. Du ringde, jag kollade på tv. Jag svarade aldrig. Dagen efter var du död. 

Vill fylla mig med något snarast. Decka mig, slå mig, skrik på mig, riv, klös. Gör något för 

helvete, så jag slipper känna smärtan” (lattemammajohanna.blogg.se 2011-05-04). I hennes 

text tolkar vi även att Johanna känner en skuld som syster till det som inträffat. Cullberg 

(2004) menar att skuldkänslor kan komma då man varit osams vid tillfället eller inte haft så 

god kontakt och saker kan ha blivit osagda. Johanna kämpar med smärtan av att hon inte 

svarade i telefonen samma kväll som hennes syster tog sitt liv.  

Fler mammor beskriver känslor som skuld och skam i deras bloggar. Framförallt mammorna 

som bloggar om att deras söner är dömda för mord. De uttrycker starka känslor kring att 

känna skuld inför deras föräldraskap. Sannamamma gör detta tydligt i ett av hennes inlägg då 

hon skriver huruvida hon ska vara med på rättegången eller inte: 

”[---] Minns när min son var med på rättegång första gången, då han blivit misshandlad. 

Minns hur jag tittade på den mamman som var med och tyckte hon var misslyckad. Nu har 

min son gjort något ännu värre, han har dödat någon [---]”( sannamamma.blogg.se 2009-09-

03). Båda mammorna skriver om en skuld de bär som inte är deras. 

9 Avslutande Diskussion 
 

Så vad kommer vi egentligen fram till? Vad sker på internet och hos våra bloggare? Vänskap, 

gemenskap, identitetskonstruktioner, glädje, sorg och ilska? Internet är fullt av människor 
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som delar med sig av sitt innersta till offentligheten. Är det offentligt? Alla läser inte bloggar. 

Det är faktiskt fler personer som inte läser. Men för den som vill ligger det där för alla. Idag 

har många människor Iphones och Smartphones och det bidrar ytterligare till att gränsen 

mellan det offentliga och privata suddas ut. Vi har internet med oss överallt och vi är ofta 

uppkopplade samtidigt som vi interagerar offline. Vi för en diskussion på internet genom att 

kommentera bloggar eller uppkopplade till facebook samtidigt som vi fikar med väninnan. Vi 

befinner oss i två sfärer samtidigt. Mammorna uttrycker att det är en mötesplats som de vill 

vara en del av. De använder sig av det offentliga rummet för att hantera sin kris, de skriver av 

sig, söker kontakter, finner gemenskap, vänner, får utlopp för känslor och mottager stödjande 

kommentarer. Ibland får vi känslan av att uppmärksamheten styr deras bloggar. Syns man så 

finns man och oavsett om du får positiva eller negativa kommentarer fortsätter man skriva. En 

negativ kommentar är bättre än ingen alls? Det innebär i alla fall att någon har tagit sig tid för 

att skriva. Mamman kan sedan bearbeta reaktionen i egen takt och på egna premisser.  

I undersökningen förstår vi att något positivt sker hos mammorna när de släpper in människor 

i sitt privata liv, det Johansson (2004) benämner som bakre region. Men vi kan fråga oss om 

den är helt sann eller bara konstruerad? Bloggerskorna visar sina gränser mellan det privata 

och offentliga genom att välja vad de vill dela med sig av. Som vi märkt i vår analys så 

skriver mammorna olika mycket om deras privatliv. Vissa berättar mycket medan andra är 

sparsamma. De utformar sina berättelser efter vad de vill dela med sig av. 

I det verkliga livet väljer vi inte vad som sker, och kanske är det just därför vi vänder oss till 

internet? Mammorna bloggar om sin kris och vi får ta del av deras tragiska livsöden. De sitter 

i en utsatt situation och bloggen med dess offentlighet skulle kunna göra mer skada än nytta. 

Eller kan det bli en tillgång? Många människor kan nå bloggen och det är inte säkert att 

responsen blir vad mammorna tänkt sig. Sårbarhet är en skör position som antingen kan sänka 

oss eller göra oss starkare. De kvinnor vi har valt ut framställer sig inte som offer, utan de 

hävdar sin rätt att uttrycka sig. 

Däremot har vi i studien förstått att det är en trygghet att kunna möta sina läsare i sitt hem på 

en dator som man kan stänga av när det blir för påfrestande. En sådan främre region 

förekommer inte någon annanstans än på internet, du aldrig möjligheten att trycka på av-

knappen i vårt dagliga sociala liv. Vid ett tillfälle skrev lattemammajohanna svar på en 

kommentar som utvecklades till ett ordkrig och det blev en otrevlig stämning i 
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kommentarsutbytet. Här kan vi inte låta bli att fråga om det som skrevs är något som dessa två 

hade sagt till varandra i verkliga livet, eller om dataskärmen fungerar som ett skydd? 

Norrlandsmamman uttrycker sin syn på detta genom att skriva ett inlägg om sin rätt till stöd 

som anhörig: 

”Kan det vara så att skammen är så stor att vi inte ens lyfter den så att den syns? Naturligtvis 

finns det många som kanske sjukskriver sig i det tysta och inte gör som jag, skriker av mina 

lungors fulla kraft..Men någon måste väl gör det? Eller är det fult? Ibland får jag känslan av 

att det man i jantelagens värld skall göra är att göra sig till det offer man anses vara...” 

(norrlandsmamman.blogg.se 2012-02-03)  

Genom detta inlägg talar hon om att hon inte vill utpekas till offer, hon är en anhörig som 

sörjer sin son och hon har lika stor rätt till det som någon annan. Genom att göra sig själv 

sårbar kan hon hjälpa andra som är i liknande situationer. Vilket i förlängningen kan göra 

henne starkare. Hon får en del kommentarer och det påverkar henne. Det hindrar däremot inte 

henne från att berätta sin del av historien då hon beskriver att hennes son redan har gjort 

henne och familjen offentlig. I analysen berättade vi när hennes blogg hade hamnat i 

tidningen och att hennes reaktioner var blandade. Först blev hon arg och tänkte lägga ner 

bloggen då hon ansåg att den var hennes och att ingen annan har rätt att sprida den vidare. Vi 

kan inte låta bli att undra hur många människor som anser att bloggen är privat och skulle bli 

upprörda om något liknande inträffar. Ju mer privat bloggen är ju mer sårbar är skribenten och 

desto allvarligare tas en publicitet som denna. Skribenterna vill ofta att deras bloggar ska läsas 

men det ska ske på deras egna val och premisser. De vill behålla kontrollen över bloggen.  

Weintraub (1997) pratar om privat och offentligt som motsatspoler. Men bloggarnas poler är 

väldigt svåra att utpeka. På en blogg kan man inte generallisera privat eller offentligt, överallt 

finns det undantag. Och vem kan egentligen svara på vad som är vad? För en person kan 

privat betyda en sak och något helt annat för andra. Många upprörs av allt som läggs ut på 

internet men vem har satt normerna för vad som är okej eller tabu att skriva om? Internet är 

till för att delas och varför inte dela med av oss själv också? 

Vi kan i vår studie se att mammorna upptäckt att med hjälp av bloggen kan de få medkänsla i 

sina brister. I erkännandet av sin oro över hur man hanterat en situation kan de få bekräftelse 

att det är okej och att fler som gör samma sak. Genom att de visar att de inte är perfekta blir 

de bättre? Samhället och läsarna blir deras domare och i gensvaret har de fått sin förlåtelse. Vi 
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har kunnat se att samtliga mammor uttrycker dåligt samvete och skuldkänslor gentemot sina 

barn. De vill vara så mycket mer än vad de har möjlighet till. Mammorna i studien går igenom 

en svår period i livet och krisen förändrar deras mammaroll. Diskussionen vi fört i analysen 

med hjälp av Powell (2010) är att de använder offentligheten för att mildra sina skuldkänslor. 

I några av våra bloggar blev det väldigt tydligt att mammorna sökte efter någonting att 

identifiera sig med och att det var anledningen till att de började läsa och blogga. 

Norrlandsmamman skriver i början av sin blogg att hon har letat på internet efter andra som 

gått igenom liknande händelser. Hon hittade en blogg och bestämde sig för att starta upp en 

egen, i hopp om för att andra skulle kunna hitta hennes historia.  

Vimmelmamman efterlyser på bloggen fler personer som har eller har haft tjocktarmscancer. 

De letar efter någon i liknande situationer och de vill ta hjälp av varandra. När vi letade 

bloggar hade vi mycket diskussion kring varför vi trodde att de bloggade; är det 

uppmärksamheten eller själva skrivandet som lockar? Men efterhand har vi också kunnat se 

att det utvecklas något mer hos dessa mammor än bara en ensam blogg. Mammorna knyter 

kontakter med andra, de kommenterar och stöttar varandra. Det skapas en gemenskap som vi 

inte visste om innan vi började läsa om bloggar. En del av våra mammor säger att de tycker 

om den uppmärksamhet som blir, de tycker det är roligt att få respons på deras inlägg och de 

känner sig lite mindre ensamma. De lämnar ut och beskriver sin situation för att må bättre, 

bland annat av den feedback de får. En mamma som inte får lika många kommentarer eller 

där interaktionen nästan uteblir är det inte lika tydligt vad som gör att hon fortsätter blogga, vi 

kan endast spekulera kring att det är själva skrivandet som får henne att blogga. Det kan 

hjälpa henne att sätta ord på tankar, skapa struktur och reda i deras känslomässiga kaos. 

Den ständiga cirkulationen av historier och kommentarer tror vi kan bidra till att gränserna 

mellan de offentliga och det privata suddas ut. En bloggerska kan börja sin bloggkarriär med 

tydliga gränser om vad hon vill lägga ut samt vad hon vill få ut av det. Efterhand märker hon 

att människor är intresserade och vill veta mer om hur hon har det eller vad som händer i 

hennes liv. Vi ser att mamman börjar rucka på sina ramar och släpper in lite längre. Anna gör 

just detta. Hon startade bloggen med ett mål och en ide om att hon enkelt och effektivt skulle 

informera nära och kära om hur hon mådde. Vi tror att det var en kombination av hennes 

förmåga att uttrycka sig med humor i sorgen samt att hennes blogg delades av andra 

bloggerskor och Annas blogg växte. Kanske var det enorma stödet det hon behövde för att 

orka möta sin framtid? Hon bloggade om döden och vägen dit, något som vi alla kommer att 

möta. Anna var tvungen att göra detta mitt i livet och det engagerade många. Kanske höll hon 
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saker privat men vi som läsare får ta del av hennes nakna, personliga och känslosamma 

historia om livet i dödens väntrum och mer privat än så här känns det inte som det kan bli 

anser vi. Våra mammor går igenom olika sorters kriser under tiden som de bloggar och vi kan 

med hjälp av Cullbergs kristeori (2004) se hur det utvecklas. Tydligast ser vi krisen hos de 

mammor som dagligen beskriver känslor och vad som händer med dem både psykiskt och 

fysiskt. I texterna ser vi glimtar av försvarsmekanismer, de olika reaktionsfaserna, skuld och 

skam och även att mammorna tar sig ur den. I en av bloggarna som vi fick ta bort under 

studiens gång beskrev berättelser i dåtid och på grund av att det inte händer henne idag 

beskrev hon inte heller mycket kring just känslor och mående utan där stod historien i fokus. 

My Gerndt var svår att utläsa utifrån kristeorin vilket vi tror kan ha att göra med hennes 

annorlunda sätt att berätta saker på. My beskriver inte varför hon mår dåligt utan sätter 

snarare ord på känslor. Det resulterar i att hennes känslomässiga inlägg blir svårtydliga och vi 

läsare förstår inte riktigt vad som händer.  

Hos flera mammor ser vi att krisen hanteras och efter något år så präglas bloggen inte lika 

mycket av tragedin som inträffat utan de återgår till deras vanliga liv och aktiviteter. Men 

ibland dyker det upp och som vimmelmamman beskriver så kommer hon alltid att vara en 

cancerpatient mentalt och detta påverkar hennes vardag. Lattemammajohanna som miste sin 

syster saknar henne ofta och när det känns som tuffast skriver hon det i sin blogg.  

Att utläsa krisen i bloggen var bland det första vi kände att vi ville göra i bloggarna. Detta fick 

sedan forma arbetet och tycker att vi har fått upp ögonen inför fördelarna med bloggandet. Vi 

har lärt oss mycket. Då krisen och rollen som mamma står i centrum i bloggarna säger det 

något om behovet av att uttrycka sig och att förmedla sina känslor kring detta. Behovet av 

mellanmänskliga relationer har alltid funnits och i med den nya tekniken öppnar sig nya 

möjligheter för oss. Det är inte ovanligt att människor anser att vi inte borde lägga ut våra liv 

på internet offentligt, men vi är sociala varelser och gruppsökande. Vi har instinkter om att 

synas och höras och på internet kan vi göra detta till dess fulla potential. Vara tillgängliga för 

alla, på våra premisser och hävda vår lika rätt att ta plats. Inte gömma oss och vägra inta 

offerposition. Vi är överlevare och vi har i alla tider tagit för oss av möjligheter för social 

överlevnad.  

Som socionomstudenter ser vi detta som en viktig lärdom, alla mammor i vår undersökning 

har en egen sorg och kris som de går igenom. Ifrån samhällets håll finns det förväntningar om 

att sorgen får ta en viss tid, sedan bör man återgå till livet. Relationerna och gemenskapen 
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som växer fram i bloggen är ett alternativt stöd att vända sig till när den närmaste 

omgivningen inte orkar längre, eller när den inte är tillräcklig. I vissa av fallen uteblir den 

professionella hjälpen och det är viktigt för oss att tänka på att det finns anhöriga som också 

är direkt berörda i det som sker. Vi har gjort en undersökning om privat och offentligt i 

mammabloggen, de ger uttryck för ett behov som idag finns att tillgodose genom media. 

Kanske att utvecklingen en dag gått så långt att vi socionomer kommer kommunicera med 

våra klienter eller hitta nya genom nya mediekanaler. Möjligen att vi rekommenderar 

klienterna att skriva ner sin historia och varför då inte en blogg? 

Vi vill avsluta med ett citat ifrån vimmelmamman: ”Jag hyllar öppenheten. Jag tror ju på den. 

Att den minskar glappet mellan oss människor och får oss att inse att de allra flesta av oss bär 

på liknande tankar vare sig det handlar om ett cancerbesked, en abort, skilsmässa eller varför 

inte något lyckligt” (vimmelmamman.alltforforaldrar.se 2012-10-23) 
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