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Abstrakt  
 
   

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förstagångsmammors upplevelser av sociala medier och deras inverkan på 
det psykiska välbefinnandet. Denna studie ville specifikt ta reda på vilka faktorer i relation till sociala medier som 
förstagångsmammor upplevde att hade en inverkan på deras psykiska välbefinnande. 
 
Metod:  Data till studien samlades in genom sju stycken semistrukturerade intervjuer, vilka transkriberades och sedan 
analyserades utgående från en konventionell ansats inom kvalitativ innehållsanalys. Urvalet av informanter bestod av 
mammor från Jakobstadsregionen som hade ett barn under två års ålder och vilka själva var aktiva användare av sociala 
medier.  
 
Resultat:  Resultaten visade att förstagångsmammor upplevde att följande faktorer på sociala medier hade en positiv 
effekt på deras psykiska välbefinnande: kontakt med familj och vänner, bekräftelse på att en gjort rätt i sitt föräldraskap, 
innehåll av eget intresse och innehåll som upplevdes som verklighetsbaserat. Faktorer i relation till sociala medier som 
upplevdes påverka det psykiska välbefinnandet negativt var följande: social jämförelse, dålig stämning, innehåll som 
upplevdes vara perfekt och sociala mediers beroendeframkallande och tidskrävande egenskaper.  
 
Konklusion: Resultaten antyder att det finns en problematik i förstagångsmammors användning av sociala medier, där i 
synnerhet social jämförelse online kan ha en negativ inverkan på det psykiska välbefinnandet. Kontakt med familj och 
vänner online kan däremot främja ett gott psykiskt välbefinnande.   
  
Nyckelord: psykiskt välbefinnande, psykisk hälsa, mammor, förstagångsmammor, sociala medier, internet.  
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1 Inledning  

Syftet med denna studie är att undersöka förstagångsmammors upplevelser av sociala medier och 

deras inverkan på det psykiska välbefinnandet. Denna studie vill ta reda på vilka faktorer i relation 

till sociala medier som förstagångsmammor upplever att påverkar det psykiska välbefinnandet såväl 

positivt som negativt.  

Uppkomsten av internet på 90-talet revolutionerade våra liv, och idag står vi mitt i ytterligare en 

enorm revolution. Vi har nått en ny era av internetuppkoppling, där användningen av sociala medier 

berör så gott som varje aspekt av våra privata- och professionella liv (Qualman, 2011). En del forskare 

hävdar rentav att det är den största förändringen i människans miljö någonsin (Darmell, 2013). Enligt 

Finlands officiella statistik (2017) ökar fortsättningsvis sociala medier i popularitet i Finland, och 

många forskare menar att sociala medier är ofrånkomliga i ett västerländskt liv (Carlsson, 2012).    

Unga mammor hör till de mest engagerade och aktiva användarna av sociala medier (Djafarova & 

Trofimenko, 2017), och i jämförelse med pappor använder sig mammor oftare av sociala medier 

(Dworkin, Walker, Connell & Doty, 2012). Nyblivna mammor i 20 och 30 års åldern har visat sig 

öka tiden de spenderar online med 19 minuter per dag efter förlossningen (Prior, 2016). Nyblivna 

mammor spenderar med andra ord en väsentlig del av sin tid på sociala medier, men det är inte helt 

oproblematiskt att bli mamma i denna digitaliserade värld. Hoffman (2018) poängterar att teknologin 

kan vara till såväl nytta som skada för nyblivna föräldrar. Hoffman säger att sociala medier och 

internet kan leda till till exempel starkare band mellan familj och vänner eller förse nyblivna föräldrar 

med goda råd och användbar information, men att de även kan bidra till bland annat jämförelse med 

andra mammor vilket i sin tur kan leda till osäkerhet och tvivel på egen förmåga.   

Graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen utgör en känslig tid för en kvinna på grund av 

sociala, psykiska och hormonella förändringar. Detta kan för ca 10–15 procent av alla nyblivna 

mammor leda till en förlossningsdepression (Äimä ry, 2019). Hos mammor som strävar efter 

perfektion innebär den sociala jämförelsen som sociala medier ger upphov till en ökad risk för psykisk 

ohälsa i form av depression och ångest (Padoa, Berle & Roberts, 2018). Forskning tyder därmed på 

att det kan finnas en problematik i fråga om mammors användning av sociala medier eftersom de kan 

inverka negativt på den psykiska hälsan. Att specifikt belysa förstagångsmammors upplevelser av 

fenomenet sociala medier är viktigt på grund av att dessa kvinnor inte enbart har fött barn och går 

igenom en rad hormonella omställningar, utan de har även blivit mammor för första gången i sina liv. 

De har därför inte den erfarenhet eller den referensram som uppfostran av flera barn medför och detta 
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gör dem, i mina ögon, mer sårbara i denna digitaliserade värld. Det finns begränsat med tidigare 

forskning kring temat vilket gör denna avhandling av ytterska vikt för att belysa de för och nackdelar 

förstagångsmammor upplever med sociala medier i relation till deras psykiska välbefinnande.  

 

1.1 Definitioner av centrala begrepp 
 
1.1.1 Sociala medier och influencers 

 
Sociala medier tillåter människor världen över att kommunicera med varandra i realtid och möjliggör 

snabb spridning av information och trender. Innehållet i sociala medier består av så kallat 

användargenererat innehåll skapat av användarna själva, till skillnad från innehåll i massmedier som 

ofta producerats av exempelvis journalister (Carlsson, 2012). Medan vissa forskare använder 

termerna sociala medier, web 2.0 och användargenererat innehåll synonymt med varandra, så hävdar 

Kaplan och Haenlein (2010) att dessa tre termer bör skiljas åt från varandra. Web 2.0 bör ses som den 

tekniska plattformen för den senaste tidens utveckling av social media, medan användargenererat 

innehåll syftar på sättet som människor använder sig av sociala medier. Därför kan sociala medier 

beskrivas som en grupp av internetbaserade applikationer som bygger på den tekniska grunden och 

ideologin med web 2.0 och tillåter användarna att själva aktivt delta och ta del av information (Kaplan 

& Haenlein, 2010).   

Termerna influerare eller influencer står för inflytelserika personer på sociala medier som har ett 

stort antal följare på sina kanaler på sociala medier. Dessa personer är välkända av företag eftersom 

det går snabbt att få bra reklam på sin produkt om den rekommenderas av influencers (Yle, 2018).   

 

1.1.2 Psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande  

 
Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 2013) innefattar psykisk hälsa en upplevelse av 

välbefinnande, en förmåga att bidra till samhället och arbeta produktivt, en känsla av att en kan 

hantera vardagliga stressorer samt en förmåga att inse potentialen hos en själv. På grund av att den 

psykiska hälsan är ett så pass omfattande begrepp som lätt förknippas med frånvaro av psykisk 

sjukdom har jag valt att i första hand fokusera enbart på välbefinnandet, och därför används inte 

termerna psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande synonymt med varandra. Välbefinnande 

definieras enligt Svensk Ordbok (Svenska Akademien, 2009) som  “känsla av att må bra”. I denna 

avhandling syftar begreppet psykiskt välbefinnande på en subjektiv  känsla av att må bra psykiskt 

som bidrar till upprätthållandet av en god psykisk hälsa.  
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

1.2.1 Social jämförelseteori   

 
Begreppet social jämförelseteori skapades av Leon Festinger 1954. Enligt social jämförelseteori kan 

världen så som vi människor upplever den delas upp i två olika verkligheter, en verklighet med en 

objektiv referensram och en med en social referensram, den s.k. Sociala verkligheten. Det finns två 

stycken klassiska experiment relaterade till den sociala jämförelseteorin. Det första utfört av Muzafer 

Sherif under 1930-talet och det andra utfört av Solomon Ash under 1950-talet. Sherif kunde i sitt 

experiment belysa vikten av den sociala referensramen som visade sig vara av stor betydelse och 

prioriterades framom den individuella uppfattningen i de fall där en objektiv grund saknades. Ash å 

andra sidan ville visa att en objektiv värdering väger mer än det sociala grupptrycket, och han 

lyckades med att visa på att individer i de flesta fall litade på egen observationsförmåga i de 

experiement han utförde. Däremot visade det sig att hela 37 procent förlitade sig på andra personers 

felaktiga svar, vilket anses vara ett så pass signifikant procentantal att man ändå kan påvisa försämrad 

objektiv observationsförmåga i sociala grupper. Exempel på sådant som saknar en objektiv 

referensram är värderingar, åsikter och bedömningar liksom vad som kan anses vara en lämplig 

klädsel. Vi människor vill däremot ha en referensram för dessa ting, och därför jämför vi oss med 

andra människors uppfattningar för att kunna skapa en så stabil social verklighet som möjligt. Det är 

denna sociala jämförelse som för människor samman, en strävan efter ett gemensamt synsätt som 

sedan tillämpas och blir till ett individuellt synsätt. Enligt Festinger undviker vi trots allt andra 

grupper av människor där tankesätten är för olika våra egna, och strävar istället efter att jämföra oss 

med människor som tänker ungefär likadant som vi själva. 

(Helkama, Mylliniemi & Liebkind, 2000).  

 

1.2.2 Social identitetsteori  

 
En av de viktigaste teorierna som bygger på den sociala jämförelseteorin är den sociala 

identitetsteorin (Helkama, Mylliniemi & Liebkind, 2000). Den sociala identitetsteorin utgår ifrån att 

människor grupperar in personer i grupper vilka de själva tillhör och i grupper de inte tillhör. Den 

sociala identiteten är en del av människans självuppfattning som består av de gruppmedlemskaper 

vilka hon tillhör samt det värde eller den känslomässiga betydelse som kopplas ihop med dessa 

grupper (Helkama et al., 2015). Enligt den sociala identitetsteorin är vår sociala identitet en lika viktig 
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aspekt av vår självuppfattning som vår personliga identitet (Franzoi, 1996). Personlig identitet syftar 

på de faktorer som avgränsar en som person från gruppen och som gör en till en unik individ 

(Helkama et al., 2015). Vår självkänsla är delvis baserad på vår sociala identitet, och därför tycker vi 

människor om när personer i våra egna grupper lyckas med något eftersom vi då kan sola oss i deras 

glans (Franzoi, 1996). Enligt psykologiguiden (2019) är behovet av god självkänsla av stor vikt i de 

jämförelser vi människor gör, och därför kan jämförelser som inte stärker självkänslan ge upphov till 

obehagskänslor som avundsjuka och mindervärdeskänslor. Franzoi (1996) skriver att när självkänslan 

i en grupp är hotad kommer personerna att försöka upprätthålla en positiv social identitet genom att 

favorisera den egna gruppen. Detta görs genom jämförelser som stärker den egna gruppens status. 

Det kan till exempel handla om att glömma dåligt beteende som förknippas med den egna gruppen 

och istället minnas dåligt beteende från andra personer som hör till en annan grupp. Vilka grupper vi 

identifierar oss med beror på samhällsstruktur och gruppernas relativa status och inte på individens 

egna motiv (Helkama, Mylliniemi & Liebkind, 2000).  

 

1.3 Tidigare forskning  
 

I detta  avsnitt presenteras tidigare forskning om mammor och sociala medier. Majoriteten av 

artiklarna till litteraturöversikten hittades via Åbo Akademis sökportal Finna genom att kombinera 

orden social media, mother*, mental well-being, mental health och parenting på olika sätt. Några 

artiklar hittades genom att läsa igenom artiklarnas referenslistor samt via google scholar.  

    Coyne, McDaniel & Stockdale (2017) hävdar att det finns ett samband mellan social jämförelse 

online hos mammor som använder sig av sociala medier och problem med barnuppfostran, relationer 

och den psykiska hälsan. Enligt Coyne med kolleger kan det tänkas bero på pressen på sociala medier 

att framstå som den perfekta föräldern, vilket leder till att mammorna jämför sig med varandra i en 

större omfattning. En högre grad av social jämförelse är även relaterat till depression bland mammor 

(Coyne et al. 2017). Liknande resultat framkom även i en studie av Padoa, Berle och Roberts (2018), 

där användning av sociala medier bland perfektionistiskt lagda mammor var förknippade med 

symtom på ångest och depression. Chae (2015) undersökte i sin studie relationen mellan nutida 

moderskap och exponering för media utgående från social jämförelseteori. Chae lade fokus på hur 

kändismammor och internet påverkar mammor i 20 och 30 års åldern. Ett intressant fynd som gjordes 

i studien var att variabeln informell information online (vilken inkluderar sociala medier) varken var 

relaterad till social jämförelse eller tävlingsanda, vilket Chae spekulerar i att kan bero på att mammor 

inte känner sig hotade av andra mammor på exempelvis diskussionsforum eftersom att de inte är 

perfekta i sina mammaroller på samma sätt som kändismammor är. Däremot var formell information 
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online och på utprintat material samt exponering för kändismammor relaterat till en högre grad av 

tävlingsanda hos alla mammor som deltog i studien.  

Djafarova och Trofimenko (2017) undersökte sambandet mellan självpresentation online på 

sociala medier och självkänsla bland mammor. De fann att deltagarna kände en stor press på att 

upprätthålla en positiv image på sociala medier, i synnerhet på Instagram, där bilder som porträtterar 

den perfekta familjen var allmänt förekommande. Enligt mammorna i undersökningen upprätthåller 

mammor med ett stort antal följare på sociala medier en orealistisk och ibland till och med en 

idealistisk bild av sig själva och sin familj. Kontroversiellt nog vill mammor följa och ta del av 

inspirerande och positivt innehåll utav andra mammor, även om dessa profiler enligt mammorna i 

studien allt för sällan visar en realistisk bild av föräldraskap och till och med ljuger för att kunna 

upprätthålla den positiva bilden av sig själva på sociala medier (Djafarova & Trofimenko, 2017).  

McDaniel, Coyne och Holmes (2012) fann i sin studie att frekvensen av bloggande bland mammor 

hörde ihop med en ökad känsla av gemenskap med familj och vänner vilket i sin tur ledde till en 

känsla av ökat socialt stöd. McDaniel, Coyne och Holmes argumenterar för att ett aktivt bloggande 

bland nyblivna mammor kan öka sannolikheten för välmående, eftersom de då upplever sig ha 

kontakt med omvärlden via internet och får ett ökat socialt stöd. Något samband mellan sociala 

medier och upplevelse av kontakt och socialt stöd hos nyblivna mammor kunde däremot inte 

konstateras i studien (McDaniel et al. 2012). I en studie gjord av Duggan, Lenhart, Lampe och Ellison 

(2015) fann man att tre fjärdedelar av alla föräldrar som deltog i studien, på ett sampel av 2003 

personer, upplevde att de fick socialt stöd av sina vänner på sociala medier. Mammorna utgjorde en 

klar majoritet med 45 procent som starkt höll med om att de fick socialt stöd via sociala medier 

jämfört med 22 procent av papporna. Över hälften av alla mammor som deltog i studien hade under 

de två senaste månaderna kommit över mycket användbar information specifikt relaterat till 

föräldraskap under tiden som de skrollade igenom sociala medier. En statistiskt signifikant skillnad 

mellan de mammor och pappor som deltog i studien var att mammorna var mer benägna att få socialt 

eller emotionellt stöd kring problem i föräldraskapet än papporna. Prior (2016) fann i sin studie att 

nyblivna mammor ökade tiden de spenderade på sociala medier med 19 minuter per dygn. I resultaten 

framkom det att orsaken till denna ökning hos de nyblivna mammorna främst grundade sig på ett 

behov av att socialisera med andra. De nyblivna mammorna använde sociala medier i huvudsak till 

följande sju saker: för att upprätthålla kontakt med världen utanför baby bubblan, som tidsfördriv 

under amning, för att skapa nya relationer och ge stöd till andra nyblivna mammor, för att söka 

information och tröst, för att uppdatera andra om information relaterat till babyn och för att ta och 

dela bilder på babyn, för att spendera tid på något annat än att ta hand om babyn samt för att sköta 

dagliga sysslor som till exempel att mathandla lite mer bekvämt. Prior hävdar att nyblivna mammor 
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vänder sig till internet för att få det sociala stöd de behöver istället för att använda sig av mer 

traditionella metoder.  

I vilken grad sociala medier påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet hos mammor kan 

därmed tänkas bero på själva nätverket, hur det används av respektive mamma och på individuella 

faktorer. I McDaniel et al. (2012) studie betraktades inte bloggar som sociala medier, medan de enligt 

Carlsson (2012) kan ses som sociala medier. Vilka sociala medier som studeras i respektive studie, 

alternativt exkluderas, bidrar även till att det är svårt att jämföra tidigare forskningsresultat med 

varandra.  

 

1.4  Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka förstagångs mammors upplevelser av sociala medier och 

deras inverkan på det psykiska välbefinnandet. Denna studie vill ta reda på vilka faktorer i relation 

till sociala medier som förstagångsmammor upplever att påverkar deras psykiska välbefinnande såväl 

positivt som negativt. Utgående från syftet kunde följande forskningsfråga formuleras:  

 

• Vilka faktorer på eller i relation till sociala medier upplever förstagångsmammor att inverkar 

på deras psykiska välbefinnande? 

 

Med faktorer avses olika typer av material på sociala medier, hur sociala medier används och i vilket 

syfte.  

 

2 Metod    

2.1 Forskningsansats 
 
Alvehus (2013) skriver att kvalitativ forskning inte är kvalitativ på grund av val av metod, utan 

snarare att den kvalitativa forskningen grundar sig i vad man som forskare vill ha sagt. Carlsson 

(1991) uppger att forskare som lägger stor vikt vid att förstå människors subjektiva livsvärld har 

större nytta av kvalitativa metoder än av kvantitativa. Denna studie lägger fokus på att försöka förstå 

mammornas personliga upplevelser och strävar därför inte till att studera orsak-verkan förklaringar 

vilka Carlsson (1991) hävdar är representativa för kvantitativa studier. Dalen (2008) summerar 
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kvalitativ forskning som en strävan efter att få en djupare insikt i fenomen som cirkulerar i den sociala 

verklighet som personerna som studeras i fråga upplever.  

Den kvalitativa ansatsen har enligt Allwood (red. 2004) kopplingar till idéhistoriska traditioner 

som fenomenologi och hermeneutik. Hermeneutik lägger stort fokus på forskarens tolkning och 

förhållandet mellan delar av empirin och helheten i vilken empirin förekommer. Del och helhet utgör 

tillsammans något som inom hermeneutiken kallas för den hermeneutiska cirkeln. Med hermeneutisk 

cirkel menas att man måste förstå delar av empirin för att förstå helheten, men att förståelsen av 

helheten är beroende av förståelsen av de ingående delarna (Allwood & Erikson, 2017). Kvale (1997) 

skriver att vid analys av kvalitativa intervjuer läser man först igenom hela intervjun för att skapa en 

helhet. Sedan går man tillbaka till de olika delarna i texten för att förstå och utveckla deras mening 

och därefter återgår man till helheten igen för att få en djupare förståelse i ljuset av de nu meningsfulla 

delarna. Allwood och Erikson (2017) skriver att den som förmodligen haft mest inflytande på den 

moderna hermeneutiken är den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer. Gadamer poängterar 

betydelsen av förförståelse och dess betydelse för all kunskap. Förförståelse är en förutsättning för 

ny kunskap, eftersom att inget kan förstås utan tidigare förförståelse. Gadamer menar att vi förstår 

allt i ljuset av det samhälle vi lever i, vår kultur och våra egna erfarenheter. Förförståelse och 

förståelse är därför ömsesidigt beroende av varandra, och ingår i den hermeneutiska cirkeln. Den ena 

bygger på den andra och på så vis fås hela tiden en djupare insikt i fenomenet. Allwood och Erikson 

hävdar att hermeneutiken som kunskapsprocess aldrig tar slut på grund av att nya tolkningar alltid är 

möjliga, till exempel kan ett fenomen tolkas av en forskare utgående från ett feministiskt perspektiv 

medan en annan forskare ser på samma fenomen från ett psykoanalytiskt perspektiv. Därtill kan även 

tidigare gjorda tolkningar tolkas vidare. Kvale (1997) skriver att forskare avslutar en tolkning av en 

text när den har fått en mening som är rimlig och enhetlig. 

  Hermeneutik lämpar sig väl som forskningsansats vid studier vars syfte är att undersöka 

informanternas egna upplevelser av ett visst fenomen (Eklund, 2016). Denna studie har specifikt 

hämtat inspiration från hermeneutiken. Det hermeneutiska synsättet framkommer i synnerhet i denna 

pro gradu-avhandlings syfte och forskningsfrågeställning eftersom forskningsfrågan vill svara på 

hur  förstagångs mammors upplever ett visst fenomen (det vill säga hur de upplever att sociala medier 

inverkar på det psykiska välbefinnandet). Därtill har inspiration hämtats från den hermeneutiska 

ansatsen till resultatdiskussionen.  
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2.2 Datainsamlingsmetod  
 
Denna studie bygger på intervjuer som forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsintervjun har som 

mål att framställa kunskap genom samtal mellan intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 

2009). Som datainsamlingsmetod till intervjuerna har valts semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med ett flertal specifika teman med 

tillhörande frågor, dock med stor möjlighet till flexibilitet och avvikande från intervjuguiden 

(Bryman, 2008). Alvehus (2013) skriver att semistrukturerade intervjuer med fördel kan bestå av 

enbart ett fåtal teman som man läst sig in på på förhand eller ett par öppna frågor. Till denna studie 

användes en intervjuguide med sex stycken öppna frågor som vill ge svar på informanternas egna 

upplevelser samt två stycken specifika frågor kring vilka sociala medier informanterna använder och 

hur mycket tid de lägger ner på sociala medier exklusivt. Varje intervju inleddes med frågan Vad 

innebär psykiskt välbefinnande för dig? Svaren var inte relevanta till denna studie men jag ville att 

alla som blev intervjuade skulle få möjlighet till att reflektera kring vad psykiskt välbefinnande är för 

dem så att de lättare skulle kunna ge svar på frågorna kring sociala medier och psykiskt välbefinnande. 

Intervjuguiden kan ses i sin helhet i Bilaga 1. Före skapandet av den slutgiltiga intervjuguiden 

genomfördes en pilotintervju. De slutgiltiga intervjuerna genomfördes under januari och februari 

2019. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter att genomföra.   

 

2.3 Val av informanter  
 
Dalen (2008) uppger betydelsen av att forskaren noggrant redogör för kriterierna till urvalet av 

informanter i en intervjuundersökning samt ger en motivering för kriterierna. Informanterna till denna 

studie valdes ut genom att dela information om studien på instagram och låta intresserade ta kontakt 

genom att skicka ett personligt meddelande till mig. Intresserade personer ombads specifikt att inte 

uppge intresse via kommentarsfält för att deltagarnas konfidentialitet skulle kunna garanteras. Därtill 

delade jag även ut information om denna studie via whatsapp till den mammagrupp jag tillhör som 

tilldelas förstföderskor via barnrådgivningen. De mammor som hör till denna mammagrupp är alla i 

olika åldrar och kände inte varann sedan tidigare, men födde barn under samma år på ungefär samma 

tidpunkt. Fem stycken intresserade tog kontakt med mig via sociala medier, men urvalet kändes för 

litet efter att jag hade genomfört intervjuerna och därför fick jag själv ta kontakt med mammor som 

kunde lämpa sig för studien. På så vis fick jag tag i två stycken till. Efter att ha intervjuat sju stycken 

förstagångsmammor upplevde jag en så kallad teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad betyder att 
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forskaren inte längre finner några nya skillnader i resonemangen från intervjupersonerna (Ekengren 

& Hinnfors, 2006). Alla informanterna deltog i studien av eget intresse. 

Kraven på informanterna var följande: ha ett barn under tre års ålder, vara anträffbar i Vasa- eller 

Jakobstadsregionen för intervju samt vara aktiva användare av sociala medier. Jag valde att enbart 

inkludera förstföderskor i intervjuundersökningen på grund av att de kan tänkas vara mer osäkra och 

mottagliga för andras åsikter än flerbarnsmammor. Barnets ålder begränsades till max tre år på grund 

av att möjligheten till att vara hemma med första barnet och få barnavårdsstöd via 

folkpensionsanstalten (Fpa) tar slut när barnet fyller tre år (Fpa, 2018). Därtill har studier visat på att 

barnets första levnadsår enligt föräldrar upplevs som mycket överväldigande (Nyström & Öhrling, 

2004), och därför är det ytterligare en orsak till att fokusera på mammor till små barn eftersom de kan 

tänkas ha det mentalt svårare. Mammornas åldrar varierade mellan 22 till 41 år, men de hade alla 

barn som var under ett och ett halvt år gamla.  

 

2.4 Analys och presentation av data 

 
Kvale (1997) poängterar forskarens väsentliga roll i analysprocessen, där den ideala intervjun redan 

är tolkad när intervjun är slut. Kvale hävdar även att analysen till en kvalitativ undersökning inte har 

en given plats, utan att den snarare bäddas in i hela intervjuundersökningen. Datamaterialet till denna 

studie analyseras utgående från kvalitativ innehållsanalys där en konventionell ansats tillämpas. 

Grunden för en innehållsanalys bygger på att ofta förekommande påståenden grupperas till enheter 

vilka bildar kategorier och på så vis reduceras materialet och görs överskådligt (Carlsson, 1991). 

Hsieh och Shannon (2005) beskriver tre olika strategier för kvalitativ innehållsanalys vilka är 

konventionell ansats, styrd ansats och summerande ansats. Jag har valt att tillämpa en konventionell 

ansats till min intervjuundersökning på grund av att den lämpar sig väl för studiens syfte och går att 

applicera på mina data. Den konventionella ansatsen används ofta när det saknas eller finns begränsat 

med tidigare forskning kring ett fenomen och där syftet med studien är att beskriva ett fenomen. 

Forskare som använder sig av en konventionell ansats låter texten tala fritt och undviker att ställa upp 

teman på förhand. Under analysprocessen plockas istället teman, kategorier och underkategorier ut 

från texten. Intervjuguiden ska inte heller vara uppdelad i olika temaområden (Hsieh & Shannon, 

2005). Hsieh och Shannon lyfter upp väsentliga steg i arbete med kvalitativ innehållsanalys utgående 

från en konventionell ansats. Det första steget i analysen är att läsa igenom materialet för att förstå 

helheten. Sedan läser forskaren igenom texten bit för bit för att fånga upp väsentliga tankegångar och 

påståenden. Dessa bildar sedan koder, och koderna sorteras efteråt in i kategorier. Hsieh och Shannon 

skriver att forskare diskuterar relevanta teorier först i diskussionskapitlet när en konventionell ansats 
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tillämpas, istället för att bädda in teori i presentation av resultat. Fördelen med det är att existerande 

teori inte riskerar att påverka resultaten. Jag finner detta användbart till min undersökning på grund 

av att det finns begränsat med tidigare forskning kring sociala mediers inverkan på mammors 

psykiska hälsa och ingen forskning specifikt kring vilka faktorer på sociala medier som inverkar på 

mammors psykiska hälsa eller välbefinnande. Därför vill jag så långt som möjligt undgå att påverka 

resultaten vilket bäst utförs genom att låta de transkriberade intervjuerna tala fritt. Jag valde även att 

inte gruppera in frågorna i intervjuguiden i olika temaområden, utan lät den bestå av enbart några 

öppna frågor.  

 

2.5 Etiska principer och studiens validitet och reliabilitet 
 
För att en intervjuundersökning ska vara etiskt korrekt bör den omfatta krav på samtycke, 

information, konfidentialitet och även krav på skydd för barn och ta hänsyn till socialt svaga grupper. 

Med socialt svaga grupper avses sådana personer som hör till grupper som har lättidentifierbara 

särdrag och där dessa personer kan påverkas negativt av att identifieras (Dalen, 2008). Denna studie 

inkluderar inte barn eller socialt svaga grupper och därför kommer dessa punkter inte diskuteras. 

Informerat samtycke innebär att deltagare behöver få reda på allt som rör dem angående 

forskningsprocessen. Informationen bör vara skriven eller förmedlas så att mottagarna även förstår 

vad som menas (Dalen, 2008). Med fördel kan man som forskare använda sig av ett signerat 

samtyckesformulär (Gillham, 2008). Till denna intervjuundersökning användes inget signerat 

samtyckesformulär, men alla deltagarna fick samma information kring studien före intervjuerna 

inleddes. Informationen bestod av bland annat studiens syfte, att all information behandlas 

konfidentiellt, att deltagarna kommer att vara anonyma i avhandlingen och att intervjuerna bandas in 

och raderas efter att avhandlingen är publiserad. Informationstexten kan läsas i sin helhet i Bilaga 1. 

Krav på information innebär att deltagarna får information om att de när som helst får avbryta sitt 

deltagande samt information om studiens syfte, metod, och hur resultaten kommer att presenteras 

(Dalen, 2008). Dalen skriver att konfidentialitetskravet är av största vikt vid intervjuundersökningar. 

Enligt Gillham (2008) blir informanter sårbara i sitt möte med intervjuaren, på grund av att hen visar 

stort intresse för informanten i fråga. Detta kan enligt Gillham leda till att inormanter anförtror sig 

saker som de i efterhand ångrar. För att undvika att sådant sker poängterar Gillham vikten av att inte 

förlika intervjun med ett terapeutiskt samtal och därför inte heller uppmuntra till att informanter säger 

saker som de kan komma att ångra. Detta kan även undvikas genom att presentera sig som forskare 

och förklara studiens syfte (Gillham, 2008).  
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Konfidentialiteten till denna studie säkerställdes genom att formulera om dialektala uttryck till 

standardsvenska, ta bort namn på mammorna och deras barn, ta bort barnets kön i citat samt genom 

att benämna mammorna som informanter istället för att hitta på pseudonymer till respektive mamma.  

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp inom kvantitativ forskning. Reliabilitet innebär att 

metod och analys av data ska kunna upprepas och kontrolleras av andra forskare (Dalen, 2008). Med 

andra ord mäter reliabilitet tillförlitligheten i en studie (Ekengren & Hinnfors, 2006). Vid kvalitativa 

undersökningar bör forskare noggrant redogöra för hela forskningsprocessen och uppge de metoder 

som använts på grund av att samma studie inte kan upprepas av andra och ge exakt samma resultat 

som däremot är möjligt vid kvantitativa undersökningar (Dalen, 2008). God validitet i en studie 

innebär därmed att forskaren har definierat de centrala begreppen, kan mäta deras förekomst och 

samtidigt argumentera för att rimliga val har gjorts (Ekengren & Hinnfors, 2006).  

3 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten samt en kort översikt över informanterna och deras vanor på 

sociala medier. Resultaten presenteras utgående från de kategorier som skapats på basen av 

datamaterialet. Resultaten har grupperats in i två enheter utgående från om de anses påverka det 

psykiska välbefinnandet i positiv eller negativ riktning. I kommande avsnitt presenteras kategorierna 

ingående med hjälp av sammanfattningar av uttalanden och citat.  

 

3.1 Presentation av informanter 
 
I studien deltog sju stycken förstagångsmammor i åldrarna 22 till 41 år. De hade barn som var mellan 

11 och 17 månader gamla när intervjuerna genomfördes. Mammorna som deltog i studien spenderade 

i medeltal 53 minuter på sociala medier per dygn. Den som spenderade minst tid på sociala medier 

lade ner 45 minuter per dygn och den som spenderade mest tid på sociala medier lade ner 2 timmar 

per dygn. Instagram, facebook och whatsapp hörde till de sociala medier som de flesta av 

informanterna använde sig av dagligen.  
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3.2 Faktorer på sociala medier som mammorna upplevde att kunde ha en positiv 

inverkan på deras psykiska välbefinnande  

 

3.2.1 Att hålla kontakt med familj och vänner   

 
Fem av sju informanter belyste familjen eller vännernas betydelse när jag bad dem beskriva en 

situation där sociala medier haft en positiv inverkan på deras psykiska välbefinnande. Tre informanter 

säger att det är roligt att se vad ens vänner och bekanta gör via sociala medier, och i synnerhet de som 

bor lite längre bort. En av dessa informanter säger däremot att om sociala medier inte fanns så kanske 

man skulle ta sig tid till att prata med sina vänner i telefonen istället för att se en bild på vad de gjort 

under dagen. Tre informanter anser att andra vänners glädje smittar av sig och att det får dem på gott 

humör om någon de känner väl delar med sig av något bra som hänt i deras liv via sociala medier. En 

av informanterna säger:  

 

Att det kommer någon rolig länk till något eller någon bara berättar om något 

roligt, så nog är det ganska ofta som jag märker att jag sitter med ett leende på 

läpparna när jag läser det 

 

En mamma anser att hon mår bättre av att följa personer vilka hon känner lite och därför säger hon 

att hon inte följer så många influencers.  

 

3.2.2 Att ta del av innehåll som avspeglar verkligheten  

 
Tre informanter berättar att de mår bra av att ta del av verklighetsbaserat innehåll på sociala medier. 

En informant säger att hon föredrar vardagsbilder framom vackra resebilder, medan de två andra 

säger att de tycker om att se bilder var allting inte är så perfekt. Så här uttrycker sig en informant:  

 

Och att när man ser såna här reality inlägg att man får se hur det ser ut i 

verkligheten, att inte är det ju någon som har städat där hemma 24/7. Till 

exempel nu när man har ett litet barn så såna saker har ju nog påverkat en 

positivt, att man har ju känt sig normal om man säger så fastän diskberget 

svämmar över 
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Två av informanterna berättar även att det var till en stor hjälp att se på andras förlossnings videor på 

youtube, en av informanterna ansåg att de speglade verkligheten vilket gjorde att hon kunde slappna 

av på ett helt annat sätt.  

 

3.2.3 Att ta del av innehåll som är av eget intresse 

 
Sex av sju informanter berättar endera direkt eller indirekt att de mår bra av att ta del av innehåll som 

de själva är intresserade av. Tre stycken informanter säger att de blir glada av träningsinspiration. En 

av de tre lyfter upp före och efterbilder där syftet inte är att gå ner i vikt utan snarare att gå upp i vikt 

och bli hälsosammare, eftersom det motiverar henne då hon själv hade problem med snabb 

viktnedgång efter graviditeten. Två stycken informanter säger att de blir glada av matbilder och av 

att ta del av recept då mat hör till deras psykiska välbefinnande. En informant säger att hon blir glad 

av djurbilder och videon på hundar.  

 

3.2.4 Bekräftelse på att en gjort rätt  

 
Två informanter lyfter upp att de mår bra av att veta att de gör rätt i fråga om sitt föräldraskap. En 

informant säger: 

 

Nå till exempel med något ämne som man läser på till exempel någon  

mammagrupp om någon funderar på något och man själv till exempel får reda 

på att man har gjort rätt själv eller funderat rätt eller, klart att man mår bra om 

man vet att man har gjort rätt om det är något som man har funderat över 

 

En annan informant berättar att hon mår bra av att ta del av innehåll där det framkommer att även 

andra mammor prioriterar egna intressen ibland framom barnet. Informanten säger att hon kan ha lite 

dåligt samvete ibland om hon prioriterat sina egna intressen lite för ofta, men att det lättar på samvetet 

och får henne att slappna av när hon ser att även andra personer gör likadant.  

 

3.3 Faktorer på sociala medier som mammorna upplevde att kunde ha en negativ 

inverkan på deras psykiska välbefinnande  
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3.3.1 Social jämförelse via sociala medier   

 
Fem av sju informanter hävdar att de jämför sig med andra mammor, med andra personer eller att de 

jämför sitt eget barn med andras barn på sociala medier vilket får dem att må dåligt. Så här uttrycker 

sig en informant om att jämföra sitt barn med andras barn via mammagrupper på facebook eller 

mammabloggar: 

  

Och det här det kan ju vara en så lätt sak som att någons barn äter en viss mängd 

om dagen och så jämför man med sitt eget och så blir man som att aahh hen äter 

ju inte lika mycket! Nu blir hen ju undernärd!  

 

En annan informant uppger att hon lätt börjar jämföra sitt barns utveckling med andra barns 

utveckling som hon tar del av på sociala medier.  

Två informanter lyfter upp pressen som skapas på sociala medier över att hela tiden vara 

närvarande med sitt barn och hitta på olika aktiviteter tillsammans med barnet. En av dessa 

informanter säger att hon kan börja må dåligt av att ta del av innehåll från andra mammor som hittar 

på diverse olika aktiviteter med sina barn hela tiden, till exempel babysim en dag och babyrytmik en 

annan dag. Den andra informanten säger att hon inte förstår hur vissa personer på sociala medier 

orkar vara ute i ur och skur varje dag året om med sina barn eller hur de har tid till alla dessa 

aktiviteter. Hon indikerar även att hon snabbt scrollar vidare när hon kommer till sådant innehåll på 

sociala medier.  

En informant reflekterar kring att det på instagram visas så mycket olika innehåll från olika 

kategorier, då alla medlemmar publicerar innehåll som de själva är intresserade av. Informanten säger 

vidare att:  

 

Just att man får den där pressen just att shit hur ska jag hinna laga nyttig och 

bra mat och hur ska jag hinna träna och hur ska jag hinna sticka och alltså 

allting och då kanske det blir så där överväldigande 

 

Två informanter medger att det är lätt att börja tvivla på sin egen magkänsla genom att jämföra sig 

själv med andra mammor på sociala medier. En av dessa två informanter säger att det kan vara positivt 

att ta del av hur andra mammor tänker kring barnuppfostran, men att det är alldeles för lätt att börja 

tvivla på det som man själv ansett vara rätt för sig själv och sin egen familj. Hon hävdar även att 
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mammor har tillräckligt att tänka på sedan tidigare och att det är lätt hänt att man glömmer bort att 

det som fungerar för en person inte nödvändigtvis behöver fungera för en annan. Den andra 

informanten säger att det stressar henne när andra mammor hela tiden frågar om diverse olika 

barnrelaterade saker via mammagrupper på facebook. Så här uttrycker hon sig kring detta:  

 

Men där kan det ju också vara negativt för mig för att jag kan stressa upp mig 

för det, att är jag mindre mån om mitt barn för att jag inte frågar eller vill veta 

det allra bästa, fastän man kanske själv vet dom där sakerna. Att man behöver 

inte fråga. 

 

En informant reflekterar kring prestationskrav, och säger att hon tror att man lätt kan känna sig 

misslyckad om man till exempel inte hela tiden lagar all mat från grunden eller inte köper alla kläder 

ekologiska eller från loppis.  

Tre av sju informanter hävdar även att de själva kan börja må dåligt av eller att de tror att andra 

kan börja må dåligt av att ta del av träningsbilder på sociala medier. En av dessa tre säger att hon ofta 

jämför sina egna prestationer inom träning med andra personers prestationer på sociala medier, och 

att det här kan innebära att hon far till gymmet trots att hon egentligen inte vill fara enbart för att hon 

sett att någon annan varit på gymmet via sociala medier. Två av dessa informanter pratar om träning 

efter graviditeten, och en av dem säger att hon kan börja må dåligt av att se på träningsbilder efter 

graviditeten. Den andra informanten påstår att träningsbilder skulle ha kunnat få henne att må dåligt 

efter graviditeten om hon inte hade kommit i skick lika snabbt som hon gjorde. Så här uttrycker sig 

denna informant om ämnet: 

 

Och speciellt stressen med mammakroppen, tror jag att kan påverka 

många..allihopa har förväntningar att du ska se ut så som du gjorde före 

 

Två av sju informanter säger att det påverkar dem negativt att ta del av innehåll på sociala medier 

där allt ser ut att vara perfekt. En informant säger att det stressar henne att se bilder på sociala medier 

där personer hela tiden ser ut att ha det jättebra och där allt ser perfekt ut hela tiden. En annan 

informant säger att det i synnerhet är på instagram var hon börjar jämföra sig själv med andra, och 

att det är svårt att inte jämföra sig med andra personer på instagram på grund av att man får en så stor 

dos av andra personers lyckade liv. Hon säger även att:  
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Men som att jag tycker väl att det är lite fånigt att man ställer och lagar och 

pyntar och pjasar sig och fotar och påstår att man är så där lycklig och att vi är 

så kära och att vi, att allt är så fantastiskt  

 

Därtill hävdar två informanter att de medvetet tar till strategier för att inte påverkas negativt av andras 

perfekta bilder på sociala medier. En av dessa säger att hon snabbt scrollar bort innehåll från konton 

där allt framställs som perfekt, eftersom det skapar en inre stress. Däremot hävdar hon att detta inte 

påverkar henne negativt på grund av att hon väljer att inte ta del av innehållet. Den andra informanten 

säger att hon är medveten om att allt inte är så där perfekt som det framställs, och att det därför inte 

påverkar henne så mycket. Däremot medger hon att hon själv publicerar bilder var allt ser bra ut 

fastän hon är medveten om att i synnerhet unga personer kan påverkas negativt av det.  

 

 3.3.2 Dålig stämning på sociala medier 

 
Tre av sju informanter påstår att det påverkar deras psykiska välbefinnande negativt av att ta del av 

innehåll på sociala medier där det skrivs nedlåtande mot någon annan person eller mot en viss grupp 

av människor. En informant säger att hon själv inte aktivt deltar i diskussioner i mammagrupper på 

facebook och därför inte får personliga påhopp, men att det kan påverka henne negativt att läsa 

kommentarsfälten där känsliga ämnen diskuteras enbart på grund av själva stämningen. Hon anser att 

andra mammor skriver onödigt elaka kommentarer gentemot varann för ofta, och att mammorna i 

mammagrupper på facebook själva anser att just deras sätt är det enda rätta. Den andra informanten 

anser att elaka kommentarer på sociala medier och bloggar upprör henne, hon uttrycker sig så här om 

ämnet:  

 

Så då kan jag nog ta åt mig, eller inte ta åt mig men jag blir som är folk dumma 

i huvudet? Inte kan man ju som, varför måste man som, slänga ut sig såna 

kommentarer? Kan man inte bara hålla dem för sig själv? 

 

Den tredje informanten som diskuterar dålig stämning på sociala medier lyfter upp ämnet ur en annan 

vinkel. Hon anser att kroppspositivism har lett till att väldigt många istället ser ned på personer som 

är väldigt måna om sitt utseende och sin hälsa. Hon säger att det får henne att må dåligt när andra 

personer på sociala medier skriver att mammor inte borde lägga ner så mycket tid på sitt utseende 

utan lägga all den tiden på sitt barn istället. Så här uttrycker sig informanten om ämnet:  
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För att jag själv ska må bra så vill jag fixa mig och jag vill hålla igång och träna 

och äta bra mat och sådant. Såna saker kan göra att man börjar känna sig som 

ibland att jaha är jag som en dålig mamma nu när jag vill hålla igång mig själv 

och träna eller se bra ut eller någonting? 

 

 

3.3.3 Beroendeframkallande och tidskrävande  

 
Fyra av sju informanter lyfter upp problematiken kring att sociala medier tar onödigt mycket av deras 

tid, och de medger också att det är beroendeframkallande. En informant säger att instagram i 

synnerhet är beroendeframkallande men att hon efteråt kan må dåligt och ångra att hon lagt ner tid på 

något som inte ger henne tillräckligt mycket positivt för att det ska vara värt det. En annan informant 

säger:  

 

Eller som inte vill jag ju sitta på telefon när, eller som att det tar tid av tiden jag 

sku vara med mitt barn eller som jag skulle göra något annat som är ännu 

viktigare för mitt välbefinnande egentligen. Så på så vis kan det ju påverka en 

negativt att det som stjäl tid av annat som egentligen är viktigare.  

 

Två informanter hävdar att det ofta händer sig att de öppnar en app och scrollar igenom flödet för att 

sedan stänga den, och öppna den igen kort efteråt fastän de nyss varit inne på appen och inget nytt 

innehåll hunnit dyka upp i flödet. En informant anser att det var bättre förut när sociala medier inte 

fanns och folk inte hade lika bra koll på varandra, hon säger: 

 

Jag tycker ibland är det ju nästan som att man skulle ha ett behov av att har hon 

uppdaterat?  

 

En informant påpekar att det vore bra om hon skulle kunna klara sig utan sociala medier en dag, och 

säger att enligt hennes sambo är hon för mycket på telefonen. En annan informant funderar på att ta 

en paus från sociala medier för att lära sig att inte vara så fäst vid sin telefon. 
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4 Diskussion 

I början av detta kapitel diskuteras de viktigste resultaten med hänsyn till forskningsfrågan utgående 

från social jämförelseteori, social identitetsteori och tidigare forskning följt av en metoddiskussion 

där studiens begränsningar och styrkor diskuteras. I slutet på kapitlet ges förslag till fortsatt forskning.  

 

4.1 Resultatdiskussion   
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer på eller i relation till sociala medier som 

förstagångsmammor upplevde att kunde ha en positiv eller negativ inverkan på det psykiska 

välbefinnandet. I resultaten framkom det att faktorer på sociala medier som kontakt med vänner och 

familj, bekräftelse på att en gjort rätt i fråga om sitt föräldraskap, verklighetsbaserat innehåll och 

innehåll av eget intresse upplevdes påverka det psykiska välbefinnandet positivt hos 

förstagångsmammorna. Faktorer på eller i relation till sociala medier som förstagångsmammorna 

upplevde att kunde inverka negativt på deras psykiska välbefinnande var jämförelse med andra 

personer, att de ansågs vara beroendeframkallande och stjäla tid, perfekta bilder och innehåll samt 

dålig stämning eller elaka kommentarer.  

Kontakt med familj och vänner via sociala medier var något som de flesta av 

förstagångsmammorna lyfte upp som något som de upplevde att påverkade deras psykiska 

välbefinnande positivt. Detta kan relateras till McDaniel, Coyne och Holmes (2012) studie där ett 

aktivt bloggande hos mammor ledde till en ökad känsla av gemenskap med familj och vänner vilket 

i sin tur påverkade välmåendet positivt. Till denna studie har jag använt en bred definition av sociala 

medier där även bloggar inkluderas. Prior (2016) kunde i sin studie konstatera att de 

förstagångsmammor som deltog i hennes studie hade ett stort behov av att socialisera med andra 

personer på sociala medier. Ett ökat behov av att socialisera med andra personer kan tänkas vara en 

del av orsakerna till att majoriteten av förstagångsmammorna som deltog i denna studie lyfte upp just 

familj och vänner i fråga om vad som får dem att må bra på sociala medier. Som småbarns mamma 

är man ofta bunden till sitt barns rutiner och därmed är det inte lika lätt att träffa vänner i verkligheten, 

och då kan det antas vara trevligt att hålla kontakten via sociala medier istället.  

I resultaten framkom det att tre stycken förstagångsmammor kände välmående när de såg på 

vardagliga bilder som inte var perfekta, eller tog del av bilder på ostädade hem. Även bekräftelse på 

att de tänkt eller gjort rätt i fråga om sitt föräldraskap var något som fick två av förstagångsmammorna 

att må bra. Enligt den sociala jämförelseteorin strävar vi människor efter att skapa en referensram för 
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sådant som saknar en objektiv referensram genom att jämföra oss med andra människor (Helkama, 

Mylliniemi & Liebkind, 2000). Det kan i detta fall kan vara till exempel hur städat man bör ha det 

hemma. Att dessa mammor kände välbefinnande när de såg att andra hade ostädade hem eller levde 

helt vanliga vardagliga liv kan därmed tänkas bero på att de fick bekräftelse på att andra också har 

det som dem eller gör likadant och att detta är socialt acceptabelt. Tidigare forskning lyfter inte upp 

välmående i samband med att se på innehåll som inte är perfekt, men däremot har tidigare forskning 

kunnat påvisa att mammor känner en stor press på att leva upp till något slags ideal kring den perfekta 

familjen på sociala medier (Djafarova & Trofimenko, 2017). Därför känns det inte helt motstridigt 

att innehåll som går emot det perfekta idealet uppskattas av mammor.  

En av mammorna som hade ett stort träningsintresse blev motiverad när hon såg att någon annan 

lyckats med något inom träning som hon själv strävade efter. Enligt den sociala identitetsteorin 

stärker andra personers lyckanden inom den grupp vi själva identifierar oss med vår egen självkänsla, 

eftersom vi då kan sola oss i deras glans (Franzoi, 1996). Enligt den sociala identitetsteorin mår denna 

mamma därför bra av att personer i hennes grupp lyckas och presterar, eftersom det stärker hennes 

självkänsla. Detta kan även betyda att mamman i fråga blir motiverad till att fortsätta utöva sitt 

intresse, då andra personer som hon identifierar sig med lyckas med det som hon strävar efter. Den 

sociala indentitetsteorin kan även användas för att förstå varför så många av informanterna ansåg sig 

må bra av att ta del av innehåll av eget intresse. Det kan nämligen vara så att de inte enbart finner det 

intressant, utan även att de blir inspirerade och motiverade till att fortsätta utöva intresset då personer 

de identifierar sig med laddar upp bilder på sin framgång och därmed stärker självkänslan hos de 

personer som identifierar sig med dem.  

Att jämföra sig med andra personer på sociala medier visade sig vara något som för de allra flesta 

förstagångsmammorna upplevdes ha en negativ inverkan på det psykiska välbefinnandet. Coyne, 

McDaniel & Stockdale (2017) fann bland annat ett samband mellan social jämförelse via sociala 

medier och problem med den psykiska hälsan hos mammor. Jämförelser som inte stärker självkänslan 

kan utgående från den sociala identitetsteorin framkalla känslor av obehag (psykologiguiden, 2019). 

Detta kan förklara varför två av förstagångsmammorna påverkades negativt när de såg att andra 

mammor deltagit i ledda grupp aktiviteter eller varit ute i ur och skur med sina barn. Orsaken till att 

dessa mammor påverkades negativt av sådant innehåll beror sett utifrån den sociala identitetsteorin 

på att de själva inte engagerat sig i liknande aktiviteter men att de ändå jämför sig med dessa personer 

eftersom att de också har barn och således hör till samma grupp. Två av mammorna sade att de kan 

börja tvivla på sin egen magkänsla när de läser om hur andra mammor gör i fråga om uppfostran. 

Detta kan enligt den sociala jämförelseteorin förklaras genom att värderingar saknar en objektiv 

referensram, och därför vänder människor sig till sin sociala miljö för att bilda en uppfattning om 
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verkligheten. Muzafer Sherif kunde dessutom i sitt experiment visa på att den individuella 

uppfattningen fick ge vika för den sociala referensramen i fall där just en objektiv referensram inte 

fanns (Helkama, Mylliniemi & Liebkind, 2000). Chae (2015) kunde däremot inte konstatera något 

samband mellan social jämförelse och bland annat sociala medier vilket inte stämmer överrens med 

resultaten från denna studie.  

Två förstagångsmammor pratade om hur glansbilder på sociala medier och i synnerhet instagram 

fick dem att på ett eller annat sätt må dåligt. En av dessa sade att det är oundvikligt att inte jämföra 

sig med andra personers lyckade liv på instagram. Bilder där allt framställdes som perfekt 

uppskattades inte av dessa mammor. Tidigare forskning har kommit fram till att mammor med många 

följare tenderar att visa upp en orealistisk bild av sig själva och sitt föräldraskap. Däremot vill 

mammor ta del av inspirerande innehåll, trots att de anser att det inte motsvarar verkligheten 

(Djafarova & Trofimenko, 2017). Av alla sju informanter ansåg två att de inte påverkades negativt 

av glansbilder på sociala medier för att de endera unvek dem medvetet eller var medvetna om att de 

bara visade en liten del av verkligheten, medan två av informanterna ansåg att de påverkades negativt 

av perfekta bilder på sociala medier. Det här antyder stora skillnader i hur mammor hanterar 

fenomenet glansbilder på sociala medier.  

Dålig stämning på sociala medier diskuterades av tre mammor som något som upprörde dem eller 

som de påverkades negativt att ta del av även om de själv inte engagerade sig i diskussionerna. Därtill 

diskuterade fyra mammor att sociala medier var tidskrävande och beroendeframkallande. Dessa fynd 

kan inte styrkas av tidigare forskning inom samma område, men de antas ändå vara relevanta på grund 

av att de diskuterades ingående och togs upp av nästan hälften av alla förstagångsmammor. Med 

tanke på att sociala mediers popularitet fortsätter att stiga i Finland (FOS, 2017) och att nyblivna 

mammor visat sig använda mera sociala medier efter förlossningen (Prior, 2016), så är mammornas 

upplevelse av beroende av sociala medier viktig att lyfta fram och även se vidare på i fortsatt 

forskning. 

 

4.2 Metoddiskussion   
 
Denna studie är av kvalitativ art vilket innebär att den vill förmedla en djupare insikt i hur människor 

upplever ett visst fenomen i deras sociala verklighet (Dalen, 2008). Jag fann det mycket användbart 

att utgå ifrån kvalitativa metoder till denna undersökning på grund av att det finns begränsat med 

tidigare forskning kring temat sociala medier och psykisk hälsa bland mammor. En hermeneutisk 

forskningsansats lämpade sig väl som utgångspunkt eftersom syftet var att undersöka 

förstagångsmammornas upplevelser av sociala medier och psykiskt välbefinnande.  
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Till denna studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Problematiken 

med intervjuer är enligt David Silverman att empirin blir fabricerad. Den förekommer med andra ord 

för att forskaren iscensatt hela situationen, och är också beroende av att informanterna till intervjuerna 

själva blir etnografer. Därför kan man inte med säkerhet påstå att den information som samlas in 

under intervjuer stämmer överens med verkligheten. David Silverman hävdar därför att forskare 

borde ägna sig mer åt naturligt förekommande data genom till exempel observation eller 

dokumentation (Alvehus, 2013). I detta fall var intervjuer dock det bäst lämpade tillvägagångssätt 

varigenom jag kunde få tillräckligt empiriskt material för att besvara forskningsfrågan. På grund av 

att det fenomen som undersökts är så pass nytt och på grund av att det finns förhållandevis lite 

forskning kring temat var det viktigt för mig att få en djupare insikt i ämnet, vilket lyckades bra med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Däremot hade observation av mammor på sociala medier 

kunnat användas som komplement till intervjuerna för att få en så äkta bild av fenomenet som möjligt.  

Urvalet av informanter bestod av sju stycken mammor som deltog i studien av eget intresse. Alla 

mammorna som deltog i studien var bekanta med mig via sociala medier, och fyra stycken av 

informanterna kände jag sedan tidigare. De fyra som jag kände personligen tenderade att ge längre 

svar på intervjufrågorna, vilket kan ha påverkat resultaten i viss mån. En av studiens begränsningar 

är att information om studien enbart delades ut på sociala medier där endast de som följde mig kunde 

se informationen. Jag valde att börja med att dela ut information via min egna instagram och fick så 

pass många intresserade att jag valde att inte dela ut information om studien på till exempel öppna 

facebook grupper. Detta ledde dessvärre till att många som kunde ha varit intresserade av att dela i 

studien exkluderades på grund av att de inte fick information om studien.  

Antalet informanter kändes lämpligt för studiens syfte då jag upplevde en så kallad teoretisk 

mättnad. Teoretisk mättnad betyder att forskaren inte längre finner några nya skillnader i 

resonemangen från intervjupersonerna (Ekengren & Hinnfors, 2006). Antalet intervjupersoner var 

även lämpligt med hänsyn till den tid jag hade på mig att genomföra intervjuerna och transkribera 

dem vilket var två månader. Jag anser att jag fick en tillräcklig spridning i urvalet av informanter och 

att alla mammor som deltog i intervjuundersökningen hade lika förutsättningar under själva intervjun. 

Det var viktigt för mig att mammorna kände sig avslappnade under intervjun, och därför fick 

mammorna själva välja var och när de ville bli intervjuade. Några valde att komma hem till mig och 

för några passade det sig bättre att jag kom hem till dem.  

Till denna undersökning användes en konventionell kvalitativ innehållsanalys som utgångspunkt 

för bearbetning och analys av data. Den konventionella ansatsen lämpar sig väl för att studera 

fenomen som är nya och där tidigare forskning saknas (Hsieh & Shannon, 2005). Jag fann i synnerhet 

den konventionella ansatsen användbar som metod för att bearbeta datamaterialet. Jag ville undvika 
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att egna antaganden kring fenomenet färgade resultaten vilket jag strävade efter att uppnå genom att 

inte ställa upp teman på förhand och intervjua med så många öppna frågor som möjligt. Tack vare 

detta var det lättare att låta de transkriberade intervjuerna tala fritt. Att inte ha några temaområden att 

utgå ifrån till analysen gjorde arbetet svårt och det tog många genomläsningar av materialet för att 

kunna ta fasta på likheter och olikheter. Däremot var det en fördel att intervjuerna var 

semistrukturerade vilket gav lite struktur till den transkriberade texten. På basen av de transkriberade 

intervjuerna fann jag att vissa tankegångar var ofta förekommande och dessa bildade tillsammans sju 

stycken kategorier vilka delades upp i två enheter beroende på om de ansågs påverka det psykiska 

välbefinnandet i negativ eller positiv riktning.  

De metoder som användes till denna studie lämpade sig väl för studiens syfte, även om metoderna 

hade kunnat kompletteras med exempelvis observationer av förstagångsmammor på sociala medier 

för att få en bredare bild av fenomenet i fråga. Däremot hade studiens metoder en del begränsningar, 

vilket i synnerhet framkommer i urvalsprocessen av informanterna.  

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Denna studie syftar till att belysa förstagångsmammors upplevelser av hur fenomenet sociala medier 

inverkar på det psykiska välbefinnandet. Det finns begränsat med tidigare forskning kring mammor, 

sociala medier och psykisk hälsa. Den här studien vill därmed föra upp ämnet till diskussion och 

inspirera till fortsatt forskning. Denna studie lyfter upp en ofta bortglömd del av föräldraskapet så 

som det ser ut idag, med en vardag där sociala medier är så självklara att de sällan förs på tal av 

personal inom mödra- och barnrådgivning eller ifrågasätts av användarna själva. Därför vore det bra 

att göra om samma studie och behålla forskningsfrågan, men lägga större vikt vid att få en jämn 

spridning av informanter över hela Finland och fokusera på att få ett större urval av informanter. I 

första hand borde intervjuer genomföras för att säkerställa mättnad i fråga om faktorer på sociala 

medier som påverkar det psykiska välbefinnandet positivt och negativt. Däremot kunde forskning av 

mer kvantitativ art göras i ett senare skede genom att ställa upp hypoteser baserat på resultat från en 

större intervjuundersökning. Sådan forskning kunde exempelvis se närmare på om det finns 

åldersspecifika skillnader eller skillnader mellan förstagångsmammor och flerbarnsmammor i fråga 

om psykisk hälsa och användning av sociala medier.  

I denna studie lyftes jämförelse ofta upp av förstagångsmammorna, och därför vore det även 

intressant att i fortsatt forskning undersöka vilka faktorer på sociala medier som orsakar social 

jämförelse och om de är gemensamma för flerbarnsmammor och förstagångsmammor.  
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4.4 Råd till fältet  
 
Genom att få tillgång till resultat som återspeglar finländska mammors upplevelser kunde riktlinjer 

för användning av sociala medier som syftar till att främja den psykiska hälsan och välbefinnandet 

framställas. Förhoppningsvis skulle även forskning kring sociala medier, mammor och psykisk hälsa 

kunna förse nyblivna mammor med information som skulle kunna göra dem medvetna om och lära 

dem hantera de negativa känslor som sociala medier kan ge upphov till genom bland annat social 

jämförelse. Genom information kunde negativa känslor i relation till social jämförelse via sociala 

medier mildras, vilket även skulle kunna vara till nytta för mammor som drabbats av psykisk ohälsa 

i samband med graviditet eller förlossning. Hoffman (2018) anser att professionella inom hälsovård 

borde lägga fokus på att hjälpa kommande generationer mammor till att bli medvetna konsumenter 

av sociala medier som kan filtrera all den information de överöses med på internet.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

 

Intervjuguide, semistrukturerade intervjuer:  

 

Syftet med denna studie är att undersöka förstagångs mammors upplevelser av sociala mediers 

inverkan på deras psykiska välbefinnande. Med sociala medier avses internetbaserade applikationer 

som tillåter användare att själva producera innehåll samt kommunicera med andra personer i realtid. 

Välbefinnande definieras enligt Svensk Ordbok (2009) som “känsla av att må bra”, med psykiskt 

välbefinnande syftar jag på en känsla av att må bra psykiskt. Hur denna känsla ter sig från person 

till person är individuellt. Intervjuerna bandas in och raderas efter att avhandlingen är publicerad. 

Informationen som samlas in behandlas konfidentiellt och informanterna kommer att hållas 

anonyma i avhandlingen. Vid behov ställer jag uppföljningsfrågor, och om informanten vill spinna 

vidare på någon fråga eller inte svara är det okej. Intervjun förväntas ta ca 20 - 30 minuter.  

 

Vad innebär psykiskt välbefinnande för dig?  

Kan du beskriva en situation där sociala medier inverkat positivt på ditt psykiska välbefinnande?  

Kan du beskriva en situation där sociala medier inverkat negativt på ditt psykiska välbefinnande?  

Hur tror du att sociala medier inverkar på andra mammors välbefinnande?  

Vilken typ av innehåll på sociala medier får dig att må bra?  

Vilken typ av innehåll på sociala medier kan få dig att må dåligt?  

Hur många minuter/timmar per dygn skulle du uppskatta att du lägger ner på sociala medier 

exklusivt? (ej tot. skärmtid).  

Räkna upp de sociala medier som du använder mest frekvent!    

Finns det något du vill tillägga om sociala medier och psykiskt välbefinnande?  

Tack för ditt bidrag och tack för din tid!   
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