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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse socialt stöd har för 

förstagångsmödrar. Syftet var även att undersöka betydelsen av geografiskt 

avstånd i relation till socialt stöd. Tio stycken semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Utifrån 

materialet av intervjuerna identifierades tre stycken teman: Nätverket av viktiga 

personer, Internet – en hjälpande och stjälpande mötesplats och Betydelsen av 

avstånd och närhet. Varje tema hade två stycken kategorier och mellan två till 

fem stycken underkategorier. Resultatet visade betydelsen av socialt stöd, där 

partner och vänner identifierades som det viktigaste stödet. Resultatet visade 

även på skillnader utifrån det geografiska avståndet till socialt nätverk, i form 

av avsaknaden av praktiskt stöd. Informanternas upplevelser av den tillgängliga 

informationen på internet och utbudet av sociala forum för nyblivna mödrar, 

var delad.  

 
 
 
Nyckelord 
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Introduktion 
 
Övergången till att bli förälder för första gången kan skapa stress hos nyblivna 

föräldrar, vilket kan ha en negativ inverkan på såväl förälderns egen hälsa men 

även på välmående hos barnet. Forskning visar att det innebär en stor 

förändringsprocess i livet, i synnerhet med det första barnet. Att kunna bli 

erbjuden socialt stöd i denna fas i livet kan minska den upplevda stressen och 

upplevas som ett stöd för föräldern (Samuelsson, 2012). Nära sociala relationer 

har genom forskning visat sig ha effekter så som positiv inverkan på en persons 

hälsa och det subjektiva välbefinnandet samt visa minskade stressnivåer 

(Ditzen et al., 2008).  

Det har visat sig vara viktigt med det sociala stödet från ett nätverk av 

personer för den psykosociala funktionen och möjligheten till socialt stöd från 

familjemedlemmar, fungerar som en buffert för de nyblivna föräldrarnas hälsa 

(Bost, Cox & Payne, 2002). Det finns flera sätt att kunna uppleva stöd än 

genom de traditionella, så som familj, partner och vänner. Idag har internet en 

stor funktion för nyblivna föräldrar, där föräldrar kan föra diskussioner och där 

internet kan fungera som kunskapsspridare (SOU 2008:131).  

 

Socialt stöd  

Det sociala stödet kan definieras som det stöd som finns tillgängligt för 

individen. Flertalet studier har påvisat att ett socialt nätverk är bra för hälsan 

och där en brist på sociala kontakter kan utgöra en hälsorisk. Det sociala stödet 

kan delas upp i tre stycken dimensioner. Det första är det stöd en individ får av 

en livspartner eller några få mycket nära kamrater, detta stöd kallas 

för ”Esteem support” och är grundläggande i en individs behov. I flertalet 

artiklar identifieras detta stöd under namnet emotionellt stöd. Den andra 

formen av stöd är ”Appraisal support” och omfattar stödet från arbetskamrater 

och vänner, appraisal support kan beskrivas som det informativa stödet och 

hjälper till med att finna lösningar på problem och finnas där för rådgivning. 

Den tredje dimensionen är det praktiska konkreta stödet och kallas 

därmed ”Tangible support”, vilket även kan benämnas det instrumentella stödet 

(Orth- Gomér, Theorell (red)., 2012).  
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Vid tiden för första barnet och de förändringar det kan innebära, kan det 

medföra förändringar i det sociala nätverket. Under denna process har det i en 

tidigare studie visats att kontakten med familjen, bestående av föräldrarna och 

syskonen, har en tendens att öka (Gamiero et al., 2010). Den första tiden efter 

en graviditet, är behovet av känslomässig support den viktigaste formen av 

support för en förstagångsmoder (Razurel et al., 2009). I en studie av Leathy-

Warren et al (2012) svarade majoriteten av förstagångsmödrarna att det sociala 

stödet, bestående av vänner och familj, var deras huvudkälla till socialt stöd. 

Främst kom stödet härifrån av informantens partner, deras egen mamma eller 

vänner. Partnern identifierades även i en annan studie som den viktigaste källan 

till ”esteem support”, vilket i den aktuella artikeln benämndes ”emotional 

support” men de båda syftar till samma form av support, där det handlar om 

upplevelsen att få stöd av någon som lyssnar och ger en uppmuntrande 

bekräftelse (Negron, Martin, Almog, Malbierz & Howell, 2013).   

Ett sätt för en förstagångsmoder att bli tryggare i sin nya roll är att få stöd 

från sina sociala relationer, stödet från andra mammor är till stor nytta och 

speciellt från andra mammor med barn i samma ålder som ens eget. Genom att 

få stöd av personer i samma situation ökar känslan av ett sammanhang och att 

bli förstådd på ett sätt som inte andra personer i ens omgivning gör (Alstveit, 

Severinsson & Karlsen, 2010).   

Utifrån denna studie menas socialt stöd med det personliga nätverk i 

form av familj, partner och vänner som finns tillgänglig för individen. Familjen 

syftas i uppsatsen till informantens föräldrar och eventuella syskon. Vad 

författaren menar med socialt stöd från internet, är de olika sociala forum som 

finns tillgängliga för föräldrar på internet. Således utesluts de samhällsinsatser 

från exempelvis Barnavårdscentralen (BVC) från denna uppsats, med 

anledning av att begränsa syftet för uppsatsen.  

 

Socialt stöds inverkan på välbefinnande 

Stress kan uppstå genom både fysiska eller psykiska, yttre- eller inre 

påfrestningar som människan utsätts för. Att bilda familj och få barn är en 

vanlig yttre orsak som kan leda till stress. Stress beskrivs ofta som en obalans 

mellan upplevda krav från individens omgivning och den upplevda förmågan 
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för individen att hantera kraven (Lundberg & Wentz, 2004). Stress upplevs och 

hanteras på olika sätt, att få barn kan för en individ upplevas som ett markerat 

hot och vara förknippat med exempelvis risker för sjukdomar om personen inte 

har något socialt nätverk (Theorell, 2012). Chavis (2016) påvisade i en studie 

att socialt stöd är en viktig faktor när det kom till förstagångsmoderns upplevda 

ångest och att moderns sociala nätverk, från familj och vänner, är extremt 

viktigt för att kunna mildra eventuell ångest.  

Det geografiska avståendet 

För några årtionden sedan spelade den geografiska distansen stor betydelse för 

personers sociala stöd, eftersom det inte fanns tillgång till internet, utan kontakt 

fick tas via brev eller telefon, vilket inte är fallet i dagens moderna samhälle 

(Chong, Gordon & Don, 2016). Chong et al (2016) menar vidare på att trots att 

internet underlättat att hålla kontakten, kan geografiskt avstånd fortsatt påverka 

främst det instrumentella stödet, vilket inkluderar den praktiska hjälpen. 

Däremot påverkas nödvändigtvis inte det emotionella stödet från familjen trots 

ett geografiskt avstånd mellan parterna.  

Internets funktion för socialt stöd 

Det mediala utbudet för en förälder i form av tidningar, böcker, tv-program, 

appar och olika föräldrasidor på internet, där föräldrar kan utbyta erfarenheter 

av föräldralivet, är idag enormt.  

Det senmoderna familjelivet har förändrats över tid och kan idag 

beskrivas som ett nätverk av nära relationer snarare än en sluten social enhet. 

Genom denna förändring och utveckling har internet fått en allt mer betydande 

roll, för att kunna upprätthålla emotionella band och söka gemenskap (Plantin 

& Daneback, 2010).  Dagens teknik har förändrat vår förståelse för de sociala 

nätverk som en nybliven mamma har tillgängliga, med ständig tillgång till ett 

stort utbud av resurser för nyblivna föräldrar och socialt stöd via internet 

(Aston et al., 2018). Dessutom finns möjligheten till 24-timmars tillgång till 

information via internet och en ständig möjlighet till kommunikation, mängden 

tillgänglig data kan leda till att nyblivna mödrar kan känna sig antingen 

överväldigande av den enorma mängd information från olika källor eller känna 

sig hjälpta i sitt föräldraskap (Barkin & Jani, 2016).  
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I en studie av Johnson (2015) undersöktes det hur gravida och nyblivna 

mödrar upplevde den information som ges ansikte mot ansikte och den 

information som finns tillgänglig via internet. Studien visade att internet främst 

används av mödrar för icke-medicinsk information men även för socialt stöd 

samt att internet idag fungerar som ett säkert forum för att legitimera den nya 

identiteten som moder, men även för att undersöka de ämnen som kan 

kategoriseras som mer tabu än andra. I en annan studie framgick det att många 

nyblivna mödrar bland annat använder sig av internet som källa för 

information, det betonades dock att det var viktigt med personlig kontakt 

gällande det sociala stödet (Aston et al., 2018). Från en web-baserad 

enkätundersökning där syftet var att undersöka behovet av information och 

varför nyblivna mammor använder internet, framkom det att majoriteten av 

informanterna använde internet för att söka efter information, men ansåg att 

långt ifrån all information var tillförlitlig och var bara någorlunda användbar 

(Slomian et al., 2017).   

I en artikel av Barkin & Jani (2016) hänvisar de till en studie av Plantis & 

Daneback (2009) där de belyser att den support som föräldrar får via internet 

kan vara till hjälp när det kommer till de olika faktorer, så som exempelvis 

skilsmässor och globalisering, som kan resultera att nära familjemedlemmar 

geografiskt befinner sig på olika platser.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse socialt stöd har för 

förstagångsmödrar. Syftet är även att undersöka betydelsen av geografiskt 

avstånd i relation till socialt stöd. För att uppnå syftet har nedanstående 

frågeställningar formulerats: 

− Vilken sorts socialt stöd har förstagångsmödrar? 
− Hur använder förstagångsmödrar internet som källa till information och 

socialt stöd? 
− Vilken betydelse har den geografiska närheten till det sociala nätverket? 
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Metod 
 
Deltagare 

Informanterna bestod av totalt tio stycken personer, som samtliga identifierade 

sig som kvinnor (N=10). Deltagarna i studien var i åldrarna mellan 20-31 år 

(M=27,4) vid tiden för deras första barn och standardavvikelsen var (SD=3,23). 

Hälften av deltagaren var bosatta i närheten av familj och hälften av deltagarna 

var bosatta med familj boende i annat land/stad längre bort. Av de med familj 

längre bort var två stycken boende i annat land (Kina och Tyskland) och två 

stycken boende i en stad mer än 30 mil bort från sina föräldrar. Samtliga 

informanter var sammanboende med barnets far.  

Informanterna rekryterades främst genom det så kallade tillgänglighets-

bekvämlighetsurvalet, vilket innebär att informanter väljs utifrån de personer 

som finns tillgängliga (Langemar, 2008). Deltagare var även rekryterade via 

Facebook, där information om studien publicerades och där deltagare ombads 

att ta kontakt genom personligt meddelande om intresse att medverka fanns.  

Utifrån syftet med denna studie, hade några inkluderingskriterier för 

medverkan i studien ställts upp. För deltagande krävdes att informanten var 

förstföderska och hade ett barn som var mellan 1-36 månader gammalt. 

Deltagarna skulle även identifiera sig som kvinnor, då urvalet för studien var 

att undersöka förstföderskors upplevelser. Då syftet med studien var att 

undersöka upplevelsen av socialt stöd dels för de mödrar med familj boende i 

annat land/stad längre bort och dels de som har närhet till familjen, delades 

informanterna upp i två olika grupper.  

Instrument 

Intervjuerna i den aktuella studien genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga A). Den semistrukturerade 

intervjuguiden bestod av bredare och mer öppna frågor, där möjlighet gavs att 

ställa följdfrågor för att kunna specificera följdfrågorna utifrån informantens 

utsaga. Frågorna formulerades utifrån den tidigare forskningen inom området 

och utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
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Procedur 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. 

Informanterna erhöll ett skriftligt informationsbrev (se Bilaga B) med 

information om studiens syfte, upplägg, frivilligheten att ställa upp och även 

rätten att avbryta sin medverkan samt informationen att intervjuerna kom att 

spelas in. Totalt tio stycken medverkade i studien och inget bortfall av 

informanter fanns under processen. 

Vid möjlighet, genomfördes intervjun på egenvald plats av informanten, 

men då fem personer befann sig på ett geografiskt avstånd som medförde att 

intervju på plats inte var ett alternativ, genomfördes även intervjuer över 

telefon. Enligt Langemar (2008) ska telefonintervjuer endast användas i 

undantagsfall och där geografiska avstånd benämns vara en anledning. Vid 

intervjutillfället inleddes samtalet med att återupprepa informationen från 

informationsbrevet. Efter ett muntligt och skriftligt samtycke (se Bilaga C) 

spelades intervjuerna in för att därefter kunna transkriberas. För de intervjuer 

som genomfördes över telefon, skickades en inskannad signerad kopia på 

samtyckesblanketten till författaren.  Ljudfilen sparades på lösenordskyddad 

enhet och var endast tillgänglig för författaren. Intervjuerna genomfördes 

enskilt med informant och författare och varade mellan 40 till 61 minuter, med 

ett medelvärde på cirka 48 minuter. Intervjuerna genomfördes under november 

månad år 2018.  

 
Analys 

Metoden som användes för denna studie var en kvalitativ metod, då målet med 

studien var att uppnå ett större djup i frågeställningarna och en mer djupgående 

beskrivning av det analyserade fenomenet. 

Syftet och frågeställningarna i denna studie undersöktes genom en så 

kallad tematisk innehållsanalys, som handlar om att strukturera det befintliga 

materialet och rubriksätta informationen. Studien var induktiv då identifierade 

teman utarbetades utifrån insamlat material baserat på informanternas 

berättelser om sina upplevelser. Studien kan även sägas ha deduktiva inslag då 

tidigare forskning på området legat till grund för utarbetandet av intervjuguiden 

(Langemar, 2008).   
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Innehållsanalys enligt Burnard (1991) innebär att det insamlade 

materialet från intervjuerna bearbetas systematiskt i 14 steg, i steg sex där två 

kollegor skulle bjudas in för att självständigt bilda kategorier uteslöts, då 

studien författades självständigt. Analysen inleddes genom att efter varje 

intervju skriva ner noteringar om de ämnen som belysts under intervjun. Det 

insamlade materialet transkriberades och genomlästes för att skapa en bättre 

förståelse av materialet. Utifrån studiens syfte identifierades meningsbärande 

enheter som därefter kondenserades till en kod, vilket även går under 

benämningen öppen kodning. De koder med likande innehåll resulterade 

därefter i en underkategori som sedan inkluderades i bredare kategorier, data 

omarbetades sedan genom att exkludera identisk information som resulterade i 

slutgiltig lista. Slutligen identifierades teman av de kategorier som kunnat 

sammankopplas, där det latenta innehållet i intervjuerna framgick.  

Analysen resulterade i tre teman och sex kategorier. Exempel på 

analysprocessen redovisas i Tabell  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
          
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Tycker att man är två om det här och 
det är delat ansvar. För hans del blir 
det mycket mer verkligt, hade jag 
gjort allt själv, förlitat mig på mig 
själv... nu har han samma info som 
jag har. 

Gemensamt 
ansvar och 
delaktig partner 
skapar trygghet 

Gemensamt 
ansvar 

Gemensamt  Vikten av delaktig 
partner 

Jag fick väldigt bra stöd från en grupp 
som heter Gravid med BF 2018, den 
skapades redan i vecka tio och denna 
grupp har varit ett stort stöd, även om 
sambon också ska ha barn, så är det 
skönt att prata med andra kvinnor som 
har gått igenom samma eller ska gå 
igenom samma. 

Stöttande grupp 
på internet med 
kvinnor i samma 
situation. 

Stöttande 
forum på 
internet 

Gemenskap Informationsflödets 
påverkan 

Innan var det bara ett äventyr [att vara 
bosatt i utlandet], sen när man var 
gravid var det samma sak, men med 
en gång när han kom ut och man 
märkte hur alla nära ville vara 
delaktiga i hans uppväxt, var så sjukt 
tufft. När kontraktet går ut så vill vi 
hem och det blir mer definitivt. Det 
ska oerhört mycket till för att det ska 
ändras. 
 

Känslan av ökad 
betydelse av 
familjen efter 
graviditet 

Ökad 
betydelse av 
familjen i 
hemlandet 

Separation Geografisk 
betydelse av support 
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Etik 

Etik arbetar med det sätt på vilket vi formulerar koder och principer för 

moraliskt beteende. I ett psykologiskt sammanhang är etiska regler till för att 

undvika att skada enskilda individer. Det finns etiska grundprinciper som är till 

för att de ska efterföljas (Wilson & MacLean, 2011). 

Enligt forskningsetik finns grunder att stå på vilka bör tas hänsyn till, de 

fyra krav nedan blir grunden för etisk värdering som kommer efterlevas i denna 

studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet, innebär att informanten deltar frivilligt i forskningen, 

vilket tillgodosetts genom att deltagarna har fått information om vad 

forskningen omfattar, blivit underrättade om rätten att avbryta, om deltagaren 

inte längre vill delta.  Att tillgodose samtyckeskravet innebär att informera 

deltagarna om forskningen och att deras medverkan i studien är fritt samt ett 

godkännande på att informanten kan tänka sig att delta. Vilket har inhämtats i 

samband med intervjun, dels muntligt och dels skriftligt genom en 

samtyckesblankett som informanten skrev under. Samtlig information och 

uppgifter om de enskilda människorna i undersökningen ska ges full 

konfidentialitet och obehöriga ska inte ha någon tillgång till dessa uppgifter, 

denna punkt har tillgodosetts genom att det endast är författaren av studien som 

har tillgång till det transkriberade materialet och materialet avidentifierades vid 

transkriberingen. Det material som insamlats för studien ska endast användas 

för det ändamålet som det finns samtycke för (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 
 
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse socialt stöd har för 

förstagångsmödrar. Syftet var även att undersöka upplevelsen av att ha sitt 

sociala stöd geografiskt nära respektive långt från där man själv bor.  

Den tematiska analysen av erhållen data från intervjuerna resulterade i tre 

stycken teman: Nätverket av viktiga personer, Internet – en hjälpande och 

stjälpande mötesplats och Betydelsen av avstånd och närhet. Varje tema hade 

två kategorier och mellan två till fem underkategorier. I Tabell 2 framförs 

samtliga teman, kategorier och underkategorier. Resultatet redovisas nedan 

utifrån identifierade teman och kategorier.  

Tabell 2. Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

 
    

Tema Kategori Underkategori 

      

      

Internet - En hjälpande och  Informationsflödets påverkan Nedlåtande 
    stjälpande mötesplats   Negativ upplevelse 
    Osäkerhet 
    Positiva och negativa 

    Gemenskap 

      
  Kunskap före åsikt Selektiv på internet 
    Ifrågasätta 

      

      
Nätverket av viktiga personer Vikten av delaktig partner Stärkt relationen 
    Utanförskap 
    Delaktig partner 

    Gemensamt  

      
  Viktiga personer för socialt stöd Föräldrar 
    Mamma 
    Partner 
    Personer i samma situation 

    Vänner 

      
      
Betydelsen av avstånd och närhet Avsaknad av avlastning Brist i nätverk 

    Praktiskt stöd 

      
  Geografisk betydelse av support Avstånd 
    Personer i ens närhet 

    Separation 
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Internet – en hjälpande och stjälpande mötesplats 

Temat Internet – en hjälpande och stjälpande mötesplats redogjorde för 

informanternas upplevelser av sociala forum och tillgänglig information på 

internet kopplat till föräldraskap. Temat bestod av två kategorier vilka var 

Informationsflödets påverkan och kunskap före åsikt.  

Informationsflödets påverkan. Följande kategori hade fem stycken 

underkategorier. Vilka var: Nedlåtande, Negativ upplevelse, Osäkerhet, 

Positiva och negativa och Gemenskap.  

Samtliga informanter hade på något vis använt internet kopplat till 

föräldraskapet, vilket i dagens samhälle nästintill kan ses som en självklarhet. 

Anledningarna var många och olika, men samtliga informanter vittande om att 

sociala forum och den mängd information som fanns tillgänglig, hade både 

positiv och negativ inverkan. De känslor som var kopplade till stress och krav, 

var nästan uteslutande kopplade till sociala forum och informationsflödet på 

internet. Som positiv inverkan, menade några informanter, att sociala forum 

kunde fungera som ett informativt utbyte av kunskap, erfarenheter och 

information samt en plats att kunna vara anonym. En informant beskrev den 

tillgängliga informationen på följande vis:  

 

Mammor kan vara… man vill framhäva att man vet mest och om man gör 

på ett visst sätt är man en dålig mamma (…) kan vara ganska hårt. Har 

påverkat mig ibland, men har blivit bra på att sålla (…) det kan även vara 

väldigt stöttande, jag upplevde amningen värre än förlossningen, men där 

fanns bra grupper kring amningen, där var det aldrig något negativt. 

 
En annan informant beskrev informationsflödet påverkan, som ett grund för 

osäkerhet, på grund av den mängd information som finns tillgänglig och att det 

kan skapa en känsla av olika åsikter som går isär, vilket kan skapa en 

osäkerhet. En annan informant menade att några forum hon varit inne på var 

väldigt nedlåtande och skildrade ett forum som beskrivet nedan:  

 

Det finns så himla mycket framförallt mammor kan vara så taskiga mot 

varandra och hur mammor uttrycker sig mot andra mammor, man ska ju 
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hjälpa varandra… Fokuserar mycket mindre på barnet och mer på vad som 

är fel, man lägger fokus på fel saker. 

	

Informanterna hade även många positiva upplevelser av forum på internet, där 

de fick känna en gemenskap och där medlemmarna i gruppen stöttade varandra 

och där alla var i likande situationer, en kvinna menade på att redan tidigt i 

graviditeten gick hon med i en grupp som hon fortsatt har nytta av och finner 

stöd från andra mammor i.  

Kunskap före åsikt. Den aktuella kategorin, identifierades då det 

genomgående beskrevs av informanterna i studien att den tillgängliga 

information som fanns på internet, bestod av dels kunskap och dels åsikter. 

Kategorin bestod av två stycken underkategorier vilka var: Selektiv på internet 

och Ifrågasätta. 

Informanterna betonade i studien, vikten av att lära sig sortera och vara 

selektiv med vilken information man tar till sig. Att använda internet för att 

söka information upplevdes inte endast förvirrande och negativt, samtliga 

informanter delade med sig av positiva upplevelser av internet som mötesplats. 

En kvinna i studien beskrev tankarna kring när hennes barn uppvisade något 

symptom som hon önskade mer information kring. 

 

Vänder mig till sjukvårdsupplysningen, men väljer informationskälla, 

familjeliv [ett forum på internet] drar jag mig från, man blir bara rädd, vet 

att det skapar mer oro. 

 

När det gällde barnets hälsa, menade samtliga informanter att de sökte sig till 

personer med medicinsk kunskap eller till en bekant med utbildning inom 

sjukvård, så som barnmorska, läkare eller sjuksköterska.  

Informanterna beskrev även vikten av att ifrågasätta den information 

som fanns tillgänglig, men som en informant uttryckte det, var detta inte en lätt 

uppgift som nybliven föräldrar, med all tillgänglig information och begränsad 

kunskap om föräldraskapet som förstagångsmoder, hon uttryckte sig enligt 

nedan:  
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Det är klart beroende på hur man är som person, men man måste sålla lite i 

informationen, men det är jättesvårt innan man hittar sin roll och man får ta 

sitt förnuft till fånga. 

 

En informant belyste att hon upplevde att hjälpen och tillgången till 

information som gavs av samhället under graviditeten var till stor hjälp, men så 

fort modern hade fött barnet lämnades modern till att söka informationen själv. 

Det var andra kvinnor som även efterfrågade tillgång till mer kunskap och 

fakta på internet där man kunde identifiera källan som trovärdig.  

 
Nätverket av viktiga personer 

Temat Nätverket av viktiga personer inkluderade kvinnornas upplevelser av de 

personer i deras nätverk som var deras främsta stöd i den nya rollen som 

mamma, betydelsen av att inte känna sig ensam i graviditeten och hur 

gemenskapen med partner kunde stärka både individen och paret. Temat bestod 

av två stycken kategorier: Vikten av delaktig partner och Viktiga personer för 

socialt stöd. 

Vikten av delaktig partner. Samtliga informanter var sammanboende 

med barnets far och under flertalet av intervjuerna framgick det att 

informantens sätt att inkludera partnern eller när partnern var delaktig under 

graviditeten, skapade en team-känsla. Kategorin hade totalt fyra stycken 

underkategorier vilka var: Stärkt relationen, Utanförskap, Delaktig partner och 

Gemensamt.  

En av kvinnorna uttryckte att betydelsen av att partnern funnits där för 

henne för att ge emotionellt stöd och stötta, hade stärkt deras relation. 

 

[Namn på respektive] har kunnat hjälpa till på förlossningen och det har 

varit positivt och stärkt relationen. Hela grejen att få barn är så oerhört 

stort och vi har delat upplevelsen hela vägen.  

 

Relevansen av en delaktig partner togs främst upp när kvinnorna pratade om 

tiden de var gravida. Flera stycken informanter beskrev att när partnern var 

medverkande i föräldrautbildningar och besök hos barnmorska, medförde detta 

inte bara att informanten upplevde att partnern blev tryggare och mer 
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medveten, utan även att det gav en trygghet till den blivande modern att hon 

inte var ensam i situationen. En kvinna uttryckte känslan såhär: 

 

Man är själv i det 100 % av tiden, men det krävs mer tid för mannen, han 

är inte närvarande i det hela tiden som kvinnan är, men då börjar de 

liksom fatta, när någon berättar vad som händer i kroppen.  

 

En av informanterna beskrev att hon var väldigt självständig, gick inte på några 

kurser under graviditeten och ville inte dela med sig av saker som oroade 

henne till sin partner och beskrev det som att det medfört att hennes partner 

inte kom in på djupet och skapade ett exkluderande och en form av utanförskap 

för partnern. En annan informant menade på att man är två personer om 

beslutet att ha barn och att det innebär ett delat ansvar, partnerns delaktighet i 

denna process medförde att de gjorde det gemensamt och fick det emotionella 

stöd som behövdes.  

Viktiga personer för socialt stöd. Informanternas viktigaste 

samtalspartners och stöd kom från Föräldrar, Mamma, Partner, Personer i 

samma situation och vänner, varför dessa fem resulterade i underkategorier.  

Samtliga informanter identifierade partner och vänner som de viktigaste 

samtalsparterna. Andra personer som även nämndes av informanterna var 

informantens föräldrar och egna mamma, samt andra personer som var eller 

hade varit gravid, med andra ord personer i samma situation som dem själva.  

Samtliga av de personer som hade ett geografiskt avstånd till sina 

föräldrar menade på att vännerna i nya hemstaden eller landet fick en allt större 

betydelse. En kvinna beskrev bandet till vännerna enligt citatet nedan. 

 

Alla har sin familj i Sverige och då vill många ställa upp och alla har gått 

igenom samma sak på ett eller annat sätt. Kina är så otroligt annorlunda 

kulturellt och så himla långt iväg, så man blir beroende av varandra. 

 

Flera personer menade även att deras föräldrar, fungerade som ett praktiskt 

stöd gällande bland annat barnpassning. Avseende det informativa stödet från 

informanternas mödrar, skiljde åsikter och upplevelser sig åt. En informant 

berättade att hennes mamma var den hon ringde för att få råd, en annan 
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informant menade på att råd och rön ständigt förändras och att det som var 

aktuellt när ens egna föräldrar hade småbarn nu är inaktuell information.  

I intervjuer framgick det att många under graviditeten men även efteråt, 

anslöt sig till personer i samma livssituation, många informanter menade att 

personer i samma situation fungerar som ett bra informativt stöd. Eftersom de 

ska eller har gått igenom samma sak, vilket uttrycks av citatet från en av 

informanterna nedan. 

 

Pratat med min vän som var gravid samtidigt och det lugnade ner en (…) 

och min syster fick barn samtidigt, det var stöttande. 

 

Majoriteten berättade om dels vikten av partners delaktighet, men även 

vikten av partnern som socialt stöd under graviditeten och efter att barnet 

fötts. En informant som beskrev sig själv som en känslomänniska, var i 

avsaknad av sin närmsta familj och vänner då de var boende med ett 

större geografiskt avstånd, menade på att partnern fick en extra betydelse 

i att fylla ut den support och närhet hon inte kunde få hemifrån.  
 

Betydelse av avstånd och närhet 

Det sista temat för denna studie, berörde främst de informanterna med ett 

geografiskt avstånd till sin familj. Temat redogjorde för upplevelsen att sakna 

det praktiska stödet som många gånger finns tillgängligt när man har sin familj 

i närheten, men även upplevelsen av en ökad närhet till den nya bekantskap 

man skapat i sitt nya hemland eller hemstad. Två stycken kategorier 

identifierades under detta tema, vilka var: Avsaknad av avlastning och 

Geografisk betydelse av support.  

Avsaknad av avlastning. Genom intervjuerna framgick det att fyra av de 

fem informanter som hade ett geografiskt avstånd till familj upplevde eller 

hade upplevt en saknad av praktiskt stöd, i form av exempelvis barnpassning. 

Kategorin skapades med följande två underkategorier: Brist i nätverk och 

Praktiskt stöd. 

Att känna en brist i nätverket, menades med informantens känsla av att 

denna brist av geografiskt närvarande, i detta fall föräldrar, medförde en känsla 
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av hinder för exempelvis framtida jobbsituationer. En av informanterna 

beskrev de tankar hon hade om framtiden när hennes barn blir tillräckligt 

gammal för att börja i förskolan. 

 

Vi [informanten och hennes partner] vill kunna jobba och göra karriär, 

här är det ingen i vårt nätverk som kan komma och hämta och lämna.  

 

Av de som beskrev att de inte hade tillgång till praktiskt stöd, nämndes 

avsaknaden av föräldrarnas geografiska närhet. Dels som en informant beskrev, 

då det är mycket lättare att vara rak och bekväm med sina egna föräldrar och 

dels som en annan informant beskrev det, att det är lättare att fråga ens 

föräldrar om hjälp än sina vänner. En kvinna beskrev hur hon hade önskat 

närheten till föräldrarna för att kunna ha möjlighet att få ensamtid, vilket 

beskrivs med följande citat: 

 

Min man har rest en del i sitt jobb, vilket gör att jag inte har någon tid för 

mig själv utan mitt barn (…). Det hade varit skönt att kunna ringa ens 

föräldrar så att de hade kunnat avlasta en ibland.  

 

Den informanten som menade att hon inte upplevde en brist av praktiskt stöd, 

menade på att de personerna i hennes nätverk i nya hemlandet var alla i samma 

situation och kunde därmed ställa upp för varandra.  

Geografisk betydelse av support. Det framkom många tankar och 

funderingar kring betydelsen av support när det finns ett geografiskt avstånd. 

Kategorin hade totalt tre stycken underkategorier vilka vara följande: Avstånd, 

Personer i ens närhet och Separation.  

Upplevelsen var förutom den faktiska avlastningen i vardag, tankar på att 

inte kunna dela upplevelser med sina nära i sitt ursprungliga hemland på grund 

av det avstånd som fanns dem emellan. En kvinna beskrev upplevelsen av att 

inte kunna dela alla upplevelser med sina föräldrar: 

 

(…) självklart är det hemskt att de inte får följa henne [barnet] de första 

månaderna, vi står varandra så nära, man vill dela. Hade underlättat med 

stödet, men mycket handlar om att man vill dela upplevelser. 
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För de informanter som hade ett geografiskt avstånd, var tillgången till internet 

av stor betydelse, de hade olika grupper där de delade foton och som en 

informant benämnde det ”de finns ju bara ett samtal iväg, även om det är lite 

jobbigt med tidsskillnaden”. I denna grupp visade det sig, av speciellt ett 

uttalande, av betydande roll om de hunnit skapa ett tryggt nätverk av personer i 

ens närhet i den nya hemstaden eller landet. En kvinna som efter cirka tre år i 

utlandet, menade att det var avgörande i hennes och partnerns beslut att vilja 

försöka få barn, att det fanns en trygghet runtomkring dem. 

 

När vi flyttade hit [till Kina] var jag helt emot att få barn här, var helt 

emot de första två åren, men nu känner jag mig bekväm.  

 

För underkategorin separation, var det tydligast bland de som var bosatta i ett 

annat land, att det efter graviditeten blivit ett mer påtagligt behov av närhet till 

familjen. En informant beskrev det som att hela upplevelsen att bo utomlands 

hade fram till dagen hennes barn föddes bara varit ett äventyr, men att det nu 

var tid att flytta hem och en annan kvinna menade på att de i vart fall skulle 

hem om till Sverige ett tag innan det kanske blev nya äventyr. 

 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka förstagångsmödrars upplevelser av 

betydelsen av socialt stöd och om det geografiska avståndet har någon 

betydelse. Informationen från intervjuerna med informanterna resulterade i tre 

stycken teman, vilka var: Nätverket av viktiga personer, Internet – en 

hjälpande och stjälpande mötesplats och Betydelsen av avstånd och närhet. 

Internet – en hjälpande och stjälpande mötesplats. Resultatet visade 

att internet främst användes för att söka information och för att finna en 

gemenskap genom de sociala forum som finns tillgängliga på internet, men att 

synen på internet som informationsforum och mötesplats varierade.  

Informationsflödets påverkan. Samtliga informanter använde internet i 

samband med graviditeten och efter att barnet fötts. Tidigare forskning visar att 
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majoriteten av alla nyblivna mödrar använder sig av internet för att bland annat 

söka information och för att finna gemenskap i sociala forum på internet 

(Slomian et al., 2017 & Aston et al., 2018). Många informanter hade upplevt 

att klimatet kunde vara ganska hårt och att andras åsikter kunde skapa en oro i 

den nya rollen som mamma, denna upplevelse stöds från en studie av Barkin & 

Jani (2016) som menade på att det finns två sidor av internet som mötesplats, 

en där kvinnor kan uppleva sig hjälpta av informationen men även 

överväldigande av den mängd information som finns tillgänglig. Internet för 

även med sig många positiva sidor (Plantin & Daneback 2010; Barkin & Jani, 

2016) vilket även resultatet indikerade på, att samtliga informanter även hade 

positiva associationer med internet och moderskap. I form av en 

gemenskapskänsla, möjligheten att anonymt rådfråga andra och för de med 

geografiskt avstånd gavs möjligheten att bibehålla kontakten med sitt nätverk i 

hemlandet/staden.  

Kunskap före åsikt. Den tillgängliga informationen på internet har 

informanter i tidigare forskning beskrivits som delvis otillförlitlig och bara 

någorlunda användbar (Slomian et al., 2017). Utifrån informanternas 

upplevelser var den överensstämmande med ovan forskning och kvinnorna i 

studien menade på att det var viktigt att lära sig sortera bland informationen. 

Johnson (2015) menar på att gravida och nyblivna mödrar främst använder 

internet för icke-medicinsk information. Resultatet visade på att informanterna 

sökte sig främst till kunskap snarare än andra personers åsikter gällande barnets 

hälsa och vid medicinska råd, supporten från utbildade inom sjukvård var här 

viktig.  

Nätverket av viktiga personer. Resultatet i studien påvisar det sociala 

stödets betydelsefulla roll för en nybliven mor och även dess breda spektrum. 

Genom det sociala stödet upplevde kvinnorna, bortsett från några informanters 

påverkan av internet, ingen upplevd stress, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning för personer med ett uppbyggt socialt stöd (Bost et al 2002 ; Ditzen 

et al 2008).  

Vikten av delaktig partner. Enligt Razurel et al (2011) är behovet av 

känslomässigt stöd den primära formen av stöd för en förstföderska, där det 

handlar om att känna uppskattning och stöd. Resultatet visade på att 
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förstagångsmödrarna främst hämtade denna support från sin partner, något som 

även framkommit från tidigare forskning (Negron et al., 2013).  

Viktiga personer för socialt stöd. Resultatet indikerade även på att 

tillsammans med partnern var vänner och personer med barn, de viktigaste 

personerna för socialt stöd. Personer i samma livssituation kan fungera som ett 

stort stöd och resultatet visade att informanterna ofta rådfrågade personer i 

samma livssituation (Alsveit et al., 2010).  

Resultatet skiljde sig delvis från tidigare forskning, vilken även 

identifierat förstagångsmoderns egen mamma som en av de viktigaste 

personerna för socialt stöd (Leathy-Warren et al., 2012). Några stycken 

informanter i studien berättade uttryckligen om att deras mor var en av de 

viktigaste personer vid rådfrågning och några informanter uttryckte att de inte 

brukade vända sig till sin mamma för råd, eftersom det var så längesedan de 

själva var gravida.   

Betydelsen av avstånd och närhet. Resultatet visade på att de 

informanterna med ett längre geografiskt avstånd till familjen, i större 

utsträckning saknade praktiskt stöd, men bland annat att vännerna i nya 

hemstaden eller hemlandet hade stor betydelse för det sociala stödet.  

Avsaknad av avlastning. Majoriteten av informanterna med ett 

geografiskt avstånd till familjen, upplevde en avsaknad av praktiskt stöd. 

Eftersom att kommunikationsvärlden har förändrats avsevärt de senaste 

årtionden finns möjligheten att via internet hålla kontakten med sitt sociala 

stöd, detta medför enligt Chong et al (2016) att partnerna fortsatt kan behålla 

den emotionella kontakten trots geografiskt avstånd, men att avståndet 

påverkar det praktiska stödet.  

Geografisk betydelse av support. För de informanter som hade ett 

geografiskt avstånd till sin familj, genom att de var bosatta i en annan stad eller 

i ett annat land, blev behovet av stöd från vänner i närheten stor. Resultatet 

redovisade även att en del informanter kände en känsla av separation till det 

sociala nätverk de hade tillgängligt i hemlandet, genom att de inte hade 

möjlighet att dela upplevelser, vilket många löste genom tillgången till internet 

för att dela bilder och videos (Chong et al., 2016). En studie av Gamiero et al 

(2010) visade på att kontakten med ens familj har en tendens att öka när man 
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får barn, författaren av denna studie menar att det därmed kan vara en 

anledning till att de med ett geografiskt avstånd söker en ökad kontakt med 

familjen i hemlandet under denna period i livet.  

Slutligen ska resultatet utifrån studiens frågeställningar sammanfattas. 

Avseende vilken sorts socialt stöd förstagångsföräldrar har, visade resultatet att 

majoriteten med geografiskt avstånd till sociala nätverket hade en avsaknad av 

praktiskt stöd, men det framkom från resultatet att de viktigaste personer för 

stöd för samtliga informanter var främst partner och vänner i samma 

livssituation. Gällande hur förstagångsmödrar använder internet, belyste 

resultatet att internet hade både fördelar och nackdelar men användes dels för 

gemenskap, rådfrågning och diskussion, när det däremot kom till medicinsk 

information önskades detta från sjukvården. Gällande den sista 

frågeställningen, vilken betydelse det geografiska avståndet till det sociala 

nätverket hade, rörde det sig främst om bristen på praktiskt stöd och ensamtid.  

 

Praktiska implikationer 

Resultatet i studien redogjorde bland annat för de brister av tillgänglig kunskap 

från tillförlitliga källor på internet. Resultatets praktiska implikationer riktar sig 

därför främst till hälso-och sjukvården gällande den tillgängliga kunskap som 

förmedlas utåt och finns tillgänglig på internet. Genom att finnas där de 

nyblivna mammorna finns, på internet och sociala medier, kan hälso-och 

sjukvården använda denna information för att förbättra stödet till föräldrar.  

 
Metodologisk diskussion  

Studiens har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, eftersom syftet med 

studien var att undersöka förstagångsmödrars upplevelse av betydelsen av 

socialt stöd och om det geografiska avståndet har någon betydelse. Denna 

metod lämpar sig väl, då informantens upplevelser, som således är subjektiva, 

stod i centrum (Langemar, 2008).   

Till studien rekryterades tio stycken informanter, hälften med ett 

geografiskt avstånd och hälften med närhet till familjen. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes, dels över telefon och dels på vald plats av 

informanten. Fördelen med intervjuer är att få mer djupgående subjektiv 
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information från flera personer om det studerade fenomenet, men ger samtidigt 

en begränsad bild av det som studeras, vilket kan ses som en nackdel 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att genomföra intervjun över telefon, 

kan innebära förluster i form av att eventuell information som härstammar ur 

den icke-verbala informationen, dock har telefonintervju fördelen av 

möjligheten att vara mer anonym vilket kan underlätta i ämnes som kan 

uppfattas känsliga (Langemar, 2008). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) 

beskriver intervjuformen som en av författaren guidad konversation, där vikt 

ska läggas på den information som framkommer under samtalet, de följdfrågor 

som därmed ställs till de olika individerna kan påverka vilken riktning samtalet 

sker och därmed vilken information som lämnas.  

En begränsning i studien var att urvalet bestod av en ganska homogen 

och liten grupp individer, varför resultatet inte kan anses generaliserbart för 

samtliga förstföderskor, detta medför en minskad validitet. Studien inkluderade 

endast förstföderskor vilket kan ses som en fördel då de befinner sig i liknande 

livssituation. Vad som kan ses som en brist är att förstföderskornas barn 

varierade i ålder mellan 1 månad till 36 månader, vilket kan ha medfört att de 

är i olika behov av support, men även att minnen tillbaka till tiden som gravid 

kan vara mer eller mindre tydliga.  

Insamlad data analyserades med hjälp av en tematiskt innehållsanalys. 

Det är viktigt att en studie är trovärdig, vilket påvisades i studien genom att 

åskådliggöra representativa citat från intervjuerna och att genom konsensus 

med tidigare forskning inom studerat område. För att underlätta 

överförbarheten har det i studien tydligt redogjorts för urvalet, 

inkluderingskriterierna, datainsamling- och analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2012).  

 

Förslag till framtida forskning 

Sett till den stora förändring som skett senaste åren, där allt fler 

kommunikationssätt möjliggör för personer att vara mobila och ändå vidhålla 

kontakten med sitt sociala nätverk, medför det även ett behov av vidare 

forskning kring betydelsens av socialt stöd vid geografiska avstånd. Författaren 
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av denna studie fann, med reservation för eventuell brist i sökning, inte många 

studier som berörde fenomenet.  

I den aktuella studien bestod urvalet av en ganska homogen grupp och 

där samtliga varit bosatta i det nya hemlandet/staden under en tidsperiod om 

kortast två år, vilket medfört att informanterna hunnit finna ett nytt socialt 

nätverk för socialt stöd. Utsaga från en informant om att det tog tid innan hon 

var tillräckligt trygg för att starta upp familjelivet utomlands, medförde intresse 

av vidare forskning med nyinflyttade förstagångsmödrar som informanter. 

Ytterligare ett område som varit intressant att undersöka för vidare forskning, 

är de personer som har ett geografiskt avstånd till socialt nätverk som uppvisat 

symptom på depression i samband med barnafödsel.  
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Bilaga A – Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Utifrån denna studie menas socialt stöd med det personliga nätverket i form av familj 
och vänner som finns tillgänglig för individen. Vad jag menar med socialt stöd från 
internet, är de olika social forum som finns tillgängliga för föräldrar på internet. 
Således utesluts de samhällsinsatser från exempelvis BVC (Barnavårdscentralen) från 
denna uppsats, men anledning av att begränsa syftet för uppsatsen.  
 
Hur gammal var du när du fick ditt första barn? 
 
Hur upplever du att det är att vara förstagångsförälder? 
 
Har du upplevt stress eller krav i din roll som nybliven förälder?  

− Om du upplever dig mer stressad sedan du blev förälder, kan du 
beskriva på vilket sätt detta uttrycker sig? 

− Om du upplever dig mer stressad, vilka verktyg har du för att minska 
den upplevda stressen? 

 
Om du stöter på problem eller har funderingar kring föräldraskapet vart eller 
till vem vänder du dig främst till? Vilka är de viktigaste samtalsparterna? 
 
De personer som du vänder dig till för stöd och råd, bor de i din närhet? 

− Hur tror du att närheten till socialt stöd kan påverka ditt föräldraskap? 
 
Har betydelsen av ditt personliga nätverk ändrats sedan du blev förälder? 
Beskriv gärna hur. 

 
Hur är din upplevelse av den information och de råd som finns tillgängligt på 
internet kring föräldraskapet? Vid denna fråga syftes främst sociala forum för 
nyblivna föräldrar.  
 
 
I vilka situationer vänder du dig till sociala forum för nyblivna föräldrar i ditt 
föräldraskap? 
 
 
Finns det något som du önskar tillägga eller som du skulle vilja fråga mig om? 
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Bilaga B - Informationsbrev 

 

Informationsbrev – Information om upplevelsen av socialt stöd för nyblivna 
föräldrar 

Mitt namn är Sophia Werner och jag läser en kurs i psykologi på 
Linnéuniversitetet. I denna kurs ingår det att genomföra en kandidatuppsats om 
15 högskolepoäng, vilken är bakgrunden till varför denna studie genomförs. 

Forskning visar att det innebär en stor förändringsprocess i livet, i synnerhet 
med det första barnet. Det har visat sig vara viktigt med det sociala stödet från 
ett nätverk av personer. Syftet med min uppsats är att undersöka vilken 
betydelse socialt stöd har för förstagångsmödrar. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan. Intervjun kommer att genomföras på avskild plats som 
du själv väljer eller via telefonsamtal om fysiskt möte inte är möjligt. Intervjun 
beräknas ta cirka 45-60 minuter. 

Samtalet spelas in för att sedan transkriberas. Du har rätt att ta del av 
transkriberingen av din egen intervju.  

Det insamlade materialet från din intervju kommer att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av det. Ditt deltagande i denna studie kommer att 
anonymiseras och ingen enskild individ kommer att identifieras i slutrapporten.   

Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig, 
kontaktuppgifter återfinns nedan.  

Tack då mycket för din medverkan! 

Malmö 2018-xx-xx  

Sophia Werner 

Telefon: 0768 xxxxxx 

Mailadress: xxxxx 
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Bilaga C – Informerat samtycke 

Informerat samtycke 
 
Jag har informerats om studien och har tagit del av den skriftliga information 
som framgår av informationsbrevet. 

Det insamlade materialet från din intervju kommer att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av det. Ditt deltagande i denna studie kommer att 
anonymiseras och ingen enskild individ kommer att identifieras i slutrapporten.   

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som 
helst kan välja att avbryta mitt deltagande i studien. 

 
 
 
 
Ort och datum  Namnteckning 
 
……………………………. ………………………  
 
 
   Namnförtydligande 
 
   ………………………. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


