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Abstract:   This thesis deals with information practices of first time parents. 

The term information practice covers topics ranging from the 

information a parent need and use, the information they actively 

seek for through to information attained through browsing, 

monitoring or simply being aware. 

 

Four problem areas have been formulated. What information do 

first time parents need? How do they get hold of information and 

how do they use it? What factors decide what sources they use? 

How do the first time parents validate the information they get? 

The following theoretical framework have been used; Marcia J 

Bates’ model of information practice and Reijo Savolainen’s 

Mastery of Life theory. In order to get an overview of what 

subjects interest first time parents I visited a parent group at a child 

health centre. Seven parents were later interviewed in 

semistructured interviews. Childbirth, child care, health issues, 

economy and child products were the areas parents felt a need for 

information. I found that most parents preferred personal contacts, 

and that the nurse at the health centre was an important source, 

as used of some of the parents, as were books and 

booklets. They sought out competent sources, while the 

information itself could vary from scientific to commonplace. 

Some parents felt that they sometimes get to much information and 

some felt that they lack reliable information. Sometimes vital 

information was ascertained by accident. 

 

 

Nyckelord:  förstagångsföräldrar, informationspraktik, informationsbehov, 

informationsanvändning, föräldrar, informationssökning 
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen kommer att behandla förstagångsföräldrars informationspraktik i 

vardagslivet. I begreppet informationspraktik inkluderas det behov av information som 

föräldrarna har liksom informationssökningen i sin sociala kontext men också den information 

som man bara stöter på utan att söka efter den. I informationspraktik ingår också hur man 

använder informationen, vad man väljer att använda och vad som kan påverka valet (se vidare 

i teoriavsnittet).  

 

Förstagångsföräldrars livssituation har förändrats på ett mycket påtagligt sätt. De har hamnat i 

ett nytt sammanhang, det som föräldrar. Eftersom forskning visar att förändringar ofta medför 

ett informationsbehov
1
, är det troligt att föräldrarna i denna nya situation är i ett stort behov av 

information rörande såväl barnet som föräldraskapet.  

 

Det finns många studier som visar att nyblivna föräldrar behöver information. Ett exempel är 

Lisa Fabres bok ”Mamma Pappa Barn”.
2
 Boken sägs ge svar på allt som författaren själv hade 

velat veta som gravid och nybliven mamma. Svaren hade enligt författaren inte gått att få via 

den moderna mödra- och barnavården. Samma frustration över mödra- och barnavården ger 

en pappa uttryck för i en debattartikel där det sägs att ”Ingen talade om vår oro…”
3
.  

 

Uppsatsen behandlar hur nyblivna föräldrar skaffar sig den information de behöver, och då 

just den information de behöver som föräldrar. Denna information kan fås på många sätt. 

Mödra- (MVC) och Barnavårdcentraler (BVC) kan antas vara allmänna källor till information 

som samtliga föräldrar använder sig av. Vidare kan information fås från den närmaste 

omgivningen, från släktingar, vänner och bekanta. Det finns också en rad andra 

informationskällor att tillgå såsom bibliotek, tidningar, böcker, radio- & TV-program och 

Internet, med allt från artiklar, till diskussionsfora i bloggar, chattar och wikies. Uppsatsen vill 

alltså undersöka vilka vägar föräldrarna väljer när de söker information.  

 

En annan fråga är om föräldrarna måste leta fram information om det de vill veta eller om de 

får mycket av den information de behöver ändå? Stöter de kanske också på information som 

kan vara användbar där de inte förväntat sig det? Kanske kan det också vara så att de får för 

mycket information, att de känner sig överösta av information. Vill man skaffa sig 

informationen själv eller vill man ha den serverad av t ex Mödra- och Barnavårdcentraler. 

Uppsatsen kommer också att behandla frågan om informationen föräldrarna söker eller får 

känns tillförlitlig och användbar?   

 

Uppsatsen kommer också att behandla vad det är för information föräldrarna anser sig 

behöva. Nicholas och Marden
4
 gjorde 1998 en pilotstudie om föräldrars informationsbehov 

och kunde i studien visa inom vilka områden föräldrar efterfrågade information men också att 

föräldrarna upplevde att de i flera fall inte kunde få svar på sina frågor. Möjliga områden som 

föräldrarna har frågor inom kan vara sådant som rör barnets hälsa och utveckling liksom den 

egna hälsan. Ämnen som rör den nya livssituationen kan också vara relaterade till ekonomi, 

barnomsorg och sociala kontakter.  

                                                           
1 Savolainen, R. 1995b. Everyday Life Information Seeking: Approaching Information Seeking in the Context of 
“Way of Life”, s. 266f 
2 Fabre L. 2006. Mamma Pappa Barn 
3 Birro, M. Vår son dog när navelsträngen klipptes av. Dagens Nyheter 2006-05-30, s. 7 
4 Nicholas, D. & Marden, M.1998. Parents and their information needs. A case study: Parents of children under 
the age of five. Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 30, s.35 



2 

 

En ytterligare fråga är om det finns några faktorer som skulle kunna påverka 

förstagångsföräldrarnas informationspraktik och vilka faktorer det i så fall är. 

Det skulle kunna vara påtagliga faktorer som öppettider på BVC eller biblioteket, tillgång till 

Internet i hemmet. Men det skulle också kunna vara mindre påtagliga faktorer såsom social 

bakgrund, invanda mönster i informationsanskaffning, personlig inställning till 

informationssökning eller i vilken grad man tar till sig slumpmässigt given information. 

  

Gruppen föräldralediga förstagångsföräldrar har inte i någon större utsträckning studerats ur 

ett användarperspektiv tidigare. Många studier har fokuserat på informationssökning och 

informationsbeteende i arbets- och studiesammanhang. I denhär uppsatsen är fokus riktat mot 

”Everyday Life Information Seeking” (ELIS), d v s informationssökning i det vardagslivet.  

De få undersökningar som gjorts om föräldrar och information har i de flesta fall några år på 

nacken och informationspraktiken kan antas ha förändrats i takt med framväxten av Internet. 

Uppsatsen kan tillföra en uppdatering inom forskningsområdet.  Oavsett vilken sysselsättning, 

såsom studier eller yrkesliv, personen annars har kommer frågor om föräldraskapet och barnet 

att uppstå när en person blir förälder. Då förändras livet för alla på flera sätt, hela vardagen 

måste organiseras om och anpassas efter den nya livssituationen.
5
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Intresset för ämnet väcktes under biblioteks- och informationsvetenskaps (B & I) 

utbildningens gång, där vi vid ett tillfälle genomförde en undersökning av olika gruppers 

medievanor. Vid det tillfället intervjuades föräldralediga mammor, vilka fick svara på frågor 

om sina medievanor. Det visade sig då att i den utsträckning de använde biblioteket var det 

nästa alltid för att låna böcker om barnen, eller möjligen till barnen. De brukade inte låna till 

sig själva och hade inte heller tidigare varit biblioteksanvändare i någon större omfattning. 

Den allmänna uppfattningen i den här gruppen var att biblioteket är ett ställe där man enbart 

lånar böcker. Till mer än så användes det inte. Vad biblioteket mer hade att erbjuda visste 

man ingenting om, eller använde sig i alla fall inte av. Men biblioteket fungerade här som en 

källa till information, så länge denna var i bokform. Internet användes i mycket liten grad som 

en informationskälla såväl i biblioteket som hemma. Detta har med största sannolikhet ändrats 

på ett mycket påtagligt sätt de senaste åren med bland annat framväxten av flera föräldrasidor 

och bloggar. Undersökningen om gruppen föräldraledigas medievanor gjordes för några år 

sedan och det är rimligt att anta att Internet spelar en större roll i dag vilket också kommer att 

visa sig i denna uppsats. Efter undersökningen fortsatte funderingarna kring vilka andra 

informationskällor förstagångsföräldrar använder sig av i sin informationssökning och hur de 

söker fram det de behöver. Söker de aktivt efter information och upplevs den som de hittar i 

så fall relevant eller får de all den information de behöver och kanske mer där till av 

omgivningen? Finner de över huvud taget den information de söker? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om gruppen förstagångsföräldrars 

informationspraktik. Kunskapen om denna grupps informationspraktik är begränsad eftersom 

den har studerats i relativt liten grad.
6
Några få studier med fokus på föräldrars 

                                                           
5 Hagström, C. 1999. Man blir pappa: föräldraskap och maskulinitet i förändring, s.191ff, Entwisle & Doering 
1991. The first birth: a family turning point, s.4. 
6 McKenzie, Pamela J. 2002. A Model of information practices in account of everyday-life information seeking. 
Journal of Documentation, vol. 59, s.19-40. 
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informationsbeteende och informationssökning har gjorts.
7
 Detta medför att det är svårt att ge 

gruppen de tjänster de eventuellt efterfrågar. Denna studie kan ge intressanta resonemang 

kring förstagångsföräldrar och information sett ur perspektivet informationssökning i det 

dagliga livet och ur perspektivet informationspraktik, men också i relation till tidigare B & I 

studier om föräldrar och information. 

 

Frågorna kring föräldrars informationspraktik skall utifrån denhär uppsatsens perspektiv ses i 

sitt sociala sammanhang, eftersom såväl behovet av information som sättet att söka eller få 

information styrs av det sociala sammanhang personen verkar i. I det här fallet är det 

informationspraktik i det dagliga livet. 

 

 Följande frågeställningar har formulerats som ett led i undersökningen: 

  

-         Vad har förstagångsföräldrar för informationsbehov? 

  

-         Hur skaffar och använder förstagångsföräldrar information? 

  

-         Vilka faktorer avgör vilka källor man använder? 

  

-         Hur värderar man informationen man får/skaffar sig? 

 

Föräldrarna som ingår i undersökningen har fått sitt första barn under det senaste året och har 

förändringen det medför i färskt minne och de har inte någon gammal kunskap att falla 

tillbaka på varför informationsbehovet borde vara stort. 

 

1.3 Avgränsningar 
  

Informanterna som intervjuats är alla bosatta i eller strax utanför samma stad och passar 

därför in i avgränsningen som görs, där alla respondenter lever i ett storstadssammanhang. 

 

Föräldrarna i BVC- gruppen som observerades är även de bosatta strax utanför denna stad och 

lever även de i ett storstadssammanhang. 

  

1.4 Litteratursökning 
 
När jag sökte efter artiklar som rör mitt uppsatsämne stötte jag på begreppet ELIS. ELIS står 

som tidigare nämnts för Everyday Life Information Seeking, informationssökning i 

vardagslivet. Studier av informationssökning i ett icke arbets- eller studiesammanhang är en 

relativt ny företeelse.
8
 Begreppet täcker väl in den undersökning som uppsatsen är tänkt att 

behandla. Vidare litteratursökningar i flera databaser visade att en kombination med litteratur 

om informationspraktik skulle ge en mer heltäckande bild av den informationssökning som 

görs i det dagliga livet. 

  

                                                           
7 T ex Nicholas, David & Marden, Mary. 1998, Henriksson, H. Fredrike & Klahr, Annica. 1995. Föräldrar i fokus! 
En studie av småbarnsföräldrars informationsbehov och barnbibliotekariers intentioner med föräldraträffar. 
Khoo, Kaylyn et. Al. 2008. Health information seeking by parents in the Internet age. Journal of Paediatrics and 
Child Health 
8 Savolainen, Reijo 1995a. Everyday Life Information Seeking: findings and Methodological questions of an 
empirical study. 
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Den litteratur jag funnit rörande föräldraskap och småbarnsfamiljer har ofta inte haft 

informationsbehov eller informationssökning som undersökningsområde, men kan ändå bidra 

med intressanta synvinklar. Den kan ge en bild av hur föräldrar med små barn lever och vilka 

problem och frågor de ställs inför. Sociologisk litteratur som behandlar föräldraskapet finns i 

en stor mängd. Där finns också avsnitt om föräldrar och information som kan tillföra 

intressanta aspekter. Detta trots att det huvudsakliga syftet med denna litteratur var ett annat 

än att just belysa det informationsbehov föräldrar har. 

 

Svårare var det att hitta litteratur som berör just föräldrars informationsbehov och deras sätt 

att söka och använda information. En artikel baserad på en engelsk undersökning finns att 

tillgå
9
, liksom en kanadensisk undersökning som utgår från kvinnor gravida med tvillingar

10
. 

En magisteruppsats från BHS behandlar också ämnet med ett delvis annat fokus
11

. Vidare 

finns en artikel om hur föräldrar söker hälsoinformation för sig och sina barn när Internet 

finns att tillgå.
12

 

 

1.5 Disposition 
 

I det andra kapitlet redovisas tidigare forskning om föräldrarollen, om vilken information 

föräldrar behöver, om vilka källor som används och exempel på faktorer som kan påverka 

valet av källor. Slutligen redovisas forskning ur ett ELIS perspektiv, om informationssökning 

i vardagslivet.  

 

Det tredje kapitlet behandlar den teoretiska utgångspunken i uppsatsen där Marcia Bates 

modell om informationspraktik används tillsammans med Reijo Savolainens teori ”Way of 

life” och ”Mastery of Life”. I detta kapitel ingår också ett resonemang om information som 

slumpmässigt stöts på i olika sammanhang och Sanda Erdelez teori om att vissa personer gör 

det oftare än andra.  

 

Det fjärde kapitlet behandlar metoden som används i uppsatsen. Sju föräldrar har intervjuats i 

semi-strukturerade intervjuer för att kunna ta del av det som föräldrarna menar är deras 

informationsbehov och informationspraktik, samt vilka faktorer som påverkar valet av källor 

liksom föräldrarnas uppfattning om informationens relevans. Föra att få en bättre insikt i 

förstagångsföräldrars sociala kontext har också en deltagande observation gjorts. Den 

genomfördes i en föräldragrupp på en Barnavårdscentral. I kapitlet förs också ett resonemang 

kring vikten av att metoden redovisas samt att en ömsesidig påverkan sker mellan forskare 

och informanter och att en medvetenhet om detta måste finnas. 

 

I det femte kapitlet redovisas resultatet av intervjuerna och den deltagande observationen. I 

kapitlet analyseras också resultatet och sätts in i sitt sammanhang i relation till tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med en summering av resultatet.  

 

Det sjättekapitlet innehåller en diskussion av resultatet som här sätts i relation till 

frågeställningarna och syftet med uppsatsen. Här ges också förslag på fortsatt forskning som 

skulle kunna vara av intresse. 

 

I det sjunde kapitlet görs en sammanfattning av uppsatsen. 

                                                           
9 Nicolas, D. & Marden, M. 1998 
10 McKenzie, P.J. 2002 
11 Henriksson, F.H. & Klahr, A. 2004 
12 Khoo, K., et. al. 2008 
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2. Tidigare forskning 

 
Det här kapitlet har delats in i ett antal underavdelningar som har anknytning till de 

frågeställningar som behandlas i uppsatsen. Kapitlet inleds med en diskussion om 

föräldrarollen och följs av ett avsnitt om informationsbehov och informationskällor som 

föräldrar använder sig av och sedan följer ett avsnitt med litteratur som diskuterar faktorer 

som kan påverka valet av informationskanaler. Avsnitten kan ibland överlappa varandra något 

då många av frågorna som diskuteras är beroende av varandra. Kapitlet avslutas med att 

avsnitt om begreppet ELIS. 

 

2.1 Rollen som förälder 
 

I ett psykologiexamensarbete från Stockholms Universitet
13

 har författarna ställt sig frågan 

om föräldrautbildningens mål har uppfyllts ut ett föräldraperspektiv, samt vilket stöd 

småbarnsföräldrar har i form av kontakt med MVC/BVC, släkt, grannar och vänner. Vidare 

vill de veta om föräldrarna ansåg sig ha kunskap om barnets fysiska och psykiska behov, 

liksom i vilken utsträckning föräldrarna kunde påverka faktorer som ekonomi, barnomsorg, 

föräldraledighet m m.
14

  

  

Författarna skickade ut en omfattande enkät till förstagångsföräldrar vid tre 

Barnavårdscentraler i Östersund och två i Stockholm. Man såg att familjer har väl fungerande 

sociala nätverk. Att bli förälder är också en stor prövning som ställer stora krav på båda 

föräldrarna i deras relation. Avgörande sägs vara föräldrarnas förmåga att förstå barnet och 

kunna stödja varandra.
15

 Detta diskuterar också Suzanne Kriström i sin magisteruppsats. Hon 

menar att det är viktigt att föräldrarna har förståelse för den andra förälderns föräldrablivande 

och att båda lär känna sitt barn. 
16

 Charlotte Hagström skriver i sin avhandling om 

papparollen, att vardagslivet förändras på ett mycket påtagligt sätt för båda föräldrarna efter 

ett barns födelse. Men papporna själva har också förändrats och fått nya värderingar.
17

 Eva 

Arvidsson och Ingrid Holmström menar att familjen anses sårbar då man inte har några 

rollmodeller att stödja sig på utan är hänvisade till varandra rörande frågor om föräldrarollen. 

Detta gällde män i högre grad än kvinnor.
18

 Detta kan ha förändrats då Arvidssons och 

Holmströms undersökning har några år på nacken. Hagström påpekar att papporna blir tydligt 

närvarande i litteraturen först under 1990-talet. Hon beskriver i kapitel 2 det stora utbudet av 

rådgivande böcker och tidningar som handlar om graviditet, förlossning och småbarnstid. 

Idealen förändras dock snabbt och därmed föråldras innehållet. Genren dominerades tidigare 

av experter och litteraturen kunde fungera som uppslagsverk. Det blir nu allt vanligare att 

rådgivningsböckerna i stället är skrivna av personer med egna erfarenheter av 

småbarnstiden.
19

 Här skulle alltså dagens pappor kunna få några rollmodeller.  

Hagström kommer slutligen fram till att det som utmärker dagens pappor, det som gör dem 

till pappor är deras närvaro, engagemang och framför allt delaktighet i föräldraskapet.
20

  

                                                           
13 Arvidsson, Eva & Holmström, Ingrid 1989. Småbarnsfamiljers situation i dag: en jämförelse mellan 
förstagångsföräldrar tillhörande tre BVC i Östersund och två BVC i Stockholm,  
14 Ibid. s. 20 
15 Ibid. s.82ff 
16 Kriström, Suzanne 2000. Övergång till föräldraskap- Hur upplever 20 förstagångsföräldrar att deras roller, 
relationer, aktiviteter och tid har förändrats sedan de blev föräldrar, s. 96 
17 Hagström, C. 1999. s. 195f 
18 Arvidsson, E. & Holmström, I. 1989, s.82ff 
19 Hagström, C. 1999, s. 43f, 57f 
20 Hagström, C. 1999, s. 240f 
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2.2 Föräldrars användning av informationskällor 
 

Hagström menar att dagens föräldrar har ett näst intill oändligt antal valmöjligheter 

beträffande informationskällor. De söker stöd i rådgivningslitteratur, inom sjukvården, i 

veckotidningar, på kvällskurser mm. 
21

 

 

David Nicholas och Mary Mardens artikel  Parents and their information needs. A Case 

Study: Parents of Children under the age of five behandlar som titeln säger just 

småbarnsföräldrars informationsbehov men också vilka källor som används. Materialet till 

artikeln är hämtat från London Borough of Haringey, Storbritannien och består av intervjuer, 

såväl gruppintervjuer som enskilda intervjuer, av totalt 53 föräldrar och 5 representanter från 

olika föräldraorganisationer. Man ville bl. a belysa vilka informationskällor föräldrarna 

använde sig av och kunna rekommendera vägar där föräldrarna kan få stöd i sin 

informationsförsörjning. Studien var också tänkt att skapa en metodologi avsedd för forskning 

om föräldrar, men också för andra grupper i samhället.
22

 Anledningen till att deras metod inte 

används i uppsatsen är att den är för tidskrävande. Studien inleddes med fokusgrupper för att 

testa frågor och följdes senare upp med ett stort antal intervjuer. 

 

I undersökningen konstateras att föräldrarna använde sig av totalt 10 olika informationskällor, 

med ett genomsnitt på fyra källor. Den populäraste källan var organisationer såsom skolor, 

daghem, bibliotek, mödravården eller lokala frivilligorganisationer. Dessa källor användes av 

27 % av föräldrarna. Näst viktigast källa bedömdes professionella att vara. Här var 

distriktssköterskan den allra viktigaste med kunskap om barns och föräldrars hälsa, barns 

utveckling, beteende och omvårdnad.
23

 Detta visar också Arvidsson och Holmström i sin 

uppsats, där informanterna för informativt stöd vände sig till BVC och i viss mån till litteratur. 

För emotionellt stöd vänder man sig till sin partner eller till de egna föräldrarna.
24

  

 

Barbara Hanna med flera visar i sin artikel vikten av grupper för nyblivna 

förstagångsföräldrar. De diskuterar verksamheten i Victoria i Australien. De åtta 

gruppträffarna som leds av en barnsköterska är tänkta att ge föräldrarna förbättrade kunskaper 

i föräldraskap, barns hälsa och ge relevant information. En utvärdering av grupperna gjord 

1995 visar att deltagarna över lag var mycket nöjda och att träffarna också gett ett ökat 

självförtroende för föräldrarna och ett socialt nätverk där föräldrarna kände att de kunde 

diskutera sina känslor och problem. Artikeln nämner att många i dag saknar stöd från familj 

och släkt pga. ökad geografisk rörlighet, ekonomi och skilsmässor.
25

 

 

I Nicholas och Mardens undersökning från Storbritannien ansåg många att vänner var en bra 

källa när det gällde barnens utveckling, beteende och omvårdnad, hela 15 %. Föräldrarnas 

egna familjer nämndes bara av 7 % som en informationskälla. Detta menar forskarna beror på 

att många i området inte själva vuxit upp där och därmed inte har familjen i närheten. Vänner 

blir då extra viktiga.  

 

Tryckta källor var inte så populära, men bland dem hade boken den starkaste ställningen. Hela 

69 % av föräldrarna använde sig av biblioteket. Det användes främst till att låna barnböcker 

                                                           
21 Hagström, C. 1999, s.103f 
22 Nicholas, D.& Marden, M. 1998, s.35 
23 Nicolas, D. & Marden, M. 1998, s. 4 
24 Arvidsson, E. & Holmström, I. 1989, s.82f 
25 Hanna, A. Barbara et al. 2002. The importance of first-time parent groups for new parents, s.209ff 
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och för att få lokal information. TV, video och radio användes i mycket liten utsträckning som 

en källa till information. Dessa medier användes i stället som sällskap och underhållning.
26

 

En förklaring till att Internet inte nämns som en källa till information kan vara att det 

empiriska materialet till artikeln är insamlat under 1995 i ett område med en hög andel 

invånare med invandrarbakgrund och med hög arbetslöshet. Henriksson och Klahr påpekar 

också detta i sin magisteruppsats
27

.  

 

Henriksson och Klahr har som syfte med sin magisteruppsats att belysa hur 

småbarnsföräldrars informationsbehov ser ut i deras nya roll som föräldrar. De vill också 

undersöka bibliotekariernas intentioner med biblioteksträffarna för föräldrarna och hur det 

biblioteket har att erbjuda svarar mot föräldrarnas behov.
28

 De källor föräldrar använder sig av 

är bokklubbar, släkt och vänners bokhyllor, Internet hemma, tidskrifter och MVC och senare 

BVC mm. BVC och BB-personal anses av föräldrarna som förtroendeingivande 

informationskällor. Tidskrifter tenderar att vara viktigast i början under graviditeten men har 

en fortsatt stark ställning bland förstagångsföräldrar också sedan barnet fötts. Detta tolkas av 

författarna som ett fortsatt behov av bred information för att få sammanhang i sin nya 

föräldraroll. Föräldragruppen på BVC är också en källa till information. Samtliga föräldrar 

var positiva till biblioteksbesöket och flera fick en aha-upplevelse.
29

  

 

 Khoo m fl. 
30

skriver i sin artikel om föräldrars användning av informationskällor för 

hälsofrågor rörande sina barn och om den tilltro föräldrarna har till dessa källor. Författarna 

till artikeln vill också definiera Internets roll i sökandet efter hälsoinformation för barn. 

Utgångspunkten var fyra nyckelpunkter. I den första antogs att föräldrar använder en stor 

mängd hälsoinformation rörande sina barn. Vidare antogs att även om Internet används så är 

fortfarande tilliten till traditionella källor störst. Den tredje nyckelpunkten var antagandet att 

föräldrar skulle lita på en hemsida från ett barnsjukhus om de bara hittade den. Sista punkten 

var att webbaserade algoritmer för informationssökning rörande egenvård och hälsovård bör 

undersökas vidare.  Som metod användes ett frågeformulär. Korta intervjuer hölls med 

föräldrar och vårdnadshavare som besökte akuten på ett barnsjukhus i Melbourne under en 

given tidsperiod. De som ingick i studien talade alla engelska och hade inte barn som klassats 

som svårast sjuka enligt akutmottagningens bedömningssystem. Av 424 tillfrågade föräldrar 

deltog 360 föräldrar. Deltagarna hade barn som i medeltal var 5,7 år gamla. Forskarna kom i 

undersökningen fram till att 98 % av föräldrarna hade använt åtminstone en informationskälla 

rörande barnets hälsa de senaste sex månaderna, någon ända upp till 19 källor. Ett snitt på fem 

källor räknades fram. Familjer med barn under tre år hade ofta använt mer än fem källor det 

senaste halvåret. 

 

2.3 Ämnen inom vilka föräldrar behöver information 
 

Henriksson och Klahr genomförde fyra intervjuer med fokusgrupper samt två intervjuer med 

barnbibliotekarier. I det empiriska materialet framkom att graviditet utlöser ett 

informationsbehov och att föräldrarna då läser ”allt”. Det fanns en önskan att redan under 

graviditeten få information om vad biblioteket har att erbjuda. Författarna menar att föräldrars 

informationssökning både är av karaktären att uppnå ett sammanhang, då sökningarna är mer 

flyktiga och av ett behov att fylla en kunskapslucka vilket kräver ett mera riktat sätt att söka 

                                                           
26 Nicolas, D.& Marden, M. 1998, s. 4 
27 Henriksson, F. & Klahr, A. 2004, s. 33 
28 Henriksson, F. & Klahr, A. 2004, s. 3 
29 Henriksson, F. & Klahr, A. 2004, s. 53ff, 73 
30 Khoo, K. et. al.al. 2008, s.419f 
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information. Under graviditeten följde flera barnets utveckling vecka för vecka. Någon 

informant i undersökningen menade att hon redan under graviditeten fått råd från 

omgivningen utan att be om det, både bra och dåliga. Inför förlossningen behövde främst 

förstföderskor information. Under den första tiden efter barnets födelse fanns ett behov av 

information om amning och barnets omvårdnad. BVC var den viktigaste källan denhär 

perioden.
 31

 Författarna fann att frågor informanterna diskuterade muntligt med informella 

källor var bl. a nappanvändning, sömn och mat medan man vände sig till experter när det 

gällde sjukdomar och allvarligare frågor.
32

 

 

Syftet med Nicholas och Mardens studie var att belysa föräldrars informationsbehov i stort 

men studien syftade också till att belysa informationsbehoven ur föräldrarnas eget perspektiv, 

att undersöka vilka ämnen föräldrarna anser sig behöva information om liksom vilken 

betydelse dessa ämnen har för föräldrarna. Resultatet av undersökningen visade att 

föräldrarna framför allt hade ett behov av information om barnens hälsa och omvårdnad, 90 % 

respektive 86 % nämnde dessa områden. De allra flesta sa sig också behöva information om 

barns utveckling, skolor, barns beteende, barnets framtida bana och utbildning.  Nicholas och 

Marden fann att informationsbehovet hos föräldrarna i många fall inte tillgodoses.
33

  

 

2.4 Faktorer som påverkar informationssökning och användning 
  

Nicholas och Marden fann att de flesta föräldrar bara fick tag på en del av den information de 

behövde. Lättast var det att tillgodose behovet av information rörande barnens hälsa där hela 

60 % av föräldrarna fick sitt behov tillgodosett. Värre var det med information om 

föräldrarnas egen hälsa, skolor och utbildning, liksom information om finanser och barns 

beteende där 14 % respektive 11 % fick sitt informationsbehov tillgodosett.
34

  

  

Hagströms avhandling har till syfte att undersöka vad de män som i dag blir fäder ser som 

viktigt i konstituerandet av sig själva som föräldrar och vad som är viktigt i omgivningens 

ögon. Hon söker svar på frågan ”Hur går det till att bli pappa i dagens Sverige?”. Som en del i 

undersökningen djupintervjuade hon ett antal småbarnspappor.
35

  

Till vem papporna vänder sig och var de söker information och kunskap varierar. Det 

påverkas bl. a av faktorer såsom social tillhörighet och utbildningsnivå. Samtidigt som dagens 

småbarnsföräldrar visar större tilltro till experter på området än tidigare generationer, 

kritiseras också sjukvården i större grad av föräldrarna i dag.
36

  

 

McKenzie redovisar i sin artikel en kvalitativ studie av 19 kvinnor, gravida med tvillingar. 

Syftet var att få inblick i kvinnornas informationssökning. Semi-strukturerade intervjuer 

gjordes och kvinnorna fick frågor om de kunde dra sig till minnes tillfällen då de sökt 

information, stött på information av misstag, eller fått råd. Att få informanterna att komma 

ihåg tillfällen då de stött på information kan vara svårt och här kan en form av 

dagbok/dagbok-intervju teknik vara användbar, något som McKenzie också använde sig av.
37

 

McKenzies metod var att först intervjua informanterna om deras informationssökning och 

sedan, efter en period av dagboksanteckningar, återkomma med en uppföljande intervju. 

                                                           
31 Henriksson, F. & Klahr, A. 2004, s. 51ff, 72 
32 Ibid. s. 57f 
33 Nicolas, D. & Marden, M. 1998, s. 46 
34 Ibid. s. 43 
35 Hagström, C.1999, s.13, 22ff 
36 Hagström, C. 1999, s. 103ff 
37 McKenzie, P. J. 2002, s.22 
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Deltagarna i studien beskrev att de fick mycket information, både användbar och oanvändbar, 

utan att aktivt behöva söka efter den
38

.  

 

 Sanda Erdelez påpekar i sin artikel att de informanter hon använde sig av i sin undersökning 

inte hade några svårigheter att komma ihåg tillfällen då de oväntat stött på information
39

. 

Erdelez skriver i sin artikel
40

 att från att endast ha fokuserat på aktiv och problemorienterad 

informationssökning finns det nu ett ökat intresse bland forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap för företeelsen att man stöter på information av en slump. Erdelez 

delar i sin artikel upp användarna i fyra grupper; de som inte upplever att de stöter på 

information slumpmässigt, de som upplever att de stöter på information slumpmässigt vid 

vissa tillfällen och ser detta som enbart tur, de som stöter på information slumpmässigt och 

vet att så är fallet och slutligen gruppen som ofta stöter på information av en slump och ser 

detta som ett av de sätt på vilket de skaffar sig information.
41

  

 

Savolainen presenterar i sin artikel
42

 relationen mellan den personliga läggningen och 

strukturella faktorer vilka kan möjliggöra eller hindra informationssökning.  Han presenterar 

begreppet levnadssätt, ”Way of Life”. Levnadssättet relaterar Savolainen till de dagliga 

aktiviteter som personer utför och de preferenser dessa aktiviteter ges. De kan vara såväl 

objektiva som subjektiva. Detta benämns av Savolainen som ”Order of Things”, tingens 

ordning.  I en empirisk undersökning jämförs två grupper för att visa vilken roll levnadssättet 

spelar i sättet att söka och använda information.  De båda grupperna hade olika 

utbildningsnivå och yrke och borde därför skilja sig åt i sin informationssökning.  

 

Elva industriarbetare och elva lärare intervjuades om jobb, konsumtion, hur de använde sin 

fritid, hur de sökte information för att orientera sig i olika medier och vilka värderingar de 

lade på information och informationssökning i vardagen.
43

 Det visade sig att gällande 

boendeförhållanden och konsumtion av mat och kläder fanns inga större skillnader, inte heller 

när det gäller TV-tittande. Skillnad fanns dock vad gäller inköp av böcker, tidskrifter och 

tidningar, vilket lärarna lade mer pengar på än industriarbetarna. Lärarna intresserade sig för 

tidskrifter med ett kulturellt eller yrkesrelaterat innehåll medan industriarbetarna föredrog 

tidningar med ett innehåll associerat till nöjen. Alla informanter använde sig av flera 

informationskällor och föredrog informella sådana.
44

  

 

I en artikel från 2008 fokuserar Savolainen på en huvudfråga inom forskning som rör 

informationssökning i det dagliga livet, den om vilka kriterier som gör att man föredrar vissa 

källor framför andra när man skall lösa sina vardagsproblem.
45

Han menar att det finns en 

skillnad mellan vilka källor man föredrar och relevansen. De källor man föredrar är det som 

styr valet tidigt i informationssökningsprocessen medan relevansen avgör i slutet av processen 

då informationen skall användas. I sin litteraturöversikt nämner han bl. a en undersökning 

                                                           
38 McKenzie, P.J. 2002, s.24 
39 Erdelez, Sanda. 1999. Informations Encountering: It´s more than just bumping into information. Bulletin of 
the American society for Information Science, ej paginerad 
40 Erdelez, S. 1999 
41 Erdelez, S. 1999 
42 Savolainen R. 1995b, s.314 
43 Ibid. s. 319ff 
44 Ibid. s. 321ff 
45 Savolainen, R. 2008. Source Preferences in the context of “Way of Life”. Library and Information Science 
Review, s. 259-294 
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gjord på 70-talet
46

 där forskare identifierade över 9000 frågor och problem relaterade till det 

dagliga livet. Dessa delades sedan in i huvudproblemområdena konsumtion, hälsa, utbildning, 

arbete, transport, fritid, finansiella- och juridiska frågor. Senare ELIS- studier har bekräftat 

dessa problemområden som alltså verkar stå sig.
 47

 

 

I Savolainens artikel 
48

diskuteras vidare det faktum att all informationssökning är 

situationsbunden och beroende av sin kontext. Människor tenderar att söka information där 

den är lättast att få tag på, ibland benämnt principen om minsta möjliga motstånd. 

Undersökningar har också visat att andra faktorer påverkar, såsom tillgänglighet, 

tillförlitlighet, lätthet att förstå informationen och att använda den. Samma slutsats drar 

Marcia Bates i sin artikel
49

. Hon menar att det är biologiskt och antropologiskt betingat. 

Människor är vana att samla information på ett relativt passivt sätt och sedan välja ut 

relevanta bitar utan att aktivt behöva söka fram önskad information. Det har fungerat i 

miljontals år, tillfredsställande om än kanske inte optimalt. Det ligger därför i människans 

natur att välja den lättast tillgängliga informationen
50

. 

 

I en empirisk studie av Savolainen
51

 intervjuades 18 miljöaktivister. Deltagarna fick tänka 

tillbaka på en tidigare situation som hade krävt att de sökt problemspecifik information. De 

kunde alla komma ihåg ett specifikt problemområde, vilka källor och vilken sökväg man valt. 

Antalet källor varierade från en till sex stycken, med ett snitt på 3,5 per problemområde. 

Källorna delades in i kategorier enligt följande; mänskliga källor, tryckta medier, 

nätverkskällor, organisationskällor och övriga källor. Mänskliga källor föredrogs av de flesta 

informanterna följt av nätverks- och tryckta källor. Samma grupp informanter har i en annan 

undersökning fått beskriva hur de söker orienterande information. I det sammanhanget 

föredrog man tryckta källor medan mänskliga källor bedömdes som relativt ointressanta. 

Antalet källor var också större när man sökte orienterande information. Detta antas bero på att 

man har olika förväntningar på olika källor och att man är mer fokuserad på ett fåtal när man 

söker problemlösande information. Studien visar också att informationens innehåll ses som en 

viktigare faktor än tillgänglighet. Här menar dock Bates, och stöder sig på tidigare forskning, 

att människor i visa fall nöjer sig med mindre relevant information bara den är lättillgänglig
52

. 

 

2.5 Forskning om informationssökning i vardagslivet 
 

I sin artikel 
53

 skriver Reijo Savolainen att forskning om icke arbetsrelaterad 

informationssökning började bedrivas i slutet av 60-talet. Under 70-talet gjordes 

undersökningar som ofta var mycket stora med omfattande empiriskt material. Dessa 

övergavs under 80-talet då forskare tyckte att resultaten började upprepa sig. Slutsatsen var att 

människor föredrar informella informationskällor och att människor sällan vänder sig till 

biblioteket för att få hjälp med att lösa sina vardagsproblem. Under 80-talet blir också 

kvalitativa metoder populära.
54

 

                                                           
46 Genomförd i Baltimore 1973 av Warner, E. S., Murray, A. D. & Palmour, V. E. Publicerad i Information needs 
of urban residents 
47 Savolainen, R.2008, s.275 
48 Ibid., s.276ff 
49 Bates, M. 2002. Toward an Integrated Model of Informations Seeking and Searching, ej paginerad 
50 Ibid., s.9 
51 Savolainen, R. 2008, s.282ff 
52 Bates, M. 2002 
53 Savolainen 1995b 
54 Savolainen 1995b, s. 314 
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I en artikel av Carey, McKechnie och McKenzie
55

 ges en beskrivning av hur ELIS (Everyday 

Life Information Seeking) har utvecklats sedan Savolainens artikel 1995. Många forskare har 

börjat undersöka ELIS ur en diskursiv synvinkel, en teori om språkets produktion. Detta 

synsätt sägs möjliggöra nära undersökningar av grupper vilket inte gjorts inom biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskningen i någon större utsträckning. Detta nya synsätt både 

stärker och försvårar ett kvalitativt angreppssätt. Detta sätt kräver eftertanke om relationen 

mellan forskaren och informanten. Artikeln kritiserar tidigare ELIS forskning för att den 

använda metoden inte redovisats tillräckligt. Syftet med artikeln är att fylla det tomrum som 

finns i metodlitteraturen genom att dela med sig av erfarenheter från tre olika ELIS 

studier.
56

De tre studierna har haft olika perspektiv vad gäller relationen mellan forskaren och 

informanten, outsider- perspektiv, insider- perspektiv och insider och outsider- perspektiv. I 

studien med ett outsider- perspektiv har forskaren gjort en deltagande observation i en 

självhjälp grupp för personer med autoimmuna sjukdomar. Då forskaren själv inte har några 

erfarenheter av att leva med en autoimmun sjukdom är han en ”outsider”, en person utanför 

gruppen. I studien med ett insider- perspektiv studerades hur kunskap konstrueras och hur 

informationssökningsförfarande går till bland kvinnor som var gravida och väntade tvillingar. 

Här kunde forskaren ses som en ”insider”, en med samma erfarenhet, eftersom forskaren själv 

har tvillingar. För att få kontakt med kvinnor som väntade tvillingar var en ingång tidigare 

kontakter med hälsovårdsorganisationer liksom tvillingorganisationer. Där fungerade 

författarens liksom deltagarnas sociala nätverk som portvakter och släppte in nya 

respondenter. Också i denna undersökning var det viktigt att deltagarna förstod vad studien 

gick ut på och hur den skulle gå till.
 
I den tredje studien kombineras de båda perspektiven. En 

forskare studerar barn som besöker biblioteket med sina mödrar. Som mamma kan forskaren 

ses som en ”insider” av mödrarna medan hon blir en ”outsider” för barnen. 
57

 

 

Studierna i Carey, McKechnies och McKenzies artikel ger en möjlighet till att reflektera över 

de problem som finns när man skall få tillgång till informanter rent generellt. De menar att en 

känsla för det sätt vilket språket reflekterar samspelet mellan personlig erfarenhet och 

samhälleliga frågor ger forskaren en möjlighet att förstå sin egen plats i förhållande till 

informantens livs värld. Gränsen mellan insider- och outsider status är inte fast, utan kan 

variera. Faktorer som författarna menar att forskare alltid måste beakta är bl. a respekt för 

informanter och den värld de lever i, ge tid till att bygga upp ett förtroende och att behålla 

detta.
58

 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I den tidigare forskningen som presenterats framgår att det är en stor omställning att bli 

förälder och att det genererar ett informationsbehov. Detta genereras redan under graviditeten 

och de blivande föräldrarna vill veta ”allt”. Områden föräldrar säger sig behöva information 

inom är barnens hälsa och omvårdnad, barnets utveckling och beteende, utbildning och 

ekonomi. 

 

Föräldrar använder flera källor för att få sitt informationsbehov tillgodosett.  En 

informationskälla som återkommer i alla undersökningar är det som i Sverige kallas BVC. 

                                                           
55 Carey Robert F., McKechnie Lynne E.F., McKenzie Pamela J. 2001. Gaining Access to everyday life information 
seeking. Library and Information Science Research, s.319-334 
56 Carey R., McKechnie L., McKenzie P. 2001, s.319f 
57 Carey R., McKechnie L., McKenzie P. 2001, s.321ff 
58Carey R., McKechnie L., McKenzie P. 2001 , s.330f 
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Innan barnet föds är det MVC som fyller informationsbehovet. Andra mänskliga källor som 

nämns är, partner, föräldrar och vänner. Tryckta källor såsom, böcker, tidskrifter nämns 

liksom, Internet, bibliotek och organisationer. 

 

Faktorer som kan spela en roll i valet av källor kan vara levnadssättet som i sin tur påverkas 

av social och kulturell tillhörighet, utbildningsnivå, liksom personlig läggning. Det finns som 

nämnts ovan forskning som tyder på att människor söker information där den är lättast att få 

tag på. Vad det är för sorts information personen är ute efter spelar också en roll vid valet av 

källa. Tilltron till experter är större hos dagens föräldrar än tidigare, samtidigt som sjukvården 

kritiseras i större utsträckning. När det gäller vardagsproblem föredrar dock människor 

informella källor. 

 

I kapitlet har också en bakgrund till dagens ELIS forskning givits. Från stora empiriska 

undersökningar har forskningen i stället inriktat sig på ett kvalitativt angreppssätt och i 

ökande omfattning ett diskursivt sådant. Här framkommer också vikten av att utförligt 

beskriva den metod med vilken undersökningen genomförs och att det måste finnas en 

medvetenhet hos forskaren om vilken relation denne har till informanten. 
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3. Teori  
 

I uppsatsen är den teoretiska utgångspunkten Bates integrerade modell över 

informationssökning och sökande, där såväl aktivt sökande, som information som 

slumpmässigt korsar din väg, i det dagliga livet, ingår.
59

 I det här kapitlet kommer Bates 

modell att presenteras. Den kommer att användas som ett sätt att söka kunskap om hur 

förstagångsföräldrar skaffar sig och använder den information de behöver. Modellen skall 

också användas till att utveckla kunskap om faktorer som kan spela roll vid valet av källor. 

Som ett komplement finns Savolainens teori om ”levnadssätt” och ”kontroll över livet”
60

. Det 

är här begreppet ELIS kommer in. ”Everyday Life Information Seeking”, helt enkelt hur 

människor skaffar sig och använder sig av information för att klara av det dagliga livet.  

 

3.1 Bates modell 
 

Något som saknas i Savolainens teori är att all information inte söks fram aktivt utan är något 

man också kan stöta på av en slump eller får från någon oväntad källa. Dessa aspekter finns 

med i Bates modell
61

. Bates tillför fler aspekter på informationssökning och 

informationspraktik, som är den term som kommer att användas i uppsatsen. Hon menar att 

den forskning som gjort om informationssökning helt saknar ett naturvetenskapligt perspektiv 

som komplement till de humanistiska och samhällsvetenskapliga och det gör att vår förståelse 

för informationssökning inte blir komplett. Hon vill med sin artikel just tillföra denna aspekt 

och utveckla en integrerad modell för aktiv och passiv informationssökning
62

. Aktiv 

informationssökning är vad som traditionellt avses med informationssökning, då en person 

söker information i en för ändamålet lämplig informationskälla. Passiv informationssökning 

är passiv i relation till det aktiva sättet att söka information. Personen gör inget aktivt för att få 

information utan är passivt tillgänglig för att ta information till sig. Detta möjliggörs genom 

den kontext i vilken personen verkar. Bates menar att människors liv kan delas upp i olika 

lager som alla spelar en roll och påverkar varandra. Hon ger exempel som spirituella, 

estetiska, kognitiva, affektiva, sociala, historiska, antropologiska, och biologiska lager o. s. v. 

Information är enligt Bates all den information som kommer i en människas väg under ett liv, 

inte bara den som aktivt söks fram. Det mesta av denna information kommer från vår familj 

eller klan vilket är vanligt hos alla däggdjur. Hon antar att upp till 80 % av den information vi 

kommer i kontakt med fås genom att vi bara är medvetna och uppmärksamma i vår sociala 

kontext och i vår fysiska miljö. 

 

 Just ”Vara medveten” är ett av fyra sätt att söka information i den modell Bates utvecklat. 

Det är ett passivt tillstånd då det inte finns något intresse för någon specifik fråga. 

Informationen kommer från det sammanhang där personen medverkar. Ett annat passivt 

tillstånd i informationsökning är att bevaka information. Personen i fråga har då specifika 

frågor men är inte i ett sådant akut behov av ett svar att denne aktivt söker efter ett sådant. 

Skulle personen stöta på informationen skulle den ta den till sig. Motsatsen till att bevaka 

information är att skumma efter den. Då söks information aktivt men det finns inte behov av 

någon specifik information, exempel på detta är att surfa på Internet. Detta beteende styrs av 

nyfikenhet. Det fjärde sättet att söka information är i Bates modell att aktivt söka efter 

                                                           
59

 Bates, M. 2002 
60

 Savolainen, R. 2008, s. 313ff 
61

 Bates, M. 2002 
62

 Ibid. s.1f 



14 

 

information för att få svar på en fråga eller utveckla en förståelse för ett speciellt 

ämnesområde. Detta uppskattas till endast 1 % av en persons totala informationssökande.
63

 

 

 

Aktiv  Passiv 

 

 

 

Direkt    

 

 

 

Indirekt 

 

 

 
 

 

Fyra olika sätt att söka information. Efter Bates (2002), s.4 

 

Flera studier har visat att personer använder principen minsta möjliga motstånd i sitt sätt att 

söka information.
64

 De går så långt att de är villiga att acceptera information som de vet är av 

lägre kvalitet om den är lättare att få tag på och lättare att använda. Genom historien har sättet 

att få information utan att aktivt behöva söka efter den varit vanligast.  Det är därför inte 

konstigt att information som är lätt att få tag på föredras.
65

 

 

Också McKenzie skriver i sin artikel att forskare inom ELIS forskningen ofta bara 

koncentrerar sig på den aktiva informationssökningen och inte tar hänsyn till den mer passiva 

delen av informationssökning. Hon menar att termen informationssökning i sig är missvisande 

eftersom den beskriver en aktiv handling. Hon föreslår i stället termen informationspraktik. 

Detta ger ett fokus på det sociala sammanhanget i stället för på det psykologiserande och 

individorienterade sammanhang som varit vanligt inom ELIS forskning.
66

 

 

Sanda Erdelez skriver i sin artikel
67

 att det nu finns ett ökat intresse bland forskare inom 

biblioteks- och informationsvetenskap för företeelsen att stöta på information av en slump. 

Erdelez påpekar att det kan finnas metodiska problem med att studera en företeelse som är 

oväntad, men hon menar att det enklaste sättet är att helt enkelt fråga informationsanvändarna. 

Hon kommer i sin artikel fram till att information kan fås av en slump, dels när man söker 

information om något annat men också när vardagliga sysslor utförs. Som exempel på det 

första sättet nämner hon bibliotek och Internet. Där söks information men kanske inte alls om 

det som användaren faktiskt stöter på. Som exempel på att information kan stötas på av en 

slump i vardagslivet nämner Erdelez reklam, eller anslag, i matvarubutiker eller vid en 

busshållplats. Hon visar också att det är både problemrelaterad och intresserelaterad 

information som fås på detta sätt.
68

  

                                                           
63

 Ibid. s. 4ff 
64 Ibid. s.6f, Savolainen, R. 2008, s. 9 
65 Ibid. s. 6ff 
66 McKenzie, P. 2002, s.19,24 
67 Erdelez, S. 1999 
68 Erdelez, S. 1999 
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3.2 Levnadssätt och kontroll över livet 

 

Savolainen definierar begreppet ”levnadssätt” som ”tingens ordning”. Tingen står för de olika 

aktiviteter som sker dagligen i en persons liv. Ordningen är de preferenser som ges till dessa 

aktiviteter. De kan vara objektiva, t ex arbetstidens längd, vilken avgör tiden som finns över 

för fritid. Preferenserna kan också vara subjektiva, vilken vikt man tillskriver dem. Det avgör 

vad man föredrar att göra på sin fria tid. Denna ordning tar sig uttryck i relationen mellan 

arbete och fritid. Savolainen menar, att de ovan nämnda faktorerna är beroende av kulturell 

tillhörighet och social klass och kommer att avspegla sig i informationspraktiken.
69

 

Förstagångsföräldrarnas ordning i det dagliga livet kan kanske vara beroende av social klass 

vilket materialet senare får visa men ordningen kan möjligen också vara så beroende av 

objektiva preferenser, som tid, eller subjektiva, som hur viktigt något anses eller kanske ork 

för dagen. 

 

”Kontroll över livet” är enligt Savolainen ett sätt att behålla den ordningen som personer 

inrättat sitt liv efter. Detta görs genom pragmatisk problemlösning, vilken bidrar till att 

levnadssättet återbildas, d v s allt blir som det skall igen. Detta görs på olika sätt beroende på 

kulturell och social tillhörighet.
70

 Det är därför troligt att personer som just blivit föräldrar, 

och fått sitt levnadssätt förändrat, är i behov av att lösa problem för att återigen få ordning på 

sitt liv. När en person aktivt tvingas söka information för att återställa ordningen nås samtidigt 

kunskaper om vilka informationskällor och kanaler som är mest användbara för 

problemlösning i det dagliga livet, detta kan i sin tur leda till vissa vanor gällande 

informationssökning. Dessa vanor behöver inte alltid vara medvetna.
71

 Det kommer att visa 

sig i uppsatsen om föräldrarna skapat sig vanor i sitt sätt att söka information. Om det finns 

källor man föredrar framför andra. Savolainen påpekar att källor värderas efter om de visat sig 

vara användbara vid något tidigare tillfälle eller om man är bekant med dem
72

. 

 

3.3 Informationspraktik  
 
Termen informationspraktik används i den här uppsatsen. Den används här som en 

samlingsterm för såväl aktiv informationssökning, som för sådan information som fås utan att 

ha efterfrågats. I begreppet ingår också informationsanvändning.  
 

Termen informationssökning bli här för snäv eftersom den inte inkluderar mer passiva sätt att 

få information
73

. Informationen som fås genom att mottagaren är tillgänglig för att ta till sig 

den, visar att den information som en person får är beroende av kulturell och social kontext. 

Informationen blir till praktik, något att förhålla sig till i det kulturella och sociala 

sammanhanget. I termen informationspraktik ingår också alla varianter där i mellan såsom att 

skumma igenom en informationskälla, eller att ta tillvara relevant information där den dyker 

upp, kanske på oväntade ställen. Informationsbeteende är en term som signalerar ett fokus på 

person, och dennes beteende
74

, snarare än på en grupp av individer som samspelar. Då det i 

uppsatsen är gruppen förstagångsföräldrars informationsbehov, anskaffningsätt och 

informationsanvändning som undersöks, är också termen informationsbeteende för snäv. 

 
                                                           
69 Savolainen, R. 1995a, s. 314f; 1995b, s.265f 
70 Savolainen, R.1995a, s.315; 1995b, s. 264 
71 Savolainen, R. 1995a, s.316  
72 Ibid. s.317; 1995b, s.266f 
73 Bates, M. 2002 
74 Se bl. a Savolainen, 1995a, 1995b 
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Termen informationspraktik täcker på ett bra sätt in Bates modell
75

 med såväl aktiv som 

passiv anskaffning av information, liksom Erdelez´s teori
76

 om att information kan stötas på 

av en slump. Termen omfattar också tanken att information söks i ett socialt sammanhang. 

Det sociala sammanhang som studeras i uppsatsen är det som förstagångsföräldrar upplever 

att de ingår i. 

 

3.4 Levnadssätt och kontroll i vardagslivet- använd i uppsatsen 
 

Savolainens teori möjliggör en undersökning av såväl hur personer ställer sig frågor i 

problematiska situationer men också hur den personliga läggningen i relation till strukturella 

och kontextuella faktorer påverkar möjligheten att söka information. 

 

Den här uppsatsen knyter an till Savolainens teori så till vida att den undersöker vilket 

informationsbehov nyblivna föräldrar har och vilka frågor de ställer sig och hur de sedan går 

till väga för att få svar på dessa, för att kunna återställa ordningen i sina liv. Uppsatsen 

undersöker just vilka faktorer som kan påverka valet av informationskällor. Savolainen ger i 

sin teori flera förslag på faktorer som påverkar val av källor och dessa faktorer blir en grund 

för tolkningen av de faktorer informanterna i föreliggande undersökning anger som orsaker 

till sina val av källor. Teorin kan också ge ett stöd åt uppsatsens frågeställning rörande 

informanternas värdering av den information man funnit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
75 Bates, M. 2002 
76 Erdelez, S. 1999 



17 

 

4. Metod 
 

ELIS-forskning har fått kritik för att i för liten grad redovisa vilken metod som använts.
77

 Det 

är därför extra viktigt att noga ange den metod som används i denna uppsats. För att 

undersöka hur föräldralediga förstagångsföräldrar skaffar sig den information de behöver eller 

får information utan aktivt sökande, och vilken information det är de behöver kommer 

kvalitativa, semi- strukturerade, intervjuer att användas som metod i denna uppsats. Detta 

kommer att kombineras med en observation av en föräldragrupp vid ett BVC. Observationer 

ger direkt tillträde till socialt samspel mellan människor
78

.  

 

En kvalitativ intervju kännetecknas av en närhet mellan intervjuaren och respondenten. Som 

forskare måste man kunna förstå den situation som respondenten, i det här fallet 

förstagångsföräldern, befinner sig i. Detta för att verkligen komma dem inpå livet och få 

användbar information.
79

 Holme och Solvang menar vidare att förförståelse är en 

utgångspunkt för en kvalitativ undersökning. Förförståelsen, eller i förlängningen fördomen, 

är den uppfattning man fått om en företeelse genom erfarenhet eller utbildning.
80

 Också 

Widerberg betonar att det som utmärker en kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av 

intervjupersonernas berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat i fråga. 

Hur respondenten framställer sin förståelse har ett egenvärde oavsett om framställningen 

stämmer med verkligheten eller inte.
81

 Denna tankegång finns också hos Jessica Bates
82

 som 

menar att en berättande och episodisk intervjuteknik som metod är ett bra ramverk för ELIS-

studier. Berättande intervjuteknik går ut på att respondenten själv får uttrycka sina 

erfarenheter och synpunkter, med sina egna ord, genom berättelser och historier. Det är också 

den intervjuade som väljer vad man lägger fokus på genom att välja berättelse ur det dagliga 

livet. Under intervjuns inledningsskede är det extra viktigt att lyssna till berättarens 

formuleringar för att få en förståelse av personens egna erfarenheter och synpunkter om 

forskningsämnet. Enligt Bates har varje berättelse två dimensioner, en kronologisk dimension 

och en kartläggande dimension där attityder och motiv personen har i förhållande till 

berättelsen framkommer. Metoden lämpar sig särskilt väl för intervjuer av personer i 

marginaliserade grupper. Denna mycket fria intervjuform kan kombineras med ett mer 

strukturerat frågeformulär och då i slutet av intervjun. 

 

Denna kombinerade form med frågeformulär, men där det också finns gott om utrymme för 

respondenten att berätta om egna erfarenheter och upplevelser är användbar. Samtidigt skall 

det finnas en möjlighet att leda in respondenten på rätt spår i samtalet igen om det börjar flyta 

ut för långt från ämnet. Genom strukturerade frågor kan svar angående t ex ålder, civilstånd, 

utbildning och yrke fås medan frågor som behandlar val av källor, vilken information man 

söker efter och hur man får tag på det man behöver, kan ges ett friare utrymme. 

Förhoppningen är att genom detta friare berättande som semi-strukturerade intervjuer 

möjliggör, kunna analysera en kartläggande dimension och där kunna analysera vilka 

barriärer som de intervjuade om inte direkt så indirekt visar på genom sitt berättande.  

  

                                                           
77 Bates, Jessica A. 2004. Use of narrative interviewing in everyday information behavior research. Library and 
Information Science Research, s.16, Carey, Robert F. et al. 2001, s.320 
78 Repstad, Pål 2009. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.34 
79 Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt 1997. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s.92 
80 Ibid. s. 95. 
81

 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 16, 66. 
82 Bates, Jessica A. 2004 
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4.1. Urval 
 

I uppsatsen har sju personer intervjuats. Detta antal är stort nog för att ge ett underlag för en 

analys men inte större än att det ryms inom ramen för en magisteruppsats. Antalet lämpar sig 

också för just kvalitativa undersökningar där antalet informanter inte bör vara för stort. När 

svaren blir upprepningar av vad som sagts i tidigare intervjuer är det insamlade materialet 

stort nog. 

 

För att få tag på informanter kontaktade jag ett BVC i närheten. Jag vet, av egen erfarenhet, 

att det där finns föräldragrupper för bl. a förstagångsföräldrar. Samtidigt spred jag ut till 

vänner och bekanta att jag behövde informanter till min uppsats. Vänner och bekanta i den 

egna umgängeskretsen kan fungera som portvakter
83

 och tipsa om föräldralediga 

förstagångsföräldrar de känner. Det senare alternativet visade sig vara mest fruktbart. Här 

uppkom en snöbollseffekt, där bekanta tipsar om föräldrar som blivit intresserade efter att ha 

hört talas om ämnet. Flera i min omgivning gav tips om informanter som kunde tänka sig att 

ställa upp för en intervju.  

 

Carey, McKechnie och McKenzie ger i sin artikel ett exempel på en studie med ett insider- 

perspektiv. En av artikelförfattarna med egen erfarenhet som mamma till tvillingar visade sig 

ovärderlig för att få tag i deltagare till studien men också för att kunna behålla informanternas 

förtroende under studiens gång.
84

 Svårigheten med detta förhållningssätt är att det blir en 

balansgång mellan att själv vara insatt i ämnet, en insider, och att samtidigt få respondenten 

att berätta sin egen unika historia som denne är expert på.
85

 Det sätt som ämnet presenteras på 

och den framtoning forskaren själv har i form av ålder, kön, klass kommer att påverka 

informanterna.
86

 Detta är oundvikligt. Jag kan dock inte se det som något större problem 

eftersom informanterna också bildade sig en uppfattning om mig och påverkas av den vid 

själva intervjutillfället. Det viktiga är att ändå ha en medvetenhet om att en påverkan sker och 

att den kommer att vara ömsesidig.  

 

4.2 Deltagande observation 
 

Jag gjorde en deltagande observation av en grupp för förstagångsföräldrar vid ett BVC. 

Barnmorskan hade frågat samtliga medlemmar om de kunde tänka sig att ha en person 

närvarande som intresserade sig för vilka ämnen som berördes under träffen. Gruppen var 

positiv till min medverkan men ingen kunde tänka sig att delta i en senare intervju. 

Föräldragruppen samlas vid ett antal tillfällen. Jag hade beskrivit min studie för barnmorskan 

vid det aktuella BVC som jag ville besöka. Barnmorskan valde ut en grupp föräldrar som hon 

kategoriserade som ”pratig”. Samtliga föräldrar i gruppen hade barn som var cirka fyra 

månader gamla. Barnmorskan kontaktade samtliga föräldrar i gruppen för att få ett 

medgivande till mitt deltagande. I samband med detta presenterade hon studien för 

föräldrarna. Under gruppens träff antecknade jag de ämnen som uppkom och till vilka källor 

man refererade. Temat för träffen var mat varför detta ämne fick större utrymme än det 

kanske annars skulle ha fått. Det kan också vara så att jag som observatör missat någon fråga. 

Observationen skall alltså ses som ett exempel på vilka frågor som diskuteras, och vilka källor 

som refereras till, vid en gruppträff för förstagångsföräldrar. Vid observationens slut 

garanterade jag att det i uppsatsen inte skulle framgå vid vilket BVC observationen gjorts. 
                                                           
83 Carey R.F. et al. 2001, s.322 
84

 Carey, R. F., McKechnie, L. E. F., McKenzie, P. J. 2001, s.321ff. 
85 Ibid. s. 323. 
86 Widerberg K. 2002, s. 88. 
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4.3 Intervjuer 
 

Intervjuerna tog mellan 40 minuter och en timme att genomföra. Jag tror att en sådan, lite 

längre intervju ger mer utrymme för att få uttömmande svar på frågorna. Informanten får tid 

på sig att fundera kring frågorna och komma på svar under intervjuns gång. Det finns också 

tid att gå tillbaka till en tidigare fråga om informanten vill tillägga något. Att ha gott om tid 

gör förhoppningsvis också informanten mer avspänd och då är det lättare att uttrycka sina 

tankar kring en fråga. Eftersom jag presenterade min undersökning i samband med att jag 

bokade tid med de personer som var intresserade av att delta, var en längre intervju inget 

hinder. Personen som skulle intervjuas visste redan att intervjun kommer att ta lite tid i 

anspråk. Intervjuerna spelades in på band för att jag skulle ha möjlighet gå tillbaka och lyssna 

igen på vad som verkligen sades under samtalets gång. På detta sätt går inte heller tonfall och 

pauser förlorade, dessa kan vara nog så informationsrika. Som stöd gjordes också vissa 

anteckningar under intervjuernas gång. Intervjuerna transkriberades senare för att underrätta 

resultatredovisningen och analysen. De som intervjuades måste kunna känna ett förtroende för 

mig som materialinsamlare. Eftersom jag garanterade respondenterna anonymitet i den 

slutliga redovisningen av materialet måste detta också hållas. 
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5. Resultat och analys 

 

Här kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Kapitlet inleds med en reflektion över 

observationen av en föräldragrupp vid ett BVC. Därefter presenteras informanterna som 

intervjuats i undersökningen.  Detta följs av en presentation och analys av vilket 

informationsbehov förstgångsföräldrarna upplever att de har, hur de söker och använder 

information, vilka faktorer som avgör vilka informationskällor föräldrarna använder och hur 

de värderar den information de får eller skaffar sig. Resultatredovisningen och analysen tar 

sin utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

 

5.1 Reflektioner över besöket vid BVC 
 

Under träffen var det mycket som hände runt omkring, barn skrek, någon ammade och någon 

blandade till mjölkersättning och ytterligare någon gick iväg en stund för att byta blöja. Hela 

tiden rådde ett trivsamt småprat och man diskuterade flera ämnen utifrån frågor som 

mammorna tog upp. Svar på frågorna kom dels från BVC sköterskan men tips kom också från 

mammorna själva. Hanna visar i sin artikel
87

 att det är viktigt med föräldragrupper för 

nyblivna förstagångsföräldrar eftersom de får relevant information och ökad kunskap om 

föräldraskap och barns hälsa men också ökat självförtroende som föräldrar och ett socialt 

nätverk.  

 

Trots att träffen vid det här tillfället behandlade mat var det många andra ämnen som 

diskuterades, vid en sammanställning hela 26 ämnen. Man diskuterade t ex blöjor, barnens 

vikt, föräldraklubbar på nätet, rabattkuponger, solskydd, rutiner, sömn, bad, täppta näsor, 

mjölkskorv och när det är lagom att ta bort liggdelen i barnvagnen. Frågor som relaterade till 

träffens ämne var t ex amning, nappflaskor, portionsstorlekar, kulturella skillnader gällande 

vad barn får äta, om man kan göra egen gröt, hur mycket vatten barnen skall få och om det 

skall kokas föst. Vidare diskuterades i vilken utsträckning moderns kost påverkar barnet, 

liksom alkohol och rökning. Frågorna rörde alltså barnens hälsa, utveckling och omvårdnad 

liksom mammornas egen hälsa.  Det stämmer med de områden, som Nicholas och Marden tar 

upp i sin undersökning, som de områden inom vilka föräldrar har behov av information
88

. 

 

Av de frågor som togs upp under träffen och besvarade BVC sköterskan de flesta cirka 40 %. 

Övriga källor som refererades till var till övervägande del mänskliga kontakter såsom 

släktingar, partner, föräldrautbildning, arbetskamrater och andra människor i omgivningen. 

Cirka 30 % av källorna som refererades till under träffen var personliga kontakter. Räknas 

BVC sköterskan in bland de personliga kontakterna uppgår dessa till 70 %. I Cirka 20 % av 

frågorna refererades till Internet medan tryckt material refererades till i cirka 10 % av de 

uppkomna frågorna. Det var då främst artiklar man refererade till.  TV-dokumentärer, reklam 

och organisationer nämndes vid enstaka tillfällen. 

 

Vid en jämförelse med Nicholas och Mardens undersökning från London kan man se att vissa 

skillnader. Professionella källor som BVC och MVC ses också i deras undersökning som 

viktiga.  Familj och släkt nämndes oftare som informationskällor vid BVC gruppen än i 

Nicholas och Mardens undersökning,
 89

 där vänner var en viktigare informationskälla. Att 

vänner spelade en så stor roll förvånade Nicholas och Marden, men de menade att det kunde 
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bero på att många i deras undersökning hade utländsk bakgrund och därför få släktingar i sin 

närhet. Om deltagarna i föräldragruppen på denhär BVC träffen hade släktingar i sin närhet 

eller inte vet jag inget om. Vid BVC gruppen var Internet den näst vanligaste källan till 

information. Denna källa nämndes inte alls av deltagarna i Nicholas och Mardens 

undersökning
90

. Det kan bero på undersökningens ålder (1998), då Internet var mindre vanligt 

i hemmen, vid den tiden. 

 

5.2 Intervjuer med förstagångsföräldrar 
 

Intervjuerna med förstgångsföräldrar har skett företrädelsevis i föräldrarnas egna hem. I ett 

fall genomfördes en intervju per telefon eftersom barnet blivit sjukt och föräldern senare 

skulle resa bort en längre tid.  Intervjuerna spelades in på band som finns hos författaren till 

uppsatsen. Föräldrarna namngavs, med fingerade namn, i bokstavsordning för att grantera 

informanternas anonymitet. Att de namngavs och inte numrerades beror på att det underlättar 

för läsaren. De intervjuade föräldrarna är: 

 

Anja som är 29 år. Hon har arbetat som lärare, men studerar sedan flytten till Sverige. Hon 

har ett barn som är 7 månader. 

Björn som är 39 år. Han arbetar som forskare. Han har ett barn som är 5 månader. 

Cecilia som är 33 år. Hon arbetar som banktjänsteman. Hon har ett barn som är 5 månader. 

Daniel som är 44 år. Han arbetar som ingenjör. Han har ett barn som är 7 månader. 

Eva som är 29 år. Hon studerar. Hon har ett barn som är 10 månader. 

Fredrik som är 33 år. Han arbetar som mjukvarudesigner. Han har ett barn som är 12 

månader. 

Gerda är 37 år. Hon arbetar som försäkringsmäklare. Hon har ett barn som är 6 månader. 

 

5.3 Förstagångsföräldrars informationsbehov 
 

Intervjuerna inleddes med att föräldrarna fritt fick berätta om något tillfälle då de haft behov 

av information om barn och föräldraskap. Många tyckte det var svårt att komma på något 

konkret exempel.  

 

5.3.1 Förlossning 
 

Såväl Cecilia, Gerda, Eva som Björn berättade att de redan under graviditeten läste böcker 

och tidningar om hur fostret utvecklades vecka för vecka. Något som förstföderskorna i 

Henrikssons och Klahrs undersökning
91

 också gjorde. Cecilia och Björn berättar båda om att 

de fick väldigt mycket information i graviditetens början eftersom deras barn var 

provrörsbarn. Cecilia säger att hon sedan var i ett vakuum och inte orkade med mer 

information under den senare delen av graviditeten. Sedan inför förlossningen behövde hon 

information igen. Många informanter tog upp att ett informationsbehov uppstod runt 

förlossningen och när barnet var nyfött.  Det stämmer väl överens med Savolainens teori om 

”kontroll över livet” där han talar om att man för att återställa ordningen och åter få kontroll 

över sitt liv behöver information
92

. Cecilia säger att förlossningen skrämde henne så hon ville 

vara förberedd men inte för förberedd, så hon skumläste de delar i en bok som handlade om 

förlossningen och frågade sin syster som nyligen fått barn men att ”det inte var en höjdare” 
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eftersom systern haft en mycket svår förlossning. Hon menar att barnmorskan gav mer 

balanserad information. Eva nämner också ett informationsbehov inför förlossningen, men att 

hon tycker att hon fått för mycket information, efter att ha läst den broschyr hon fått vid 

mödravården. Gerda anmälde sig till en profylaxkurs via nätet som hon fick tips om i en 

föräldrar-barn tidning som hon läste under graviditeten. Hon berättar också att hon fick låna 

böcker av kompisar om förlossning, smärta och smärtlindring. Dessa läste hon från pärm till 

pärm. Flera av informanterna har läst någon bok inför förlossningen. Några av informanterna 

nämner inte något informationsbehov inför förlossningen, de intresserar sig för frågor kring 

barnet när det väl är fött, som Björn uttryckte det ”när barnet fortfarande var i magen liksom 

då kände jag inte något större informationsbehov”. Fredrik sökte information om vad gravida 

kvinnor får och inte får äta på nätet. Björn, Cecilia, Eva nämner broschyrer från läkare och 

BVC som värdefulla informationskällor i samband med barnets födelse. Björn nämner en 

broschyr han och hans fru fick på neonatalavdelningen efter att deras barn fötts en månad för 

tidigt. ”Där stod allt som skulle hända den närmsta tiden och om alla prover”. Daniel nämner 

också en broschyr som han och hans fru fick på BB, där det fanns bra fakta om den första 

tiden. 

 

5.3.2 Första tiden hemma 
 

Nästa stora händelse som förälder vilken genererar ett informationsbehov är den första tiden 

hemma. Här har det återigen skett en förändring i vardagen. Återigen kan en koppling göras 

till Savolainens teori om kontroll över livet, där informationssökning blir nödvändig för att 

föräldrarna skall återfå kontrollen i sina liv i denna nya situation
93

. Föräldrarna har nu eget 

ansvar för sitt nyfödda barn. Fredrik säger att han och hans sambo i början frågade om allt. 

Anja berättar att hon kände en oro i början eftersom hon som ny i det svenska samhället hade 

svårt att veta vart hon kunde vända sig med sina frågor, det skapade stress. Att inte veta vad 

man skall vända sig ett bra exempel på en objektiv preferens som Savolainen diskuterar i sin 

teori
94

. Preferensen är en faktor som påverkar sökbeteendet. I det här fallet en objektiv faktor 

där informanten påverkas av det faktum att hon inte känner till vilka informationskanaler som 

finns i det svenska samhället. Hennes levnadssätt har förändrats på mer än ett sätt då hon både 

är nyinflyttad till Sverige och nybliven mamma. En känsla av stress kan ses som en naturlig 

följd av att inte lyckas att skapa kontroll i livet eftersom Anja i det här fallet inte kunde söka 

den information hon behövde. Björn uppskattade de täta kontakterna med BVC i början 

eftersom deras barn var lite skrikit och det skapade oro. Informationen från BVC skapade 

alltså kontroll i livet igen. Flera av föräldrarna upplevde att BVC var viktig informationskälla 

den första tiden. Något som också framkom i Henriksson och Klahrs undersökning
95

.Cecilia 

använde också sin syster som informationskälla. Eva säger att det kändes jobbigt när mannen 

började arbeta igen och hon lämnades ensam med barnet. Hon upplevde att det var skönt att 

ha någon hemma och diskutera med.  

 

5.3.3 Ämnesområden 
 

Föräldrarna ger fler exempel på ämnen inom vilka de behövt information.  Vid en 

sammanställning av de frågor de gett exempel på vid intervjuerna och den deltagande 

observationen framgår att behoven kan sammanfattas till ämnesområden som mat och sömn, 

hälsa och utveckling där vaccinationer diskuteras så ingående att det blir ett ämnesområde i 

sig. Vidare nämner föräldrarna frågor som rör aktiviteter för barn samt konsumtion och 
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ekonomi. Dessa ämnesområden korresponderar väl med Nicholas och Mardens undersökning 
96

som visar att föräldrar framförallt hade behov av information rörande barns hälsa och 

omvårdnad, barns utveckling, beteende samt om skolor och utbildning. 

 

5.3.3.1 Mat och sömn 
 

Fredrik ger exempel på frågor som han behövt information om rörande mat och sömn. Han 

nämner frågor som hur ofta barnet behöver äta, vilka sovtider är normalt och hur länge ska de 

sova. Senare uppkom också frågor kring vad det passar att ge barn att äta. Gerda nämnder 

också sömn och mat som ämnen hon behövt information om, då hennes barn ofta vaknar och 

vill amma på nätterna. Hon nämner också att hon behövt information om amning. Cecilia ville 

veta vad man skall tänka på när man ammar och när barnet skall börja med mat. Flera av 

dessa ämnesområden såsom sömn, mat och amning är frågor som också diskuterades av 

föräldrarna i BVC gruppen. Där diskuterades bl.a. varför man inte bör göra egen barngröt och 

om kulturella skillnader i kosten. Dessa kulturella skillnader nämner också Fredrik som har 

jämfört kostråd för gravida på svenska och norska internetsidor. Anja nämner att hon bl. a 

diskuterat problem med mat och den egna sömnen med sköterskan vid BVC, eftersom hon 

periodvis känt sig väldigt trött. Hon säger och skrattar ”jag frågade henne massor av saker 

samma, samma för jag förstod inte”. Mat och sömn är ämnen som också nämns av föräldrarna 

i Henriksson och Klahrs undersökning
97

, som områden där ett informationsbehov finns. 

 

5.3.3.2 Hälsa och utveckling 
 

Eva säger att något hon pratade med BVC sköterskan om precis i början var barnets navel 

som inte ville läka riktigt. Eva berättar också att det senare har varit mycket prat om barnets 

vikt. Hon själv var egentligen inte så orolig men säger att hon blev orolig eftersom sköterskan 

vid BVC ofta påpekade att barnet måste öka snabbare i vikt. ”Nu har vi rapsolja i allt, till och 

med i gröten”, säger Eva och skrattar. Björn nämner att deras barn hade ont i magen i början 

och det oroade honom och frågan diskuterades med BVC sköterskan. Cecilia har också haft 

frågor om barnet hälsa, där hon nämner problem med magen och skorv, talgskorpor i 

hårbotten. Anja nämner också skorv som något hon behövt fråga om, liksom feber. Skorv 

diskuterades också i BVC gruppen som observerades. Många föräldrar hade fått flera olika 

råd om hur skorv kunde förebyggas och behandlas, vilka de delade med sig av till andra 

föräldrar. Gerda har också behövt information om skorv liksom förstoppning. Hon söker 

mycket information på nätet om t ex barnets utveckling månad för månad. Vid vilken ålder 

det är lagom att börja med sittvagn eller sänka spjälsängen diskuterade föräldragruppen vid 

BVC. Fredrik säger att hans sambo köper många böcker om barn och föräldraskap och han 

brukar slå i dem för att se vid vilken ålder man t.ex. börjar krypa, gå eller prata. Han har också 

haft behov att veta mer om feber, hosta och utslag hos små barn.  

 

5.3.3.3 Vaccinationer 
 

Ett behov av information om vaccinationer återkommer i många intervjuer. Eva har vänt sig 

till BVC med frågor om vaccinationer men hon har också sökt information på Internet i 

frågan. Hon konstaterar att mer ovanliga biverkningar hon läst om skrämt henne och inte var 

något som BVC sköterskan tog upp. Björn nämner vaccination som något han behövt 

information om. Anja och Cecilia har också diskuterat vaccinationer med BVC sköterskan. 

Fredrik är mycket kritisk till informationen han fått i denna fråga och tycker egentligen inte 
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att han fått svar på de frågor han har i ämnet eftersom informationen han fått av BVC och via 

Internet inte alltid stämmer överens. Daniel känner att han har fått för mycket information om 

vaccinationer och säger att han inte riktigt vet vad han skall tro på. 

 

5.3.3.4 Aktiviteter 
 

Fredrik säger att han sökt information om babysim och andra aktiviteter för små barn både på 

nätet men han har också fått tips av bekanta med barn. Just nu söker han och hans sambo 

information om förskolor i närheten av hemmet. Eva har lånat böcker om olika pedagogiska 

inriktningar för öka sin kunskap inför valet av förskola. Också Daniel och Gerda har behövt 

information om simskolor och båda har sökt på Internet och sett anslag på öppna förskolor. 

Anja säger att hon inte haft något direkt behov av denna typ av information men stöter på 

information om barnaktiviteter på flera ställen. De föräldrar som uppgav att de hade ett behov 

av information om aktiviteter var de som hade ett barn som var över sex månader. De 

föräldrar som intervjuades och hade yngre barn liksom i föräldragruppen där barnen var yngre 

än sex månader, diskuterades inte detta ämne alls. Informationsbehovet förändras alltså med 

barnets utveckling. Föräldrarna måste ständigt söka ny information för att återta kontrollen i 

sin vardag.
98

 I Nicholas och Mardens undersökning sa de flesta föräldrar att de hade behov av 

information om skolor och utbildning
99

. Att så många i deras undersökning hade detta behov 

kan bero på att föräldrarna som ingick i den undersökningen hade barn som var upp till fem år 

gamla.  

 

5.3.3.5 Konsumtion och ekonomi 
 

Daniel kände att han behövde information om praktiska saker som var man kunde köpa 

barnvagn och olika modeller som finns. Här gick Cecilia på känsla och tänkte hur hon skulle 

velat ha det om hon var bebis. Daniel gjorde också efterforskningar kring hur 

föräldraförsäkringen fungerar, något som också Cecilia nämner som något hon verkligen 

behövde information om.  Hon säger också hon får för mycket reklam från banker och 

försäkringsbolag i brevlådan. Både Daniel, Eva och Gerda är positiva till reklamen som 

kommer i brevlådan och säger att det är många rabatterbjudanden som de brukar utnyttja. Eva 

säger också att hon får tips på bra produkter i den föräldratidning som hon prenumererar på. 

Där görs ofta jämförande undersökningar av olika produkter. Föräldrarna i BVC gruppen 

tipsade också varandra om klubbar på nätet där man som medlem skulle få olika erbjudanden. 

 

5.4 Förstagångsföräldrars informationsanskaffning och användning 
 

Föräldrarna söker aktivt information på flera sätt. Men alla informanter använde sig också av 

andra sätt att få information. De skummade efter information på t ex. nätet. Alla informanter 

försågs med information från olika håll och flera av dem stötte också på information av en 

slump i olika sammanhang. 

 

5.4.1 Informationskällor 
 

Samtliga föräldrar använder sig av flera källor i sin informationspraktik. De ställer frågor till 

BVC sköterskan och läkare. BVC spelar en central roll i början, med täta kontakter varje 
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vecka den första tiden. Internet används av många både som en källa till problemrelaterad 

information men också till nöjesläsning.  

 

Flera informanter säger att de föredrar personliga kontakter och ger exempel på läkare, 

partner, föräldrar, släktingar, vänner och arbetskamrater, men också mer flyktiga 

bekantskaper som personer de träffar på öppna förskolor och andra grupper för föräldralediga.  

 

Några föredrar att läsa böcker och tidningar, både föräldratidningar och dagspress.  

Andra källor som nämns är telefonrådgivning, bibliotek, anslagstavlor och reklam. Hagström 

påpekar i sin avhandling att föräldrar i dag har ett mycket stort utbud av informationskällor att 

använda sig av
100

. 

 

5.4.2 Söka 
 

Föräldrarna söker aktivt efter information i flera informationskällor. Samtliga informanter 

nämner BVC sköterskan som en mycket viktig källa till information.  Föräldrarna i 

föräldragruppen passade på att ställa frågor om en rad ämnen vid gruppträffen. Gerda ställer 

frågor och använder BVC sköterskan som bollplank till svar hon hittat på nätet och i böcker. 

Om svaren skiljer sig åt fortsätter hon att söka information tills hon hittat något som passar 

henne och hennes barn. Som exempel nämner hon att BVC sköterskan sagt att barnet inte 

behöver äta på nätterna när det är över fyra månader. Gerdas son vaknar ändå cirka fyra 

gånger varje natt och BVC har då rekommenderat att man skall klappa barnet lite i rumpan så 

att det somnar om. Det fungerar inte alls enligt Gerda och hon fortsätter på sitt sätt. 

 

Såväl Björn, Eva och Cecilia som Anja och Gerda föredrar personliga möten som 

informationskälla. De ger flera exempel. Björn vänder sig gärna till BVC och sin partner. 

BVC nämns också av de övriga informanterna. Cecilia diskuterar gärna med sin syster och 

goda vänner och frågar också sin mamma ibland eftersom hon arbetat med barn. Hon 

uppskattar också de täta kontakterna med BVC och läkaren hon träffar där. Det är något som 

Eva instämmer i. Eva umgås också mycket med andra föräldralediga i närheten av sin bostad. 

Hon brukar också fråga sin mamma om råd, om det är något hon tror modern kan veta. Gerdas 

mamma arbetar på en öppen förskola och träffar dagligen små barn och deras föräldrar, därför 

är mamman en person som Gerda ibland vänder sig till. Annars diskuterar Gerda gärna med 

kompisar som har barn. Anja som inte bott så länge i Sverige säger att hon föredrar att prata 

direkt med människor. Hon förlitar sig på BVC, sin mamma som bor kvar i hemlandet och sin 

svärmor, men säger samtidigt att det hon får veta av modern och svärmodern dubbelkollar hon 

med BVC sköterskan. Hon menar också att det känns viktigt att delta i mammagrupper och 

öppna förskolan där hon får kontakt med andra mammor som har haft liknande upplevelser. 

Hon berättar att hon blev lugnad av att en annan mamma berättade att hennes barn också haft 

diare innan det fick tänder.  Den bild informanterna ger av de muntliga källor de använder sig 

av bekräftas av Henriksson och Klahrs undersökning.
101

 

 

Också Fredrik och Daniel som anser att Internet är deras huvudsakliga informationskälla ger 

exempel på personer som ger dem information. Daniel frågar ibland sin mamma om råd. Han 

säger att det ger en bekräftelse på att man gjort rätt. Han skickar också med sin fru frågor till 

BVC. Fredrik säger att hans sambo informerar honom. Bates
102

 säger i sin artikel just att det 
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finns andra sätt, än aktiv informationssökning, att få den information man behöver. I det här 

fallet vad man behöver som förälder. 

 

5.4.3 Skumma 
 
Ett annat sätt att skaffa information enligt Bates modell är att skumma. Man söker då aktivt 

men har inte någon specifik fråga. En sådan funktion kan Internet ha, oavsett om man googlar 

eller faktiskt besöker en föräldrasida. Man letar runt för att se om man hittar något som 

intresserar en. Daniels sätt att skaffa information är till övervägande del att skumma på nätet. 

”… min attityd är väl att jag scannar så att säga och hittar jag något intressant så kan jag spara 

länken… nu vet jag inte om det här är viktigt för mig ännu”. Anja, Fredrik och Daniel nämner 

att det är mycket tyckande och ”såhär gjorde vi” information på föräldrasidorna på nätet. Det 

gör dem frustrerade i de fall de vill ha svar på en specifik fråga. Informanterna ger flera 

exempel på att de skummar efter information, enligt Bates modell
103

. Flera av dem läser 

böcker de köpt eller lånat från pärm till pärm. De vill veta allt. De har ingen specifik fråga de 

önskar svar på utan ser om något intressant dyker upp under läsningen. Eva nämner att hon 

tittat igenom föräldrahyllan på biblioteket och hittat några intressanta böcker om barns 

utveckling, men också om olika pedagogiska skolor eftersom de snart skall ställa barnet i 

dagiskö. På samma sätt läser flera av informanterna föräldratidningar. De läser allt för att se 

om de hittar något användbart. Eva, Cecilia och Gerda nämner alla att de läser 

föräldratidningar regelbundet och är alla prenumeranter på en sådan tidning. Gerda säger att 

hon redan i väntrummet på MVC läste alla tidningar hon kom över. Hon har också följt en 

artikelserie i en dagstidning, som behandlade uppfostran och barn, som hon klippt ut och 

sparat. Eva säger att hon alltid läser hela föräldratidningen, sida upp och sida ner, när den 

kommer i brevlådan, något som också Cecilia gör. 

 

5.4.4 Förses med information 
 

Ett annat sätt att skaffa sig information är enligt Bates modell
104

 att bevaka 

informationskällor. Frågor kanske finns men inget görs inget aktivt för att ta reda på svaret.  I 

stället väntar man på att ett svar skall dyka upp och kan då ta det till sig. Ett exempel på detta 

är de många råd föräldrarna får från olika håll. Här kan en parallell dras till en informant i 

Henriksson och Klahrs undersökning som upplevde att hon fick råd under graviditeten, både 

bra och dåliga, utan att be om det
105

. Samma erfarenhet har informanterna i McKenzies studie
 

106
. 

Alla informanter i föreliggande undersökning nämner informationsbroschyrer från BVC som 

exempel på information de försetts med. De kan handla om den första tiden hemma efter 

förlossningen, mat mm. Föräldraträffarna vid BVC fyller samma funktion. Hit går man och 

får information som förhoppningsvis besvarar frågor man har. 

Fredrik säger att hans sambo förser honom med information. Han skall vara föräldraledig bara 

några dagar efter att intervjun äger rum så hans sambo informerar honom om rutiner t.ex. mat 

och sömn och hur man skall få barnet att somna på bästa sätt. Han berättar också att mor- och 

farföräldrar ofta förser honom med information. Fredrik säger att han lyssnar på råden men tar 

sedan till sig det som verkar användbart. Han säger att hans mamma berättade att han kunde 

äta själv när han var 10 månader. Nu låter de sin son på 12 månader äta själv även om det 

kladdar. Fredrik tror inte att de skulle provat det än om de inte fått veta att det faktiskt går. 
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Han ger också exempel på råd han inte använt, då farföräldrarna tyckt att barnet borde äta var 

fjärde timme i början, något de lärt sig på sin tid men som inte gäller i dag. Björn upplever 

också att den äldre generationen fastnat i den tiden då det hade egna barn, av förståeliga skäl. 

Han menar också att omgivningen överhuvudtaget ger mycket råd, nästan uteslutande 

kvinnor. Han tror att det beror på att barn förr var kvinnans ansvar och man vill genom att 

delge sina erfarenheter visar vilken duktig mamma man var. Han tycker också att han ibland 

blir ifrågasatt som pappa. Både av den äldre generationen då han fått höra ”ska han verkligen 

skrika så där mycket?” och på BVC där han ibland känner sig uttittad eftersom han nästan 

alltid är den enda pappan där. Redan på förlossningen fick han och hans fru råd, ibland olika 

från olika sköterskor. Björn menar att sköterskorna snarare följde sin egen tidigare erfarenhet 

än att de är sampratade. Han känner att hela första året är det här med barn en kvinnlig fråga. 

Cecilia säger också att hon fått en del pekpinnar från mor- och farföräldrar om hur ofta barnet 

skall äta och att det inte är farligt om de får ligga och gråta en stund. De här två ämnena 

verkar vara de ämnen där generationskrockarna blir tydligast. Både Eva och Gerda nämner 

också att deras föräldrar haft synpunkter på hur ofta barnet skall äta och att det är nyttigt att 

skrika en stund. Anja berättar at hon fått vaccinationsråd från sin svärmor som hon valt att 

inte använda.  

 

Förutom vissa råd från mor- och farföräldrar uppskattar föräldrarna ofta råd de får från 

omgivningen. Cecilia och Gerda ger exempel på hur de fått råd av väninnor om hur man skall 

få bort skorv, Anja säger att hon hört av andra mammor att vissa barn lär sig gå innan de kan 

sitta och då kände hon att hon inte behövde oroa sig så för att hennes barn sitter ostadigt. Eva 

ger som exempel att en förälder i mammagruppen tipsat om ett privat dagis med egen kö som 

finns i närheten av hennes bostad. Daniel nämner att hans goda vän gav värdefulla tips när de 

skulle köpa en sulky. De flesta informanterna ger exempel på vänner de fått råd av. Det kan 

vara så att dessa råd känns mer relevanta eftersom de kommer från personer som är föräldrar 

idag, de kommer alltså med aktuella råd.  

 

5.4.5 Stöta på information av en slump 
 

Ett annat sätt att få information är att stöta på den av en slump. Detta sätt att skaffa 

information passar in i rutan ”Vara medveten” i Bates modell
107

. Björn säger att det händer att 

han snappar upp något via medier. Han tror inte att det beror på slumpen utan att man är mer 

uppmärksam på den typen av frågor när man har barn. Han kan inte komma på något bra 

exempel men säger samtidigt at det här med vaccination mot svininfluensan för barn har man 

ju sett överallt. Hans resonemang visar att han också tror att han helt enkelt blivit mer 

medveten om frågor som rör barn nu när han ingår i det sammanhanget, han är förälder. 

Cecilia och Eva tycker att de stöter på information av en slump hela tiden, alltid när de läser 

tidningen ”Vi föräldrar” hittar de saker som de inte tänkt på eller tips på hur man kan göra. 

Men Gerda säger att hon kanske inte tycker att det är en slump eftersom hon ju aktivt valt att 

läsa tidningen. Hon nämner en artikel hon minns om tvåårstrotts som hon hoppas få nytta av. 

Eva berättar att hon fick en bok om föräldraskap av en vikarie på jobbet. Vikarien hade tyckt 

den var bra men höll nu på att rensa sin bokhylla och tog med boken till henne eftersom hon 

var gravid. Alla respondenter ovan är exempel på personer i Erdelez tredje grupp. Personer 

som slumpmässigt stöter på information och vet om det
108

. 

 

Anja säger först att hon inte brukar stöta på information av en slump men kommer sedan ihåg 

att när hon nyligen besökte Dansens hus hittade hon ett anslag om att de hade babyrytmik, 
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som hon nu tänker börja med. Hon skulle kunna representera Erdelez andra grupp, personer 

som ibland stöter på information och ser det som enbart tur. Fredrik och Daniel representerar 

den fjärde gruppen och kan inte komma på något tillfälle då de stött på information av en 

slump och är inte säker på att det alls har hänt
109

. McKenzie upplevde att det kan vara svårt 

för informanter att komma ihåg tillfällen då de slumpmässigt stött på information.
110

 

 

Cecilia säger att mycket sitter kvar som hon lärt sig tidigare och som hon nu har nytta av. Hon 

nämner att hon kommer ihåg sådant hon lärde sig på barnkunskapen i skolan och saker hennes 

mamma har gjort när hon hade dagbarn. Cecilia berättar att hennes man undrade hur hon 

kunde veta hur man badar ett barn när de skulle göra det för första gången. ”Jag bara vet, det 

liksom bara sitter i ryggmärgen”. Ett bra exempel på att få information genom att vara 

medveten i sin sociala kontext.
111

 

 

5.5 Avgörande faktorer vid val av källor 
 

Savolainen
112

fann i sin undersökning att personliga möten föredras av många när man söker 

problemorienterad information medan orienterande information söks i tryckta källor. Det 

finns också många andra faktorer som kan påverka valet av informationskällor. Faktorer som 

föräldrarna nämnde i denhär undersökningen presenteras nedan liksom koppling till tidigare 

forskning. 

 

5.5.1 Förtroende för källor 
 

Föräldrarna återkommer till att de källor de väljer är de källor de har förtroende för. Ett 

exempel på en subjektiv preferens
113

, en faktor som påverkar informationssökningen, men en 

subjektiv sådan. Subjektiviteten framkommer av det faktum at vilka källor som av föräldrarna 

upplevs som förtroendegivande varierar något från person till person. Björn nämner sin fru 

som sin viktigaste informationskälla. ”Hon är väldigt duktig och kapabel så det är ju den 

första informationskällan”, förutom BVC och läkare. Han säger att: 

 

”så i slutändan är min slutsats vad det gäller det mesta liksom att  

hittar man någon man har förtroende för som verkar vara, som har  

sunt bondförnuft helt enkelt, så är det där man hittar egentligen dom  

bästa råden och dåden och informationen i slutändan”. 

 

 

De flesta föräldrarna nämner BVC som ett exempel på en förtroendeingivande källa. 

Henriksson och Klahr fann i sin undersökning att föräldrar ser BB-personal och BVC som en 

förtroendeingivande källa till information.
114

 Björn säger att han har fullt förtroende för 

sköterskan redan från början. Han upplevde att informationen därifrån var tillräcklig och hade 

inget behov av någon information därutöver. Han menar vidare att informationen är lättare att 

ta till sig om den ges på ett öppet och tryggt sätt och han får förtroende för personen. 

Dessutom känns det tryggt om personen är specialist inom sitt område. Här kan en parallell 
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dras till vad Hagström kom fram till i sin avhandling. Hon menar att föräldrar i dag har en 

mycket större tilltro till experter än tidigare generationer.
115

  

 

En källa kan anses som förtroendeingivande om den rekommenderas av en 

förtroendeingivande person. Många av föräldrarna gav exempel på böcker som vänner 

rekommenderat och som föräldrarna sedan läst. Eva och hennes man köpte boken ”Vi skall ha 

barn” redan under graviditeten och hon läste olika avsnitt ur den allteftersom. Cecilia säger att 

hon läste en bok ”Att vänta och föda barn” från pärm till pärm. Att det blev just denhär boken 

tror Cecilia beror just på att hon är sist ut bland vännerna att få barn så hon har haft möjlighet 

att titta i flera böcker hemma hos vänner och flera har rekommenderat just denhär. Gerda har 

också fått tips om böcker av vänner t ex Anna Wahlgrens ”Sova bok” och också lånat böcker 

av kompisar som redan har barn t ex ”Stora Barnboken” och dem har också hon läst ”från 

pärm till pärm”. Daniel berättar att han fått en bok om fadersrollen av några vänner men inte 

läst den. Han säger också att han och hans fru köpte ”Stora barnboken” efter 

rekommendation. Hans fru tyckte den var mycket bra men han själv tyckte att han inte fick 

någon ”aha upplevelse”. Han säger ”de skriver mycket men hittar inte någon kärna”. 

Savolainen skriver i sin artikel
116

 att det är skillnad mellan vad den som söker information 

föredrar och relevansen. Det som styr tidigt i informationssökningsprocessen är vad som 

föredras. Daniel valde att köpa den bok som någon rekommenderade, men i ett senare skede i 

processen när han läste den tyckte han inte att den var särskilt bra, den var inte relevant för 

honom. 

 

5.5.2 Personlig läggning 
 

Flera föräldrar säger sig välja källor där de kan få fakta. Anja säger att hon därför föredrar att 

läsa böcker. Hon har lånat och läst de flesta böcker de har på det närliggande biblioteket om 

barn. Hon föredrar professionella böcker, som hon litar på till skillnad från sidor på nätet. Hon 

ger ett exempel att hennes barn inte äter så bra. Då läser hon hellre en bok om barnmat och får 

fakta, än flera inlägg på nätet av typen ”mitt barn äter inte heller lalala…” . En källa till 

relevant information är enligt Anja böcker.  

 

Fredrik säger sig också vilja ha väl underbyggda fakta för att kunna ta informationen till sig. 

Personen som informerar skall vara kunnig. Om informationen inte passar hans smak väljer 

han bort den och gör det som passar honom och hans barn i stället. Han säger att han t ex har 

hört att barn skall sova tolv timmar var natt, men att hans barn sover betydligt mindre. Då 

väljer han bort den informationen, annars skulle ha behöva oroa sig. Fredrik refererar till 

mänskliga källor i samband med väl underbyggda fakta. För honom är alltså personliga 

kontakter relevanta källor. Vad som anses relevant beror alltså på den personliga läggningen. 

Olika personer har tilltro till och förtroende för olika källor. Savolainen diskuterar personlig 

läggning i en av sina artiklar
117

. Personlig läggning är en faktor som kan påverka valet av 

källor. Björn säger själv att han inte är ”någon sådan där person som går ut på nätet och letar 

jättemycket”. Här ses alltså ett ytterligare exempel på där informationssökningen påverkas av 

den personliga läggningen. Björn säger att han aldrig har letat runt på nätet och t ex jämfört 

priser när han skall köpa något, utan är lite mer den som tar första bästa som verkar bra. 

Cecilia säger att anledningen till att hon läste en bok om förlossningen som en väninna tipsat 

om, och inte sökte på t ex Internet var att hon var lite lat och ville ha koncentrerad information 

som var vedertagen och kontrollerad. Också här spelar den personliga läggningen en roll. 
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5.5.3 Aktualitet 
 

Anja, Cecilia, Daniel, Eva och Gerda diskuterar gärna barn och föräldraskap med sina 

mammor, men det är en balansgång. Samtliga informanter utom Daniel säger också att de får 

pekpinnar och råd från en annan tid av sina föräldrar också i frågor där de inte önskat någon 

information. Flera nämner kommentarer som att det är nyttigt för barn att skrika, det tränar 

lungorna och att de blir inte bortskämda. Mor- och farföräldrarna har också synpunkter på hur 

ofta barnen bör äta och den tidsintervallen överensstämmer inte med föräldrarnas uppfattning. 

Fredrik säger också att hans föräldrar gärna ger barnbarnet sötsaker, något han och hans 

sambo är emot.  

 

Här verkar sättet som informationsutbytet sker på vara en faktor som påverkar valet av källa. 

Då informationen söks, dvs. då föräldrarna ställer frågor till de egna föräldrarna, fungerar 

källan som en förtroendegivande källa. I de fall då råd ges, då förstagångsföräldrarna förses 

med information av de egna föräldrarna ses ofta inte källan som lika förtroendeingivande. Då 

talar informanterna i stället om pekpinnar och förlegade kunskaper. Informationskällorna 

måste alltså komma med aktuell information för att anses som användbara. Hagström säger i 

sin avhandling
118

 om rådgivningslitteratur, att idealen förändras mycket snabbt och 

informationen då snabbt blir föråldrad. 

 

5.5.4 Skrämmande information 
 

Flera av föräldrarna är kritiska till Internet. Nätet uppfattas inte som förtroendegivande och 

några informanter beskriver det som skrämmande. Anja säger att hon undviker att söka 

information om barn och föräldraskap på Internet för att det finns saker som skrämmer henne. 

Hon använder annars Internet i ganska stor utsträckning. Även Eva nämner att Internet kan 

vara skrämmande och ger ett exempel där hon läst om ovanliga biverkningar av vaccinationen 

som sköterskan på BVC inte alls nämnde.  

 

Skrämmande information verkar i det här fallet vara information om ytterligheter. På Internet 

kan föräldrarna läsa sig till allt som kan hända i olika situationer, hur ovanligt det än är. 

Denna möjlighet att överinformera sig gör att de blir medvetna också om ytterst ovanliga 

scenarier. Föräldrarna får också kunskap om olika aspekter av en fråga, som de sedan måste ta 

ställning till . Jag kan tänka mig att det, i det som skrämmer på Internet, finns en rädsla hos 

föräldrarna att välja fel. Insatsen är mycket hög, det egna barnet. Både Fredrik och Daniel 

saknar möjligheten att kunna få ett rakt svar på en fråga. I stället får de mycket och ibland 

motsägelsefull information. 

 

Cecilia och Björn har liknande tankar. De menar att det finns för mycket information, och 

tyckande som Björn kallar det, på Internet. Såväl Cecilia som Björn använder Internet för 

informationssökning om barn i mycket liten omfattning.  Daniel, Fredrik och Gerda använder 

Internet i ganska stor utsträckning men är kritiska till en del av den information som finns där. 

Gerda säger att den i vissa fall är för sensationslysten. 

 

5.5.5 Snabb och lättillgänglig 
 

Hur snabbt informationen behövs är också en faktor som påverkar valet av källa. Men här 

resonerar föräldrarna olika. Fredrik använder Google som huvudkälla i sin 
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informationssökning när det gäller allmänna frågor där det inte är så bråttom med svaret. Han 

tycker att nätet ger en bred information men ser det som ett problem att det inte finns så 

många ”rapporter om att så här är det och varför det är så”. När det är mer bråttom och han 

vill ha snabba svar t ex när barnet är sjukt har han ringt till Vårdguiden och pratat med en 

sjuksköterska. Daniel resonerar annorlunda. Han säger att när det är ”någon sådär akut grej så 

man vill ha ett snabbt svar då är internet ganska bra.” Samtidigt konstaterar han att han senast 

inte hittade något tillfredställande svar på sin fråga utan fick ringa till Vårdguiden för råd. 

Rådet följde han sedan inte eftersom han inte tyckte det var bra. Generellt tycker Daniel att 

man får en mer heltäckande bild på Internet. Daniel tycker att information skall vara något 

man kan ta in ganska snabbt, den skall vara lättillgänglig. Han ger som exempel en hemsida 

som alltid krånglar den slutar han att använda helt, man vet av erfarenhet vilka sidor som 

fungerar. Detta stöder Bates teori om att personer ibland nöjer dig med mindre relevant 

information bara den är lättillgänglig.
119

 Det visar också att Daniel har skaffat sig sökvanor då 

han av erfarenhet vet vilka vägar som fungerar. Vanan blir en styrande faktor i 

informationssökningen. I övrigt använder Daniel nätet till att jämföra olika produkter och 

priser på produkter som skall köpas in till barnet, som barnvagn och barnstol. Han letar också 

efter kampanjpriser och rabatter. Daniels informationssökning är mycket orienterande till sin 

karaktär och i enlighet med Savolainens teori som säger att orienterande information ofta söks 

i tryckta källor.
120

Internet kan räknas hit då det innehåller mycket textbaserad information. 

 

5.5.6 Tid 
 

När informationen behövs kan också vara avgörande för valet av källa. Fredrik säger också att 

han ibland söker information på udda tider och då finns bara nätet att tillgå. Han nämner i det 

sammanhanget att han letat dagis på nätet. Ett bra exempel på då objektiva faktorer, tid på 

dygnet, får styra informationssökningen. Daniel ger exempel på då barnet gråtit på natten. 

Han har då försökt få information via Internet och senare Vårdguiden. Eva har en liknande 

erfarenhet då hennes barn fick feber och hosta på natten. Hon ringde då vårdguiden eftersom 

hon där kan få råd av en sköterska dygnet runt. Hon säger att om hade det hänt på dagtid hade 

hon kontaktat sköterskan vid BVC. 

 

5.6 Värdering av information 
 

Föräldrarna menar i många fall att informationen måste tolkas för att bli användbar. De 

upplever i vissa fall att de får för mycket information, att de blir överinformerade. Andra 

menar att informationsflödet i stället ger en brist eftersom det är svårt att veta vad man kan 

lita på. Vad man litar på beror i många fall på varifrån informationen kommer. Vad man 

värderar som tillförlitlig information påverkas enligt Savolainen
121

 av levnadssättet vilket i sin 

tur påverkas av den personliga läggningen i relation till strukturella faktorer såsom social 

tillhörighet, utbildning och yrke. 

 

5.6.1 Användbar information 
 
Eva och Anja känner båda att informationen de får på BVC är tillfredsställande och 

användbar. Där får de veta det de behöver för att kunna ta hand om sina barn på ett 

grundläggande sätt. Vill Eva veta något därutöver, av rent intresse, läser hon gärna om det i en 

bok eller tidning. Cecilia tycker att hon får användbar information även om det händer att man 
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får samma flera gånger, men då brukar hon säga till. Men ibland säger hon sig ha behov av att 

diskutera samma sak tio gånger och då är det bara bra med upprepning.   

 
Daniel säger att han sökt information om vaccination på nätet och sedan fått andra besked via 

TV. Men säger att i de fallen känns det tryggt att rådgöra med sköterskan och läkare på BVC, 

de är experter och informationen de ger känns användbar. Fredrik uppfattar det också som ett 

problem att det finns så mycket olika svar på samma fråga och tar också han exemplet 

vaccinationer. Han resonerar som så att de råd som överensstämmer i olika källor är troligen 

viktigare än de råd som skiljer sig åt. Han skulle dock önska att BVC kunde ge en förklaring 

något han inte upplever att de kan. Han går nu endast dit då barnet har läkartid, han tycker 

inte att sköterskan kan ge någon relevant information. Hagström fann i sin avhandling om 

pappor att det är vanligt att dagens pappor är kritiska mot sjukvården trots att de annars gärna 

litar till experter
122

.  

 

Björn menar att det i slutändan är han och hans fru som måste avgöra om informationen de får 

är användbar eller inte. De känner sitt barn bäst och vet vad som passar det. Gerda är inne på 

samma linje. Hon menar att man på nätet ibland får råd som skiljer sig från de råd hon får på 

BVC. Då brukar hon diskutera med sin barnmorska men i slutändan välja det hon tycker 

passar henne och hennes barn bäst. 

 
5.6.2 Värderingar 
 

Gerda säger att hon är kluven till informationen på nätet. Hon säger att det ibland kan vara 

skönt att läsa blogginlägg från föräldrar som varit med om samma sak men att hon egentligen 

föredrar att läsa böcker i ämnet. Hon säger att hon börjar läsa det mesta för att se om det är 

något, men om det inte känns seriöst eller om det inte är i linje med hennes värderingar så 

väljer hon bort det. Hon jämför gärna flera källor men väljer som många föräldrar sagt det 

som passar det egna barnet bäst, något också Eva instämmer i.  

 

Gerda återkommer flera gånger till att hon egentligen föredrar böcker. Jag undrar om detta är 

något hon tror att jag som intervjuare vill höra med tanke på den utbildning jag går. Hon visar 

med sitt påstående att hon själv värderar böcker högre än Internet.  

 

Anja tycker att man i Sverige har ett lugnt förhållningssätt till barn. Man kan gå ut fast barnet 

är lite snuvigt. I hennes hemland är det alltid panik om det är något som händer, allt är 

problem och mycket stressigare. Inställningen att det är problem som skall diskuteras lyser 

igenom i intervjun då hon ofta delger problem som krävt information. När det är information 

av mer orienterande slag som aktiviteter för barn inleder hon ofta med ”jag vet inte om det här 

är viktigt”. Det är intressant att informanten ändå tar upp exempel som inte är rent 

problembaserade. Återigen kan det vara så att informanten tror att jag vill ha exempel på 

problemorienterad information, eller att hon själv ser information som just problemrelaterad 

och därför inte vet om exempel på en annan typ av information är viktiga för mig. 

 

Cecilia säger först att hon aldrig sökt information om barn och föräldraskap på nätet. Hon 

berättar sedan något motvilligt att hon nöjesläser lite ibland och säger att hon ibland tittar på 

föräldrar-barn sidor på Internet. Bl. a har hon tittat på namnförslag på nätet. Denna tvekan är 

intressant. Är det så att Cecilia inte räknar nöjesläsning som en form av 

informationsanskaffning, eftersom den inte är problemorienterad, eller är det så att hon 

uppfattar det som om jag som intervjuare bara vill ha exempel på problemområden i min 
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undersökning, dit hon då inte räknar ren nöjesläsning. Jag tolkar det som om Cecilia själv inte 

uppfattar information för nöjes skull som riktigt fin, speciellt inte från Internet. Den kan ha 

lite av skvallerkaraktär. Levnadssättet
123

 påverkar den värdering informanterna lägger i att 

söka information, olika typer av information i olika källor. Hur informanterna värderar 

informationen de skaffar sig, eller får, påverkas också av deras levnadssätt.  

 

5.6.3 Relevant information 
 

Föräldrarna upplever ibland att de har svårt att avgöra om informationen är relevant eller inte. 

Daniel upplever att han i vissa frågor får för mycket information, t ex vaccinationer. Han 

säger att det finns hur mycket som helst att läsa i dagspressen men att alla säger olika. Han 

tycker det är svårt att veta vad som är sant och det skapar en oro. Eftersom Daniel inte 

upplever att han får relevant information i alla frågor skapar det stress eftersom han inte kan 

skapa kontroll i det dagliga livet, vilket är eftersträvansvärt enligt Savolainens teori
124

 Björn 

menar också att det ibland blir för mycket information, han känner sig överinformerad. Han 

kommer återigen in på förlossningen men nämner också, precis som Daniel, media. Han säger 

att det ibland är bättre och stänga av radion och TV. Cecilia säger att hon fått så mycket 

information först under graviditetens början och sedan efter förlossningen eftersom barnet 

kom en månad tidigt att hon nu när hon är hemma bara vill vara mamma. Har hon några 

frågor frågar hon BVC- sköterskan, eller diskuterar med sin syster, men söker ingen 

information utöver det. Fredrik tycker snare att han saknar information. Han menar att 

sköterskan på BVC ger undvikande svar och svar som inte stämmer med det han läst på 

Internet. Han menar att det är ett problem att raka svar på en fråga inte kan ges. 

 

Anja ser det inte som något problem att hon får för mycket information. Hon säger att hon har 

stor fallenhet för att välja ut den information hon behöver och sedan stänga av. Ett exempel är 

alla annonser och anslag om aktiviteter för barn. Hon säger att man inte kan göra allt för det 

skulle stressa barnet utan hon väljer ut något varje vecka. Både Eva och Gerda tycker att de 

vill ha så mycket information som möjligt just i denhär situationen i livet, när det har med 

barnet att göra. Gerda tror att om hon hade fått samma informationsmängd i någon annan 

fråga hade det känts som alldeles för mycket. Nu tar hon till sig så mycket hon kan, sållar och 

slänger hälften. Men hon säger att hon tar emot allt, det kan innehålla något litet frö. Eva 

säger också att hon väljer ut det som passar. Förutom Cecilia som känner att hon fått så 

mycket information under graviditet och förlossning att hon blivit mätt Flera informanter 

upplever att de vill ha mycket information. De vill ha att sålla bland för att hitta det som 

passar dem bäst. De upplever inte alls de olika råden som ett problem utan som en möjlighet 

att välja ut det som passar det egna barnet.  

 

Det skiljer sig mellan informanterna vad de kallar relevant information. Några önskar sig raka 

svar på frågor och besväras av den stora mängd information som finns att tillgå, då den inte 

alltid är samstämmig. Andra informanter föredrar att ta till sig all tillgänglig information och 

sedan välja ut vad som är relevant för dem. Dessa skillnader är ett utryck för informanternas 

olika levnadssätt, där personlig läggning är en faktor som påverkar liksom social och kulturell 

tillhörighet, utbildningsnivå, yrke mm. 
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5.6.3 Lita på information 
 

Anja litar inte på det hon läser på internet och inte på reklam, men säger att råd från en kvinna 

som själv har tre, fyra barn och vet vad hon pratar om kan hon lita på liksom 

det BVC sköterskan säger. Hon vill ha fakta.  

 

Daniel säger att också han litar på BVC- sköterskan eftersom hon jobbar med barn men att 

han inte litar på allt han läser på Internet, en uppfattning Björn delar. Björn nämner också 

kvällstidningar som den källa han litar minst på. Han tycker de har åsikter om allt möjligt 

inklusive barn och barnuppfostran och utger sig för att vara seriösa utan att vara det.  

Gerda säger att hon både litar och inte litar på den information hon får eller skaffar sig. Hon 

menar att informationen säkert är sann men att det tillvägagångssättet kanske inte passar 

hennes barn. Hon menar att man måste göra en kritisk bedömning utifrån den egna 

situationen. Eva är inne på samma tankegång. Hon säger att hon läst om olika metoder för att 

få barn att sova och att hon fått tips från BVC men att det inte är säkert att de råden passar just 

hennes barn. Hon säger också att visst kan man lyssna till råd och läsa om olika varianter men 

sedan måste man själv hitta det som passar det egna barnet. 

 

Fredrik menar att informationen han får generellt sett är dåligt vetenskapligt underbyggd. 

När barnet har prickar vill Fredrik veta varför, inte bara att det inte är något farligt. Läkaren 

vid BVC upplever han ger klarare svar och kan förklara varför vissa undersökningar görs. 

Fredrik har ett stort behov av att få klara svar och en förklaring till varför. Att tolka 

information verkar för honom vara frustrerande. Han tillägger att eftersom BVC sköterskan 

har lång erfarenhet inom sitt yrke så har hon säkert lärt sig något på vägen. Därför kan han lita 

på hennes svar även om de inte är vetenskapligt underbyggda. Låter det hon säger rimligt kan 

han ta det till sig. Rent generellt litar han på kunniga personer.  

 

Cecilia säger att det beror vem som ger informationen om hon skall kunna lita på den eller 

inte. Om det är något medicinskt får man lov att lita på läkaren, men om denne säger att något 

är fel skulle hon vända sig till en ytterligare läkare för en andra diagnos. Detta har hon lärt sig 

sedan hennes man gick med obehandlad cancer i flera år sedan läkare försäkrat att han var 

frisk. Skulle det i stället gälla barnkläder så skulle hon prova sig fram. Internet är hon skeptisk 

till, hon tror att kanske hälften av det som finns där är sant. Hon nämner att det ändå spelar 

viss roll vilka sidor som används, och nämner doktorn.nu som något hon tycker att hon kan 

lita på. Här ses ett exempel på att föräldrar faktiskt söker hälsoinformation på nätet om de 

hittar någon sida de har förtroende för, något som Khoo med flera
125

 antar i sin undersökning. 

Slutligen säger Cecilia att hon inte litar blint på något eller någon utan fattar sina egna beslut. 

 

5.7 Sammanfattning av resultatet 
 

I intervjuernas början när informanterna fritt berättade om tillfällen då de behövt information 

kom alla tillbaka till tidpunkterna för förlossningen och den första tiden hemma med barnet, 

alltså i tider av förändring. 

 

Alla föräldrar använde sig av flera informationskällor för att söka efter den information de 

behövde. De behövde information om mat och sömn, hälsa och utveckling, vaccinationer, 

aktiviteter och förskolor liksom konsumtion och ekonomi. Anledningen till att man föredrar 
                                                           
125

 Khoo, K. et. al., 2008 
  
 



35 

 

olika källor kan bero på en rad faktorer som vilket förtroende man har för källorna, personlig 

läggning, hur aktuell information de har att erbjuda, hur lättillgängliga de är och hur snabbt de 

ger svar. Vidare kan tid på dygnet då informationen söks vara en faktor eller att sökvanor 

uppkommit, men det kan också bero på vilken typ av fråga det gäller. Källor som uppfattas 

som dåligt veteskapligt underbyggda eller rent av skrämmande väljs bort. 

 

Information fås också på andra sätt än aktiv sökning. Flera av föräldrarna skummade böcker 

och tidskrifter efter orienterande information. Också Internet användes på detta sätt. Alla har 

fått råd i en eller annan fråga. Råden tas ibland tacksamt emot, om de ges på ett vänligt sätt 

och känns aktuella. Flera ger också exempel på då råden känts mer som pekpinnar. Flera av 

föräldrarna kan också dra sig till minnes situationer då de slumpmässigt stöt på information.  

Information som föräldrarna säger sig välja bort är sådan som inte känns seriös, är inaktuell, 

men kanske också sådan som ges av en källa som inte är förtroendeingivande. Information 

som inte passar det egna barnet eller egna värderingar kan också väljas bort. Generellt sett 

anser föräldrarna att den information de får är användbar, men några upplever det som ett 

problem att man måste tolka den eftersom det finns få enkla svar. Några upplever att de 

periodvis fått för mycket information och tvingats stäng av, eller åtminstone sålla. Andra 

upplevde periodvis en brist på information av skäl som att man inte visste vad man kan lita på 

eller att man inte visste vart man skulle vända sig med sina frågor. Men föräldrarna är överens 

om att de känner sitt barn bäst och att det är de som i slutändan måste avgöra om de litar till 

informationen de får eller skaffar sig. Som Gerda säger, ”BVC sköterskans favorituttryck, 

sunt förnuft.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

6. Diskussion 
 

Det här kapitlet knyter tydligare an till frågeställningarna och syftet med uppsatsen. 

Rubrikerna kommer att följa frågeställningarna för att det skall vara lättare att se hur dessa har 

kunnat besvaras och resonemangen kring dessa och kopplingen till tidigare forskning. 

Kapitlet kommer också att diskutera nya frågor som framkommit under arbetets gång vilka 

skulle kunna ge förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Förstagångsföräldrars informationsbehov 
 
Förstagångsföräldrar har ett stort behov av information. Enligt Savolainens studier

126
 behöver 

människor information, när de står inför en förändring, för att återta kontrollen över sina liv. 

Detta har förstagångsföräldrarna också visat på ett mycket tydligt sätt. Flera informanter i 

undersökningen får detta behov redan under graviditeten. De säger att de ville veta allt, med 

undantaget av en informant som kände att hon i graviditetens början fått så mycket 

information att hon inte ville ha mer på ett tag. Detta var mer ett konstaterande än ett problem. 

De som ville veta allt läste föräldratidningar och böcker från pärm till pärm. Detta sätt att läsa 

tror jag, visar att man inte har specifika frågor utan vill ta till sig så mycket information som 

möjligt för att förbereda sig för den kommande situationen som förälder. Också förlossningen 

genererar ett informationsbehov. Här har flera önskat sig en viss mängd information men vill 

inte veta för mycket. Jag kan tänka mig att informationsmängden som flera nämner som något 

som kan bli stor är svår att sålla bland när man ännu inte varit med om en händelse, som 

förlossningen. Det kan bidra till att man nöjer sig med mindre information. Senare, som 

förälder, mitt uppe i föräldraskapet kan det vara lättare att sålla. Man tar till sig det som man 

upplever återskapar kontrollen i det egna livet.  
 

När barnet väl är fött upplever samtliga informanter ett stort informationsbehov. Sköterskor 

och läkare på förlossningen, BB och senare BVC blir viktiga informationskällor. Att 

expertkällor är viktiga källor är något som också Nicholas och Marden fann i sin 

undersökning
127

. Ämnen som föräldrarna nämnde att de behövde information om var hälsa, 

amning, sömn, skrik, magproblem, den egna sömnen, vaccinationer och ekonomi. Efter en tid 

ville man också ha information om utveckling, skorv, utslag, mat, barn produkter, aktiviteter 

och dagis. Det verkar alltså som om den första tiden präglas av information om mycket 

grundläggande frågor för att få vardagen att fungera. När den väl gör det kan man vidga sina 

intresseområden och även skaffa sig information om sådant som inte kräver lika snabba svar. 

Detta kan förklara varför BVC av alla i början anses som en mycket viktig informationskälla 

men att flera vid intervjutillfället, då det gått en tid sedan barnet föddes skaffat sig också 

andra källor för sin informationssökning.  

 

6.2 Förstgångsföräldrars informationssökning  
 
Informanterna behöver som diskuterats information i olika frågor. Den information de 

behöver kan fås på flera sätt. Det finns både aktiva sätt och passiva sätt att skaffa sig 

information på. McKenzieföreslår att man använder termen informationspraktik
128

. Detta 

lägger fokus på det sociala sammanhanget i stället för det psykologiska som varit vanligt 

inom ELIS forskning.  Jag menar också att det sociala sammanhang föräldrarna ingår i blir 
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tydligast just då de berättar om de metoderna att skaffa information som finns att tillgå 

förutom att aktivt söka efter den. 

 

6.2.1 Söka information 
 

Det sätt som de flesta informanter gärna berättar om och återkommer till är vad som enligt 

Bates modell
129

 är sökning, de söker aktivt svar på specifika frågor. Att informanterna så 

gärna berättar om detta tror jag beror på att det är vad de själva menar med att söka 

information. De berättar att de ställer frågor till BVC, söker svar på Internet och slår i böcker 

och läser tidningsartiklar. Man ställer också frågor till vänner med barn, föräldrar, släktingar 

och andra i den omgivning man befinner. Det kan vara föräldrar i föräldragruppen eller på 

öppna förskolan. Två informanter nämner sin egen partner som sin viktigaste 

informationskälla.  

 

6.2.2 Skumma efter information 
 

Flera informanter använder sig av det som i Bates modell
130

 benämns som att skumma efter 

information, då alltså inga specifika frågor finns men ändå söker aktivt efter information. 

Detta är vanligt på nätet. Flera föräldrar använde denna metod för at få övergripande eller 

orienterande information. Någon informant använder sig nästan enbart av denna sökteknik. 

Vilket inte alltid är fruktbart. En annan informant som också till övervägande del använder sig 

av internet som informationskälla menar att han har svårt att hitta raka svar på sina frågor. 

Enligt Nicholas och Mardens undersökning är det inte ovanligt att föräldrarna inte hittar den 

information de behöver
131

. En anledning skulle kunna vara att man inte vet vart man skall 

vända sig med sina frågor som en av informanterna i denhär undersökningen nämner. I de 

fallen där informanterna inte hittar vad de söker på nätet, ovan, menar jag att en trolig orsak är 

deras svårighet med att tolka och sålla bland informationen som kan vara en bidragande orsak. 

En hindrande faktor i deras informationssökning. 

 

Tekniken att skumma efter information är också den som många använde sig av under 

graviditeten då de läste allt från pärm till pärm. De sökte då aktivt information utan att ha en 

specifik fråga. Internet inbjuder till detta sätt att söka information och några informanter säger 

att de brukar leta runt på föräldrasidor, ibland för nöjes skull och samla på sig information 

som kan vara användbar. Flera säger att de sparar på denna information för framtida bruk, 

någon har läst och klippt ut en artikelserie för framtida bruk. Att skumma efter information 

verkar fungera för sådan information som man tror man kommer att få användning för i 

framtiden, en tid man ännu inte vet något om och därför inte har specifika frågor om. Man 

känner ändå att man behöver förbereda sig. 

 

6.2.3 Bevaka information 
 
Ett passivt sätt att skaffa sig information enligt Bates modell

132
 är att bevaka den. Man har då 

frågor men är inte i ett så akut behov av ett svar att man söker upp det. Här tror jag att det 

sociala sammanhang föräldrarna finns i är av stor betydelse. Man får råd av omgivningen, 

något alla informanter känner igen sig i. Ibland ger då dessa råd svar på de frågor man har. De 

allra flesta av informanterna menar dock att råden de får ibland är inaktuella och därmed inte 
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användbara. Det är framför allt de som kommer från mor- och farföräldrar. Diskussioner med 

vänner och bekanta som har barn kan också ge föräldrar svar på frågor de bevakar. Hanna 

visar i sin undersökning vikten av föräldragrupper för förstagångsföräldrar för att de skall bli 

en del i ett nytt socialt sammanhang med andra i samma situation
133

. 

 

Föräldrarna berättar också att de förses med information från BVC. Där får de information av 

sköterskan och broschyrer att ta med hem.  

 

6.2.4 Vara medveten 
 
Ett ytterligare passivt sätt att få information enligt Bates modell

134
 är att vara medveten. Man 

är då en del av sitt sociala sammanhang och lär sig av det. En informant hade ett mycket bra 

exempel då barnet skulle badas första gången och hon sa att hon bara visste hur man skulle 

göra efter att någon gång ha sett sin mamma göra det. Som Bates säger
135

 så fås säkert 

övervägande del av vår information på det här sättet. Det är dock svårt att ringa in då 

informationen bara finns där. Ett sätt är att undersöka om föräldrarna upplever att de stöter på 

information av en slump vilket det visade sig vara flera som gjorde. Några av informanterna 

resonerade kring om det verkligen var en slump eller om det faktiskt var så att de var mer 

uppmärksamma på information rörande barn nu när de var föräldrar. Jag menar att det 

naturligtvis är så att de är mer uppmärksamma på det ämnesområdet nu, men det visar ju bara 

att de ingår i det sociala sammanhanget, det som föräldrar. Information som inte berör oss, 

som tillhör ett sammanhang vi inte ingår i kommer vi inte att se eftersom den för oss är helt 

ointressant. 

 

6.3 Avgörande faktorer för val av källor 
 

 Savolainen nämner att faktorer som kan påverka valet av källor är tillgänglighet, 

tillförlitlighet, lätthet att förstå informationen och att använda den.
 136

 Flera faktorer som 

påverkar valet av informationskällor har framkommit i studien. Flera respondenter säger att de 

föredrar källor som snabbt kan ge ett relevant svar. Det intressanta är att det sedan skiljer sig 

avsevärt mellan informanterna vad de uppfattar som en relevant och lättillgänglig källa. En 

informant nämner Internet som en lättillgänglig och tillförlitlig källa medan en annan 

informant väljer bort Internet till förmån för telefonrådgivning gällande samma fråga. Vem 

man är som person kan alltså också vara en faktor som påverkar valet av källor. Det visar sig 

också i det faktum att några informanter avstår från att söka information relaterad till barn och 

föräldraskap på Internet, eftersom de upplever delar av informationen där som skrämmande. 

Jag tror det kan bottna i en rädsla för att välja att lita till fel information.  

 

En ytterligare faktor som påverkar vilken källa man använder är vad det är för information 

man behöver. Detta resonemang ges stöd av Savolainens teori som säger att 

informationssökning är situationsbunden och beroende av sin kontext
 137.

 Savolainen visar i 

sin empiriska studie att orienterande information helst söks i tryckta källor medan muntliga 

källor föredrogs vid problemspecifik information
138

. Man kan se en parallell i att många 

informanter läste böcker och tidningar under graviditeten för att orientera sig, medan BVC 
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och andra muntliga källor föredras av föräldrarna sedan barnet fötts. Då har man mer 

problemspecifika frågor. 

Vad som anses vara lättillgänglig information kan skilja sig från person till person. Källor 

värderas efter om man är bekant med dem och om de har visat sig användbara vid tidigare 

tillfällen, man skaffar sig vanor i sitt sätt att söka
139

. Detta stämmer bra in på informanterna i 

denna undersökning. Några använder sig av internet vid sin informationssökning. De säger att 

internet ger en bred bild och att de hittar mycket information. De upplever att de får den 

information de behöver. Samtidigt ger de flera exempel på då de inte hittat relevant 

information. Deras vana, som kanske är omedveten, att nästan enbart använda Internet som 

informationskälla, kan i vissa fall vara en barriär. Andra informanter föredrar böcker, där de 

upplever att de får de svar på frågor de behöver och har helt valt bort Internet. Två av 

informanterna nöjer sig dock inte med att få ett svar på sina frågor. De har utvecklat en annan 

typ av vana i sitt sätt att söka. De söker fram flera svar som de sedan jämför och gärna 

diskuterar med BVC- sköterskan.  Det verkar vara ett problem att använda sig av för få 

informationskällor, det minskar chanserna att faktiskt hitta svar på sina frågor, eller 

åtminstone et svar som passar de egna värderingarna. 

 

Andra faktorer som påverkar valet av källor kan vara tiden. En informant nämner att han 

gärna söker på udda tider och då är internet den källa som är mest tillgänglig. 

Att vara ny i det samhälle man lever i är också en faktor som spelar roll. Man blir då hänvisad 

till de informationskällor man känner till och är beroende av dessa. Ger de inte 

tillfredställande svar har man ingen möjlighet att återfå kontrollen i det egna livet. 

 

6.4 Värdering av information 
 
Alla informanter menar att råd och information från experter litar de på. När föräldrarna talar 

om experter är det ofta med syftning på BVC-sköterskan och läkare. Det kan också vara 

författaren till en bok eller en artikel. Jag menar at man till gruppen experter nog också bör 

räkna släktingar, vänner och bekanta vilka rådfrågas ibland. Jag tror inte denna grupp skulle 

nämnas om föräldrarna tillfrågades om vilka experter de litar till. Jag menar dock att just det 

faktum att föräldrarna litar till deras råd ger dem expertstatus. Men relationen man har eller 

får med experterna spelar också en roll i hur man värderar den informationen de ger. Som 

Savolainen menar så är informationssökning kontextbunden
140

 så om man inte får bra kontakt 

är det svårare att ta till sig informationen personen har att ge, trots att denne är expert på sitt 

område. Detta kan vara en orsak till att någon av informanterna inte upplevde att han får 

någon relevant information på BVC, trots expertkunskaper hos sköterskan. 

 

Det kan också vara det motsatta förhållandet. Relationen kan vara god men man upplever inte 

att det finns någon grund för det som förmedlas. Ett tydligt exempel är alla råd och i vissa fall 

pekpinnar föräldrarna upplevde att de fick av de egna föräldrarna och svärföräldrarna. Dessa 

råd ansågs som så inaktuella att de inte var användbara. 

 

Alla informanter kunde också ge exempel på information de inte litar på. De gav exempel på 

sensationslystna texter, dåligt skrivna texter och reklam. Några nämnde också texter som 

förmedlar ett ”tyckande” och saknar vetenskaplig grund. 
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Flera informanter upplevde att de periodvis får stora mängder information. Det varierade dock 

hur man såg på detta fenomen. Några tycket inte alls det var något problem då de bara sållade 

ut det de behövde. Andra blev utmattade av all information och tog en paus i sin 

informationssökning, medan ytterligare andra blev frustrerade och inte visste hur de skulle 

sålla. Det framkom också situationer då informanter upplevt en brist på information skapar 

stress. För att få kontroll i sitt liv i den nya situationen måste man alltså kunna förhålla sig till 

informationen så till vida att man vet vart man skall få tag på den men också hur man skall 

sålla för att inte drunkna i den. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 
 
Arbetet med uppsatsen har gett en bild av förstagångsföräldrars informationsbehov och 

informationspraktik liksom visat på faktorer som spelar roll vid valet av informationskällor 

och hur man värderar den information man får. Under arbetets gång har nya aspekter 

framkommit som skulle vara intressant at undersöka vidare. 

 

Det skulle vara intressant att jämföra kvinnors och mäns informationsbehov under graviditet 

och den första tiden efter barnets födelse. Jag har sett en tendens till att kvinnor orienterar sig 

i ämnet barn och föräldraskap redan under graviditeten och sedan också söker information 

inför förlossningen, vilket inte männen i undersökningen gjort. Det empiriska materialet är 

dock alltför litet för att kunna dra några slutsatser kring det. Därför skulle en större 

jämförande undersökning vara av intresse. 

 

En annan fråga jag har börjat fundera över under arbetets gång, är vad människor lägger för 

värderingar i ordet information. Jag såg i undersökningen exempel på att informanter antog att 

det var problemrelaterad information jag var ute efter, något jag aldrig påstått. Information de 

sökt för nöjes skull eller bara av ren nyfikenhet berättade de om med brasklappar som ”det 

kanske inte är viktigt”, eller ”det var problem du ville höra om”. 

En annan informant ville knappt erkänna att hon läst på en föräldrasida på nätet för nöjes 

skull. Vad är det som gör att viss information antas vara av högre intresse och vikt i 

undersökningar. Den frågan skulle jag tycka det var intressant att undersöka. 

 

Pappors kritik mot sjukvården som några informanter visade prov på och som också har stöd i 

Hagströms avhandling är en intressant fråga. Vad kan den bero på? En pappa var inne på att 

barn och föräldraskap den första tiden är en kvinnlig sfär där män inte riktigt passar in. Kan 

detta resonemang kanske ha kopplingar till pappornas kritik riktat mot sjukvården. En 

intressant fråga som bör utvecklas. 
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7. Sammanfattning 
 

Som nybliven förälder har man ett stort behov av information. Genom min studie vill jag 

belysa förstagångsföräldrars informationsbehov och deras informationspraktik d v s hur de 

skaffar sig information, aktivt eller passivt och i vilka sammanhang det sker. Som ett led i 

undersökningen har följande frågeställningar formulerats: 

 

 – Vad har förstagångsföräldrar för informationsbehov? 

 

– Hur skaffar och använder förstagångsföräldrar information? 

 

– Vilka faktorer avgör vilka källor man använder? 

 

– Hur värderar man informationen man får/skaffar sig? 

 

Föräldrarna som ingår i undersökningen har alla fått sitt första barn under det senaste året och 

har förändringen i färskt minne. De har heller ingen tidigare kunskap om barn och 

föräldraskap att falla tillbaka på, utan kan antas ha ett stort informationsbehov. 

 

 Kapitlet tidigare forskning inleds med diskussioner om föräldrarollen och följs av ett avsnitt 

om informationsbehov och informationskällor som föräldrar använder sig av och sedan följer 

ett avsnitt med litteratur som diskuterar faktorer som kan påverka valet av 

informationskanaler. Jag har här använt forskning av Nicholas och Marden, Henriksson och 

Klahr och McKenzie som alla forskat kring föräldrars informationsbehov
141

. Vidare har ett 

antal artiklar använts av bl.a. Erdelez, Hanna, Khoo, Savolainen som har anknytning till 

ämnet
142

. Kapitlet avslutas med att avsnitt om begreppet ELIS där ett antal artiklar 

presenteras
143

. 

 

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är Bates
144

 integrerade modell för 

informationssökning. Med informationssökning menas här i enlighet med Bates modell både 

aktiv och passiv sådan varför termen informationspraktik är att föredra något som också 

McKenzie 
145

förespråkar. I modellen finns fyra varianter för informationsanskaffning; att 

söka, skumma, bevaka och vara medveten. Som ett komplement finns Savolainens teori om 

”levnadssätt” och ”kontroll över livet” med. Teorin möjliggör en analys av hur personer 

ställer sig frågor i problematiska situationer och faktorer som påverkar detta. 

 

Metoden som använts är kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sju förstgångsföräldrar.  

Dessa kompletterades med en deltagande observation av en föräldragrupp vid ett BVC, där 

anteckningar om vilka ämnen som diskuterades och till vilka källor man refererade gjordes. 

Detta för att knyta an till den sociala kontext i vilken förstagångsföräldrar befinner sig. 

 

Det visade sig i undersökningen att flera informanter sökte orienterande information redan 

under graviditeten och då främst i tryckta källor. Man ville under denna period veta allt. 

Också förlossningen var en situation då det fanns ett uttalat informationsbehov. Nästa tillfälle 

som föräldrarna nämner är första tiden efter barnets födelse. Då upplevde samtliga 

                                                           
141 Nicholas, D. & Marden, M 1998, Henriksson, F. & Klahr, A. 2004, McKenzie, P.J. 2002 
142 Erdelz, S. 1999, Hanna, B. 2002, Khoo, K. et al. 2008, Savolainen, R. 1995b, 2008 
143 Bates, M. 2002, Carey, R.F. et al. 2001, Savolainen, R. 1995b 
144 Bates, M. 2002 
145 McKenzie, P.J. 2002 
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informanter ett stort informationsbehov. BVC var under denhär perioden den viktigaste 

källan. De flesta fortsätter att ha muntliga källor som den typ av källa man föredrar medan 

någon i stället föredrar internet. 

 

Informanterna berättade gärna om tillfällen då de sökt information aktivt. Det kunde röra sig 

om frågor om sömn, mat, vaccinationer, utveckling, hälsa, aktiviteter, konsumtion och 

ekonomi. Flera skummade också efter information. Det var den vanligaste formen av 

informationssökning under graviditeten. Senare skummar man på nätet efter information som 

kan bli användbar, eller på hyllorna i biblioteket eller i böcker. 

 

Mer passiv informationsanskaffning som att bevaka information kunde alla informanter känna 

igen sig i. Alla upplevde att de försetts med information av t ex BVC men också av andra 

personer i omgivningen, då i form av råd, mer eller mindre användbara. Att slumpmässigt ha 

stött på information genom att bara vara medveten kunde inte alla informanter känna igen sig 

i. Några resonerade också om det verkligen var en slump eller bara en ökad medvetandegrad i 

den nya kontexten. 

 

Informationssökning är kontextberoende det visar de faktorer som påverkar valet av 

informationskällor. Informanterna fördrog information från experter men menade samtidigt 

att den personliga relationen man får med personen är lika viktig. Valet av källa var också 

beroende av vilken typ av information man sökte och hur pass snabb och lättillgänglig 

informationen var. Personlig läggning och ett skapat vanemönster är ytterligare faktorer som 

spelar roll. Liksom kunskap om vilka källor som erbjuds liksom tider då informationen söks. 

 

Samtliga informanter ansåg att de får användbar information men i perioder i stor mängd som 

man då måste förhålla sig till. Hur man gör det skiljer sig åt bland informanterna. 

Informanterna gav också exempel på information de inte kunde lita på. Gemensamt för den 

var att den inte ansågs trovärdig och inte var vetenskaplig. De källor som nämndes i detta 

sammanhang var internet, kvällspress och reklam. Några menade att informationen på Internet 

kunde vara skrämmande och valde därmed bort den. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att föräldrarna visar en relativt homogen bild av sitt 

sätt att aktivt och passivt söka och använda information. Samtliga använder sig av flera källor 

om än i något olika omfattning. Alla nämner ungefär samma områden inom vilka de behövt 

information. Med undantag av att slumpmässigt stöta på information kunde alla identifiera sig 

med samtliga delar av Bates modell över informationspraktik. Flera faktorer som avgör vilka 

källor man använder nämns. Här skiljer informanterna sig åt något, vilket kan förklaras med 

att de skaffat sig individuella sökvanor och den personliga läggningen. Informanterna har 

också olika sätt att klara av stora mängder information eller i något fall också brist på 

information. Båda företeelserna kan skapa stress och problem med att återskapa kontrollen i 

det egna livet. 
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

  

Ålder? 

 

Kön? 

  

Yrke? 

  

Civilstånd? 

  

 Kan du berätta om ett tillfälle då du behövde information om något som rör ditt barn eller 

föräldraskap? 

Hur gick du till väga för att skaffa dig den? 

Varför gjorde du just så, tror du? 

Fick du tag på det du behövde? Direkt, senare? 

 

Frågeställning 1 Vad har föräldralediga förstagångsföräldrar för informationsbehov? 

 

Kan du ge fler exempel på sådan du behövt ta reda på rörande barn och föräldraskap?  

 

Frågeställning 2 Hur skaffar och använder förstagångsföräldrar information? 

 

Hur går du tillväga för att ta reda på sådant du behöver veta rörande barn och föräldraskap? 

Vart vänder du dig när du behöver ta reda på något rörande barn och föräldraskap? Varför just 

hit?  

Händer det att andra förser dig med information? Hur kan det gå till? Ge exempel. 

Händer det att du stöter på information av en slump? I vilka sammanhang? Var? Är det 

vanligt förekommande? 

 

Frågeställning 3 Vilka faktorer avgör vilka källor man använder? 

 

Hur resonerar du kring att välja eller välja bort information? 

Vad gör att du väljer viss information framför annan? 

Vilka faktorer kan påverka ditt val? 

Vad kan det bero på att du väljer att strunta i viss information? 

Kan det vara beroende av situationen? Ge exempel 

 

Frågeställning 4 Hur värderar man informationen man får/skaffar sig? 

 

Är informationen du får, skaffar dig, stöter på användbar, vad du behöver? 

Få du tag i den information du behöver? 

Händer det att du inte hittar den information du behöver? Ge exempel 

Upplever du att du får för mycket information? Om så, ge exempel 

Litar du på den information du får? 

Spelar det någon roll varifrån informationen kommer, om man kan lita på den eller inte? Ge 

exempel. 

 

  
 


