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Abstrakt 
Bakgrund: Social media tillhörde den vardagliga rutinen för många. Gravida använde 

internet som den största informationskällan. Kvinnans självkänsla lyftes vid en positiv 

bekräftelse. Genom att de gravida fick ett socialt stöd och fick höra andras berättelser 

om deras erfarenheter och upplevelser fick de tröst och bekräftelse, ett sätt att finna 

välbefinnande.  

 

Syfte: Att beskriva gravidas erfarenheter och användning av social media, samt se om 

det finns ett samband mellan självkänsla och välbefinnande. 

 

Metod: Studien gjordes med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning. 

Enkätinsamlingen gjordes med hjälp av Mödrahälsovården (MHV) i Kalmar Län. Totalt 

ingick 161 gravida kvinnor. Resultatet analyserades med hjälp av SPSS. För att se 

skillnader gjordes Pearson Chi-square test. En linjär regressionsanalys gjordes för att 

analysera samband.  

 

Resultat: Social media var en daglig rutin för de gravida, totalt av de som använde 

social media loggade 92.2% av dem in minst en gång per dag. Den yngre åldersgruppen 

använde social media i större utsträckning än den äldre åldersgruppen. Hälften av de 

yngre loggade in på social media varje gång de tittade på sin smartphone eller dator och 

29.6% av de äldre. Inga av grupperna lyfter fram något specifikt som deras syfte med 

statusuppdateringar vad det gällde att få bekräftelse, stöd, uttrycka sina tankar eller 

känslor kring graviditeten. Resultatet visade att gravida som hade lägre känsla av 

välbefinnande spenderade mer tid på social media. 

 

Slutsats: Det visade sig att logga in på social media hade blivit en daglig rutin för de 

gravida. Däremot framkom det inte något tydligt syfte med statusuppdatering eller 

användningsområde av social media. Vi såg att det fanns ett samband mellan hur många 

minuter de gravida använde social media och välbefinnande. 

 

Nyckelord 
Social media, graviditet, självkänsla, välbefinnande.  
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Abstract 

Background: For many women, social media is a part of the daily routine. They use the 

Internet as their primary source of information. The self-esteem is strengthened by a 

positive afformation. Pregnant women find consolation and affirmation in listening to 

experiences from others, as a way to well-being. 

 

Purpose: To discribe the experience and usage of social media among pregnant women, 

and to see if there is a correlation between self-esteem and well-being. 

 

Method: The study is a quantitative attempt based on a survey. The survey was 

conducted with assistance from the maternity welfare (MHV) in Kalmar county. A total 

of 161 pregnant women responded. To illustrate discrepancies, a Pearson Chi-square 

test was used. A linear regression analysis was preformed to analyze correlations. 

 

Results: Social media is a daily routine for pregnant women. Of the women using social 

media, 92.2% logged on at least once a day. In the youngest age group social media was 

used to a larger extent than in the older age group. Half of the younger women logged 

on to social media platforms every time they checked their smartphone or computer, 

29.6% of the older women. None of the age groups stated a specific motive for status 

updates, such as receiving affirmation and support or to express concerns and fellings 

about the pregnancy. The result indicates that pregnant women with a low sence of 

well-being spend more time on social media. 

 

Conclusions: The results indicate that logging on to social platforms has become a 

daily routine for pregnant women. On the other hand no clear motive for status updates 

or the use of social media could be proven. We found that the amount of time, measured 

in minutes, spent on social media correlates to the well-beeing of pregnant women. 

 

Key Words 
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1 Inledning 
Graviditeten är en övergångsperiod, en utvecklingsperiod i livet som innebär 

möjligheter till förändring och utveckling av den egna personen och relationer till andra. 

Hur man hanterade detta berode på vad den gravida varit med om tidigare i livet och 

den aktuella livssituationen. Det som vara främjande för det blivande föräldraparet 

under graviditeten var en positiv parrelation, bra socialt stöd, ekonomisk situation och 

god fysisk- och psykisk hälsa (Björklund, 2008). Idag vet vi att barnet inte kom ut från 

mamman som ett tomt ark utan att fostret under graviditeten utvecklades inte bara 

fysiskt utan också mentalt som exempel minnet, att det nyfödda barnet kunde känna 

igen föräldrarnas röster. Det hade också visat sig att fostret blev påverkat av hur 

mamman mådde under graviditeten exempel påverkades fostret negativt av moderns 

stress (Marsal, Hagberg & Westgren, 2008). I dagens samhälle har de flesta gravida 

smartphones och tillgång till internet och social media med olika appar som Twitter, 

Facebook och olika internetforums där vardagliga händelser och fotografier delas med 

vänner (Tripp, Hainley, Liu, Poulton, Peek, Kim & Nanan, 2014). I vår studie var vi 

intresserade av att undersöka hur den gravida kvinnan använde social media, hur det 

påverkade den gravidas självkänsla och välbefinnande. Barnmorskan har i sin 

arbetskompetens skyldighet att arbeta preventivt och promotivt, att hjälpa blivande 

föräldrarparet att förebyggande ohälsa och sjukdom och även motivera dem till 

hälsofrämjande leverne (Marsal, Hagberg & Westgren, 2008). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Social media användande 

Social media var en plattform på internet där sociala relationer, kommunikationer kunde 

skapas och underhållas. Aktuella händelser och bilder uppdateras och delas. Den största 

och mest besökta sociala nätverk var Facebook. I Sverige hade 4,9 miljoner ett 

medlemskap i Facebook (Nationalencyklopedin, 2014). Av medlemmarna använde 85 

% Facebook dagligen. Nästan hälften av Facebooksanvändarna kände att de fick svårt 

att hänga med om de inte loggade in dagligen. Svenska kvinnor var aktiva i genomsnitt 

81 minuter per dag. I en svensk studie som undersökte normalpopulationen framkom 

det att lågutbildade och låginkomsttagare använde Facebook mer än genomsnittet och ju 

mer de använde Facebook desto sämre mådde de. De kvinnor som tillbringade mer tid 

på Facebook var mindre nöjda med sina liv och var mindre lyckliga. Det visade sig 

också att Facebook inte var något forum som valdes för att träffa nya människor, utan 
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det var mellan befintliga relationer som kommunikationen var (Denti et al., 2011). Hur 

vårt användande av social media påverkade oss var både positivt och negativt, den 

vanligaste känslan som Facebook gav användaren var avund och dålig 

livstillfredsställelse (Krasnova, Wenninger, Wydjaja & Buxmann, 2013). Utöver det 

vardagliga användandet av social media som nyhetsuppdatering hade även människors 

privatliv i en allt större utsträckning blivit allt mer offentlig. Genom att de delade med 

sig och berättade om sig själva och sina liv eller genom att ta del av andra människors 

liv och berättelser blev det till en vardag genom många olika forum. Människor delade 

öppet med sig av sina liv, upplevelser, vad de gjorde eller inte gjorde. Samtidigt var det 

de själva som valde hur mycket de delade med sig av och hur mycket av det de delade 

med sig av som var sant eller en uppmålad fasad. Social media i sig gjorde det lättare att 

dela med sig och att vara anonym, det hade gett alla möjlighet att visa upp sig men 

exponeringen och konsekvenserna var inte alltid i fokus (Josefsson, 2011). Genom att 

de inte såg varandra under konversationen och att det inte skedde i realtid gjorde att de 

inte behövde möta andras reaktioner omedelbart, de reagerade annorlunda när de inte 

omedelbart fick reaktioner på det de sade, vilket gjorde att de kände sig mindre sårbara 

och mindre hämmade. Kommunikation över internet gav en ökad risk att de litade mer 

på den de pratade med än vad de skulle ha gjort i verkliga livet, eftersom det de läste 

hördes med sin egen röst och det uppfattades som att det var de själva som sade det 

(Dunkels, 2012). 

 

 

2.1.1 Social media och graviditet 

Gravida och deras partner sökte information om hälsa och graviditeten på internet och 

använde sig av sökmotorer som Google. Områdena de sökte mest på var 

fosterutveckling, förändringar under graviditeten, nutrition under graviditeten, 

förlossningsfaser, barnnamn, stjärntecken och amning (Lima-Pereira, Bermu´dez-

Tamayo och Jasienska, 2011, Goa, Larsson & Luo, 2013). Nästan hälften av de gravida 

rapporterade missnöje med informationen från barnmorskan och den professionella 

vården. De ansåg även att det fanns tidsbrist för att fråga barnmorskan (Lagan, Sinclair 

& Kernohan, 2010). 

 

Enligt Larsson (2005) sökte 84 % av svenska gravida information om graviditeten på 

internet, till största delen sökte de om fostrets utveckling och information om 

förlossning. Av den informationen som de gravida hittade diskuterade 70 % inte alls det 
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med sin barnmorska. De gravida bedömde att informationen var trovärdig om 

informationen bekräftades av andra källor på internet eller om referenser var 

tillgängliga.  

 

 

3 Teoretisk referensram 
3.1 Självkänsla 

En definition av ordet självkänsla kunde vara att personen var nöjd med sig själv som 

hon var och hon hade accepterat sig själv som den person hon var (Engquist, 2013). När 

hon råkade ut för en allvarlig händelse och självklara förutsättningar inte längre var 

möjliga förlorade hon kontrollen. Genom att någon lyssnade och levde sig in i tankar 

och känslor och blev sedd, stärktes självkänslan och behovet tillgodosågs av att knyta 

an till andra människor både psykologiskt och existentiellt. Ett erkännande och en 

positiv bekräftelse gav ett direkt stöd och ett direkt lyft åt självkänslan, samtidigt som 

en konfrontation lätt kunde leda till att självkänslan sänktes (Eide & Eide, 2009).  

 

3.1.1 Gravida och självkänsla 

Genom att vänta barn skedde en förändring, när den gravida kvinnans kropp 

förändrades, förändrades även hennes uppfattning om den egna identiteten och hennes 

förhållande till sin omgivning. Genom graviditeten var kvinnan sårbar men också 

mottaglig för vård och råd, barnmorskan var en förmedlare mellan den blivande 

mamman och barnet i hennes kropp. Barnmorskan kunde påverka den gravidas 

upplevelse av barnet och moderskapet, genom att vara stärkande och stödjande för 

kvinnan. Kvinnan kunde ta tillvara på sina egna kunskaper och resurser vilket gav 

självkänsla och ansvarstagande (Berg, 2010). 

 

3.2 Välbefinnande 
Välbefinnande var ett flerdimensionellt begrepp, vilket innebar både en kroppslig och 

en existentiell dimension. Upplevelsen av välbefinnande var subjektiv och innebar att 

personen hade det så bra som möjligt i sin situation. Katie Eriksson menade att det var 

just den personliga upplevelsen av välbefinnande som gjorde att två personer med 

samma medicinska tillstånd kunde uppleva sitt tillstånd som mer eller mindre sjukt 

(Torunn Björk & Breievne, 2005). Socialt nätverk hade en positiv påverkan på 

välbefinnandet i både yngre och äldre åldersgrupper. Vidare har studier visat att det var 

kvaliteten på nätverket och inte antal personer som hade största påverkan på välbefinnandet. 
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Forskning visade också att yngre personer oroade sig mer för sitt sociala nätverk än äldre 

(Hansson, Airaksinen, Forsell & Dahlman, 2009).  

 

Vanligast metod att mäta subjektivt välbefinnande var med ”självrapporterande eller 

självadministrerande skalor” som innehöll frågor om känslor och livstillfredsställelse. Inom 

välbefinnandeforskningen fanns det brister när det gällde mätning av välbefinnandet. 

Självrapporterande skalor var svåra att ”validera” eftersom respondenterna hade en tendens 

att överskatta, det vill säga svara att de mådde bättre än vad de i själva verket gjorde, samt 

att svaren var baserade på subjektiva bedömningar. Men forskning visade att det trots allt 

var bättre att individen själv skattade hur han eller hon mådde än att en utomstående gjorde 

bedömningen. Det var också viktigt att tänka på att det fanns kulturella skillnader i hur man 

uttryckte och värderade välbefinnande (Hansson et al., 2009). 

 

 

3.2.1 Graviditet och välbefinnande 

Bloggning och social media var en relativt ny form av möjlighet för att uttrycka sig och 

kommunicera för mammorna. Den här nya formen av media var en populär form som 

gjorde att mammorna fick kommunicera med andra föräldrar, vilket var viktigt för de 

nyblivna mammorna som kände sig isolerade hemma. Kontakten via social media gav 

mammorna både en syssla och en känsla av kontakt med andra mammor och support att 

de inte var ensamma vilket gav nyblivna mammor en känsla av välbefinnande. Ett annat 

sätt att hantera sina känslor som sorg, oro och glädje var genom att prata med andra 

människor eller dela med sig av sina upplevelser på social media. Genom att de fick ett 

socialt stöd och fick höra andras berättelser om sina erfarenheter och upplevelser, på så 

sätt fick de tröst eller bekräftelse att allt var som det skulle eller praktiska råd för att 

hantera situationen. Genom att de själva gav andra råd och stöd eller praktiska råd var 

ett sätt att finna välbefinnande (McDaniel, Coyne & Holmes, 2012). När kvinnan själv 

berättade om sina upplevelser, känslor och förväntningar kunde hon på så sätt orientera 

sig i en annars lätt kaotisk situation. Hon hjälpte sig själv genom att hjälpa andra 

(Josefsson, 2011). 
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4 Problemformulering 
Social media tillhör vardagen i dag, det är lätt att dela med sig av händelser och åsikter 

då en viss anonymitet finns. Kommunikation via social media gör oss mindre hämmade 

eftersom vi inte har direktkontakt med den vi kommunicerar med. Detta gör att vi 

exponerar oss i större utsträckning än vad vi kanske gör i verkliga livet (Josefsson, 

2011). Vi vet att gravida har en vana att söka information om sin graviditet via internet 

(Larsson, 2005). Användandet av social media påverkar oss både positiv och negativ, 

den vanligaste känslan som mycket användande av Facebook ger är avundsjuka 

(Krasnova et al., 2013). Forskningen säger att Facebook är en plattform där relationer 

bevaras, inget forum för att skapa nya kontakter (Denti et al., 2011). De flesta gravida 

använder sig av social media (Tripp et al., 2014). Då graviditeten är en 

utvecklingsperiod i livet som innebär stora förändringar för kvinnan. Vi vet att socialt 

stöd är viktigt för positiv utveckling för den blivande föräldern under graviditeten, 

därför anser författarna det intressant och viktigt att få kunskap hur gravida använder 

social media. 

5 Syftet 
Att beskriva gravidas erfarenheter och användning av social media, samt se om det finns 

ett samband mellan självkänsla och välbefinnande. 

 

6 Metodbeskrivning 
Studien gjordes med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning. En pilotstudie 

gjordes med fem deltagare, varefter enkäten justerades. 

   

6.1 Urval och genomförande 
Undersökningsgruppen utgjordes av gravida kvinnor som besökte Mödrahälsovården 

(MHV) i Kalmar Län. Inklusionskriterier: gravid kvinna, graviditetsvecka 20 till 42, 

kunde läsa och förstå svenska språket tillräckligt bra för att besvara enkäten.  

Exklusionskriterier: gravida kvinnor under 18 år. Datainsamlingen genomfördes under 

februari 2014 på fem MHV i Kalmar Län, 200 stycken enkäter delades ut till de fem 

olika MHV i Kalmar Län. MHV hade en spridning över hela Kalmar Län, med de tre 

stora centralorterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.  
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6.1.1 Enkät 

Enkäternas frågor utgick från en tidigare studie gjord på en normalpopulations 

Facebooks-användande, vars syfte var att förstå vilka användningsområden svenska 

Facebooks-användare ansåg vara de mest centrala, vad som valdes att skrivas om i 

statusuppdatering, och bakomliggande orsaker till att uppdatera status. Även undersöka 

om intensivt användande av Facebook hade ett samband med låg självkänsla och lågt 

välmående. Från den tidigare enkäten uteslöts ett frågeområde rörande 

personlighetsdrag för att det inte motsvarade vår frågeställning och frågor lades till för 

att passa gravida. Den modifierade enkäten innehöll 76 frågor uppdelade i olika 

områden. De olika områdena var: bakgrundsinformation (mammans ålder, paritet, 

graviditetsvecka, civilstatus, utbildningsnivå, sysselsättning), hur ofta använder du 

social media, vilken form av social media använder du, hur du använder social media, 

användningsområde av social media, vad skriver du om i statusuppdateringen, syftet 

med statusuppdateringen, välbefinnande och självkänsla. Användningsområden av 

social media skattades på en sex gradig skala, 0 inte alls viktig till 5 mycket viktig. 

Självkänslan skattades också genom en sex gradig skala, 0 stämmer inte alls till 5 

stämmer precis. Välbefinnandet skattades genom en sex gradig självskattningsskala, 0 

aldrig till 5 väldigt ofta, till exempel ”hur ofta har du känt dig lycklig de senaste sju 

dagarna under din graviditet” (se Bilaga B). 

 

Ett informationsblad medföljde enkäten där studiens syfte, genomförande beskrevs och 

den gravidas anonymitet garanterades (se Bilaga A). Enkäten pilottestades av en grupp 

av fem gravida, ett tillägg skrevs att om de inte använde social media behöver de inte 

fortsätta besvara enkäten. 

 

Frågor om välbefinnande var gjorda efter the Short Depression-Happiness Scale 

(SDHS) som var en skala med god validitet och reliabilitet enligt Joseph, Linley, 

Harwood, Lewis & McCollam (2004). Delen med frågor om självkänsla hade tagits från 

the Rosenberg Self-Esteem Scale som hade testas och visade på god validitet på gravida 

(Ngai, Chang & Holroyd, 2008).  
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6.1.2 Genomförande 

Barnmorskorna inom MHV informerades muntligt och skriftligt på ett gruppmöte innan 

projektet startades(se Bilaga C). Barnmorskan informerade kvinnan muntligt och 

frågade om hon kunde tänka sig att delta. Alla gravida fick skriftlig information och 

enkät på MHV vid ett besök under graviditeten. Den gravida kvinnan tillfrågades och 

svarade enbart en gång på enkäten. Den gravida kvinnan ombads att efter besöket sätta 

sig i väntrummet och besvara enkäten, som tog 10-15 minuter att besvara.  Den 

besvarade eller obesvarade enkäten lämnades i ett förslutet kuvert som lades i en 

svarslåda. Genom att även den obesvarade enkäten lades i svarslådan kunde bortfall 

uppskattas.  

 

6.1.3 Analys 

Inmatning av data gjordes i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Vid 

inmatning av frågan om vilken slags social media de använde sig av var det många 

gravida som svarade att de använde sig av flera så därför lades ett svarsalternativ till vid 

inmatningen, alternativet flera. 

Kategoridata presenterades som frekvenser och procentsatser, n(%), medan diskreta och 

kontinuerliga data presenterades som medelvärden och standardavvikelse (SD). För att 

testa för skillnader mellan primipara/multipara/åldersgrupper gjordes Pearsons Chi-

square vilket användes för kategoridata, medan Student t-test användes för ordningstal, 

diskreta och kontinuerlig data. För självkänsla och välbefinnande konstruerades 

medeltal, genom att sammanfatta de Likert poängen för de enskilda frågorna inom varje 

område. En totalpoäng (index) för självkänsla och en totalpoäng för välbefinnande 

konstruerades därefter genom att addera de sub-poäng. Linjär regretionsanalys användes 

för att analysera samband mellan självkänsla och användandet av sociala medier samt 

välbefinnande och social media. Tvåsidiga p-värden <0.05 ansågs vara statistiskt 

signifikant för alla statistiska test. IBM SPSS Statistics version 22 användes för alla 

statistiska analyser. Då vi använde oss av intervallskalor var det statistiskt möjligt att 

beräkna medelvärdet med regressionsanalys eftersom intervallskalor hade ekvidistans 

(Forsberg & Wengström, 2013). I analysen lades resultatet från svarsalternativ 0 och 1 

(Stämmer inte alls, inte alls viktigt, inte alls), 2 och 3 (2) och svarsalternativ 4 och 

(stämmer precis, mycket viktigt och mycket hög utsträckning). 
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6.2 Etiskt övervägande 

En ansökan till Etikkommittén sydost gjordes och ett rådgivande yttrande erhölls (Dnr: 

EPK206-2014). Den gravida kvinnan var svensktalande och över 18 år. Riskerna med 

studien var små då deltagandet var frivilligt och att det inte gick att spåra vem som hade 

svarat eller inte svarat på enkäten då det förslutna kuvertet lades i samma svarslåda 

anonymt. Eftersom kuverten var förslutna hade inte barnmorskan på MHV någon 

möjlighet att se om kvinnan svarade på enkäten. Svaren på enkäten lästes endast av 

projektledarna och handledaren. Enkäterna förvarades inlåsta. Tillstånd hämtades från 

chefer över MHV i norra och södra Kalmar Läns Landsting. Resultatet redovisades på 

gruppnivå och ingen enskild individ kunde identifieras. 

 

7 Resultat 
 

7.1 Bakgrundsdata 
Av de 184 stycken enkäterna som delades ut till patienter exkluderades 23 enkäter som 

ej var korrekt ifyllda på grund av att de ej uppfyllde inklusionskriterierna. Utav de 184 

enkäterna var 161(n=161) korrekt ifyllda och användes i resultatet, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 87.5%.  

 

De gravida kvinnornas medelålder var 29.9 år (SD 4.9). Medeltalet av deltagarnas 

graviditet var 31.0 veckor (SD 5.1). Av de gravida var 43 (27.7%) i andra trimestern 

och 118 (73.3%) i tredje trimestern (p=0.59). Femtio var gifta, 105 var 

sambo/förlovade, en var singel och fem övriga (särbo och förhållande). För övriga 

bakgrundsdata se tabell 1. 
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Tabell 1. Bakgrundsdata på de 161 gravida kvinnorna som deltog i studien. 

 
Totalt   Paritet   

 

  Åldersgrupper   

  
F O P 

 

18-25 år 26-33 år 34-41 år P 

  n(%) n(%) n(%)     n(%) n(%) n(%)   

Åldersgrupp: 

   
0.00* 

     
18-25år  29 (18.1) 21 (31.8)  8 (8.5) 

      
26-33år  95 (59.4) 39 (59.1) 56 (59.6) 

      
34-41år  36 (22.5)  6 (9.1) 30 (31.9) 

      

          
Graviditetsvecka: 

   
0.36* 

    
0.73* 

20-24    9 (5.6)  1 (1.5)  8 (8.5) 

  
  2(6.7)   4(4.2)   4(11.1) 

 
25-29  54 (33.8) 22 (33.3) 32 (34.0) 

  
10(33.3) 32(33.7) 12(33.3) 

 
30-34  47 (29.4) 19 (28.8) 28 (29.8) 

  
11(36.7) 27(28.4)   9(25.0) 

 
35-39  44 (27.5) 21 (31.8) 23 (24.5) 

  
  5(16.7) 29(30.5) 10(27.8) 

 
40-42    6 (3.8)  3 (4.5)  3 (3.2) 

  
  2(6.7)   3(3.2)   1(2.8) 

 

          
Utbildningsnivå: 

   
0.77* 

    
0.00* 

Grundskola    7 (4.4)  2 (3.0)  5 (5.4) 

  
  5(16.7)   1(1.1)   1(2.9) 

 
Gymnasium  63 (39.6) 27 (40.9) 36 (38.7) 

  
18(60.0) 38(40.0)   8(22.9) 

 
Högskola/universitet  89 (56.0) 37 (56.1) 52 (55.9) 

  
  7(23.3) 56(58.9) 26(74.3) 

 

          
Sysselsättning: 

   
0.02* 

    
0.54* 

Arbetssökande    8 (5.5)  4 (6.7)  4 (4.7) 

  
  4(14.3)   3(3.5)   2(6.3) 

 
Heltidsstudier    7 (4.8)  2 (3.3)  5 (5.9) 

  
  2(7.1)   4(4.7)   1(3.1) 

 
Deltidsstudier    2 (1.4)  0 (0.0)  2 (2.4) 

  
  0(0.0)   1(1.2)   1(3.1) 

 
Arbetar heltid  75 (51.7) 39 (65.0) 36 (42.4) 

  
12(42.9) 48(55.8) 15(46.9) 

 
Arbetar deltid  30 (20.7)  8 (13.3) 22 (25.9) 

  
  4(14.3) 19(22.1)   7(21.9) 

 
Sjukskriven heltid  11 (7.6)  3 (5.0)  8 (9.4) 

  
  2(7.1)   6(7.0)   3(9.4) 

 
Sjukskriven deltid    3 (2.1)  3 (5.0)  0 (0.0) 

  
  2(7.1)   0(0.0)   1(3.1) 

 
Annat    9 (6.2)  1 (1.7)  8 (9.4) 

  
  2(7.1)   5(5.8)   2(6.3) 

  

*Pearson Chi-square test. F = förstföderska, O = omföderska, n = antal gravida. 

 

7.2 Vad/hur mycket använder gravida social media 
Det visade sig att 33.1 % av de gravida (förstföderskor och omföderskor) använde sig 

av enbart Facebook och att 50.6% använde sig av flera former av social media som 

Facebook, Instagram, Bloggar och Twitter. Utav de gravida var det totalt (12.5%) som 

inte använde social media.  Totalt loggade 92.2% av dem in en gång eller oftare än en 

gång per dag på social media. Ungefär hälften (48.6%) av de gravida var inne på social 

media minst 30 minuter per dag. Det fanns ingen skillnad mellan förstföderskor och 

omföderskor i vad och hur de använder social media. Däremot fanns en stor skillnad i 
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åldersgrupperna då den yngre åldersgruppen (18-25 år) använde socialmedia i större 

utsträckning, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Gravidas användande av social media minuter/dag, totalt 140 gravida svarade. 

 
Totalt   Paritet   

 

  Åldersgrupper   

  
F O P 

 

18-25 år 26-33 år 34-41 år P 

  n(%) n(%) n(%)     n(%) n(%) n(%)   

Hur många minuter 

         
spenderar du på Social 

         
Media en vanlig dag? 

   
0.52* 

    
0.20* 

0-15min   31(22.1) 10(17.2) 21(25.6) 

  
  5(16.7) 18(21.4)   9(33.3) 

 
15-30min   41(29.3) 19(32.8) 22(26.8) 

  
  6(20.0) 27(32.1)   8(29.6) 

 
30-60min   46(32.9) 18(31.0) 28(34.1) 

  
10(33.3) 28(33.3)   8(29.6) 

 
Mer än 60min   22(15.7) 11(19.0) 11(13.4) 

  
  9(30.3) 11(13.1)   2(7.4) 

  

*Pearson Chi-square test. F = förstföderska, O = omföderska, n = antal gravida. 

 

7.3 Ultraljudsbild 
Av förstföderskorna var det 32.8% som har svarat att de inte kommer att lägga ut sina 

ultraljudsbilder och 26.8% av omföderskorna, ingen skillnad sågs mellan dessa två 

grupper. I åldersgruppen 18-25 år kommer 53.3% att lägga ut sin ultraljudsbild. Till 

skillnad från åldersgruppen 26-33år där 25.0% och i gruppen 34-41 år kommer 14.8% 

att lägga ut sina ultraljudsbilder (p=0.01).  

 

7.4 Användande och erfarenhet av social media under graviditeten 

Av de gravida ansåg 22.1% att de kom på sig själva med att ha loggat in på social media 

utan att de egentligen tänkt på det, ingen skillnad kunde ses mellan pariteterna. I 

åldersgrupperna fanns skillnader då 40.0% av de yngre kom på sig själva med att ha 

loggat in på social media utan att de tänkt på det medan det var 11.1% av de äldre. 

Hälften (50.0%) av de yngre loggade också in på social media varje gång de tittade på 

sin smartphone eller dator och av de äldre 29.6%. Majoriteten (80.6%) av de gravida 

tyckte inte om när andra taggade bilder av dem under graviditeten. När de inte var 

gravida var det färre 61.8% som inte tyckte om att andra ska tagga bilder av dem. 

Drygt 70.0% av de gravida tyckte inte att det var viktigt att de fick kommentarer och 

”likes” på sina statusuppdateringar oavsett om det handlade om deras graviditet eller ej. 

Vilket även speglade deras åsikt kring hur de tänkte på om de ska få många 

kommentarer och ”likes” när de skrev sina statusuppdateringar, det fanns ingen skillnad 
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mellan de gravida. En stor majoritet av de gravida (84.2%) brukade inte jämföra det de 

skrev om sin graviditet mot andras graviditeter på social media. Ingen skillnad fanns 

mellan åldersgrupperna och paritet. De gravida svarade att de använde social media till 

viss del för att fördriva tiden, totalt av de gravida svarade 26.4% att det var för att 

fördriva tiden och 27.8% ansåg att de inte alls använder social media av den 

anledningen. Social media används inte av de gravida (73.2%) för att komma bort från 

press och ansvar. Det fanns ingen skillnad i vare sig paritet eller åldersgrupp hur de 

ansågs behöva logga in på social media för att hänga med. 

 

7.5 Användningsområde  
Det visade sig att av de gravida tyckte 80.0% att det inte alls var viktigt att skriva om 

sin graviditet i statusuppdateringen. Större andelen av de gravida (70.5%) såg inte social 

media som någon plattform för att lära känna fler gravida. Såg vi till åldergrupper och 

paritet fanns det inte heller där någon skillnad.  

Att titta på andra gravidas bilder ansåg de gravida inte alls var viktigt, det sågs en 

skillnad mellan åldersgrupperna. De yngre åldersgruppen 18-25 år ansåg att det var 

mycket viktigt att lägga upp bilder under graviditeten medan det inte fanns någon i 

åldersgruppen 26-33 år och 34-41 år som tyckte det var viktigt (p=0.00). Inom den 

äldre åldersgruppen 34-41 år ansågs det inte alls viktigt att besöka gravida vänners 

profiler medan den yngre åldersgruppen 18-25 år ansåg det viktigare, se tabell 3. 
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Tabell 3. Användningsområden av social media under graviditeten, totalt 139-140 

gravida svarade. 

 
Totalt   Paritet   

 

  Åldersgrupper   

  
F O P 

 

18-25 år 26-33 år 34-41 år P 

  n(%) n(%) n(%)     n(%) n(%) n(%)   

Titta på andra gravidas 

         
bilder: 

   
0.30* 

    
0.10* 

Inte alls viktigt   76(54.7) 30(51.7) 46(56.8) 

  
12(40.0) 49(59.0) 16(59.3) 

 
2   44(31.7) 17(29.3) 27(33.3) 

  
10(33.3) 24(28.9) 10(37.0) 

 
Mycket viktigt   19(13.7) 11(19.0)   8(9.9) 

  
  8(26.7) 10(12.0)   1(3.7) 

 

          
Lägga upp bilder under 

         
din graviditet: 

   
0.37* 

    
0.00* 

Inte alls viktigt 114(82.0) 46(80.7) 68(82.9) 

  
19(63.3) 72(86.7) 24(88.9) 

 
2   21(15.1)   8(14.0) 13(15.9) 

  
  7(23.3) 11(13.3)   3(11.1) 

 
Mycket viktigt    4(2.9)   3(5.3)   1(1.2) 

  
  4(13.3)   0(0.0)   0(0.0) 

 

          
Besöka gravida vänners 

         
profiler: 

   
0.51* 

    
0.01* 

Inte alls viktigt   89(64.5) 34(59.6) 55(67.9) 

  
13(43.3) 56(68.3) 21(77.8) 

 
2   40(29.0) 18(31.6) 22(27.2) 

  
12(40.0) 24(29.3)   4(14.8) 

 
Mycket viktigt     9(6.5)   5(8.8)   4(4.9) 

  
  5(16.7)   2(2.4)   2(7.4) 

  

*Pearson Chi-square test. F = förstföderska, O = omföderska, n = antal gravida. 

 

7.6 I vilken utsträckning skriver du om statusuppdateringar  
Majoriteten (87.1%) av de gravida ansåg att det inte alls var viktigt att de skrev om 

vardagshändelser angående graviditeten, inte heller om personliga eller privata 

händelser. Omföderskor skriver i högre grad om personliga och privata händelser samt 

om negativa saker som hänt under graviditeten än förstföderskor. Den yngre 

åldersgruppen 18-25 år skrev i högre utsträckning om positiva saker som hade hänt 

under deras graviditet. De skrev också i högre utsträckning om de mådde bra under 

graviditeten än de äldre åldersgrupperna 26-33 år och 34-41 år, se tabell 4. 
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Tabell 4. I denna utsträckning skriver de gravida sin statusuppdatering, totalt 137-139 

gravida svarade. 

  Totalt   Paritet       Åldersgrupp   

 

  F O P 

 

18-25 26-33 34-41 P 

  n(%) n(%) n(%)     n(%) n(%) n(%)   

Vardagshändelser om 

         
graviditeten: 

   
0.27* 

    
0.62* 

Inte alls 121(87.1) 52(91.2) 69(84.1) 

  
24(82.8) 72(86.7) 25(92.6) 

 
2   15(10.8)   5(8.8) 10(12.2) 

  
  4(13.8) 10(12.0)   1(3.7) 

 
I mycket hög utsträckning     3(2.2)   0(0.0)   3(3.7) 

  
  1(3.4)   1(1.2)   1(3.7) 

 

          
Privata/personliga  

         
händelser om graviditeten: 

   
0.02* 

    
0.60* 

Inte alls 127(92.0) 57(100.0) 70(86.4) 

  
28(96.6) 75(91.5) 24(88.9) 

 
2     9(6.5)   0(0.0)   9(11.1) 

  
  1(3.4)   5(6.1)   3(11.1) 

 
I mycket hög utsträckning     2(1.4)   0(0.0)   2(2.5) 

  
  0(0.0)   2(2.4)   0(0.0) 

 

          
Positiva saker som har hänt 

        
mig under graviditeten: 

   
0.49* 

    
0.07* 

Inte alls   96(70.1) 42(75.0) 54(66.7) 

  
18(64.3) 56(68.3) 22(81.5) 

 
2   33(24.1) 12(21.4) 21(25.9) 

  
  6(21.4) 24(29.3)   3(11.1) 

 
I mycket hög utsträckning     8(5.8)   2(3.6)   6(7.4) 

  
  4(14.3)   2(2.4)   2(7.4) 

 

          
Negativa saker som har 

         
hänt mig under 

         
graviditeten: 

   
0.04* 

    
0.21* 

Inte alls 121(88.3) 53(94.6) 68(84.0) 

  
26(92.9) 71(86.6) 24(88.9) 

 
2   15(10.9)   2(3.6) 13(16.0) 

  
  1(3.6) 11(13.4)   3(11.1) 

 
I mycket hög utsträckning     1(0.7)   1(1.8)   0(0.0) 

  
  1(3.6)   0(0.0)   0(0.0) 

 

          
Om jag mår bra under 

         
graviditeten: 

   
0.50* 

    
0.11* 

Inte alls 110(79.7) 48(84.2) 62(76.5) 

  
19(65.5) 67(81.7) 24(88.9) 

 
2   23(16.7)   7(12.3) 16(19.8) 

  
  7(24.1) 13(15.9)   3(11.1) 

 
I mycket hög utsträckning     5(3.6)   2(3.5)   3(3.7) 

  
  3(10.3)   2(2.4)   0(0.0) 

 

          
Om jag mår dåligt under 

         
graviditeten: 

   
0.21* 

    
0.49* 

Inte alls 118(85.5) 52(91.2) 66(81.5) 

  
24(82.8) 68(82.9) 26(96.3) 

 
2   18(13.0)   4(7.0) 14(17.3) 

  
  4(13.8) 13(15.9)   1(3.7) 

 
I mycket hög utsträckning     2(1.4)   1(1.8)   1(1.2) 

  
  1(3.4)   1(1.2)   0(0.0) 

  

*Pearson Chi-square test. F = förstföderska, O = omföderska, n = antal gravida. 
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7.7 Syftet med statusuppdateringar 

En majoritet (80.0%) av de gravida hade inget syfte att få information eller kunskap om 

andras graviditeter via social media. Syftet var heller inte att roa andra. En stor andel 

(95.0%) av de gravida hade inget syfte att provocera eller skryta om sin graviditet när de 

gjorde statusuppdateringar. Totalt (87.6%) av de gravida ansåg att syftet inte var att 

sprida information eller kunskap om sin graviditet vid statusuppdateringar. Inga av 

grupperna lyfte fram något specifikt som deras syfte med statusuppdateringar under 

graviditeten vad det gäller att få bekräftelse, stöd under graviditeten eller att uttrycka 

sina tankar eller känslor kring graviditeten, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Syftet med statusuppdatering under graviditeten, totalt 135-137 gravida 

svarade. 

  Totalt   Paritet       Åldersgrupp   

  
F O P 

 

18-25 år 26-33 år 34-41 år P 

  n(%) n(%) n(%)     n(%) n(%) n(%)   

Få bekräftelse på min 

         
graviditet: 

   
0.50* 

    
0.78* 

Stämmer inte alls 125(92.6) 51(94.4) 74(91.4) 

  
24(92.3) 77(93.9) 24(88.9) 

 
2     8(5.9)   3(5.6)   5(6.2) 

  
  2(7.7)   4(4.9)   2(7.4) 

 
Stämmer precis     2(1.5)   0(0.0)   2(2.5) 

  
  0(0.0)   1(1.2)   1(3.7) 

 

          
Få stöd av andra under 

         
min graviditet: 

   
0.70* 

    
0.92* 

Stämmer inte alls 111(81.0) 47(83.9) 64(79.0) 

  
21(75.0) 68(82.9) 22(81.5) 

 
2   22(16.1)   8(14.3) 14(17.3) 

  
  6(21.4) 12(14.6)   4(14.8) 

 
Stämmer precis     4(2.9)   1(1.8)   3(3.7) 

  
  1(3.6)   2(2.4)   1(3.7) 

 

          
Uttrycka mina tankar 

         
kring min graviditet: 

   
0.20* 

    
0.61* 

Stämmer inte alls 110(80.3) 49(87.5) 61(75.3) 

  
20(71.4) 69(84.1) 21(77.8) 

 
2   22(16.1)   6(10.7) 16(19.8) 

  
  7(25.0) 10(12.2)   5(18.5) 

 
Stämmer precis     5(3.6)   1(1.8)   4(4.9) 

  
  1(3.6)   3(3.7)   1(3.7) 

 

          
Uttrycka mina känslor 

         
kring min graviditet: 

   
0.13* 

    
0.16* 

Stämmer inte alls 110(80.9) 49(87.5) 61(76.3) 

  
20(71.4) 69(85.2) 21(77.8) 

 
2   22(16.2)   7(12.5) 15(18.8) 

  
  8(28.6) 10(12.3)   4(14.8) 

 
Stämmer precis     4(2.9)   0(0.0)   4(5.0) 

  
  0(0.0)   2(2.5)   2(7.4) 

  

*Pearson Chi-square test. F = förstföderska, O = omföderska, n = antal gravida. 
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7.8 Självkänsla och välbefinnande 

I en linjär regressionsanalys undersökte vi om det fanns något samband mellan 

självkänsla och hur många minuter de gravida spenderade på social media.  Resultatet 

visade att det fanns inget statistiskt samband mellan självkänsla och hur många minuter 

de gravida spenderade på social media (p=0.31).  

Vi undersökte även om det fanns ett samband mellan välbefinnande och hur många 

minuter de gravida spenderade på social media. Den linjära regressionsanalysen visade 

på ett statistiskt negativt samband mellan välbefinnande och hur många minuter de 

gravida spenderade på social media (b=-0.17, p=0.04). Resultatet visade därmed att 

gravida som har lägre känsla av välbefinnande spenderade mer tid på social media.  När 

kontrollvariablerna ålder utbildningsnivå, graviditetsvecka lades till var välbefinnande 

inte signifikant, (b=-0.15, p=0.1). 

 

8 Metoddiskussion 
En styrka med studien var att vi använde oss av en enkät som hade använts i en tidigare 

studie.  Enligt Polit & Beck (2010) höjs studiens trovärdighet genom att använda sig av 

ett tidigare beprövat frågeformulär. Även om frågeformuläret använts tidigare så fanns 

frågor om deltagarnas bakgrund som var formulerade på ett sätt som gjorde dem svåra 

att analysera. Frågan om civilstatus uteslöts från analys och resultat. I frågan om 

civilstånd hade 22 gravida kryssat flera svarsalternativ. Frågor om civilstånd var svåra 

att ställa då det fanns så många olika alternativ då vi i vårt moderna samhälle inte 

definierar förhållandeformen på samma sätt längre och inte lever i klassiska 

kärnfamiljer (Sundström, 2009). Kanske var frågan felformulerad och möjligt att vi 

skulle ha frågat mer specifikt om det blivande föräldraparet var sammanboende, särbo, 

ensamboende och haft en egen fråga om civilstatus som singel, förlovad och gift. I 

frågan om vilken slags social media (se bilaga B) de gravida använde sig av valde vi i 

analysen att konstruera ett extra svarsalternativ, flera, då många hade kryssat i flera 

alternativ. Alternativet flera skulle funnits med i enkäten från början.  

Frågor kring välbefinnande och självkänsla var gjorda efter två beprövade skalor med 

god validitet och reliabilitet men endast delen som handlade om självkänsla var tidigare 

beprövad på gravida. Då skalan om självkänsla tidigare var testad på gravida med god 

validitet, ökade säkerheten att mäta det vi tänkt att mäta (Ejlertsson, 2005). 

Enkäten var insamlad på MHV under en månad, en period som uppfattades som 

tillräckligt för att få minst 100 svarande. En större population kvinnor hade styrkt 

resultatet ytterligare. Ett konsekutivt urval gjordes genom att vi använde oss av 
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inklusionskriterier där urvalspersonen var gravid, i graviditetsvecka 20-42, över 18 år 

och kunde svenska språket. Alla individer i populationen har samma sannolikhet att 

komma med i studien vilket ökar generaliserbarheten (Jakobsson, 2011). Den höga 

svarsfrekvensen på 87.5% gav en hög tillförlitlighet då Polit & Beck (2010) påpekade 

att en studie hade tillförlitlighet om deltagandet nådde 60 %. 

Inga enkäter skickades tillbaka som var blanka så inget externt bortfall tycks ha 

förekommit. Det kan ha varit så att enskilda barnmorskor hade glömt att dela ut 

frågeformuläret eller att kvinnor hade valt att inte lämna in ett tomt kuvert. Författarna 

tog kontakt med barnmorskorna som delat ut enkäterna och enligt barnmorskorna så 

uppgav kvinnorna att de tyckte frågeområdet var intressant och deltog gärna. Den höga 

svarsfrekvensen i vår studie gjorde att resultatet gick att generalisera på vår målgrupp. 

Det interna bortfallet var mycket lågt då bortfallet på enstaka frågor var litet, vilket 

redovisas i varje tabell och figur. Genom att vi vid tabellhuvudet anger hur många som 

hade deltagit vet läsaren hur stort bortfallet hade varit (Ejlertsson, 2005). Tjugotre 

enkäter exkluderades på grund av att de var besvarade av gravida som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Alla enkäter och data matades in av båda författarna tillsammans, 

vilket var en styrka. Då det uppkom frågor diskuterades detta direkt och båda 

kontrollerade att all data matades in korrekt. En svaghet var att författarna manuellt 

måste överföra data från enkäterna till SPSS, risk för felinmatning av resultatet fanns. 

Författarna hade inte kunnat påverka deltagarna när de besvarade enkäten men samtidigt 

hade deltagarna inte haft någon möjlighet att fråga vid någon oklarhet, vilket var en 

nackdel med enkätundersökningar. Eftersom svarsfrekvensen var hög anser vi att 

enkäten har varit enkel att besvara och inte varit för tidskrävande. Positivt med enkätens 

layout var att den var uppbyggd i teman och varje fråga var uppdelad med linjer vilket 

underlättar ifyllnad (Ejlertsson, 2005). När vi analyserade resultatet från de befintliga 

variabelvärdena upptäcktes att det uppstod för små grupper för att kunna beräkna de 

statistiska signifikanta sambanden i analysen. Därför genomfördes en omkodning av 

variabelvärdena. Vi valde att slå ihop två svarsalternativ som låg när varandra det vill 

säga 0-1 (stämmer inte alls, inte alls viktigt, inte alls), 2-3 (2) och 4-5 (stämmer precis, 

mycket viktigt, i mycket hög utsträckning). Grupperna blev större men i vissa fall 

hamnade värdena under fem svarande som var en gräns för att kunna utföra testet. 

Därför skulle resultatet tolkas med försiktighet.  

Vi fick ett rådgivande yttrande av Etikkommittén sydost (Dnr EPK 206-2014), de hade 

konkreta förslag till förändring som gjordes. Tydligare syfte och information till de 
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gravida. Skrev till att om de gravida inte använder social media behövde de inte fylla i 

hela enkäten. Svaren var anonyma då det inte gick att härleda till någon specifik person 

eller någon specifik MHV. Samtidigt påpekade vi de gravidas fria val att inte vara med i 

enkätundersökningen, de kunde dra sig ur när de ville och att detta inte kom att påverkar 

deras fortsatta vård (Arlebrink, 2013, Hicks, 2006). 

 

9 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva gravidas erfarenhet av att använda social media. Att 

undersöka hur gravida använder social media, och om det fanns ett samband med 

självkänsla och välbefinnande. Den äldre åldersgruppen 34-41 år hade en markant högre 

utbildningsnivå som högskola/universitet och använde social media i lägre utsträckning, 

vilket överensstämde med normalpopulationen. De gravida i Kalmar Län använde social 

media i mindre utsträckning än vad Denti et al. (2012) menar. Spenderade de yngre mer 

tid på social media på grund av att de var uppvuxna med att kommunicera och att de 

höll kontakt med sitt sociala nätverk på social media? Eller var det att de hade lägre 

utbildningsnivå? En anledning kan vara att det var fler förstföderskor i den yngre 

åldersgruppen 18-25 år och att yngre inte hade samma livserfarenhet och sökte 

bekräftelse och gemenskap? Inloggning på social media tillhörde den dagliga rutinen för 

de gravida och i den yngre åldersgruppen kunde vi se att hälften av dem loggade in på 

social media varje gång de tittade på sin smartphone eller dator. Trots denna vana och 

erfarenhet lyftes inget användningsområde eller syftet med social media fram som 

viktigt eller betydelsefullt under graviditeten. Social media tycks vara en oviktig syssla 

för de gravida. Den yngre åldersgruppen 18-25 år tittade till större utsträckning på andra 

gravidas profiler och även på andra gravidas bilder. Det var också i den yngre 

åldersgruppen 18-25 år som många lade ut sina ultraljudsbilder. Normalpopulationen 

lyfte fram flera olika användningsområden av Facebook som viktiga, 88 % tyckte att 

hålla kontakten med vänner var viktig, 77 % läste statusuppdateringar och 63 % tyckte 

att titta på andras bilder var viktigt. Något som normalpopulationen lyfte fram som 

mindre viktigt var att lära känna nya människor (Denti et al., 2012). De gravida svarade 

att de inte ansåg social media som någon plattform för att lära känna fler gravida. Det 

var kanske positivt att de gravida inte lyfte fram något användningsområde med social 

media som viktigt. Berodde detta på att graviditeten var för privat för att exponeras för 

allmänheten via social media? Social media och internet var ett bra forum för gravida 

för att de kunde kommunicera med andra gravida i samma situation, kunde dela 
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erfarenheter och blev bekräftade (Lagan, Sinclair & Kernohan, 2011). Eller berodde 

detta på att MHV erbjöd föräldrastöd i grupper? Målsättningen för föräldrastödet som 

erbjöds på MHV var att stärka föräldrarnas kommande föräldraroll och det nyfödda 

barnet samt förberedelser inför förlossningen både fysiskt och psykiskt. Syftet med 

föräldragruppen var även att ge stöd och skapa kontakter med andra blivande föräldrar 

(Petersson, Collberg & Toomingas, 2008).   

 

Med tanke på att ju mer de använde sig av social media ju sämre tycktes de må, varför 

använde de då social media som en daglig rutin då inget användningsområde framgick 

som viktigt? Då den gravida i många fall kunde vara anonym borde social media ha 

något positivt användningsområde (Romano, 2007). Vi vet att socialt stöd är viktigt för 

kvinnans välbefinnande under graviditeten (Björklund, 2008). Nyblivna mammor som 

delade erfarenheter på social media hade ett ökat välbefinnande (McDaniel, Coyne & 

Holmes, 2012). Gravida som spenderade mer tid på social media hade lägre 

välbefinnande, det var de yngre 18-25 år och lägre utbildade som spenderade mer tid på 

social media. Författarna funderade på om gravida med lågt välbefinnande spenderade 

mer tid på social media för att får bekräftelse som de ej fått i verkliga livet. En annan 

orsak skulle kunna vara att de hade mindre livserfarenhet. Denti et al. (2012) beskriver 

också att normalpopulationen som spenderade mer tid på social media och som hade 

lägre utbildning hade sämre välbefinnande.  

 

Det fanns tidigare mycket lite beskrivet hur gravida använde social media därför var det 

svårt att jämföra resultatet. Lagan, Sinclair & Kernohan (2011) visade att på social 

media samlades gravida med samma intresse och för att dela erfarenheter och ställde 

frågor till varandra, de gav även känslomässigt stöd och självhjälp. Vårt resultat visade 

att det inte fanns något tydligt användningsområde och syfte med social media. Varken 

att dela erfarenhet eller information kring graviditeten, inte heller sökte de stöd via 

social media. Det fanns en tendens att den yngre åldersgruppen 18-25 år använde social 

media i större utsträckning. Cohen & Raymond (2011) påpekade att vad de gravida lade 

upp på internet var frågor som ”är detta normalt?”, ”har någon upplevt detta?”, att de 

behövde rådgivning och att de ventilerade ett beslut. Forskningen som fanns handlade 

om hur gravida sökte information kring graviditeten på internet. Josefsson (2011) 

beskrev att aktivt sökande av information och att lära sig så mycket som möjligt om en 

omvälvande händelse i livet var ett sätt att hantera situationen. 
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Det fanns beskrivet att social media hade ett viktigt användningsområde vad det gällde 

att ge stöd till gravida med speciella behov som till exempel att sluta röka under 

graviditeten, amning eller diabetes under graviditeten (Müller & Silva, 2009, Sparud-

Lundin, Ranerup & Berg, 2011). Varför finns det så lite forskning inom detta område?  

 

10 Slutsats 
Det har visat sig att gravida i Kalmar Län är inloggade på social media minst 30 minuter 

per dag och att logga in på social media ingår som en daglig rutin. Däremot har det inte 

framkommit något tydligt syfte med statusuppdatering eller användningsområde av 

social media. Vi har sett att det finns ett samband mellan hur många minuter de gravida 

använder social media och påverkan på välbefinnandet.  

Då resultatet visar att de gravida som har sämre välbefinnande använder sig mer av 

social media finner vi mening med vidare forskning inom detta området. Med tanke på 

social medias snabba utveckling finner vi det viktigt att vidare forskning bedrivs inom 

området för att barnmorskan på MHV ska ge bästa stöd till de gravida.  

 

10.1 Vidare forskning 
Undersöka om social media gör att de gravida får lägre välbefinnande.  

Undersöka varför inte social media är ett forum som gör att gravida får stöd under 

graviditeten. 

Undersöka varför kvinnan ej skriver om sin graviditet på social media. 

 

Tack 

Vi vill tacka alla som har deltagit i studien samt personal på MHV i Kalmar Län som 

har varit till hjälp vid enkätinsamlingen. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 
 

Förfrågan till dig som är gravid om att delta i en enkätstudie angående ditt 

användande av social media t.ex. Facebook, Instagram, Bloggar och Twitter. 

 

Varför görs studien? 

Syftet med vår studie är att beskriva gravidas erfarenhet av att använda social media. 

Att undersöka hur gravida använder social media, och om det finns ett samband med 

självkänsla och välbefinnande. 

Studier har visat att social media påverkar på olika sätt vilket gör att vi i vårt kommande 

yrke som barnmorskor vill undersöka hur social media påverkar den gravida kvinnan 

för att kunna ge stöd och råd. 

 

Vilka vänder vi oss till och hur går studien till? 

Gravida kvinnor som kommer till Mödrahälsovården i Kalmar Län under februari och 

mars 2014 kommer att få förfrågan om de villdelta i studien genom att besvara ett 

frågeformulär Deltagandet är frivilligt och anonymt och vill du inte delta kan du avstå 

utan att det påverkar din fortsatta vård. Det kommer att ta cirka 10-15minuter att 

besvara enkäten. Vi ställer inga frågor som kan identifiera dig som person och resultaten 

kommer att redovisar så att inga enskilda svar går att urskilja, ingen kommer att kunna 

se vad just du har svarat. Du godkänner att vi tar del av dina uppgifter genom att du 

besvarar enkäten. Resultatet redovisas i en magisteruppsats, resultatet kommer att kunna 

läsas på www.diva-portal.org/ 

 

Så här gör du: 

Efter ditt besök hos barnmorskan ber vi dig fylla i enkäten i väntrummet och när du är 

klar lägger du enkäten i kuvertet och försluter det, för att sedan lägga kuvertet i 

svarslådan i väntrummet. Om du inte vill delta lägger du den obesvarade enkäten i ett 

kuvert och försluter det och lägger det i svarslådan i väntrummet, du får gärna notera 

varför du väljer att avstå. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Om du vill ha ytterligare information kring studien kan du kontakta oss: 

Cecilia Hellman   Malin Svensson 

Barnmorskestudent   Barnmorskestudent 

Tel.nr: 0735-22 48 91   Tel.nr: 070-391 17 25 

ch222gy@student.lnu.se   ms223fc@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Marie Oscarsson 

Lektor, Med.dr. leg barnmorska 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 

Tel.nr: 0480-44 60 80 

marie.oscarsson@lnu.se 

mailto:marie.oscarsson@lnu.se
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Bilaga B Enkät 
I denna delen av enkäten frågar vi om bakgrundsinformation. 

    

         
Förstföderska: Omföderska: 

             
       

        
Graviditetsvecka:   

           
         

        
Ålder: 

          
          
        Senaste avslutade 

utbildning:       
     

Grundskola Gymnasiet Högskola/universitet   
             
             
     

Civilstatus:             
  

Singel Förhållande Särbo Sambo Förlovad Gift Annan 
                
                
  

Sysselsättning:                 

Kryssa i ett eller flera alternativ som stämmer överens med din nuvarande sysselsättning. 
 

  

Arbets- Förtids- Studerar Studerar Arbetar Arbetar Sjukskriven Sjukskriven Annat 

sökande pensionär heltid deltid heltid deltid heltid deltid   

                  

         

         Denna delen av enkäten handla om ditt användande av social media under din graviditet. 
  

         
Vilken/vilka social media använder du?     

    
Facebook Instagram Bloggar Twitter Annat 

              
    

         
Ungefär hur ofta loggar du in på social media? 

     
1gång/vecka 1gång/dag oftare 

mer 

sällan 
             
     

         
Ungefär hur många minuter spenderar du på social media en vanlig dag? 

   
0-15 min 15-30 min 30-60 min mer än 60 min 

              
    

         
Har/kommer du att lägga ut dina ultraljudsbilder?   

    
Ja 

 
Nej 

 
Vet inte 

    
          

    

                  

         

         



  
 

III 

Denna delen av enkäten handlar om hur du använder social media. 
         

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig själv och ditt användande av social media under graviditeten? 

Svara på en skala mellan 0 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis). 
   

  

        Stämmer         Stämmer 

  

   
inte alls         precis 

        0 1 2 3 4 5 

Jag känner att jag inte hänger med om jag inte             

loggar in på social media under en längre tid             

Jag loggar in på social media varje gång jag startar             

datorn, öppnar webbläsaren eller tittar i telefonen.             

Ibland kommer jag på mig själv med att ha loggat             

in på social media när jag egentligen hade tänkt             

göra något annat                 

Att logga in på social media tillhör min               

dagliga rutin                   

Jag tycker om när andra taggar bilder av mig             

Jag tycker om när andra taggar bilder av mig             

under min graviditet                 

Det är viktigt för mig att få kommentarer och             

"likes" på mina statusuppdateringar               

Det är viktigt för mig att få kommentarer och             

"likes" på mina statusuppdateringar om min             

graviditet 
   

            

Jag tänker på hur jag ska få många kommentarer             

och "likes" när jag skriver statusuppdateringar             

Jag tänker på hur jag ska få många kommentarer             

och "likes" när jag skriver statusuppdateringar   
 

  
 

    

om min graviditet 
  

  
 

  
 

    

Jag brukar jämföra det jag skriver om min             

graviditet mot andras graviditeter               

          
Hur viktigt är följande användningsområden av social media för dig personligen under graviditeten? 

Svara på en skala mellan 0 (inte alls viktigt) och 5 (mycket viktigt).         

        Inte alls         Mycket 

  
   

viktigt         viktigt 

        0 1 2 3 4 5 

Ta reda på vad gamla vänner gör idag               

Upprätthålla kontakter med människor jag inte              

träffar så ofta                 

Lära känna fler människor               

Lära känna fler gravida                 

Upprätthålla mitt kontaktnät i allmänhet             

Fördriva tiden                 

Komma bort från press och ansvar               

Komma bort från saker jag borde göra               



  
 

IV 

Låta andra veta att jag bryr mig om dem             

Visa andra uppmuntran                 

Titta på andras bilder                 

Titta på andra gravidas bilder               

"Tagga" personer på bilder               

        Inte alls         Mycket 

  
   

viktigt         viktigt 

        0 1 2 3 4 5 

Lägga upp bilder under din graviditet               

Besöka vänners profiler                 

Besöka gravida vänners profiler               

Besöka profiler till personer som du inte känner             

Skriva statusuppdatering                 

Skriva statusuppdatering om graviditeten             

Läsa andras uppdateringar                   

Ta kontakt med din barnmorska               

                    
I vilken utsträckning skriver du om följande saker i dina 

statusuppdateringar under graviditeten?                   

Svara på en skala mellan 0 (inte alls) och 5 (i mycket hög utsträckning).         

        Inte alls         I mycket 

  
   

  
 

  
 

  hög ut- 

  
   

  

 

  
 

  sträckning 

        0 1 2 3 4 5 

Vardagshändelser om graviditeten               

Privata/personliga händelser om graviditeten             

Relationer (vänner och familj) kring graviditeten             

Stora händelser i mitt liv rörande graviditeten             

Positiva saker som har hänt mig under graviditeten             

Negativa saker som har hänt mig under graviditeten             

Om jag mår bra under graviditeten               

Om jag mår dåligt under graviditeten               

          
Vad brukar syftet med dina statusuppdateringar vara under graviditeten?       

Svara på en skala mellan 0 (stämmer inte alls) och 5 (stämmer precis).         

        Stämmer         Stämmer 

  
   

inte alls 
 

  
 

  precis 

        0 1 2 3 4 5 

Sprida information/kunskap               

Sprida information/kunskap om min graviditet             

Att få information/kunskap om andras graviditeter             

Roa andra om graviditeten               

Provocera andra om min graviditet               

Avreagera mig om min graviditet               

Skryta om min graviditet                 

Få uppmärksamhet om min graviditet               
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Bilaga C  

Få bekräftelse på min graviditet               

Få stöd av andra under min graviditet               

Uttrycka mina tankar kring min graviditet             

Uttrycka mina känslor kring min graviditet             

           

         

          

          

          

          Denna delen av enkäten handlar om dig som person. Försök svara så ärligt du kan och kom ihåg att du är fullständigt 

anonym. 
         

Hur väl stämmer följande påståenden in på din uppfattning om dig själv under din graviditet?   

Svara på en skala mellan 0 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer precis).         

        Stämmer         Stämmer 

  
   

inte alls 
 

  
 

  precis 

        0 1 2 3 4 5 

Jag är en värdefull person, minst lika värdefull             

som andra                   

Jag har en rad goda egenskaper               

Jag klarar av att uträtta saker lika bra som de flesta             

andra människor                 

Jag har en positiv inställning till mig själv             

På det hela taget är jag nöjd med mig själv             

På det stora hela är jag nöjd med mitt liv             

Jag upplever att jag har livskvalitét               

Det är inte mycket i mitt liv som jag är stolt över             

          
Hur ofta har du känt dig på följande sätt under de senaste sju dagarna under din graviditet?   

Svara på en skala mellan 0 (aldrig) till 5 (väldigt ofta). Vissa påståenden beskriver positiva känslor och andra negativa 

känslor. Du kan ha upplevt både positiva och negativa känslor under de senaste sju dagarna. 
 

  

Under de senaste sju dagarna har jag…             

          Väldigt       Väldigt 

  
   

Aldrig sällan Sällan Ibland Ofta ofta 

        0 1 2 3 4 5 

Känt mig missnöjd med mitt liv               

Känt mig lycklig                 

Känt mig dyster                 

Känt mig nöjd med den jag är               

Känt att livet varit njutningsbart               

Känt att livet varit meningslöst               



  
 

VI 

 

Informationsbrev till Mödravården angående magisteruppsats 

Varför görs studien? 

Syftet med vår studie är att beskriva gravidas erfarenheter av att använda social media. Att 

undersöka hur gravida använder social media, och om det finns ett samband mellan självkänsla 

och välbefinnande.  

Social media har stor betydelse både för nyhetsflödet och det sociala nätverket i dagens 

samhälle. I Sverige finns det ca4,9 miljoner medlemmar av Facebook. Studier har visat att 
social media påverkar på olika sätt vilket gör att vi i vårt kommande yrke som barnmorskor vill 

undersöka hur social media påverkar den gravida kvinnan för att kunna ge stöd och råd. 

Vilka vänder vi oss till och hur går studien till? 

Gravida kvinnor som kommer till Mödrahälsovården i Kalmar Län under februari och mars 

2014 kommer att få förfrågan om de villdelta i studien genom att besvara ett frågeformulär. 
Deltagandet är frivilligt och anonymt och vill du inte delta kan du avstå utan att det påverkar din 

fortsatta vård. Det kommer att ta cirka 10-15minuter att besvara enkäten. Vi ställer inga frågor 

som kan identifiera den enskilde och resultaten kommer att redovisar så att inga enskilda svar 

går att urskilja, ingen kommer att kunna se vad just du har svarat. Den gravida godkänner att vi 
tar del av dem lämnade uppgifter genom att besvarar enkäten. Resultatet redovisas i en 

magisteruppsats. 

Genomförandet  

Barnmorskan informerar kvinnor som är över 18 år och svensktalande och frågar om hon kan 

tänka sig att delta. Alla får en enkät med informationsblad på MHV under ett av sina besök 
under graviditeten från v 20 till v 42.  

Den gravida kvinnan ombeds att efter besöket sätta sig i väntrummet och besvara enkäten, som 

tar 10-15minuter att besvara.  Den besvarade eller obesvarade enkäten lämnas i ett förslutet 

kuvert som läggs i en svarslåda som kommer att tömmas dagligen av personal på respektive 
MHV. Genom att även den obesvarade enkäten läggs i svarslådan kan bortfall uppskattas. 

Utdelade enkäter förvaras inlåsta på mottagningarna tills projektledarna kommer och hämtar 

dem. 

Om du vill ha ytterligare information kring studien kan du kontakta oss: 

Cecilia Hellman   Malin Svensson 

Barnmorskestudent   Barnmorskestudent 

Tel.nr: 0735-22 48 91   Tel.nr: 070-391 17 25 
ch222gy@student.lnu.se   ms223fc@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Marie Oscarsson 

Lektor, Med.dr. leg barnmorska 
Tel.nr: 0480-44 60 80 

marie.oscarsson@lnu.se 

 

 


