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Abstract: The rapid technological development of the media and the Internet has 

brought new ways to communicate and socialize. Social media is an 

undeniable force with its fast, simple and informal communication style 

and health care today is a relatively new concept to convey health 

information through social networks. This provides opportunities for 

various healthcare organizations to market themselves and pass out 

health information but also the responsibility of the challenges and risks 

related to information posted, the organization's reputation, privacy 

risks and personal integrity. The thesis intends to explore how the BVC 

perceive this form of forums regarding obstacles and opportunities and 

what they think about Facebook as a communication channel for 

communicating health information to parents. The aim was also to 

investigate how the BVC through social media can contribute their 

dedication and skills on Facebook and how BVC feel they can support 

parents through Facebook. Semi-structured interviews were conducted 

with four different health care activities and then transcribed. Based on 

theory and empirical sections were then made comparisons to find 

similarities and differences. The analysis was based on various themes 

in the interview guide. The results show that health care businesses do 

not see any disadvantages to a Facebook page about good review held 

and inappropriate posts will be deleted. Questions of a personal nature 

and the treatments are prohibited due to patient confidentiality. It´s 

important for healthcare businesses to market themselves. The 

Facebook page is used as information on which the BVC nurse 

demonstrates the commitment by informing and encouraging 

participation in parent groups and lectures on the BVC. It´s considered 

important to be on Facebook today where the majority of the audience 

are today. 

Nyckelord:  Sociala medier, Facebook, BVC, eHälsa, föräldraskap, interaktiv 

kommunikation, information, marknadsföring. 
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1. Inledning 
Den snabba tekniska utvecklingen av media och internet har medfört nya sätt att kommunicera och 

umgås. Carlsson (2010), författare och rådgivare, anser att sociala medier erbjuder nya tillfällen 

för företag och verksamheter att synas, kommunicera, skapa konkurrens och kundrelationer. Det 

är ett relativt nytt sätt för företag och organisationer att få fram den information de vill nå ut med. 

För de organisationer som bestämmer sig för att använda sig av sociala medier kan det innebära 

utmaningar och risker men det finns även stora möjligheter (Carlsson, 2010, s.46-48). Facebook 

är ett socialt nätverk som funnits med sedan 2004 och är en av de största tjänsterna bland dagens 

sociala medier som har 936 miljoner besökare dagligen över hela världen (Facebook, 2015) där 

organisationer och företag kan kommunicera och interagera med sina kunder.  

För hälso- och sjukvården idag är det ett relativt nytt koncept att förmedla hälso- och sjukvårds-

information via sociala nätverk. Enligt Chilvers (2011) skolsköterska, är det en betydande 

möjlighet för olika vårdorganisationer att marknadsföra sig och förmedla sitt hälsobudskap. 

Backman, Dolack, Dunyak, Lutz, Tegen, Warner och Wieland (2011), chefer inom hälso-

information, anser att sociala medier har blivit en obestridlig kraft med dess snabba, enkla och 

informella kommunikationsstil. De menar dock att det medför ett ansvar för hälso- och 

sjukvårdsorganisationer med utmaningar och risker gällande tydlighet i information som läggs ut, 

organisationens anseende, sekretessrisker och den personliga integriteten. Heide, Johansson och 

Simonsson (2012,s.243), docenter, anser att vem som helst kan sprida uppfattningar och tankar 

kring verksamheten både internt och externt och det kan gälla negativa upplevelser. 

Utöver det traditionella mötet ansikte mot ansikte på vårdcentralen eller mottagningen behöver 

idag vårdpersonal kommunicera med patienter på andra sätt. Det finns numera ny teknologi som 

benämns eHälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) där fokus sätts på hälsa som effekt av 

omvårdnad och med hjälp av digital teknik. Det är viktigt att vårdpersonal håller sig informerade 

och rustade inom detta område för att möta dagens utveckling. eHälsa omfattar all användning av 

informations- och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg. Enligt (WHO, 2011) gäller 

denna kommunikation mellan människor i sociala medier, datorplattor, smarttelefoner, sms, mms 

och molntjänster. Den digitala tekniken vid kommunikation skiljer sig åt beroende på vilken 

teknisk lösning och form som används (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Enligt Dr Miles, Carlson & Brunssen (1999) söker många idag hälso- och sjukvårdsinformation 

på internet men många vill också ha informativt stöd. Niela-Vilén, Axelin Salanterä & Melender, 

forskare, har i sitt vetenskapliga arbete kommit fram till att föräldrar är aktiva användare av 

internet och många av dem efterfrågar råd och stöd i sitt kommande eller nyblivna föräldraskap i 

ett socialt nätverk (Niela-Vilén, Axelin, Salanterä & Melender, 2014). Ett forum för kunskap där 

föräldrar tillhandahåller och får information trots geografiska avstånd eller tidsbrist.  

Fokus i den här uppsatsen kommer att ligga på användningen av sociala medier på 

Barnavårdscentraler (BVC) och hur interaktion och kommunikation sker mellan vårdpersonal och 

föräldrar på Facebook. Genom att undersöka några olika BVC-mottagningars sidor på Facebook 

får jag en bättre förståelse för hur vårdpersonal på BVC upplever denna form av 

kommunikationskanal och vilken effekt de uppfattar att den har på deras målgrupp nyblivna 

föräldrar eller föräldrar som väntar barn. Forskning om denna form av kommunikationskanal kan 

bidra till att ge vägledning för vårdgivare att kommunicera effektivt inom sociala medier med sin 

målgrupp. Undersökningens resultat kan vara till nytta för mottagningar som ännu inte startat upp 

någon sida på Facebook än och även för andra vårdgivare, då förståelse för denna form av 

kommunikationskanal kommer att öka. 
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1.1 Bakgrund  

Khan, Swar och Lee (2014) forskare, beskriver sociala mediers unika egenskaper som öppenhet, 

delaktighet och delning. Dessa är viktiga för samverkan mellan myndigheter och medborgare och 

ger nya verktyg att föra dialog, engagera och kommunicera med sin målgrupp. Khan, Swar och 

Lee (2014) påpekar att det medför inte bara fördelar med användning av sociala medier utan även 

risker i samband med integritet och säkerhet. Backman, Dolack, Dunyak, Lutz, Tegen, Warner & 

Wieland (2011) menar att risker med sociala medier kan gälla information, organisationens rykte 

och frågor som rör enskilda personer eller personuppgifter. 

De senaste decennierna har svensk hälso- och sjukvård genomgått stora strukturella förändringar. 

Idag finns det p.g.a. av vårdvalet många nya vårdaktörer som ger ökade valmöjligheter och i och 

med detta förväntas vårdtagare ta ökat ansvar för egen hälsa och vård. Digitala tjänster används 

idag för att ge stöd för denna utveckling och underlätta kontakt och kommunikation med vården. 

All hälso- och sjukvårdsinformation som idag finns på nätet och som även benämns som eHälsa 

påverkar dagens hälso-och sjukvård och gör att sjuksköterskor ställs inför nya krav och uppgifter. 

De har en viktig roll när det gäller såväl utveckling av eHälsa inom såväl hälso- och sjukvårdens 

organisation som inom omsorgens verksamhetsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). För 

att leverera vård av högsta kvalitet för hälsa och välbefinnande för människor och samhälle i övrigt 

blir informations- och kommunikations-teknik (IKT) allt viktigare. eHälsa omfattar all användning 

av informations-och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård, 

omsorg, egenvård samt den interaktion som vården har med patienter, närstående och övriga 

intressenter (EU Commission, 2015). Enligt E-delegationen (2010) är det viktigt att myndigheter 

som har valt att använda sig av sociala medier hanterar dessa enligt de författningar som måste 

följas. Myndigheter måste följa vissa riktlinjer och vårdpersonal är skyldiga att hålla sig till normer 

när det gäller etiskt och yrkesmässigt uppförande i alla interaktioner på sociala medier. 

Professor Bost, Cox, Burchina och Payne (2002) beskriver i sin artikel nyblivna föräldrars 

upplevelser av tidspress med en ny livssituation. Via en digital tjänst som är oberoende av tid och 

plats menar de att en vårdorganisation kan bli relevant för denna målgrupp där de kan ge utlopp 

för sitt intresse och engagemang. Enligt Miles, Carlson och Brunssen (1999) vill föräldrar gärna 

dela sina erfarenheter och ta emot information från andra föräldrar men de vill också söka 

information och få råd från professionella t.ex. sjuksköterskor som kan ge informativt, emotionellt 

och instrumentellt stöd eftersom de har kunskap och kompetens. 

BVC har som uppgift att erbjuda insatser, stödja och ge råd till föräldrar för att främja barns hälsa 

och utveckling och förebygga ohälsa hos barn. Genom sociala medier och Facebook kan 

information som härrör sig från det nationella barnhälsovårdsprogrammet genom denna 

kommunikationskanal nå ut till föräldrar. Socialstyrelsen hade fram till 2008 styrdokument för 

barnhälsovårdens verksamhet men det upphörde att gälla 2009 (Rikshandboken Barnhälsovård, 

2015). Det nya barnhälsovårdsprogrammet visar verksamhetens bredd med insatser till alla och 

riktade insatser till alla vid behov. Det lyfts fram viktiga perspektiv utifrån barnet och dess familj 

när det gäller barnets hälsa, utveckling och livsvillkor. Det har även med barnkonventionen att 

göra, etik, jämlikhet, genus samt förändringar i samhällsutvecklingen. Programmet klargör vikten 

av att skapa hälsofrämjande möten, att göra barn och föräldrar delaktiga, att arbeta i team och 

samverka, att vara uppmärksam och ge stöd till barn och familjer med behov. Det tydliggör också 

vikten av att beakta barnets skydds- och riskfaktorer. Barnhälsovården ska möta barn och deras 

familjer eftersom de har olika behov och beroende av dessa behov behöver barnhälsovården arbeta 

mer riktat t.ex. genom flera hembesök och uppföljande hälsoundersökningar. Vidare betonas 

vikten av samarbete med socialtjänsten, barnsjukvård, förskolan, barnpsykiatrin och tandvården 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2015). 
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1.2 Problemformulering 

Det har via de sociala medierna öppnats helt nya arenor för kommunikation och dialog för 

hälsoorganisationer där de på ett enkelt sätt kan kommunicera med medborgare ute i samhället. 

Detta leder till nya möjligheter då dessa organisationer kan synas och visa vilka de är och nå ut 

med sitt budskap.  

Flera vårdgivare har idag startat Facebooksidor för att interagera med sin målgrupp och med 

medborgare, både inom den offentliga sektorn och privata sektorn. Khan, Swar & Lee (2014) anser 

att det finns många fördelar med användningen av sociala medier inom den offentliga sektorn men 

också en del risker som skapar oro och skepsis hos anställda och detta i samband med integritet 

och säkerhet. Vårdpersonal är skyldiga att hålla sig till de etiska regler som finns för sin profession 

i alla interaktioner med medborgare och det är viktigt att skydda varje individs integritet och 

sekretess i alla former av kommunikation som kan vara skriftlig, verbal, e-post eller via online-

diskussion. 

Många söker idag hälso- och sjukvårdsinformation på internet men många vill också ha support. 

Forskning visar att föräldrar är aktiva användare av internet och många av dem efterfrågar råd och 

stöd i sitt kommande eller nyblivna föräldraskap i ett socialt nätverk.  

Det har forskats i olika branscher och länder när det gäller anställdas upplevelser av sociala media. 

Dock saknas det forskning beträffande personal som arbetar inom barnhälsovården och deras syn 

på sociala medier som kommunikationskanal. 

Jag avser att undersöka hur BVC ser på denna form av forum när det gäller hinder och möjligheter 

samt vad de anser om Facebook som kommunikationskanal när det gäller att förmedla 

hälsorelaterad information. Jag kommer i den här uppsatsen att undersöka några olika 

vårdverksamheter där BVC ingår som en av verksamheterna. Detta för att få en bättre förståelse 

för hur BVC ser på denna form av kommunikationskanal och vad de vill uppnå med forumet. 

Forskning om Facebook som kommunikationskanal kan bidra till att ge vägledning för vårdgivare 

att kommunicera effektivt och utveckla starkt digital professionalism. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka vilka hinder respektive möjligheter som personal på BVC uppfattar med 

sociala medier avseende kommunikation på Facebook. Syftet är också att undersöka vilken 

betydelse sociala medier har för BVC när det gäller hantering av hälsorelaterad information till 

blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. 

Frågeställning: 

1. Vad uppfattar BVC som hinder respektive möjligheter med sociala medier avseende 

kommunikation på Facebook? 

2. Hur uppfattar BVC att de kan bidra med sitt engagemang och kunnande på Facebook? 

3. På vilket sätt anser BVC att de kan stödja föräldrar genom deltagande i Facebook? 

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mig till offentliga och privata vårdverksamheters Facebooksidor och den 

information som de förmedlar ut till målgruppen blivande föräldrar och föräldrar med barn i 

åldrarna 0-6 år. Fokus har varit att studera hur BVC kommunicerar med denna målgrupp. Jag har 

intervjuat den person som administrerar vårdverksamhetens Facebooksida. Jag vill även klargöra 

att detta är en studie av avsändarperspektivet. 
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1.5 Disposition   

Inledningskapitlet skapar en bakgrund inom mitt valda område. Kapitlet innehåller bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsning, disposition samt de vårdverksam- 

heter jag varit i kontakt med. Kapitel 2 består av forskningsöversikt. I kapitel 3 går jag igenom 

teorier och begrepp som berörs i uppsatsen som är: sociala medier, eHälsa, kommunikation och 

interaktiv kommunikation. I kapitel 4 går jag igenom vilka metoder som använts för insamling av 

information, urval av vårdenheter, genomförande av intervjuer samt forskningsetiska 

överväganden. I kapitel 5 kommer jag att presentera empiri och det resultat som jag fått fram 

genom studien från de kvalitativa intervjuerna. I kapitel 6 som är analyskapitlet, kommer teorin 

att kopplas till empirin för att kunna analysera den information som har insamlats. I Kapitel 7 

reflekterar jag över hur jag förhåller mig till min studie. Detta för att öka min medvetenhet och 

komma till insikt. I kapitel 8 presenterar jag studiens slutsatser där jag svarar på studiens frågor. I 

kapitel 9 finns förslag på fortsatt forskning och i kapitel 10 sammanfattar jag studien. 

1.6 Vårdverksamheter     
Jag har gjort fyra intervjuer inom den offentliga sektorn samt en intervju hos en privat vårdaktör. 

Jag har intervjuat de personer som administrerar varje vårdverksamhets Facebooksida. Dessa var 

en marknadskommunikatör, en sjuksköterska och en medicinsk sekreterare inom den offentliga 

sektorn, en sjuksköterska inom privat vårdverksamhet samt en samordnare inom den offentliga 

sektorn. 

Vårdverksamhet 1 - offentlig verksamhet 

Vårdverksamheten finns i en medelstor stad i Sverige där BVC är en mottagning bland flera på en 

vårdcentral. Nyblivna föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år får stöd och hjälp i föräldraskapet och 

möjliggöra med en god utveckling vad gäller hälsa och trygghet hos barnen. De erbjuder 

hälsoundersökningar, vaccinationer, föräldrastöd enskilt och i grupp. De har rådgivning när det 

gäller exempelvis amning, kost, utveckling, mat, sömn och sjukdom hos barn. Det finns även 

babycafé varje vecka - en trivsam mötesplats där föräldrar kan umgås och fika i babyvänlig café 

miljö. På vårdcentralen finns det möjlighet att träffa barnsjuksköterska, distriktssköterska, 

barnläkare och barnpsykolog. När det gäller sociala medier arbetar de efter de riktlinjer som hör 

till regionen. 

Vårdverksamhet 2 – privat aktör 

Denna vårdverksamhet finns i en medelstor stad i Sverige där BVC är en mottagning bland flera 

på en vårdcentral. BVC är till för alla barn mellan 0-5 år. BVC:s uppgift är att tillsammans med 

föräldrarna arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att utvecklas, växa och må bra. 

På barnavårdscentralen kan föräldrarna fråga om det som rör barnets mat, amning/flaskmatning, 

sömn, sjukdom, om barnet skadar sig och gränssättning. De arbetar enligt det svenska 

barnhälsovårdsprogrammet (Rikshandboken Barnhälsovård, 2015). 

  

Vårdverksamhet 3 - offentlig verksamhet 

Vårdverksamheten finns i en större stad i Sverige. BVC ingår som en del av verksamheten. BVC 

stödjer föräldrar i allt vad föräldraskapet innebär. Barnhälsovård erbjuds till barn i ålder 0-6 år och 

nyfödda erbjuds hembesök. Det finns kurser i spädbarnsmassage och kurser på öppna förskolan. 

De erbjuder råd och stöd i frågor kring föräldrarollen, parrelationen eller om barnets utveckling 

och uppfostran. När det gäller sociala medier arbetar de efter de riktlinjer som hör till regionen 

Vårdverksamhet 4 – offentlig verksamhet 

Den här vårdverksamheten finns i en medelstor stad i Sverige där flera verksamheter finns under 

ett och samma tak. Det finns barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialrådgivning och 
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öppen förskola med ett eget småbarnsbibliotek. Vårdverksamheten riktar sig till blivande föräldrar 

och familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Syftet med denna vårdverksamhet är att vara en mötesplats 

där stöd och god service ges men också kunskaps - och informationscentrum. Syftet är också att 

stärka det sociala nätverket runt familjen. När det gäller BVC, går det att få råd och stöd i 

föräldrarollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Det finns möjligheter att 

anmäla sig till kurser i bl.a. Babymassage. 

2. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom de områden som berörs i denna uppsats1 

 
Kapitlet syftar till att ge en bakgrund till det jag avser att studera i uppsatsen. Det första textstycket 

visar på att konsumenter idag har förväntningar och behov i dagens samhälle med ny digital 

kommunikation som sociala medier och sociala nätverk. Detta behöver vårdgivare anpassa och för 

med sig skepticism då sociala medier kan medföra problematik i interaktionen med sin målgrupp. Det 

andra textstycket redogör för risker och fördelar inom den offentliga sektorn och detta tycker jag är 

viktigt att belysa eftersom det är ett av mina syften med uppsatsen. Det tredje stycket beskriver hur 

övergången till föräldraskap ofta skapar stress hos nyblivna föräldrar och det fjärde stycket redogör för 

mödrars upplevelser av socialt stöd i sociala nätverk. Eftersom det är föräldrar och blivande föräldrar 

som BVC vänder sig till på Facebook så tycker jag att det är relevant att undersöka vad tidigare 

forskning säger om deras upplevelser av kommunikation, information och rådgivning i sociala medier. 

Angående det femte stycket förklaras hur sociala medier kan användas när det gäller hälsofrämjande 

information och hälsoupplysning och det diskuteras vilka olika insatser som gjorts. Sociala medier kan 

användas som marknadsförings verktyg för att främja folkhälsan. Det sjätte stycket beskriver delande 

av information inom sociala medier och hur trovärdig denna information upplevs. Artikeln tar upp vad 

som är av betydelse i delandet av information för att läsaren ska läsa och ta till sig informationen. 

Sjunde stycket tar upp hur mödrar söker hälsoinformation samt hur ett socialt nätverk som Facebook 

påverkar dem känslomässigt. 

Så som digital information och sociala medier fortsätter att expandera idag anser Dr Gagnon och 

Sabus, PhD att vårdgivare behöver kommunicera professionellt för att uppfylla förväntningar och 

behov hos konsumenter. Från att ha gått från att hitta en passande vårdgivare i en telefonkatalog 

går det nu att välja en leverantör baserat på deras Facebooksida eller blogg. Detta ger spännande 

möjligheter och nya överväganden för hälsovårdsorganisationer och yrkesverksamma. Han ger 

efter att ha utforskat olika vetenskapliga publikationer en bred översyn av framväxten av sociala 

medier i samhället och sjukvården (Gagnon & Sabus, 2015). 

Khan, Swar och Lee (2014) genomförde i sin studie en analys vars syfte var att undersöka risker 

och fördelar med sociala medier inom den offentliga sektorn. Resultaten var till hjälp för 

myndigheter inom den offentliga sektorn att identifiera och hantera risker och nytta med sociala 

medier. Respondenterna som var 289 anställda i den offentliga sektorn fyllde i en webbenkät och 

resultatet pekade på att det finns sociala risker, tid, psykologiska risker och integritet i användandet 

av sociala medier. Till fördelar hör social närvaro. För den offentliga sektorn är sociala medier en 

väg att stärka relationen med medborgare och andra organisationer. Andra fördelar är socialt 

engagemang och tillgång till information samt att det är underhållande och avkopplande. De flesta 

respondenterna fokuserade mest på fördelarna men var även medvetna om de risker som sociala 

                                                           
1 I Bilaga 3 finns en översikt över analyserade artiklar som förutom titel, författare, tidskrift och årtal även innehåller 

syfte, metod och resultat. 
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medier är förknippade med. Studien kan vara till hjälp för utövare att identifiera och hantera risker 

samt fördelarna med sociala medier och som relaterar till frågor som rör den offentliga sektorn. 

Enligt Bost, Cox, Burchinal och Payne (2002) visar forskning att övergången till föräldraskap ofta 

skapar stress hos nyblivna föräldrar. Att bli förälder innebär en ny livssituation som ofta är fylld 

med nya tidskrävande sysslor och en livssituation som kan skapa isolering. Intervjuer gjordes med 

137 par och data visar att sociala nätverk är viktiga under kritiska övergångstider som vid ett barns 

födelse. Vid stressituationer utövar det sitt inflytande på välbefinnande och anpassning. Professor 

Salanterä et al. (2014) menar vidare att ett socialt nätverk kan fungera stödjande och att stressen 

minskas genom att emotionell, informativ och instrumentell hjälp erbjuds. Bägge föräldrarna 

uppskattar att vara med i ett forum med andra föräldrar i liknande situationer men mödrar är mer 

aktiva användare än fäder.  

Nolan, PhD, Hendricks och Towell, handledare, har forskat i unga mödrars upplevelser av socialt 

stöd i sociala nätverk. De samlade in data genom att djupintervjua sju unga mödrar i västra 

Australien. De som deltog fick beskriva sina upplevelser online och vad de betyder för dem. Från 

mödrarnas berättelser var det fem centrala teman som identifierades. Ett av temana var Social 

samhörighet vilket uppfattades som ett konkret stöd vilket kan vara sociala grupper. Det upplevdes 

ge ett känslomässigt stöd att använda sig av sociala medier där tre teman identifierades; ökat 

självförtroende när det gäller föräldraskapet, minskad stress och mer självutlämnande. Det femte 

temat var tillgång till information. Mödrarna menar att sociala medier är den främsta portalen för 

information och rådgivning (Nolan, Hendricks & Towell, 2015).  

Dr Gupta, Tyagi och Sharma (2013) har i en studie kommit fram till att med hjälp av sociala medier 

kan organisationer nå ut med hälsofrämjande verksamhet direkt till allmänheten med 

folkhälsofrågor och utbildning. Detta främjar folkhälsan. Kraften med sociala medier är 

tvåvägskommunikation som skapar en relation mellan vårdgivaren och användaren och inger 

förtroende och trovärdighet. Mediet bör regelbundet övervakas och nytt innehåll presenteras med 

jämna mellanrum. Forumet ska inge en känsla av välbefinnande och information ges om hälsa och 

ohälsa t.ex. upplysning om att vaccination för barn finns att tillgå och risker och effekter av rökning 

och alkohol.  

Professor Osatuyi (2013) har genomfört en undersökning om delande av information inom 

sociala medier och hur trovärdig denna information upplevs. Resultatet var att sociala nätverk 

håller den högsta potentialen för att dela information. Sociala medier används av verksamheter för 

att informera och kommunicera med sina kunder och även för att skapa konkurrens. De ersätter 

traditionella medier som tv, tidning och radio. Trovärdigheten för den information som läggs ut 

ökar om det finns länkar till andra källor som ger ytterligare information, intresse som skapar 

uppmärksamhet, inbäddade videos med ljud som skapar ett kontextuellt perspektiv till 

informationen och ökat trovärdigheten. Hur väl förtrogen med organisationen som läsaren är av 

betydelse om man läser och tar till sig informationen.  

Logsdon et al., (2014) har i sin studie kommit fram till att ett socialt nätverk som Facebook kan 

öka mödrars självkänsla. Den information som ges online sparar tid samt är kostnadseffektivt. 

Unga mödrar söker gärna efter hälsoinformation på nätet som rör föräldraskap för att komplettera 

den information de fått från familj, vänner och vårdpersonal. De spenderar mycket tid ute på 

internet och sociala medier för att söka efter hälsoinformation. I Logsdon et al., (2014) studie 

ingick det 2 olika grupper. Grupp 1 var unga mödrar som precis fött barn inom de 3 sista dagarna 

och rekryterades från en vårdcentral. Grupp 2 var unga mammor som fött barn det sista året som 

rekryterades utifrån samhället. Grupp 1 sökte helst hälsoinformation i sociala medier och grupp 2 

sökte helst hälsoinformation ute på Internet.  

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0266613815001503
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3. Teoretiskt ramverk och begreppsbestämningar                                                                    
I detta kapitel beskriver jag olika teorier som är relevanta för denna studie för att kunna jämföra 

empiri med teori. Jag hänvisar även till kapitel 1.2 Forskningsöversikt, där ytterligare teorier 

finns att läsa inom detta område. 

3.1 Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn som definierar teknik på nätet och metoder som används för 

att dela åsikt, insikter, erfarenheter och perspektiv. Det är en nutida kanal och det är viktigt att 

organisationer kommunicerar med medborgare på det sätt som det går att nå dem. 

Osatuyi (2013) skriver att individer använder sig i allt högre grad av sociala medier och många 

organisationer finns där idag. Enligt Carlsson (2010) kan de sociala medierna användas till att 

bygga upp företagets varumärke. Många företag vill marknadsföra sin verksamhet och sina 

tjänster. Ström (2010, s.65) som är konsult och ledamot av regeringens IT-råd menar att det finns 

tre sätt att marknadsföra sig på Facebook och det är genom grupp, sida eller evenemang. En 

anställd ifrån marknadsavdelningen kan starta igång en grupp. Denne kan sedan bjuda in vänner 

att bli medlemmar i gruppen. En sida kan vilket företag som helst starta igång. Här kan 

verksamheten statusuppdatera, lägga upp information och bilder men även länka till en eventuell 

hemsida. För den offentliga sektorn är en Facebooksida ett sätt att nå sina medborgare och visa att 

de finns till (Carlsson, 2010). Ett evenemang i Facebook är där människor träffas rent fysiskt som 

kan vara en kurs, föreläsning eller fest. Evenemangets administratör kan bjuda in sina vänner till 

evenemanget och kan välja om deras vänner i sin tur ska bli inbjudna. En marknadsförare är positiv 

till denna möjlighet att budskapet sprids ut till fler personer (Ström, 2010, s.70-71). 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det finns både utmaningar och hinder, fördelar och 

möjligheter i det som sociala medier erbjuder verksamheter.  

Sociala medier är ett kommunikationsverktyg som förstärker relationen med medborgare genom 

öppenhet, engagemang, snabbhet och interaktion med medborgare. Det finns två viktiga delar i 

sociala medier; social närvaro inom media samt sociala processer där man presenterar sig 

offentligt. Social närvaro påverkas av förtrolighet och spontanitet och ju mer den sociala närvaron 

är desto större påverkan har kommunikationen på varandras beteende. Social närvaro i ett socialt 

nätverk som Facebook möjliggör skriftlig kommunikation samt utbyte av video och bilder. Sociala 

medier erbjuder transparens där användarnas interaktion är övervägande öppet d.v.s. innehållet 

kan ses, delas, gillas, kommenteras och återanvändas. Sociala medier erbjuder också deltagande 

där alla kan skapa och värdera innehåll och tillgänglighet där användare kan bidra oavsett plats 

och tid (Kaplan & Haenlein, 2010).  

Heide, Johansson och Simonsson (2012) anser att sociala medier handlar om interaktion och dialog 

med allmänheten. Carlson (2010, s.46) menar att med sociala medier kan organisationer få fram 

information på ett nytt sätt som gör att invånare själva kan välja när de vill ta del av den. Sociala 

medier kan ses som ett komplement till marknadskommunikation. Det är lämpligt för en 

organisation att välja ett socialt medium som kanal och se på det som en möjlighet. Det är ett 

medium som gör det enkelt för organisationen att identifiera sig själv, presentera varumärket och 

nå en specifik grupp. 

Gupta, Tyagi och Sharma (2013) menar att sociala medier är en möjlighet att nå ut med 

hälsofrämjande verksamhet direkt till allmänheten med folkhälsofrågor och utbildning och detta 

främjar folkhälsan. Kraften med sociala medier är tvåvägskommunikation som skapar en relation 

mellan vårdgivaren och användaren och inger förtroende och trovärdighet. Det är viktigt att de 

inlägg som organisationer lägger ut när det gäller information och aktiviteter är intressanta och 

engagerande. Mediet bör regelbundet övervakas och nytt innehåll läggas in med jämna mellanrum. 



12 
 

Forumet ska inge en känsla av välbefinnande och information ges om hälsa och ohälsa t.ex. 

upplysning om att vaccination för barn finns att tillgå och risker och effekter av rökning och 

alkohol. En annan fördel med sociala mediers insatser är att de är mycket kostnadseffektiva. 

Sarasohn-Kahn (2008) menar att vårdgivare kan skapa och förstärka positiva hälsobudskap genom 

dessa kanaler. Det engagerar och är lärorikt för både invånare, vårdtagare och de som 

tillhandahåller hälsovården. För invånare kan det ge ett känslomässigt stöd och ha en positiv 

inverkan på hälsan att vara med i ett socialt nätverk genom att själv bidra med innehåll genom 

åsikter, insikter, erfarenheter och perspektiv och även att kommentera. 

Enligt Khan, Swar och Lee (2014) är många organisationer är skeptiska till Facebook och 

underskattar denna plattform som forum för människor att samlas på. För anställda inom den 

offentliga sektorn finns det tidsrisk, psykologiska risker, sociala risker samt sekretessrisker inom 

sociala medier. Personal vill kommunicera i sociala medier och känner engagemang inför detta 

men det tenderar att ta avsevärd tid och kan medföra att de inte blir produktiva i sitt arbete. 

Inställningen blir därmed negativ till sociala medier och detta är en social risk. Information som 

läggs ut eller delas i sociala medier blir offentlig och negativa kommentarer från andra användare 

kan komma. Detta är psykologiska risker. Risker när det gäller integriteten är sekretess. 

Enligt Backman et al. (2011) är sekretessrisker frågor som rör enskilda personer eller 

personuppgifter. Svar på medicinska frågor går inte att få eftersom vårdgivaren lyder under 

sekretesslagen. Vårdpersonal är skyldiga att hålla sig till de etiska regler som finns för sin 

profession i alla interaktioner med medborgare. Sekretess har att göra med personlig information, 

säkerhet i hanteringen av offentliga uppgifter och när det gäller vårdgivare kan de inte svara på 

frågor i inlägg om provsvar, diagnoser och annat som varje individ som enskilda person. 

Personuppgiftslagen gör att de heller inte kan svara på meddelanden som innehåller 

personuppgifter (Vårdförbundet, 2015). Viktigt att tänka på är att det som publiceras på Internet 

är i det offentliga rummet och för vårdpersonal är det viktigt att respektera människors integritet. 

Chilvers (2011) understryker att hälsoinformation som läggs upp ska länka till tillförlitliga källor 

samt att anställda bör ha kommit överens om innehållet först med chefer och kollegor.  

Sociala risker kan enligt Khan, Swar och Lee (2014) definieras som "att förlora kontakten med sin 

omgivning som ett resultat av för mycket användning av sociala medier". Istället för att dessa 

människor möter människor ansikte mot ansikte befinner sig dessa personer istället i sociala 

nätverk och interagerar där med andra. Dessa människor riskerar att bli ensamma då de inte får så 

mycket sociala kontakter. När en organisation bestämmer sig för att vara närvarande i sociala 

medier och skapar en plattform på Facebook kan det finnas en del av personalen som inte stödjer 

arbetet av sociala medier. Detta beror i huvudsak på att människor har olika inställning till sociala 

medier och inte stödjer denna mediekanal. Viss personal kanske inte har tillgång till internet eller 

vet hur man använder sociala medier och kan därför inte delta i någon kommunikation där. Att se 

kollegan sitta och uppdatera som kommer med nya idéer hela tiden och känna att de själva inte 

bidrar med något gör att de känner sig inkompetenta och upplever frustation. Inställningen blir 

därmed negativ till sociala medier och detta är en social risk. 

Heide, Johansson och Simonsson (2012,s.243-244) menar att vem som helst kan sprida 

uppfattningar och tankar kring organisationer både internt och externt i sociala medier som kan 

gälla negativa upplevelser och detta är en nackdel. Detta gör att organisationen inte längre har 

samma kontroll av informationen som tidigare genom exempelvis reklam och kommunikatörer.   

Gupta, Tyagi och Sharma (2013) skriver att vårdverksamheter med sin närvaro i sociala medier 

möter en stor publik och detta är en utmaning för dem. I sociala medier går allting snabbt och det 

som skrivs idag är glömt i morgon. Spridningseffekten är enorm i denna kommunikationskanal. 

Sociala medier medför dock inte bara fördelar utan bör användas med försiktighet och måtta för 
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att inte orsaka skada. Hälso-organisationer bör se till att information beträffande planerade 

aktiviteter är intressanta och engagerande. Mediet bör ständigt övervakas och förses med nytt 

innehåll regelbundet. Det kan vara information som rör exempelvis vaccination för barn, skadliga 

effekter av rökning och alkoholkonsumtion men också råd om hälsosam kost för ungdomar. Gupta, 

Tyagi och Sharma (2013)  menar vidare att det är kostnadseffektivt med sociala medier och 

invånare har möjlighet att var som helst gå in på Facebook om de har tillgång till en iPhone eller 

iPad.  

Det går att uppskatta hur populär en organisations sida på Facebook är genom att titta på antalet 

gillningar och delningar. Det finns dock delade meningar om hur föräldrar värderar de metoder 

som man inhämtar information på. Att få information från internet är bättre än att få den från Tv, 

radio och tidningar. Enligt Logsdon et al., (2014) läser många mödrar information som finns på 

sociala medier angående hälsa och föräldraskap. De uppskattar dock mer att få direkt information, 

ansikte mot ansikte, än från en läkare eller sjuksköterska som de upplever känns mer tillförlitligt.  

3.2 eHälsa 
Begreppet eHälsa grundar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa. Tillägget 

av ”e” antyder att det är möjligt att uppnå en god, jämlik och tillgänglig hälsa för medborgare i 

samhället genom användning av digital teknik. eHälsa används till att behandla patienter, spåra 

sjukdomar och övervaka folkhälsan men även för att genomföra forskning (Svensk sjuksköterske-

förening, 2012). 

Svensk sjuksköterskeförening har en strategi för eHälsa som är indelad i målområden utifrån 

sjuksköterskors perspektiv och den nationella ehälsostrategin (Socialdepartementet 2010). 

Målområdena är informationshantering, kommunikation och samverkan, etisk värdegrund, lärande 

och kompetens, ledning och styrning, teknikstöd samt forskning och utveckling. 

När det gäller kommunikation och samverkan ska sjuksköterskor använda tillämpningar av eHälsa 

för kommunikation och samverkan avseende nytta och användarvänlighet. eHälsa ska underlätta 

dialog med allmänheten och göra det lättare att samverka med andra vårdgivare och yrkesgrupper. 

Den digitala tekniken ska ha en stödjande funktion och en viktig värdegrund är integritet, 

kontinuitet och samt delaktighet utifrån patienters och närståendes perspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Jönsson, PhD och Willman, professor, menar att genom eHälsotjänster kan sjuksköterskor 

underlätta kommunikationen med patienter och närstående. Krav på sjuksköterskor ställs i 

avseende att vara rådgivare och vägledare i relation till intressentens egen strävan att uppnå och 

upprätthålla hälsa. Sociala medier är en teknik på nätet där vårdgivare har möjlighet att interagera 

med sin målgrupp. Detta är digitalt undervisningsmaterial som i form av bilder eller videos i 

upplysande eller lärande syfte kan läggas ut via nätet (Jönsson & Willmans, 2010). Exempel på 

detta är upplysning om vaccinering, tips på bra barnmat eller solskyddsmedel. Resultatet av 

Jönsson och Willmans (2010) forskning visade övervägande positiva kommentarer. Äldre 

personer i hemmet och sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvård var intresserade av att 

använda konceptet att kommunicera via video. En styrka med webbaserade informations- och 

kommunikationsmaterial är att det går att anpassa så att det passar både patienter och vårdgivare. 

Professor Bartholomew, Schoppe‐Sullivan, Glassman, Kamp Dush och Sullivan (2012) fram-

lägger i sin artikel att de mest aktiva Facebook-användarna är i åldern 18-24 (30,9%), 25-34 

(22,6%) och 35–54-åringar (27,0%). Dessa är de största medlemsgrupperna och det kommer att 

bli en betydande tillväxt av medlemmar. Grieve et al. (2013) anser att Facebook kan tjäna som ett 

specifikt medium för att utveckla och underhålla relationer online. Hans forskning visar att 

Facebook kan fungera som ett specifikt medium där det går att utveckla och underhålla 
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relationer. Användning av Facebook kan vara ett alternativ till social samvaro med andra 

människor för de som inte har möjlighet att träffas ansikte mot ansikte. Med tanke på att de flesta 

aktiva Facebook-användare är i barnafödande ålder (18-34-åringar, 53,5%) är det troligt att en 

betydande del av dessa snart blir föräldrar. Bartholomew et al. (2012) anser att det medför både 

lycka och stress i samband med att bli förälder och då fyller Facebook en viktig funktion när det 

gäller social samvaro med andra föräldrar om det än är över nätet som samvaron sker. Medborgare 

använder Facebook för en mängd olika ändamål som alla ger potential för bildandet och 

upprätthållandet av en social samvaro. Man knyter nya kontakter och upprätthåller gamla band, 

kommer samman i gemensamma grupper och kommunicerar med likasinnade där det informeras 

om kommande evenemang och nya uppdateringar då och då. Nyblivna föräldrar ökar sin kontakt 

med andra småbarnsföräldrar efter att barnet kommit och värderar stöd ifrån dem då barnet 

kommit. De söker råd och rekommendationer angående det som rör barnets hälsa och mat och de 

tycker att det känns bra att prata med likasinnade om detta. Detta kan göra övergången till 

föräldraskapet lättare. Även fast nya föräldrar har ont om tid och har många nya ansvarsområden 

är det på det hela taget klart att de fortsätter att använda Facebook, Användningen ökar i synnerhet 

för mödrar och denna användning är associerad med stress (Bartholomew et al., 2012).  

Eftersom många människor idag ställer krav på ökad tillsyn, delaktighet och självbestämmande 

ska Hälso- och sjukvården erbjuda tjänster efter individers önskemål. Internet och sociala medier 

som kommunikationsverktyg ökar både tillgängligheten och användarvänlighet för medborgare 

(Socialdepartementet, 2010). 
 

3.4 Interaktiv kommunikation 

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.226) är interaktivitet någonting som 

kännetecknar sociala medier d.v.s. tvåvägskommunikation mellan många till många, där enskilda 

mottagare av information kan sända på samma villkor som en sändare och genom samma medium. 

Kelleher (2009) anser att interaktivitet är en viktig beståndsdel i relationsbyggande på internet och 

något som skapar dialog och stärker relationer. En fördel är även att det i ett medium finns 

möjlighet att kunna kommunicera med andra människor oberoende av tid och rum. Det är viktigt 

för verksamheter att tillämpa dessa tankegångar i sitt strategiska arbete om de är anknutna till 

Facebook.  

Det finns enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.24) två termer som dyker upp när man 

diskuterar kommunikation: information och medium. Det vi räknar som information menas ofta 

det innehåll som överförs i kommunikationen mellan människor och vårt språk, vår erfarenhet, 

kunskap och vårt intresse. Medium är de kanaler som gör att människor kan dela och överföra 

information. 

 

Professor Valacich och Schneider (2012,s.178) som arbetar inom området informationsteknik och 

människa-dator interaktion menar att interaktiv kommunikation inom media skapar ett större 

intresse genom att tillhandahålla omedelbar kommunikation och feedback mellan en verksamhet 

och dess konsumenter. Adzharuddin, PhD och Ramly, fil kand. menar att interaktion mellan vård-

givare och samhälle via sociala medier har stor potential eftersom det underlättar kommunikation 

och interaktion samt delning av hälsovårds-information. Facebook ersätter konventionella metoder 

inom hälsokommunikation. Författarna menar att användning av text, grafik, ljud och video gynnar 

innehåll på en Facebooksida men framhåller vidare att användning av videos i sociala medier har 

större inflytande på användarens engagemang än textbaserad information (Adzharuddin & Ramly, 

2015). Om en vård-organisation, i det här fallet BVC mottagningar, kommunicerar 
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hälsoinformation till nyblivna föräldrar i form av text, bild eller video på deras Facebooksida 

kommer de, om de finner informationen intressant, att interagera genom att ge respons och visa 

sitt intresse i form av gillningar och kommentarer. 

Det är viktigt för användare att få snabb respons. Khan, Swar och Lee (2014) menar att det är 

viktigt för att en användare ska stanna och återvända i det forum som besöks. Miles, Carlson och 

Brunssen (1999) menar att det går att anknyta till forum på Facebook som vissa vårdorganisationer 

har vars målgrupp är nyblivna föräldrar och där föräldrar och vårdpersonal kan interagera med 

varandra. Föräldrar kan kommentera och gilla olika inslag som vårdpersonal lägger ut som kan 

vara hälsoinformation i det som rör barn i form av text, bild och även videos d.v.s. inslag som är 

anpassat till säsong; pollensäsongen, solsäsongen, vintersäsongen och förslag på bra barnmat. 
 

4. Metod 

I detta kapitel kommer de metoder som tillämpas i studien att presenteras. Det ingår också en 

redogörelse för urval av intervjupersoner och urval av vårdenheter.  

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Mitt syfte är att undersöka vilka problem och möjligheter som BVC uppfattar med sociala medier 

med avseende kommunikation på Facebook. Syftet är också att undersöka vilken betydelse sociala 

medier har för BVC när det gäller hantering av hälsorelaterad information. Jag avser också att 

undersöka hur BVC genom sociala medier kan stödja föräldrar.  

Det finns två olika grundläggande samhällsvetenskapliga metoder för att närma sig ett 

forskningsproblem - den kvalitativa samt den kvantitativa. Enligt Dr Pickard (2007,s.325) är en 

kvantitativ metod när en forskare undersöker relationer mellan numeriska data. Inom kvalitativa 

undersökningar har man tre möjliga metoder för undersökningen; strukturerade, ostrukturerade 

och semi-strukturerade undersökningar. Pickard (2007,s.199) nämner i sin bok att ostrukturerad 

intervju används för att få ett helhetsperspektiv över tankar och känslor av en intervju för att 

försöka förstå respondentens synpunkt. Respondenten tillfrågas om olika områden och man får 

veta respondentens åsikt. Professor Bryman och Nilsson (2011, s.413) menar att denna intervju 

kan liknas vid ett vanligt samtal där undersökaren använder sig av ett antal stödord som en typ av 

minneshjälp, men utöver det finns det ingen struktur på intervjun. Vid en strukturerad intervju 

(Bryman och Nilsson, 2011,s.203) ställer undersökaren frågor utifrån ett i förväg fastställt 

intervjuschema. Kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma och varje respondent får 

samma frågor. Frågorna är ofta slutna frågor eller frågor med fasta svarsalternativ. Vid en 

semistrukturerad intervju däremot har undersökaren en så kallad intervjuguide som används för 

att kunna beröra särskilda områden (Bryman och Nilsson, 2011,s. 415). 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer då intervjun kan styras mot de speciella 

områden som respondenten ska besvara. Jag har i min intervjuguide (se bilaga 2) delat upp 

frågorna i olika specifika teman som ska beröras och respondenterna ges frihet att utforma svaren 

på sitt eget specifika sätt och jag kan även ställa följdfrågor till dem (Bryman och Nilsson, 2011, 

s.415). Frågorna behöver inte komma i den ursprungliga ordningen och jag kan även ställa 

följdfrågor, så på så vis är intervjuprocessen flexibel. Semistrukturerade intervjuer är enligt 

Pickard (2013) lämplig då det går att få en bild av hur respondenten tänker, vilka känslor och 

funderingar som denne har.  

Jag spelade in intervjuerna och transkriberade dem. Detta ger en noggrann analys av materialet. 

Detta gör jag för att kvalitativa forskare är intresserade både för vad informanterna säger samt hur 

de säger det. Under intervjun kan även forskaren helt fokusera på vad informanten säger och detta 

är fördelaktigt om denne vill ställa följdfrågor (Bryman & Nilsson, 2011, s.429). Två intervjuer 
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har genomförts per telefon på grund av det geografiska avståndet. En fördel med telefonintervjuer 

är att det går att genomföra en intervju trots ett långt geografiskt avstånd mellan den som intervjuar 

och informanten. Det blir också betydligt billigare och tar mindre tid i anspråk eftersom det kostar 

att resa långa vägar och tar mer tid. (ibid:208) 

4.2 Urval av intervjupersoner 
Valet av intervjupersoner har skett genom så kallat målinriktat eller målstyrda urval. Det 

målinriktade urvalet innebär att man som forskare väljer ut individer som är relevanta i förhållande 

till forskningsfrågorna (Bryman 2011, s.350). Inför de kvalitativa intervjuerna i den här 

undersökningen har jag haft som önskemål att intervjua personal som arbetar med sociala medier 

och har god inblick i BVC verksamheten. 

4.3 Urval av vårdenheter 
Även här har valet av vårdenheter skett genom målinriktat eller målstyrda urval med direkt 

hänvisning till mina forskningsfrågor. Under min utbildning har jag haft en vårdverksamhet som 

kontaktorganisation som består av flera olika vårdcentraler och mottagningar. Bland dessa valde 

jag ut BVC som vårdenhet. I mitt uppsatsskrivande bestämde jag mig för att fokusera på sociala 

medier och Facebook. Jag gjorde lite research på Facebook för att se om min kontaktorganisation 

hade någon Facebooksida. De hade en som gäller för hela organisationen men det var även några 

vårdcentraler och mottagningar som ingick i organisationen som hade en egen Facebooksida.  

Jag undersökte även hur många BVC- mottagningar det var som hade Facebooksidor i Västra 

Götaland men upptäckte dock att det inte var särskilt många, men de som hade en sida verkade 

sjuda av liv och energi. BVC-mottagningarnas sidor intresserade mig och det var bilderna som 

jag först drogs till. Jag tyckte att bilderna kommunicerade glädje och gemenskap. Även den 

hälsoinformation som var utlagd tyckte jag var intressant och bra. Jag funderade på om denna 

digitala kanal var till stor nytta för BVC- personal i sin yrkesutövning och om de ansåg om 

Facebook kan ha någon betydelse för blivande och nyblivna föräldrar. Mitt intresse väcktes 

därmed för BVC. Jag bestämde mig för att fokusera på dessa vårdenheter och denna form av 

kommunikation på Facebook. 

Tyvärr fick jag i min studie inte med så många BVC- mottagningar som jag hade hoppats på. Jag 

ringde runt till flera olika BVC i en större stad och frågade om de ville medverka i min 

undersökning men de avböjde vilket skulle bero på tidsbrist. Jag tolkade det även som ointresse. 

Jag skickade även ut en förfrågan via mail där jag inte fick något svar. Jag har funderat mycket 

över det här - trots att de har en Facebooksida som ljuder av liv och aktivitet vill de inte prata om 

den. 

Om jag hade valt en annan vårdenhet, förslagsvis sjukhus eller en vårdcentral, hade jag fått ändra 

i frågeställningen och resultatet hade blivit annorlunda. Ett sjukhus och en vårdcentral har en annan 

målgrupp än en BVC-mottagning. Jag hade fått välja bort de frågeställningar som är special- 

anpassade till BVC. Genom att jag i uppsatsen får med föräldrarnas synpunkter, så som dessa 

förmedlas av BVC-personal, får jag ett rikare resultat än om jag bara hade tagit med BVC-

personalens synpunkter avseende kommunikation på Facebook. Resultatet i denna uppsats kan 

komma att främja både vårdenheter och föräldrar. Avsändarperspektivet ger vårdenheten viktig 

information om hur föräldrar känner sig och vad de behöver i sitt nya föräldraskap. Genom 

interaktiv kommunikation kan vårdpersonal bidra med sitt engagemang och kunnande på 

Facebook. 
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4.4 Genomförande 

Det kan vara svårt att avgöra hur många personer som är lagom att intervjua för att få ett bra 

empiriskt underlag för analys. Bryman (2011, s.516-517) menar att teoretisk mättnad uppstår när 

det inte längre ges någon ny information till forskaren. Efter att ha intervjuat 5 personer som 

arbetar med sociala medier i verksamheten kom jag till insikt att någon ny information inte tillkom 

i svaren från dem. Denna insikt samt att personal ute i verksamheterna inte hade tid eller ville ställa 

upp för en intervju, gjorde att jag tog beslutet att 5 respondenter fick räcka. 
 

Jag har följaktligen intervjuat 5 personer sammanlagt - en BVC sjuksköterska och en marknads-

kommunikatör som arbetar inom samma vårdverksamhet inom den offentliga sektorn, en BVC 

sköterska som arbetar hos en privat vårdverksamhet, en medicinsk sekreterare som arbetar på en 

vårdcentral inom den offentliga sektorn, samt en fritidspedagog och samordnare som arbetar på en 

vårdverksamhet inom den offentliga sektorn. Jag började med att ringa upp BVC- sköterskorna 

och de ringde senare upp mig efter att jag hade uppgett mitt telefonnummer eftersom det fungerar 

så när man ska ta kontakt med en BVC sköterska. Jag frågade om de hade intresse av att bli 

intervjuade efter att först ha uppgett syftet med uppsatsen. De tackade ja och vi bestämde dag och 

tid. Jag fick veta att även en marknadskommunikatör brukade hjälpa till att administrera en av 

vårdverksamheternas Facebooksida så jag skickade ett mail till henne med en förfrågan om jag 

fick intervjua henne och hon tackade ja. Den första genomfördes per telefon med 

marknadskommunikatören pga. av det geografiska avståndet så den intervjun gjordes per telefon. 

En fördel med telefonintervjuer är menar Bryman och Nilsson (2011, s.208) är att intervjuer kan 

genomföras trots långa geografiska avstånd mellan intervjuare och respondent och det var orsaken 

till att en telefonintervju valdes för denna intervju. En telefonintervju tar även mindre tid i anspråk. 

Nackdelar med en telefonintervju är att det inte går att se den person som intervjuas. Det betyder 

att det inte går att reagera på respondentens kroppsspråk eller känslouttryck Bryman och Nilsson 

(2011, s.209) och det går inte att få den personliga kontakten rent fysiskt. Jag spelade in samtalet 

som pågick i 1 timma och transkriberade det strax därefter. Den andra intervjun genomfördes på 

BVC sköterskans kontor och pågick i 45 minuter. Den tredje intervjun genomfördes på BVC 

sköterskans kontor och pågick i 1 timma. Den fjärde intervjun med den medicinska sekreteraren 

genomfördes även den per telefon och varade i 40 minuter. Den femte intervjun med 

fritidspedagogen genomfördes per telefon och varade i 40 minuter. När det gäller de två 

sistnämnda var det pga. det geografiska avståndet som det blev en telefonintervju. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
 
Forskning är endast tillåten om deltagaren har gått med på att medverka i studien. Deltagaren ska 

alltså ha samtyckt till forskningen. Jag har informerat deltagaren om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att han/hon har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Jag ger även gett information om att respondenten kommer att vara anonym. Jag har gett 

information om vilket syftet är med forskningen samt hur intervjun kommer att gå till (Lag 

(2003:460). Jag har uppgett mitt namn och telefonnummer och att det är jag som är huvudman 

för forskningen. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2013) har respondenten fått 

en förfrågan om huruvida de är de är intresserade av att få en sammanfattning eller rapport av 

undersökningen eller information om var resultaten kommer att publiceras. 
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4.6 Resultatutvärdering 
 

Trovärdighet 

Det är trovärdigheten i den beskrivning av den sociala verkligheten som forskaren kommer fram 

till som avgör hur acceptabel den är i andra människors ögon (Bryman & Nilsson, 2011, s.354). 

Trovärdighet i resultatet innefattar att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns 

och att de personer som medverkat i studien bekräftar att forskaren uppfattat deras verklighet på 

rätt sätt (Bryman & Nilsson, 2011,s.355). Respondenterna har blivit erbjudna att ta del av resultatet 

för att få en bekräftelse på att den beskrivning som jag skildrat är korrekt samt även erbjudna att 

få länken till uppsatsen när den är färdigställd.  

Pålitlighet  

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativ forskning och antar ett granskande 

synsätt. Detta gäller även inom den kvalitativa forskningen. Bryman och Nilsson (2011, s.355) 

säger att det är viktigt att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen. Jag spelade in alla intervjuer för att sedan transkribera dem och detta gav en 

stor inblick i mitt arbete. Under skrivandeprocessen gavs tillfälle till 5 handledningstillfällen vars 

syfte var att handledaren skulle vara bollplank, rådgivare och pådrivare men även ställa kritiska 

frågor och peka på identifierade svagheter. 2/3-delar in i kursen fanns det även ett etappseminarium 

där mitt arbete grundligt granskades av en opponent, två lärare samt några kurskollegor där de gav 

respons på mitt arbete när det gäller tillvägagångsättet jag valt samt hur de tillämpats. Detta 

beskrivs enligt Bryman och Nilsson (2011, s.355) som en metod för att uppnå pålitlighet. 

Överförbarhet  

Överförbarhet innebär hur resultatet kan överföras till andra sammanhang och grupper. För att öka 

överförbarheten i studien är det viktigt att ge en klar beskrivning av respondenterna och 

sammanhanget. Jag beskrev sysselsättning, utbildning och antalet år i verksamheten. Detta 

bekräftas av Bryman & Nilsson (2011, s.355) som uppmanar kvalitativa forskare att skapa "thick 

descriptions", vilket menas att en forskare gör ett försök att skapa fylliga beskrivningar av de 

detaljer som ingår i ett sammanhang. Jag lyssnade av mina inspelade intervjuer och transkriberade 

dem direkt efteråt exakt som de kom från respondenten. Ett fåtal meningar som var ovanligt långa 

eller innehöll upprepningar kortade jag ner för att de skulle bli mer läsvänliga. I resultat och empiri 

samt i analysen använde jag mig sedan av hela eller delar av citat där det var passande i textens 

sammanhang. Beträffande de citaten så är de exakt återgivna från samtalet med respondenterna, 

bortsett från ett och annat ord jag bytte ut för att förbättra språkligt. Överförbarheten ökar om 

resultatet presenteras tillsammans med citat. Jag har tagit med många citat i uppsatsen då jag anser 

att det ger en mer levande beskrivning av respondenternas svar.  

5.  Empiri och resultat 

Jag kommer här att presentera empiri och det resultat som jag fått fram genom studien från de 

kvalitativa intervjuerna. Jag kommer att följa studiens frågeställningar och tematiska ordning som 

intervjuguiden följde för att underlätta läsning och förståelse. 

5.1 Beskrivning av respondenterna 

Vårdverksamhet 1, offentlig sektor  
Respondenten arbetar på kommunikationsavdelningen som marknadskommunikatör och har 

arbetat i organisationen i 2,5 år. Hon hjälper till att annonsera och har hjälpt till med foton samt 

logos när det gäller Facebooksidan. Ibland kommer hon med olika förslag på innehåll. 
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Vårdverksamhet 1, offentlig sektor   
Respondenten är både distriktssköterska och BVC sköterska. Hon är sjuksköterska i botten med 

vidareutbildning. Hennes huvudsakliga uppgifter är BVC - barnhälsovård, nyfödda - 6 år till 

skolan, tillväxt, utveckling språk, hälsa samt babycaféet. Hon har arbetat i organisationen i 14 ½ 

år. 

Vårdverksamhet 2, privat aktör    
Respondenten är BVC sköterska och hennes utbildning är Sjuksköterskeutbildning och 

vidareutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Hon har arbetat i organisationen i 

10 år. Hennes huvudsakliga uppgifter är att sköta BVC på vårdcentralen och BVC-

förekommande uppgifter. 

Vårdverksamhet 3, offentlig verksamhet    
Respondenten är Medicinsk sekreterare och hennes utbildning är Medicinsk sekreterarutbildning. 

Hon har arbetat i organisationen i 6 år. Hennes huvudsakliga uppgifter är IT - ansvarig, 

journalskrivning, administrativa uppgifter samt administratör på Facebook.  

Tillsammans med BVC sköterskan uppdaterar hon Facebooksidan.  

Vårdverksamhet 4, offentlig verksamhet   
Respondenten är fritidspedagog och samordnare och hennes utbildning är Barn - och 

ungdomspedagogutbildning. Hon har arbetat i organisationen i 2 år och hennes huvudsakliga 

uppgifter är att samordna alla delar av vårdverksamheten. Hon lägger även ut information på 

Facebooksidan som alla verksamheter i vårdverksamheten har nytta av. Tillsammans med bl.a. 

BVC sköterskan kommer hon överens om vad som ska läggas ut när det gäller BVC. 

5.2 Sammanställning av respondenternas svar utifrån olika teman 
Jag har organiserat materialet på ett sådant vis att jag gör en sammanfattning av svaren från varje 

BVC-mottagning under respektive tema vilket underlättar översikten av intervjumaterialet. De 

teman jag använt mig av är organisationens användning av sociala mediekanaler för att få veta 

vilka sociala mediekanaler som varje vårdverksamhet använder sig av och varför de använder 

den/de. Angående temat fördelar vill jag få fram vilka möjligheter som organisationen ser med 

användningen av sociala medier och med temat nackdelar vill jag få fram om organisationen ser 

några hinder med sin närvaro i sociala medier. Temat Facebooksidan ger mig information om 

vilken deras syfte och mål som vårdverksamheten har med Facebooksidan, vilken deras målgrupp 

är, vem som arbetar med Facebooksidan samt om de följer några riktlinjer. Med temat föräldrar 

får jag veta vad Facebook betyder för föräldrarna och om det framgår på Facebooksidan om den 

är välbesökt och populär. För att få veta om vårdverksamheten anser att deras närvaro på Facebook 

är lyckad och något att satsa på för framtiden, ställde jag några frågor om det i temat 

organisationen och framtiden. Eftersom begreppet eHälsa bl.a. innebär kommunikation i sociala 

medier, tyckte jag att det var intressant att få veta om respondenterna sätter detta begrepp i 

förbindelse med den information som de kommunicerar ut på Facebook eller om de anser att 

eHälsa är något annat. En fråga om detta finns under temat eHälsa. 

Organisationens användning av sociala medier kanaler 

Vårdverksamheterna uttrycker till övervägande del positiva attityder till sociala medier som de 

anser är en nutida kanal och något de känner till. Marknadskommunikatören på vårdverksamhet 1 

anser att det är viktigt att kommunicera i nutiden med invånarna på deras villkor. Hon säger:  

”Trots allt extrajobb det innebär att öppna upp en kanal när man ska synas anser vi ändå 

att vi ska finnas på Facebook för att det är en kanal där människor finns idag och då 

behöver vi finnas där.” 

De vet att många ur deras målgrupp som är föräldrar till barn mellan 0-5 år förekommer på 

Facebook och de når där lätt ut med information. Alla organisationer använder sig av Facebook 
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och en organisation hade även Linkedin och YouTube. Några använder sig endast av Facebook 

kanalen och tycker att det räcker med den som de anser är ”ett bra sätt att nå ut med till 

medborgare”. De ser på användandet av sociala medier när det gäller kommunikation som 

ytterligare en möjlighet att kommunicera ”det är ett lättsamt och fritt sätt att nå ut.” 

Det handlar också mycket om marknadsföring där organisationen kan visa vilka de är. 

Den vårdverksamheten som hade babycafé kunde marknadsföra det på Facebook. 

Sjuksköterskan på vårdverksamhet 1 säger angående Facebooksidan: 

       ”Vi ville marknadsföra vårt BVC. Vi ville komma ut och visa vem vi var på BVC. Det 

skulle vara ett projekt för att se hur det gick för att se om fler skulle följa efter. Projektet 

höll väl på ett år ungefär och jag hade stöd från marknadsföringsavdelningen. Det är ett 

lättsamt sätt att nå ut. Den personliga kontakten är viktig men Facebooksidan kan man 

ha som en förlängd arm.”  

Eftersom många som är på Facebook är i en barnafödande ålder så tror hon att många 

går in på olika Facebooksidor:  

”Det är ett slags behov även om det är ett ytligt behov. I marknadsföringsvärdet är det 

att folk är nyfikna över vad som finns och söker efter oss där.” 

Vårdverksamhet 1 använder sig av en central Facebooksida som hör till hela organisationen, 

Linkedin som de lägger upp jobbannonser på och YouTube där de har korta filmsekvenser om 

någon som t.ex. berättar om sitt arbete eller information av något slag. Några mottagningar har 

även en lokal sida för just deras verksamhet. Marknadskommunikatören menar att trots att det 

medför merarbete med att öppna upp en kanal till så har man ändå valt att finnas på Facebook 

därför att det är en kanal där människor finns idag och då anser de att de behöver finnas där. Om 

människor vill kommentera så är det bra att de aktivt kan svara på kommentarer på vår 

organisation. BVC har startat upp sin sida därför att de vill marknadsföra sitt babycafé och de vill 

att nyblivna föräldrar ska komma dit och få stöd i sitt föräldraskap samt även lära känna andra 

föräldrar. 

Vårdverksamhet 2 menar att deras målgrupp som är föräldrar till barn mellan 0 - 5 år säkerligen 

förekommer på Facebook idag. Hon ser på användandet av sociala medier när det gäller 

kommunikation som ett komplement och ytterligare en möjlighet att kommunicera. 

Vårdverksamhet 2 menar att kontakten på Facebook och föräldrar är viktig och det handlar mycket 

om att skapa ett intresse kring deras BVC:  

        ”Vi vill gärna synas där och att finnas med. Föräldrar som är i barnafödande åldrar som 

har barn och får barn finns idag på Facebook. Vi tycker också att det är bra om de får 

information om bra barnmat och genom det läser lite mer än bara den informationen som 

de får på BVC. Om någon frågar om något så delar jag och kommenterar det. Det kan 

vara frågor om mat, i förkylningstider om hur man gör om barn får feber och 

pollensäsongen börjar, solskydd och sådant som kan vara intressant för småbarns-

föräldrar.”  

Vårdverksamhet 3 säger att de använder sig endast av Facebook kanalen och tycker att det räcker 

med det:  

”det är ett bra sätt att nå ut till många olika personer. Det är många som läser och är 

på Facebook och vi når ut till många. Vi tror att patienter och invånare oftare går in på 
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Facebook än på hemsidan. På Facebook gör föräldrarna inte så mycket inlägg men de 

gillar och kommenterar ibland.” 

Vårdverksamhet 4 använder sig av Facebook som sociala mediekanal och säger: 

”Det är ett sätt som de flesta småbarnsföräldrar tillämpar och använder. Det är ett enkelt 

sätt att få ut information på och enkelt för brukaren att ta till sig” 

Angående kommunikation mellan vårdgivare och medborgare online säger administratören på 

Vårdverksamhet 4: 

”Man får vara försiktig med allt som läggs ut. Det ska vara en ren informationssida och 

det får inte vara pekpinnar. Det ska vara ren fakta och inte ett diskussionsforum när det 

gäller personliga saker som att de har blivit magsjuka. Då är det viktigt att vi som 

administratörer är med och tar bort inlägg om eventuella onödiga diskussioner. Det får 

inte skapa någon oro hos föräldrarna och inte heller vara något personligt. Om en 

förälder har en åsikt om något pratar vi inte på nätet utan live här och då kan det också 

kallas in experter om det är något som föräldrar vill ta upp.” 

Fördelar och möjligheter 

Marknadskommunikatören på Vårdverksamhet 1 säger:  

”vi ger invånarna möjlighet till snabb återkoppling och kommentering. Vi blir mer 

lättnådda på ett spår som inte är telefonlinjen för att t ex boka tid eller få medicinska råd 

och marknadsföring och lokal spridning av just babycaféet”.  

Sjuksköterskan på Vårdverksamhet 1 menar att: 

”man når lätt når ut med information. Det blir både marknadsföring samt information 

från oss Sedan kan man inte förlita sig på det helt eftersom inte alla är inne på Facebook”  

Vårdverksamhet 2 menar att ”De syns och skapar intresse och kommunicerar olika typer av 

kunskaper och fördjupad kunskap till föräldrar och man funderar kring olika frågor” 

Vårdverksamhet 3 säger att fördelen är: 

”att nå ut till patienter och invånare i detta område och i närheten här - man når ju 

snabbt ut med information. Än att bara lägga ut den på hemsidan, det kanske inte är alla 

som går in och tittar där varje vecka. Jag tror att folk oftare går in på Facebook.” 

Vårdverksamhet 4 svarar att fördelen är ”att få ut information snabbt” 

Nackdelar och hinder 

Alla vårdverksamheter anser att en organisation måste synas och en självklar 

kommunikationskanal ska finnas vid sidan om de mer traditionella kanalerna som webbplatsen 

och intranätet. Facebook är ytterligare en väg att kommunicera med sjukhuset där det går att gilla 

och kommentera inlägg eller själva skriva inlägg. Ingen av dem ser några risker och hinder med 

att ha en sådan här sida som den används nu men menar dock att ”man får vara noggrann med vad 

man lägger upp”. En risk kan enligt barnsjuksköterskan på vårdverksamhet 1 vara: 

         ”att saker läggs upp som vi inte kan stå för. Det kan ge dålig framtoning. Vi inte är inne hela 

dagarna så att vi kan ta bort det som inte ska vara där.” 
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Marknadskommunikatören på Vårdverksamhet 1 menar att en risk kan vara att ”folk kan missförstå 

saker som läggs upp och börja hacka på varandra”.  Vårdverksamhet 2 ser inga risker och hinder 

utan menar att ”man får vara noga med vad man lägger upp” och likadant anser Vårdverksamhet 

3. 

Vårdverksamhet 2 är av den åsikten att ”vi ska inte kommunicera och resonera kring patient-

ärenden och frågeställningar utan det vill jag gärna att vi gör antingen öga mot öga eller per 

telefon.” 

Vårdverksamhet 4 anser att det kunde vara en risk om det skapas onödiga diskussioner som kan 

skapa oro och menar att några persondiskussioner får inte förekomma. 

Facebooksidan 

Syftet med Facebooksidan är för alla vårdverksamheter att de vill marknadsföra sig och visa att de 

finns till. De vill nå ut med information till patienter och invånare samt även nå ut till föräldrar 

som är deras målgrupp. 

Det kan vara olika vem som administrerar Facebooksidan och även olika om de följer riktlinjer. 

Barnsjuksköterskan på vårdverksamhet 1 säger att deras mål och syfte med Facebooksidan är att 

nå ut till föräldrar som är deras målgrupp:  

        ”Vi vill synas och finnas med och nå ut med information, både vad vi erbjuder här men 

också bra hälsosamma saker för deras barn. Det vi lägger upp ska vara vetenskapligt. Vi 

vill att alla ska prata med varandra, vara kompisar och här händer det saker. Vi ser det 

som en plattform - vårt BVC och vi når ut genom vår Facebooksida.” 

Hon fortsätter med att säga att det som läggs upp ska vara vetenskapligt och rikta sig mot barnen: 

        ”Vi arbetar lite utefter årstiderna. När det är allergisäsong lägger vi ut efter det, vid 

sommarsäsong om sol och sunda solvanor för barn, när det är vintersäsong har vi lite 

efter det och vid skidsäsong pratar vi lite pulkabackar, hjälmar och barnmat.” 

Barnsjuksköterskan på vårdverksamhet 1 säger att hon brukar ta lite kort från deras träffar på 

babycaféet och i samband med det frågar de om det går bra att lägga ut bilderna på deras 

Facebooksida. Alla som är med på bild ska skriva under men de lägger inte ut några namn och 

andra identifikationer. 

På den här vårdverksamheten är det sjuksköterskan som tillsammans med hennes närmaste 

arbetskamrater bestämmer vad som ska läggas ut på Facebook. Hon säger att de har en dialog: 

”dom är inte så intresserade och bryr sig inte så mycket” och fortsätter med att säga att  

”de vill förmodligen inte lämna ut sig eller inte ha en användare. De känner de sig osäkra inför 

sociala medier”. Så hon arbetar ensam med Facebooksidan. Det är alltså bara denna sjuksköterska 

som arbetar med deras Facebooksida och pga. av tidsbrist administrerar hon den på sin fritid: 

        ”detta är något som jag sitter och gör hemma på min privata tid bara för att man vill att 

det ska fungera. Jag har inte någon tid avsatt på arbetet för vår Facebooksida utan det 

är mer ens goda vilja, man måste blåsa liv i den hela tiden.” 

De vill ha denna Facebooksida för att de vill synas och finnas med och de lägger ut information i 

form av text och bild när det händer något nytt ” Vi vill synas och finnas med. Vi vill att alla ska 

prata med varandra och vara kompisar. Det är så mysigt hos oss - här händer det saker och det 

har inte stagnerat”. Sjuksköterskan menar att om en del mammor får barn i unga åldrar så kan de 
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knyta kontakter med andra så att de inte känner sig så ensamma när deras kompisar är ute och roar 

sig:  

”Vi ser det som en plattform - vårt BVC och vi når ut genom vår Facebooksida.” 

Hon anser att det är mycket viktigt att förmedla denna hälsoinformation. De vill vara ett ansikte 

utåt för barnhälsa och verkligen försöka visa att barnen är i centrum. 

       ”För att få ha barnen i centrum så riktar vi oss mot deras föräldrar. En naturlig 

mötesplats för föräldrar att prata barnfrågor. Man måste inte prata barnfrågor hela tiden 

utan det är för att knyta kontakter - att det ska vara lätt och roligt att ha barn.” 

Hon menar också att ”ingen ska kunna stöta sig på det som läggs ut så man får tänka sig för 

fler gånger innan man lägger in saker. Det snurrar på, som reklam, att nå ut.” 

Vårdverksamhet 2 informerar och uppdaterar lite då och då. De informerar om speciella saker som 

de gör och ser efter om det finns några kommentarer ett par gånger i veckan. Hon bestämmer 

ensam vad som ska läggas upp efter godkännande av sin chef. Hon uppdaterar varannan vecka och 

menar att det inte är någon stor verksamhet på Facebook. Den typ av information som läggs ut är 

artiklar om barn och barnmat och säkerhet samt fakta om barn och småbarn.  

Vårdverksamhet 2 säger även att:  

”I mitt dagliga arbete förmedlar jag hälsoinformation, det blir som ett komplement. 

Syftet med Facebooksidan är ju att man ska bli intresserad av oss och BVC och den 

typen av frågeställningar - fördjupa sig lite, för det är väl viktigt.” 

Vårdverksamhet 3 lägger bara ut information ”syftet är att nå ut med information till patienter och 

invånare i denna stadsdel och i närheten här – man når ju snabbt ut med information”. 

De anser att de bättre når ut med information via Facebook än via hemsidan som de inte tror att 

alla går in på varje vecka. 

Enhetschefen fattar beslut om vad som ska läggas ut på Facebook och ibland har den medicinska 

sekreteraren förslag. Det är tre som jobbar med Facebooksidan. När det gäller BVC information 

så är det sådant som rör föräldraträffar som BVC skulle ha, vaccineringar, lite kurser som de skulle 

ha. 

Vårdverksamhet 4 säger ”Syftet är att få ut vår information till vår målgrupp. Att nå så 

många som möjligt. Det blir en kanal till att nå ut med.” och ”Vi använder Facebooksidan 

som informationskanal. Ett komplement till vår hemsida och broschyrer som vi har här.” 

Det är respondenten och två personer till som administrerar sidan.  

Den information som läggs ut rör alla verksamheterna och det kan vara olika aktiviteter som pågår, 

föreläsningar som erbjuds eller att en eller flera verksamheter är stängda pga. av utflykt: 

 ”Vi har inte den sortens diskussioner på Facebook. Vid något tillfälle har magsjuka brutit 

ut och då har vi tagit bort det för att inte skapa någon oro. Man kan aldrig veta varifrån 

man fått magsjukan. Den kan man få var som helst, kanske i badhuset. Vi har inte några 

medicinska utlägg på Facebook - det hör inte hemma där. Det skapar mer oro än nytta.” 

Hon anser att denna mediekanal är viktig på så vis att allt som läggs ut ska vara en påminnelse för 

föräldrarna i deras kalender när det gäller föreläsningar eller aktiviteter som föräldrar behöver. 
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Och det kan gälla allt det där stora som föräldrar tampas med och som de undrar över t.ex. sömn, 

mat ”så den information som läggs ut är oerhört viktig för föräldrarna.” 

Föräldrar  

Marknadskommunikatören menar att den effekt som Facebooksidan har på föräldrarna är att BVC 

får respons i form av gillningar och delningar. Stöd till föräldrarna genom detta forum är anser hon 

genom tips och råd: 

”Varför vi har Facebooksidan är framförallt för att nå ut med babycaféet och få fler att 

gå dit. Vi tror att föräldrar är intresserade av att gå på babycaféet. De har koll själva på 

vad vi annonserar och kan tänka sig att gå dit. Det är ibland föreläsningar, ibland 

aktiviteter och ibland bara fika.”  

Marknadskommunikatören säger att de frågor och inlägg som brukar komma från föräldrarna är 

Gilla (ca.300 st) och tack för den här föreläsningen idag. Glada tillrop. Enligt Professor Valacich 

och Schneider (2012,s.178) skapar interaktiv kommunikation ett större intresse genom att den 

tillhandahålla omedelbar kommunikation och feedback mellan en verksamhet och dess 

konsumenter. Finner de informationen intressant, att interagerar de och ger respons samt visar sitt 

intresse i form av gillningar samt kommentarer.  

Sjuksköterskan på Vårdverksamhet 1 säger att när föräldrarna läser informationen på Facebook-

sidan kan de känna sig lockade att gå till BVC. Där lyssnar föräldrarna på föreläsningarna och får 

stöd på så vis. Exempelvis kan det komma en sjukgymnast och prata om hur man förhindrar att få 

ont i kroppen och få skador eller en dietist. Ibland kommer en tjej från förskolan och pratar om 

förskoleverksamheten eller också får de besök från NTF om trafiksäkerhet för barn. 

Sjuksköterskan menar att det inte ges något individuellt stöd utan gruppstöd. Hon säger:     

         ”Vad Facebook betyder för de föräldrar som besöker den är att de får lite allmän 

information. Det kan bli en gemenskap med de som är där och skaffa sig nya kontakter. 

Att se bilder på olika personer som var med på en träff och bli lockad att komma dit. Det 

ska kännas lättsamt, färgglatt, välkomnande. När är det nästa gång? Glad och lockad att 

komma...” 

Hur uppskattad Facebooksidan är av föräldrarna går att se på antalet gillningar. Föräldrarna 

brukar aldrig ställa några individuella frågor utan bara allmänna som när det är föreläsning eller 

babycafé nästa gång. 

Bartholomew et al.(2012) har i sin forskning kommit fram till att föräldrar värderar stöd från andra 

föräldrar genom sina egna erfarenheter. Så föräldrar kan genom träffar på BVC eller genom 

kommentarer på Facebook känna stöd genom detta utbyte av erfarenheter. Sjukgymnasten kommer 

och pratar om hur man förhindrar att få ont och få skador. Man får besök av dietisten, en tjej från 

förskolan som kommer och pratar om förskoleverksamheten lite, NTF - trafiksäkerhet för barn. 

Inte något individuellt stöd, utan gruppstöd på gruppnivå. 

På min fråga om vad Facebook kan tänkas betyda för de föräldrar som besöker den menar 

sjuksköterskan på Vårdverksamhet 2:  

             ”om det är intressanta saker så blir de kanske lite glada..? Lite roliga och intressanta 

saker så att de får lite ny kunskap som de har nytta av, att de utvecklar kunskap och kan 

söka vidare och söka annan kunskap. Få lite länkar och dela någon sida och så kan de 

gå in och titta där så lär de sig någonting.” 
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Hon anser att det är viktigt att ge föräldrar stöd genom deras Facebooksida: 

             ”Ja att ge dem stöd är ju vad hela mitt jobb går ut på - det blir ju som en förlängning. Det 

gör jag ju dagligen. Det är ju det som är grunden - att ge stöd till föräldrar. På Facebook 

får de ju lite ytterligare information.” 

Hon tycker inte att det är särskilt mycket aktivitet på Facebooksidan, inte så många inlägg och lite 

gillningar då och då (ca 75 st). Det är bara varannan vecka det händer något. De har föräldragrupper 

för blivande föräldrar och hon annonserar till alla blivande föräldrar i Borås. De annonserar i 

lokaltidningen, på mödravården och på Facebook. Det är 2-3 gånger per termin som de har det 

som de annonserar om och de pratar bl.a. om hur det är att bli förälder. 

Vårdverksamhet 3 säger att deras Facebooksida är ”bara en ren informationssida om lite kurser  

och det är många som har gillat sidan så de tycker väl att den är bra”. Hon anser inte att det är 

stöd som ges utan det gäller endast ren information. Ganska många gillar sidan (ca.140 st) men det 

är inte många som kommenterar. 

Angående vad Facebook kan betyda för föräldrar menar Vårdverksamhet 4 att: 

”Jag tror att de tycker att det är en trygghet att bli påminda och få information. Det är 

ju en informationskanal för dem. Om det används med måtta tror jag Facebook är bra 

för föräldrarna om det används som ett informationsforum.” 

Hon säger också att Facebooksidan är ganska populär och har ganska många gillningar.(200 st). 

Sammantaget vill vårdverksamheter nå ut med information som föräldrar har nytta av för sina barn 

t.ex. information om bra mat, råd inför resor och sunda solvanor. Det kan också vara information 

om att en person ska komma till BVC och föreläsa om kroppen och träning efter graviditet och 

barnafödande och hur man förhindrar att få ont och få skador. En dietist som kommer och pratar 

om hälsosam och god mat för barnfamiljer eller information om trafiksäkerhet för barn. Stöd ges 

alltså genom att föräldrar läser information och blir upplysta, lockas att komma till BVC och där 

lyssnar de på föreläsningar som ges. Detta blir en form av stöd. BVC sköterskans hela arbete går 

ut på att stödja föräldrar på BVC mottagningen och Facebook blir som en förlängning.  

Organisationen och framtiden 

Jag ställde även frågor om hur de ser på framtiden beträffande användandet av sociala medier.  

Marknadskommunikatören tror att det kommer att öka: 

               ”Det är bara att gilla läget. Det är viktigt att finnas i sin samtid. Det går inte att tro att 

man existerar i något eget vacuum där man inte vill interagera med invånarna. Jag tror 

att kommunikation över nätet är här för att stanna och inte någon trend.” 

Angående viktiga trender i framtiden säger marknadskommunikatören: 

         ”Om man har en sida med negativt flöde och att folk kritiserar och hoppar på varandra då 

kommer det inte vara någon idé att hålla på med de här sidorna men om man utvecklas och 

har en dialog så ger det både användarna och organisationen något att fortsätta på.” 

Sjuksköterskan på Vårdverksamhet 1 säger att det kan komma behov i olika åldersgrupper. De har 

startat upp med småbarnen nu när föräldrarna är hemma men menar vidare att de troligtvis inte 

kommer att hinna med det på det viset när de börjar jobba igen. Hon fortsätter med att säga: 
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”I vården är det unga vuxna som har mycket frågor som ringer mycket på vård-centralen. 

Det skulle kunna finnas ett forum för detta. Jag tror att det kommer att utveckla sig med 

något sådant och tid kommer att avsättas för detta.” 

Sjuksköterskan på Vårdverksamhet 1 menar vidare att kommunikation online är här för att stanna 

”I den här tiden som ingen har tid att sitta att småprata så är den här sortens kommunikation 

otroligt effektiv.” 

Sjuksköterskan på Vårdverksamhet 2 säger hon att hon kan så lite om sociala medier men säger 

att ”jag tror att det kommer att öka och att det kommer att användas på ett annat sätt men jag kan 

inte räkna ut hur.” Hon tror att kommunikation över nätet är här för att stanna och avslutar med 

att säja ”men man vet ju aldrig - för 20 år sedan visste man inte att det fanns och man vet ju inte 

vad som händer om 20 år heller.” 

Vårdverksamhet 3 säger:  

             ”När det gäller framtiden är det mycket information som kommer att spridas via sociala 

medier men jag är osäker på om det kommer att bli någon ändring mot vad det är nu. 

Facebook kommer nog att vara ett komplement.” 

Vårdverksamhet 4 säger:  

”för framtiden ska Facebook vara en ren informationskälla. Vi ser dock gärna att 

föräldrar begränsar sitt användande av iPhone och iPad eftersom det hämmar samspelet 

med barnet och detta gäller också datoranvändandet. Det är inte bra att vara inne på 

Facebook för mycket. Sociala media ska användas med måtta.” 

ehälsa 

          Begreppet eHälsa var det bara en vårdverksamhet som kunde koppla till sitt arbete:  

 

”En mamma kan ringa och säga att hennes barn har fått så konstiga utslag och jag ber 

henne då att skicka en bild på utslagen. Det tycker jag är fantastiskt bra - men det sker 

bara med nära kontakter. Man får vara lite spontan i sitt jobb om man ska göra en sådan 

grej - inte alla gör det. Föräldern får skicka det oidentifierat, det är ju hela tiden det här 

med sekretess som man måste förhålla sig till. En bild på en rumpa vill man ju inte ha på 

sin mail.” 

Hon säger att de i framtiden ska använda sig av Skype på vårdcentralerna när det gäller 

vårdplaneringar. ”Det ska vara gruppmöte över Skype och det ska sitta med kommunsköterskor 

samt sköterskor ifrån deras egen vårdcentral. Patienten ska vara med när det är dags att skrivas 

ut så att det ordnar sig med hemsjukvård.”   

6. Analys 

Organisationens användning av sociala medier kanaler 

Sociala medier är en nutida kanal och det är viktigt att organisationer kommunicerar med 

medborgare på det sätt som det går att nå dem. Enligt Carlsson (2010, s.46) väcker bra innehåll 

online intresse hos invånare som även själva vill välja när de ska ta till sig ny information. Genom 

att utveckla och förbättra innehållet kan verksamheter nå uppsatta mål. Det är viktigt att anpassa 

innehållet efter målgruppen i rätt ögonblick vilket gör att kommunikationen och budskapet lättare 

når fram till besökarna. Marknadsföring är mer än bara reklam. Invånare vill idag ha äkta 
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engagemang och delaktighet. På så vis kan organisationer få fler intressenter (Carlsson, 2010, 

s.46). Det som krävs av företag som är aktiva i sociala medier är tid och engagemang, ständiga 

uppdateringar och ständig förnyelse. 

Hur uppskattad en verksamhets Facebooksida är kan man se på antalet gillningar. Alla 

verksamheterna brukar årstidsanpassa den informationen som läggs ut på Facebooksidan och detta 

är ett sätt att anpassa innehållet för målgruppen vid rätt tidpunkt. 

Vårdverksamhet 4 menar att de flesta småbarnsföräldrar tillämpar och använder Facebook idag 

som är ett enkelt sätt att få ut information på och enkelt för brukaren att ta till sig. Enligt Osatuyi 

(2013) använder sig individer i allt högre grad av sociala medier och många organisationer finns 

där idag. Många vill marknadsföra sin verksamhet och sina tjänster. För den offentliga sektorn är 

det ett sätt att nå sina medborgare och visa att de finns till. Vårdverksamheterna uttrycker över-

vägande positiva attityder till sociala medier som de anser är en nutida kanal. De är medvetna om 

att det medför extrajobb att öppna upp en sådan kanal men anser ändå att det är viktigt att de finns 

på Facebook då det är en kanal där människor befinner sig idag och då behöver de finnas där. De 

anser att det är ett bra sätt att nå ut med till medborgare.  

Utifrån Bartholomew, Schoppe‐Sullivan, Glassman, Kamp Dush och Sullivan (2012) är de flesta 

aktiva Facebook-användare i barnafödande ålder (18 - 34-åringar, 53,5%) och bland dem är det 

blivande och nyblivna föräldrar. Med tanke på den lycka men även stress som det innebär att bli 

förälder, kan ett nätverk som Facebook spela en central roll samt fylla en viktig social funktion. 

Trots att nyblivna föräldrar har mycket att göra i sitt nya föräldraskap befinner de sig likväl ofta i 

sociala nätverk. Nyblivna mammor går ofta in på Facebook, främst för att skaffa sig kunskap och 

få stöd i sitt föräldraskap. Enligt Bartholomew et al (2012) är det fler mödrar än fäder som befinner 

sig på Facebook och närvaron tenderar att öka under övergången till föräldraskapet. 

Vårdverksamheter kommunicerar genom den information som läggs ut om exempelvis kommande 

träffar och föreläsningar som ska hållas. Föräldrar får där råd och rekommendationer angående det 

som rör barnets hälsa och mat och det finns möjlighet att prata med likasinnade om detta. Detta 

kan göra övergången till föräldraskapet lättare.  

Det är inte all personal som uppskattar att administrera en Facebooksida. På vårdverksamhet 1 var 

det bara en sjuksköterska som uppdaterade sidan ibland. Hon hade en dialog med de andra 

anställda om vilken information som skulle läggas upp, men de var inte delaktiga i uppdateringen 

och administrationen av Facebooksidan. Sjuksköterskan menade att detta kan bero på ointresse 

och okunskap om sociala medier och att de inte vill lämna ut sig. Enligt Khan, Swar och Lee (2014) 

finns det för anställda inom den offentliga sektorn bl.a. social risk och tidsrisk angående sociala 

medier. Enligt vårdverksamhet 1 är personalen tidspressade ute i verksamheterna och särskilt 

mycket tid för att uppdatera en Facebooksida finns inte, menade den här respondenten. På sin fritid 

satt hon därför och uppdaterade verksamhetens Facebooksida för att nå ut med viktig information 

till föräldrar som de har nytta av. Detta är ett sätt att visa engagemang för sitt arbete. Enligt Khan, 

Swar och Lee (2014) existerar tidsrisk ute i verksamheter. Anställda som är användare av 

Facebook tittar in där 5 gånger under en arbetsdag. Detta påverkar enligt Khan, Swar och Lee 

(2014) så klart den anställdes produktivitet på arbetsplatsen och kan ses som slöseri med tid. Detta 

skiljer sig från min studie där det framkom att administratörerna på 3 vårdverksamheter var 

tidspressade under sin arbetsdag och inte spenderade någon tid på sociala medier under arbetstid 

förutom då det var dags att uppdatera Facebooksidan. Marknadskommunikatören på vård-

verksamhet säger att det tar extratid att sköta och uppdatera en Facebooksida men menar att det är 

tid får man ta sig eftersom det är viktigt att finnas på Facebook. 

Fördelar och möjligheter 

Samtliga vårdverksamheter vill gärna att medborgare ska kunna nå deras mottagning på ett lätt 

och enkelt sätt. Enligt Osatuyi (2013) använder sig individer i allt högre grad av sociala medier 
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och många organisationer finns där idag. Vårdverksamheterna i min studie vill alla synas utåt så 

att det skapas ett intresse för just deras BVC. De lägger ut information som föräldrar har nytta av 

i form av bild och text men även sådan information som länkar vidare till ytterligare information i 

ämnet. Att kommunicera ut information genom videos, med eller utan ljud används dock inte. 

Osatuyi (2013) menar att beroendes på hur verksamheten kommunicerar ut informationen kan det 

öka eller minska trovärdigheten. Länkar ger ytterligare information och videos med ljud upplevs 

ge en bättre bakgrund till informationen samt ökar trovärdigheten. 

Carlsson (2010, s.87) menar att många möjligheter till marknadsföring och chans att göra sig 

tillgänglig där medborgare finns gör Facebook till ett naturligt alternativ för många företag och 

verksamheter. De vill marknadsföra sin verksamhet och sina tjänster och för den offentliga sektorn 

är det ett sätt att nå sina medborgare och visa att de finns till. Sociala medier kan ses som ett 

komplement till marknadskommunikation.  

En organisation kan välja ett socialt medium som kanal och se på det som en möjlighet. Det är ett 

medium som gör det enkelt för organisationen att identifiera sig själv, presentera varumärket och 

nå en specifik grupp. Vårdverksamhet 1 anser att sociala medier är en stor del i vårt sätt att 

kommunicera idag och blir som en förlängd arm till BVC mottagningen och ytterligare en 

möjlighet att nå ut till målgrupp och invånare. Facebook är ett sätt att ge invånare möjligheter till 

snabb återkoppling om de har något att fråga om. Vårdverksamhet 3 och 4 anser att det är bra att 

ha det som en informationssida och information når snabbt och lätt ut till invånare. Information 

som lagts ut går att kommentera och det går även bra att göra ett inlägg eller kommentera. Det 

finns enligt Kaplan och Haenlein (2010) två viktiga delar i sociala medier; social närvaro inom 

media samt sociala processer där man presenterar sig offentligt. Ju högre social närvaro, desto 

större påverkan har kommunikationen på varandras beteende. Social närvaro i ett socialt nätverk 

som Facebook möjliggör skriftlig kommunikation samt utbyte av video och bilder. Allt innehåll 

kan ses, delas, gillas, kommenteras och återanvändas. Intresseväckande innehåll och inbjudan till 

föreläsningar läggs ut som lockar invånare att komma till de olika vårdverksamheternas BCV.  

Sarasohn-Kahn (2008) diskuterar hur den information som läggs ut på Facebook skapar intresse, 

engagerar och är lärorikt för invånare och menar att vårdgivare kan skapa och förstärka positiva 

hälsobudskap genom dessa kanaler. Det engagerar och är lärorikt för både invånare, vårdtagare 

och de som tillhandahåller hälsovården. För invånare kan det ge ett känslomässigt stöd och ha en 

positiv inverkan på hälsan att vara med i ett socialt nätverk och själv bidra med innehåll genom 

åsikter, insikter, erfarenheter och perspektiv samt även att kommentera. Vårdverksamhet 2 anser 

att genom att olika typer av kunskap som bild- och textinformation läggs ut, skapar de intresse 

och föräldrarna börjar fundera kring olika frågor som dyker upp när de läser informationen. Om 

information som tips på bra barnmat läggs ut på sidan ger det inspiration till att ge barnet denna 

mat och denna hälsofrämjande verksamhet främjar folkhälsan (Gupta, Tyagi & Sharma, 2013)   

Nackdelar och hinder 

Facebook är ett populärt nätverk bland dagens sociala medier och en av de största tjänsterna. 

Genom Facebook håller drygt fem miljoner svenskar, mer eller mindre regelbundet, kontakt med 

vänner, släktingar och kollegor. Facebook har de senaste åren blivit en viktig kanal för offentlig 

verksamhet, företag och myndigheter via officiella Facebook-sidor. Det finns dock en risk med att 

ha en Facebooksida och det är patientsekretessen.  

Enligt Backman och Dolack, Dunyak, Lutz, Tegen, Warner och Wieland (2011) kan det gälla 

sekretessrisker angående frågor som rör enskilda personer eller personuppgifter. Upplysning 

angående detta går att läsa på vårdverksamheternas sidor men allra tydligast står det på den 

Facebooksida som vårdverksamhet 1 har. De upplyser om att föräldrar kan få hjälp med frågor 

som rör deras barn men inte medicinska frågor som rör deras barn som enskilda personer eftersom 
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vårdgivaren lyder under sekretesslagen. Vårdpersonal är skyldig att hålla sig till de etiska regler 

som finns för sin profession i alla interaktioner med medborgare. De kan alltså inte svara på frågor 

i inlägg om provsvar, diagnoser och annat som varje individ som enskilda person. Det märks att 

föräldrarna är medvetna om detta eftersom de bara ställer frågor om när nästa träff är eller 

kommentarer på inlägg som gjorts. 

Utifrån Gupta, Tyagi och Sharma (2013) är många organisationer skeptiska till Facebook och 

underskattar denna plattform som forum för människor att samlas på. Vårdverksamheterna som 

jag har varit i kontakt med ser dock inte några risker och hinder eftersom de använder den sparsamt. 

Sidan bör hållas under kontroll så att det inte läggs upp opassande innehåll som skulle ge dålig 

framtoning eller onödiga diskussioner. Backman et al. (2011) anför i sin artikel att det inte ska 

förekomma opassande beskrivningar eller diskussioner om hur någon har blivit behandlad i 

vården. Detta kan kränka en patients integritet även om inga namn är nämnda och någon skada 

inte är skedd.  

Backman et al. (2011) talar i sin artikel om att organisationer inte alltid har möjlighet att kontrollera 

alla kommentarer och inlägg som görs på Facebooksidan. Detta skapar en rädsla hos 

organisationen då folk kan komma med negativ kritik och lögner som kan skada dess rykte. 

Backman et al. (2011) menar vidare att det är viktigt för verksamheter att lära sig att hantera 

eventuell negativ kritik.  

Kelleher (2009) diskuterar i sin artikel att det för verksamheter är viktigt att interagera med 

invånare då det skapar dialog och stärker relationer. Idag uppskattar människor att kommunicera i 

ett medium oberoende av tid och rum och det kan de göra genom att kommentera eller gilla de 

inlägg som verksamheten lägger ut på sin Facebooksida. Pga. av vårdvalet råder det idag stor 

konkurrens mellan privata och offentliga vårdverksamheter. Det är därför viktigt att synas och visa 

att de finns till om de ska kunna stå sig i konkurrensen. Professor Valacich och Schneider 

(2012,s.178) menar även att denna interaktiva kommunikation inom media skapar ett större 

intresse för organisationen då konsumenten kan få omedelbar kontakt och feedback.  

Innan information läggs på Facebooksidan ska de som administrerar sidan helst ha kommit överens 

om innehållet med sina arbetskamrater. Chilvers (2011) understryker att hälso-information som 

läggs upp ska länka till tillförlitliga källor samt att anställda bör ha kommit överens om innehållet 

först med chefer och kollegor. Det var bara på en vårdverksamhet som administratören ensam 

bestämde vad som skulle läggas ut. Detta berodde på att hennes kollegor inte hade så stort intresse 

för Facebooksidan och inte brydde sig. De ville heller inte lämna ut sig eller ha en användare. 

Enligt Chilvers (2011) är det en risk med att endast en person administrerar en Facebooksida om 

personen ifråga skulle sluta sin anställning av olika orsaker. Chilvers (2011) anser det nödvändigt 

att det finns någon annan som kan administrera sidan i nödfall eller ta över efter en anställd som 

slutat. Khan, Swar och Lee (2014) skriver att det för anställda inom den offentliga sektorn finns 

psykologiska risker och sociala risker. Viss personal vill inte medverka i sociala medier därför att 

de känner att de inte har tillräckligt med kunskaper om detta och vill därför inte delta i 

kommunikation med medborgare där. Pga. av detta känner de frustation. Inställningen blir därmed 

negativ till sociala medier och detta är en social risk. Den information som läggs ut eller delas i 

sociala medier blir offentlig och negativa kommentarer från andra användare kan komma. Detta 

är enligt Khan, Swar och Lee (2014) psykologiska risker. Backman et al. (2011) anser att 

organisationer bör utbilda sin personal om sekretess så att de blir kunniga om hur sociala medier 

ska hanteras i verksamheten. Detta kan uppmuntra och stimulera till lust att medverka och 

diskutera vilket innehåll som ska publiceras på Facebooksidan. Organisationen bör ofta övervaka 

Facebooksidan så att innehållet inte bryter mot lagarna angående integritet och sekretess (Backman 

et al. 2011).  
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Facebooksidan 

Idag är det inte endast via det traditionella mötet ansikte mot ansikte på vårdcentralen eller 

mottagningen som sjuksköterskan kommunicerar med patienter. Sjuksköterskan behöver även 

kommunicera på andra sätt med hjälp av digital teknik som enligt WHO (2011) gäller mellan 

människor i sociala medier, datorplattor och smarttelefoner, sms, mms och molntjänster. Den 

digitala teknik som använts av de vårdverksamheter jag intervjuat är Facebook och en av dem 

använde sig även av Linkedin och YouTube. Linkedin är enligt Carlsson (2010, s.85) det största 

sociala nätverket för arbetslivet och många funktioner relaterade till rekrytering och också lämplig 

för affärsnätverkande och kommunikation personer emellan. Dock är det i denna kanal inte lika 

stor användaraktivitet som på Facebook. Korta filmsekvenser från YouTube kommunicerar lättare 

än ljud och bild. Varför den digitala tekniken behövs beror på att man vet att många människor 

använder sig av sociala medier idag och befinner sig på Facebook. Där kan BVC nå sin målgrupp 

som är människor i 20-40 årsåldern. 

Det är idag ett relativt nytt koncept för hälso- och sjukvården att förmedla hälso- och 

sjukvårdsinformation via sociala nätverk. Vissa vårdverksamheter har startat upp officiella sidor 

på Facebook men dock inte så många BVC utan endast ett fåtal. Det har framkommit att det är 

viktigt för alla vårdverksamheter att marknadsföra sig och visa att de finns till och det kan de göra 

genom sin Facebooksida. De vill nå ut med information till föräldrar som är deras målgrupp men 

även till invånare för övrigt. Enligt Chilvers (2011) är sociala medier en betydande möjlighet för 

olika vårdorganisationer att marknadsföra sig och ge hälsoupplysning som ska komma invånare 

till nytta.  

Chilvers (2011) menar dock att risker måste kunna identifieras och hanteras av verksamheterna. 

Det är viktigt att det för detta finns uppsatta riktlinjer att följa. Vårdverksamhet 1 följer de uppsatta 

riktlinjer som finns i organisationen beträffande social medier. Reglerna är sådana att om det skulle 

uppstå en positiv diskussion i ett kommentarsfält eller om någon verksamhet i organisationen 

diskuteras av en Facebookgrupp som väcker uppmärksamhet i sociala medier, ska anställda 

meddela kommunikationsavdelningen. De ska tillsammans diskutera om och vad de ska svara. 

Vårdverksamhet 3 följer även den de riktlinjer som finns i organisationen. Dialog i sociala medier 

med invånare måste bemötas på samma sätt där vad gäller yrkesskicklighet och seriositet precis 

som överallt annars där de agerar i organisationen. Medarbetare ska vara beredda på att lägga ner 

tid på att hålla kommunikationen levande och de som är ansvariga ska bevaka sin kommunikation 

varje dag.  

Föräldrar  

Enligt Bartholomew et al. (2012) är en stor del av dagens mest aktiva Facebook - användare i 

åldern 18-34 år och de kommer i framtiden att bli ännu fler. Många av dessa är i barnafödande 

ålder och troligtvis kommer en stor del av dessa att snart bli föräldrar eller är nyblivna föräldrar. 

Bartholomew et al. (2012)  har i sin forskning kommit fram till att Facebook fyller en viktig 

funktion för gravida och nyblivna föräldrar eftersom de förutom att känna glädje och lycka även 

känner av stress i sitt nyblivna föräldraskap. Facebook ger möjlighet att knyta nya kontakter och 

komma samman i gemensamma grupper med föräldrar som väntar barn och andra 

småbarnsföräldrar.  

I min studie informerade alla vårdverksamheterna på sin Facebooksida om kommande evenemang. 

Det kunde vara inbjudan till babycafé eller till olika föreläsningar. Grieve et al. (2013)  menar att 

de som är Facebook-användare kan utveckla och upprätthålla social samhörighet i online-miljö. 

Han har i sin studie kommit fram till att medverkan i detta sociala nätverk ger lägre förekomst av 

depressioner och större tillfredställelse med livet.  
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Enligt Logsdon et al., (2014) söker unga mödrar ofta efter information som finns på sociala medier 

angående hälsa och föräldraskap. De flesta föredrar att använda sig av en mobiltelefon när de söker 

efter informationen. Logsdon et al., (2014) anser vidare att internet och sociala medier håller hög 

potential när det gäller att kommunicera ut hälsoinformation för unga mödrar. Jolly (1979) menar 

att det är fördelaktigt att vårdorganisationer i sociala medier kan nå föräldrar med viktig 

hälsoinformation. Detta är ett sätt att stödja föräldrar och uppgifter som en barnsjuksköterska har. 
Vårdverksamhet 4 säger att denna mediekanal är viktig när det gäller att informera om 

föreläsningar eller andra aktiviteter som dessa tar upp och det kan gälla sådant som föräldrar undrar 

över som exempelvis sömn och mat. Föräldrar uppskattar även att få hälsoinformation direkt från 

vårdpersonal. Information som fås på BVC är alltså väldigt viktigt men det är också betydelsefullt 

för en verksamhet att ha Facebook som en förlängd arm när så många i barnafödande ålder ändå 

befinner sig så mycket på Facebook och även kan få information den vägen. Föräldrar känner 

många gånger oro i sitt nya föräldraskap (Bost, Cox, Burchinal och Payne, 2002) och därför menar 

vårdverksamhet 4 att Facebook kan som informationsforum vara en trygghet där de blir påminda 

och får information.  

Organisationen och framtiden     

För att få en uppfattning om BVC anser att sociala medier och en kommunikations-kanal som 

Facebook är något att satsa på för framtiden så ställde jag en fråga angående detta. Alla 

organisationerna tror på en framtid när det gäller kommunikation över nätet. Många befinner sig 

på denna plattform idag och vårdverksamheterna anser att denna sociala mediekanal är ytterligare 

en informationskanal och ett komplement till besöken på BVC. Vårdverksamhet 2 menar att deras 

målgrupp som är föräldrar som är i barnafödande åldrar - de som har barn och får barn, finns på 

Facebook och att det där lätt går att nå ut med information. Eftersom fler befinner sig på Facebook 

och där kan ta till sig information så pekar mycket på att traditionella medier som informations-

material och organisationens webbplats minskar i intresse mot sociala medier. Carlsson (2010) 

anser att med sociala medier kan organisationer få fram information på ett nytt sätt som gör att 

invånare själva kan välja när de vill ta del av den. Vårdverksamhet 3 anser att det är ett bra och 

enkelt sätt att nå ut med information. Det sparar tid och medborgare kan ta till sig informationen 

när det passar dem själva. Vårdverksamhet 1 tror att det kommer att utveckla sig med fler forum 

för unga vuxna som ringer mycket på vårdcentralen. Vårdcentralerna kommer att använda sig av 

Skype i framtiden när patienter ska skrivas ut och vid vårdplaneringar.  

Enligt Bartholomew, et al. (2012) ökar användningen av sociala medier hela tiden och även de 

vårdverksamheter jag intervjuat anser att kommunikation över nätet kommer att fortsätta och inte 

avta. En fördel med att kommunicera över nätet är friheten som följer med denna sociala 

mediekanal. Den som administrerar en verksamhets Facebooksida kan uppdatera den närhelst det 

passar, inte bara under kontorstid utan även på sin fritid.  

Ett bra sätt att lära känna sin målgrupp är att vara där de är. Det går att kommunicera och föra en 

dialog med olika människor och få en god bild om vilka de är och idag befinner sig många på 

Facebook.  Chilvers (2011) menar att på Facebook kan vårdorganisationer inbjuda till möten och 

ge hälsoupplysning, vara en plattform där människor finns och möts och är en förbättrad tillgång 

till tjänster förutom mötena på vårdcentralerna. De utvecklas och har en dialog och på så vis ger 

det både användarna och organisationen något att fortsätta på. 

Trots att inställningen till sociala medier är övervägande positiv bland den personal som jag 

intervjuat så finns det även kollegor till dessa som inte vill befatta sig med de uppgifter som en 

Facebooksida medför. Det beror på att de inte vill lämna ut sig samt känner osäkerhet inför detta 

medium och detta är enligt Khan, Swar och Lee (2014) en social risk. 
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7. Reflektioner  
Som tidigare framkommit är det viktigt för varje BVC mottagning att visa att de finns till och att 

deras målgrupp väljer just deras vårdcentral. 2009 införde Västra Götalandsregionen en 

vårdvalsmodell VG - Primärvård där syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten 

och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånare i Västra Götaland kan välja vilken 

vårdcentral de själva vill bland de 200 godkända enheter som ingår i vårdvalet (Västra 

Götalandsregionen, 2015). Här kan en kommunikationskanal som Facebook spela en stor roll för 

vårdverksamheter där de kan marknadsföra sig och visa vilka de är. Genom en länk från 

Facebooksidan till deras webbplats kan målgruppen mer utförligt se vad de har att erbjuda på sin 

mottagning. 

Eftersom sociala medier är såpass nytt för vårdverksamheter har de flesta inte fler sociala 

mediekanaler än Facebook. Det har framkommit att anställda inte har så stora kunskaper om 

sociala medier eller har intresse av det men det sociala nätverket Facebook känner alla till. En av 

vårdverksamheterna hade fler kanaler och vilka kanaler som en verksamhet väljer är helt beroende 

på vilka resurser när det gäller tid och personal som finns tillgängliga. BVC mottagningen som 

tillhörde denna vårdverksamhet hade dock bara använt sig av Facebook bland de tre olika som 

fanns.  

Respondenterna kunde inte se några nackdelar med att ha en Facebooksida mer än att det pga. 

tidsbrist inte skulle finnas tid att gå in på sidan och kontrollera om någon skrivit kommentarer som 

inte är passande. Att det inte går att fråga om medicinska angelägenheter eller annat som rör 

förälder eller barn pga. att BVC mottagningen lyder under sekretesslagen framgår tydligt på varje 

vårdverksamhets Facebooksida. Så det ses inte som någon risk. Nu säger respondenterna att det 

inte pågår särskilt mycket aktivitet på deras sidor. Uppsikt och ingripande bör anpassas till 

aktiviteten i kommunikationskanalen. Det är alltså viktigt att ha det i åtanke att ett väldigt aktivt 

forum kräver en mer frekvent kontroll än en kanal där kommentarer är relativt sällsynta. 

Det framkom hos vissa av vårdverksamheterna att tiden många gånger är knapp för att uppdatera 

och kontrollera Facebooksidan - att tiden kan vara ett stort hinder när man börjar arbeta med 

sociala medier. När det kommer nya arbetsmoment på arbetet kan det kännas som att tiden inte 

kommer att räcka till. Dock ansåg sjuksköterskan som arbetade på vårdverksamhet 1 att deltagande 

på Facebook var så pass viktig att hon satt och uppdaterade sidan hemma på sin fritid därför att 

tiden på arbetet inte räckte till. Detta vill jag kalla att visa engagemang för sin målgrupp i sociala 

medier. Det är viktigt att man på arbetsplatser har förståelse för tidsaspekten. Verksamheter bör 

ha förståelse för och ta hänsyn till att sociala medier utgör en viktig kommunikationskanal och 

inse att tid behöver avsättas för personal att statusuppdatera under arbetstid och inte på sin lediga 

tid. 

Som jag skrev i inledningskapitlet har den snabba tekniska utvecklingen av media och internet har 

medfört nya sätt att kommunicera och umgås. Det är viktigt att vi använder oss av de nya sätten 

att informera och kommunicera eftersom digitaliseringen är nödvändig då den efterfrågas av allt 

fler målgrupper. Vårdpersonal kan i dessa digitala arenor visa engagemang genom att lägga ut 

hälsoinformation i form av text och bild som kommer målgruppen till del.  

I början av detta reflektionsavsnitt funderade jag över vilken tanke det var som låg bakom varje 

vårdverksamhets Facebooksida. Kunde det vara ”den här informationen lägger vi ut eftersom 

föräldern behöver den i sitt nya föräldraskap. Vi månar om föräldrarna”. Eller om det handlar 

om marknadsföring - att det viktigaste för vårdverksamheterna är att synas och visa att de finns 

till. Genom den konkurrens som vårdvalet har skapat vill såklart alla vårdverksamheterna att 

föräldrarna ska komma till ”just dem”. Genom att göra Facebooksidan så lockande som möjligt 

med information och upplägg av bilder ökar chanserna att de väljer ”just oss”. Jag tror att det är 
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en blandning av bägge alternativen ”välj oss så får du det bästa råd och stöd du kan få om du 

kommer hit”. För det är på BVC mottagningen stödet fås. På Facebooksidan finns det bara 

information i form av tips på bra barnmat, vaccinationer och solskydd. 

Ett komplement till BVC mottagningen där stöd ges genom personlig kontakt och samtal. Det är 

viktigt att Facebooksidan görs så lockande och tilldragande som möjligt som är till nytta både för 

föräldrar och vårdverksamhet.  

8. Slutsats 
I detta kapitel svarar jag inledningsvis på studiens frågor. Därefter reflekterar jag kring det 

resultat jag kommit fram till. 

Vad uppfattar BVC som hinder och möjligheter med sociala medier avseende 

kommunikation på Facebook? 

Ingen av vårdverksamheterna ser några hinder eller nackdelar med Facebooksidan som den 

används nu eftersom den används väldigt sparsamt. En Facebooksida ska inte innehålla några 

onödiga diskussioner och inte heller några persondiskussioner som kan skapa oro hos föräldrarna 

eller missförstås. Arbetsgruppen ska tillsammans komma överens om vilket innehåll det ska finnas 

på Facebooksidan.  

Facebook fungerar bra som informationssida då fördelarna är att man lätt och snabbt når ut med 

information till sin målgrupp och invånare samt organisationer. Det finns en större tilltro till att 

information når ut mer genom en vårdverksamhets Facebooksida än genom dess webbsida.  

Genom en Facebooksida kan en vårdverksamhet marknadsföra sig, de syns och ett intresse skapas 

för deras BVC. Efter att ha granskat hur många gillningar som varje vårdverksamhet har så sträcker 

det sig från 72 till 290. Möjligtvis beror skillnaderna i antalet gillningar på hur mycket tid och 

engagemang som administratören lägger ner på Facebooksidan, mängden information man vill ut 

med i form av bilder och text, samt på vilket vis de väljer att visa det utåt?  

Information i form av videos/ljud på en Facebooksida är enligt Osatuyi (2013) ett sätt att engagera 

användarna och som även ökar trovärdigheten för meddelandet. I min studie använde sig 

vårdverksamheterna endast av textinformation som länkade vidare till vidare information i ämnet. 

Fördelarna med denna form av kommunikation är uppenbara och ett sätt för vårdverksamheter att 

effektivt dela information på sociala medier för att stå sig bättre i konkurrensen bland andra 

vårdaktörer. 

En risk kan vara att saker läggs upp som administratören inte hinner ta bort detta innehåll därför 

att de inte är inne hela dagarna som kan ge ett dåligt intryck för vårdverksamheten. En annan risk 

är personliga frågor om behandlingar eller mediciner. Här kan administratören vara behjälplig med 

vart de ska vända sig.  

En annan risk enligt Chilvers (2011) är att det bara är en person som uppdaterar Facebooksidan. 

Det kan vara så att den personen slutar sin anställning av olika orsaker och då är det viktigt att 

någon annan kan ta över. I min studie var det bara en anställd hos 3 av vårdverksamheterna som 

administrerade Facebooksidan. Det är ju relativt nytt för hälsoorganisationer att kommunicera via 

sociala medier och de jag intervjuade hade inte varit igång så länge. Med tiden kanske fler anställda 

visar intresse och vill vara med och administrera sidan. 
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Hur uppfattar BVC att de kan bidra med sitt engagemang och kunnande på Facebook? 

Den personliga kontakt som föräldrar får på BVC mottagningen är viktig anser BVC. 

Barnhälsovårdens styrka är att föräldrarna får personlig kontakt med vårdpersonal som är erfaren 

och som de känner väl. Det känns även mer tillförlitligt att få information muntligt än skriftligt 

(Logsdon et al., 2014). Dock är Facebook som informationskanal ett komplement som används, 

en förlängd arm för att nå ut med information som föräldrar har nytta av. Här kan BVC genom sitt 

engagemang och kunnande få föräldrar att känna trygghet genom att använda Facebook som en 

påminnelsesida och informationsforum och uppmuntra till deltagande i olika föräldragrupper samt 

bjuda in till träffar på BVC. Där kan föräldrar lära känna varandra och ge varandra råd samt utbyta 

kunskap med varandra. Information läggs upp på Facebook som kan vara tips på bra barnmat, 

solskydd och hur man gör om barnet får feber osv. Denna information länkar ofta vidare till djupare 

information inom ämnet, barnets hälsa, utveckling och livsvillkor. 

På Facebook kan vårdenheter möta sin målgrupp och informera dem om sådant som intresserar 

dem. Hur Facebooksidan kommunicerar ut sitt hälsobudskap till målgruppen är av betydelse. 

Bilder kan vara lockande för föräldrar och avgörande för vilken BVC mottagningen de ska gå till. 

Det råder idag konkurrens mellan vårdcentraler eftersom möjligheten finns genom vårdvalet att 

lista sig hos vilken vårdcentral som helst. Det är då är viktigt att varje BVC ger ett gott intryck för 

att föräldrarna ska välja just dem. Om bilder som läggs ut ifrån träffar som varit, så kan bildernas 

innehåll locka till att gå dit - alla pratar med varandra och har det trevligt. 

Enligt Osatuyi (2013) ökar trovärdigheten om det finns inbäddade videos med ljud i den 

information som läggs ut. Att skapa en miljö och inramning till det budskap man vill ut med ökar 

tillförlitligheten till informationen. Videos är dock inget som BVC ännu har använt sig av på 

Facebook. 

På vilket sätt anser BVC att de kan stödja föräldrar genom deltagande i Facebook? 

Det är omvälvande att bli förälder och många gånger har man tankar, funderingar och känslor 

kring det egna barnet och föräldraskapet. Man känner lycka och glädje men också rädsla och oro 

för att barnet ska bli sjukt och funderingar kan även komma kring barnets utveckling. Ofta söker 

de efter webbsidor att hitta information, råd och stöd på men informationsflödet är enormt och det 

är inte alltid så lätt att sortera all information. 

Genom deltagande i Facebook kan BVC ge föräldrar stöd genom att informera om sådant som 

angår dem i deras föräldraskap och denna information får dem att känna trygghet. 

Information läggs upp på Facebooksidan om föräldraträffar eller kommande föreläsningar. 

Vid dessa träffar och föreläsningar erhålls inte något individuellt stöd utan istället gruppstöd. Om 

man har speciella frågor finns möjlighet att gå till BVC- sköterskan och där få ett mer personligt, 

emotionellt och instrumentellt stöd genom sin kunskap och kompetens. BVC- sköterskan bemöter 

deras eventuella oro som de har - tankar, funderingar och oro beträffande barnet. 

Min studie visar att en vårdverksamhet som BVC ser Facebook som en viktig digital kanal där de 

kan kommunicera ut hälsoinformation som deras målgrupp blivande och nyblivna föräldrar har 

nytta av. BVC anser att det är viktigt att finnas i sin samtid och interagera med sin målgrupp i 

denna kanal där flertalet av dem befinner sig idag. Interagera kan målgruppen göra genom att ställa 

en fråga som inte rör medicinska frågor eller relaterar till förälder eller barn, kommentera eller 

gilla de inlägg som vårdverksamheten lägger ut. Facebook är även ett sätt för olika BVC-

mottagningar att marknadsföra sig och stärka sitt varumärke. BVC är övertygad om att 

kommunikation över nätet är här för att stanna och tror på en framtid när det gäller denna 

kommunikationskanal om den används med försiktighet och måtta.  
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Digitaliseringen har genom ett klick fört oss närmare varandra där vi kan interagera i olika sociala 

mediekanaler. En mediekanal som Facebook har potential att snabbt nå ut med information till 

invånare rörande folkhälso-frågor och detta främjar hälsan hos invånare. 

Avslutningsvis, 

En bild säger mer än tusen ord och kan överföra det budskap som verksamheten vill nå ut med. 

Hälsoorganisationer kan vinna flera fördelar med att ha med denna form av kommunicerande 

komponent på sin Facebooksida. Genom att använda sig av bilder som är lockande och som visar 

något intressant som har att göra med verksamhetens inriktning, engagerar det medborgare och 

drar till sig uppmärksamhet. 

9. Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att göra en undersökning där jag riktar mig mot föräldrarna istället och 

där fokus ligger på vad internet, sociala medier och Facebook betyder för nyblivna föräldrar. 

Känner de sig ofta stressade i sitt föräldraskap med oro för barnet och dess utveckling? Går de ofta 

ut på internet och söker efter information när det gäller exempelvis barnets tillväxt och vikt eller 

sömnvanor? Klarar de att sortera i det enorma informationsflödet som finns och är de nöjda med 

den information som finns? Om det BVC som de tillhör har en Facebooksida, går de ofta in på den 

och läser den information som finns? Upplever de stöd och minskar stressen när de läser den 

information som finns utlagd i form av text och bild? Vilken sorts information värderar de högst - 

information i text - och bildform eller det personliga besöket hos BVC sköterskan? Ja det är många 

frågor man här skulle kunna ställa till föräldrar. 

En annan studie hade kunnat göras där föräldrar får granska olika vårdverksamheters 

Facebooksidor med fokus på vad som fångar uppmärksamheten på sidan när det gäller textinnehåll 

och val av bilder (vad de visar). De får kommentera vad som upplevs positivt och negativt på de 

olika vårdverksamheternas sidor. Resultatet som undersökningen ger kunde vara till nytta för 

vårdverksamheter som tänkt att starta upp en Facebooksida eller någon annan som vill förbättra 

sin. Om en sida är särskilt lockande kan det bli så att föräldern hellre väljer den BVC mottagningen 

att gå till. 

En kvantitativ studie, där jag skickade ut en enkät till anställda i olika vårdverksamheter med syfte 

att undersöka risker och fördelar med sociala medier. Resultaten kunde vara till hjälp för 

vårdverksamheterna att identifiera och hantera risker och nytta med sociala medier. 

Jag hade kunnat gå ett steg längre och studera hur eHälsa är utvecklad i vården idag. Hur mycket 

används denna digitala digital teknik ute verksamheterna idag? Kan man med eHälsa bättre hantera 

hälso- och sjukvården i framtiden? Ökar möjligheten att uppnå en god, jämlik och tillgänglig hälsa 

för alla i samhället? Hur upplever personalen eHälsa i sitt arbete? Hur mycket och hur används 

den vid behandling av patienter, för att genomföra forskning, spåra sjukdomar och övervaka folk- 

hälsan? Hur upplever patienter genom eHälsa kontakten med hälso- och sjukvården där de blir 

en mer aktiv aktör i sin egen hälso- och sjukvård? 
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10. Sammanfattning 

Den snabba tekniska utvecklingen av media och internet har medfört nya sätt att kommunicera och 

umgås. Sociala medier erbjuder nya tillfällen att synas, kommunicera, skapa konkurrens och 

kundrelationer och har blivit en obestridlig kraft med dess snabba, enkla och informella 

kommunikationsstil.  

För hälso- och sjukvården idag är det ett relativt nytt koncept att förmedla hälso- och 

sjukvårdsinformation via sociala nätverk. Det är en betydande möjlighet för olika vård-

organisationer att marknadsföra sig och förmedla ut sitt hälsobudskap. Flera vårdgivare har idag 

startat upp Facebooksidor för att interagera med sin målgrupp och medborgare, både inom den 

offentliga sektorn och privata sektorn. Det medför dock ett ansvar för hälso- och 

sjukvårdsorganisationer med utmaningar och risker gällande information som läggs ut, 

organisationens anseende, sekretessrisker och den personliga integriteten. Vem som helst kan 

sprida uppfattningar och tankar kring verksamheten och det kan gälla negativa upplevelser. 

Uppsatsen avsåg att undersöka hur BVC uppfattar denna form av forum när det gäller hinder och 

möjligheter samt vad de anser om Facebook som kommunikationskanal när det gäller att förmedla 

hälsorelaterad information till föräldrar. Syftet var även att undersöka hur BVC i sociala medier 

kan bidra med sitt engagemang och kunnande på Facebook samt på vilket sätt BVC anser att de 

kan stödja föräldrar genom deltagande i Facebook. För att uppnå mitt syfte har jag som metod 

använt mig av en kvalitativ undersökning. Jag har samlat in material genom 5 semistrukturerade 

intervjuer hos 4 olika vårdverksamheter för att sedan transkribera dem. Utifrån det teoretiska 

ramverket, teori i forskningsöversikten och empiriavsnittet har sedan jämförelser gjorts för att hitta 

likheter och olikheter. Analysen har sedan gjorts utifrån olika teman som finns i intervjuguiden 

och dessa är organisationens användning av sociala medier kanaler, fördelar och möjligheter, 

nackdelar och hinder, Facebooksidan, föräldrar, organisationen och framtiden samt eHälsa. Vid 

jämförelse av empiri med teori kunde jag inte identifiera några större skillnader.  

Resultatet visar att vårdverksamheterna inte ser några nackdelar med sin närvaro på Facebook på 

det viset som sidan används idag. Viktigt är att översynen är god och att eventuella opassande 

inlägg tas bort. Det är inte tillåtet att ställa frågor om behandlingar eller mediciner enligt 

patientsekretessen. Det framkom att det är viktigt för vårdverksamheterna att marknadsföra sig, 

att synas och visa allmänheten att de finns till. Facebooksidan används som en informationssida 

med fakta i text- och bildform som föräldrar har nytta av i sitt föräldraskap. Här kan BVC genom 

engagemang och kunnande få föräldrar att känna trygghet genom att påminna, informera och 

uppmuntra till deltagande i olika föräldragrupper samt bjuda in till träffar och föreläsningar. Bilder 

från träffar som varit läggs ut för att locka föräldrar att komma till BVC där gruppstöd ges. 

Individuellt stöd går att få hos BVC sköterskan där frågor går att ställa av mer personlig karaktär. 

Facebooksidan ska inte vara något diskussionsforum men det finns möjlighet att interagera genom 

skriva inlägg, gilla, kommentera samt dela. BVC tror på en framtid när det gäller denna 

kommunikationskanal. De anser att det är viktigt att finnas i sin samtid och interagera med sin 

målgrupp blivande och nyblivna föräldrar i denna kanal där flertalet av dessa befinner sig idag. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Tack för att du vill delta i min undersökning om sociala mediers betydelse för organisationer.  

Mitt namn är Marie Bäck Karlander och studerar magisterutbildning i Strategisk information och 

kommunikation vid Högskolan i Borås. 

Forskning om sociala mediers form av kommunikationskanal kan bidra till att ge vägledning för 

organisationer att kommunicera effektivt och utveckla starkt digital professionalism. 

Undersökningens resultat kan vara till nytta för organisationer som inte startat upp någon sida på 

Facebook än, då förståelse för denna form av kommunikationskanal kommer att öka.  

Du kommer att vara anonym och intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt. 

Intervjun kommer att pågå omkring en timma och jag kommer att spela in med en diktafon vilket 

innebär att jag kan fokusera mer på vårt samtal. När jag transkriberar materialet lyssnar jag även 

av ett mer exakt textmaterial. Inspelningen kommer bara att användas till min studie och därefter 

raderas. 

Om ni har några frågor är det bara att höra av sig. 

Bilaga 2 

Intervjuguide    

Inledande frågor 

1.Yrke?  

2.Utbildning?  

3.Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

4.Hur länge har du arbetat i organisationen?  

Organisationens användning av sociala medier kanaler 

5. När det gäller BVC, vilka sociala medier kanaler använder ni er av? 

6. Varför använder ni er just av den kanalen?  

 

7. Hur ser du på användandet av sociala medier när det gäller kommunikation?  

 

Följdfråga: vad tycker du om den här kanalen? Kan du ge mig några positiva och negativa 

synpunkter om den? 

21. Tycker du att kontakten mellan BVC och föräldrar är viktig?  

22. hur ser du på kontakten via Facebook och den som sker vid besök? 
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23. Hur ser du på kommunikation mellan vårdgivare och medborgare online? 

Fördelar och möjligheter 

8. Vilka fördelar och möjligheter för organisationen ser du med att använda sociala medier? 

Nackdelar och hinder 

9. Ser du några risker/hinder med BVC:s  Facebooksida? 

10. Ser du några hinder/risker med en organisations närvaro i sociala medier? 

Facebooksidan 

11. Vad har du för mål och syfte med Sociala medier och Facebook? 

12. Vilka är era målgrupper? 

13. Hur använder ni Facebook? Har ni några riktlinjer? 

14. Vem fattar beslut om vad som ska läggas ut på Facebook? 

15. Hur många är det som arbetar med BVC Facebooksida? 

16. Vilken information lägger du ut på Facebook?  

Föräldrar 

17. Vad tror du Facebook betyder för de föräldrar som besöker den?  

18. Lägger du märke till om många föräldrar besöker er Facebooksida?  

19. Vem bevakar och svarar på föräldrarnas frågor?  

20. Hur ser du på de frågor som brukar komma från föräldrarna? 

  

Organisationen och framtiden 

24. Hur ser du på framtiden beträffande användandet av sociala medier? 

 

25. Tror du att kommunikation över nätet är här för att stanna eller bara en försvinnande trend? 

eHälsa 

26. Har du hört talas om begreppet eHälsa? 
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Bilaga 3 
 

Titel, Författare, 
Tidskrift, Årtal  

Syfte Metod Resultat 

 
Social media and 
healthcare 
 
Backman, C., Dolack, S., 
Dunyak, D., Lutz, L., 
Tegen, A., Warner, D. & 
Wieland, L. 
 
Journal of AHIMA / 
American Health 
Information 
Management 
Association 
 
2011 
 
 
 
 
 

 
Att ge allmän 
information om vad 
sociala medier är, varför 
och hur sociala medier 
används inom 
sjukvården. 
 
Risker och fördelar, 
riktlinjer, 
ställningstaganden, 
utbildning och policys för 
personal inom 
sjukvården. 

 
Litteraturstudie 

 
Det medför ett ansvar 
för hälso- och 
sjukvårdsorganisationer 
med utmaningar och 
risker beträffande 
information som läggs 
ut. Det har att göra med 
organisationens 
anseende, 
sekretessrisker och den 
personliga integriteten. 
Det är viktigt att den 
information som läggs ut 
är klar och tydlig.  

 
New Parents' Facebook 
Use at the Transition to 
Parenthood 
 
Bartholomew, M.K., 
Schoppe‐Sullivan, S.J., 
Glassman, M., Kamp 
Dush, C.M. & Sullivan, 
J.M. 
 
Family Relations 
 
2012 

 
Att undersöka nyblivna 
föräldrars användning av 
Facebook  

 
I urvalet ingick 154 
mödrar och 150 pappor. 
För att kunna delta 
skulle de uppfylla ett 
antal krav. 1.vara 
nyblivna föräldrar med 
sitt första barn 2. vara 
biologiska föräldrar till 
barnet 3. gift eller sambo 
4. båda skulle vara 
inkomsttagare 5. de 
skulle vara minst 18 år  
6. tala engelska. 
 
Information om hur 
intervjun skulle gå till 
gavs innan föräldrar 
samtyckte till intervjun. 
 
Gåvor gavs till 
föräldrarna som tack för 
medverkan. 

 
Mödrar använder 
Facebook mer än 
pappor. Mödrarna hade 
god kontakt med 
familjemedlemmar och 
släktingar på Facebook. 
Papporna hade mer 
kontakt med sina vänner 
utanför Facebook. 
 
Orsaken till att mödrarna 
befann sig mer på 
Facebook var att de 
upplevde högre nivåer 
av stress än papporna. 
 

 
Implementation of a 
Facebook page by school 
nurses 
 
Chilvers, J 
 
Community Practitioner 

 
Att ge information till 
yrkesgrupper som vill 
använda sociala nätverk 
för att interagera med 
medborgare. 

 
Litteraturstudie 

 
Det är relativt nytt för 
personal som arbetar 
inom vården att använda 
sig av sociala medier. 
Det anses dock vara 
ganska lätt att hantera 
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2011 

risker, frågor som 
handlar om etik samt 
hållbarhetsfrågor. 

 
Professionalism in a 
digital age: opportunities 
and considerations for 
using social media in 
health care 
 
Gagnon, K. & Sabus, C. 
 
Physical Therapy 
 
2015 

 
Att ge en bred översyn 
av framväxten av sociala 
medier i samhället samt 
hälsovård.  
 
Att utforska politiska 
konsekvenser av 
organisatoriska 
antagande när det gäller 
sjukvården i sociala 
medier. 
 
Att föreslå individuella 
möjligheter och riktlinjer 
för hur sociala medier 
kan användas av 
sjukgymnaster och 
professionella. 

 

 
 
 

 
Kommunikation online 
är här för att stanna. 
 
Sociala medier kommer 
att fortsätta att 
utvecklas. 
 
Vårdgivare har möjlighet 
att förstärka 
hälsobudskap genom 
sociala medier. 

 
Face-to-face or 
Facebook: Can social 
connectedness be 
derived online? 
 
Grieve, R., Indian, M., 
Witteveen, K., Tolan, 
G.A. & Marrington, J. 
 
Computers in Human 
Behavior 
 
2013 

 
Att för första gången 
undersöka om social 
samhörighet och 
Facebook har något 
samband. 

 
Deltagare från ett 
universitet i Australien 
som var 62 män och 282 
kvinnor. 
 
De fick besvara ett 
frågeformulär online. 

 
Användning av Facebook 
kan vara ett alternativ till 
social samvaro med 
andra människor för de 
som inte har möjlighet 
att träffas ansikte mot 
ansikte. 

 
Människor trivs när de 
befinner sig i ett socialt 
nätverk som Facebook.  

 
Use of Social Media 
Marketing in Healthcare 
 
Gupta, A., Tyagi, M. & 
Sharma, D. 
 
Journal of Health 
Management 
 
2013 
 
 

 
Att diskutera olika 
insatser som gjorts för 
att främja folkhälsan. 
Detta med hjälp av 
sociala medier som 
marknadsföringsverktyg  

 

 
Litteraturstudie 

 
Sociala medier som 
kommunikationsverktyg 
har potential att främja 
hälsan. 
  
Hälsoorganisationer kan 
nå ut till allmänheten 
med folkhälsofrågor och 
utbildning. 
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The paediatric nurse - 
Key roles in diagnosis 
and parent support 
 
Jolly, J.D. 
 
Child abuse & neglect 
 
1979 

 
Att beskriva barn- 
Sjuksköterskans roll, 
uppgifter och 
föräldrastöd. 

 
Barnsjuksköterskor har 
en viktig roll att fylla när 
det gäller att stödja 
föräldrar i det nya 
föräldraskapet. De 
uppgifter som en 
barnsjuksköterska har är 
att stödja såväl 
föräldrarna som barn. 
Det är viktigt att de har 
en stark 
iakttagelseförmåga och 
intuition för hur 
föräldrar mår samt 
utvecklat en känslighet 
för att förhindra att 
något går snett och 
stärka familjerelationen 

 
 
Users of the world, 
unite: the challenges and 
opportunities of social 
media 
 
Kaplan, A.M. & Haenlein, 
M. 
 
Elsevier 

 
2010 
 

 
Artikel som avser att ge 
några förtydligande om 
vad sociala medier 
innebär. 

  
Artikeln handlar om: 
 
Vad som är sociala 
medier och vad som inte 
är sociala medier. 
 
Det finns två viktiga 
delar i sociala medier; 
social närvaro inom 
media samt sociala 
processer där man 
presenterar sig 
offentligt. 
 
Det finns utmaningar 
och hinder, fördelar och 
möjligheter i det som 
sociala medier erbjuder 
verksamheter. 
 
Sociala medier erbjuder 
också deltagande där 
alla kan skapa och 
värdera innehåll och 
tillgänglighet där 
användare kan bidra 
oavsett plats och tid 
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Conversational voice, 
communicated 
commitment, and public 
relations outcomes in 
interactive online 
communication.  
 
Kelleher, T. 
 
Journal of 
Communication 
 
2009 
 
 

 
Syftet med denna studie 
är att undersöka 
interaktivitet och 
kommunikation online. 

 
Surveyundersökning 
 
Kvantitativ metod 

Interaktivitet är en viktig 
beståndsdel i 
relationsbyggande på 
internet och något som 
skapar dialog och stärker 
relationer. En fördel är 
att i ett medium finns 
det möjlighet att kunna 
kommunicera med andra 
människor oberoende av 
tid och rum. 
 

 
Social Media Risks and 
Benefits: A Public Sector 
Perspective 
 
Khan, G.F., Swar, B. & 
Lee, S.K. 
 
Social Science Computer 
Review 
 
2014 

 
Syftet är att undersöka 
risker och fördelarna 
med sociala medier 
bland anställda i den 
offentliga sektorn. 

 

 
Surveyundersökning 
Kvantitativ metod 
 
54.7 % av 
respondenterna var 
kvinnor och 45.3% var 
män 

 

 
Både risker och fördelar 
påverkar anställda när 
det gäller användning av 
sociala medier. 
Resultatet pekar på att 
respondenterna ser mer 
fördelar än nackdelar 
med sociala medier.  
Det fanns inte så mycket 
av sociala medie-strategi 
i organisationen. 

 
Preferred Health 
Resources and Use of 
Social Media to Obtain 
Health and Depression 
Information by 
Adolescent Mothers 
 
Logsdon, M.C., Bennett, 
G., Crutzen, R., Martin, 
L., Eckert, D., Robertson, 
A., Myers, J., Tomasulo, 
R., Gregg, J., Barone, M., 
Lynch, T. & Flamini, L. 
 
Journal of Child and 
Adolescent Psychiatric 
Nursing 
 
2014 

 
Att undersöka hur unga 
mammor skaffar sig 
hälsoinformation. 
 
 
 
 

 
Kvantitativ metod 
 
Tvärsnittsstudie 
 
2 olika grupper i 
undersökningen: 
 
1. Yngre mödrar som 
precis fött barn 
rekryterades från en 
vårdcentral. 
 
2. Yngre mödrar som fött 
barn det sista året 
rekryterades utifrån 
samhället.  

 
Många mödrar söker 
efter information som 
finns på sociala medier 
angående hälsa och 
föräldraskap men de 
uppskattar mer att få 
direkt information, 
ansikte mot ansikte, än 
från en läkare eller 
sjuksköterska som de 
upplever känns mer 
tillförlitligt.  
 
Grupp 1 sökte helst 
hälsoinformation i 
sociala medier och grupp 
2 sökte helst 
hälsoinformation ute på 
Internet. 

 
Unga mödrar föredrar 
att söka efter 
hälsoinformation via 
mobiltelefoner  

 
Information sharing on 
social media sites. 

 
Att undersöka hur 
trovärdig information 
upplevs beroende på bur 

 
Kvantitativ metod 
 

 
Trovärdigheten för den 
information som läggs ut 
ökar om det finns länkar 
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Computers in Human 
Behavior. 
 
Osatuyi 
 
Elsevier 
2013 

 

 

 

 

 

 
 

den kommuniceras ut 
via datorn t.ex. via 
sociala nätverkssajter, 
mikrobloggar, wikis, 
online forum och 
bloggar på nätet.  
 
Syftet var också att få en 
förståelse för hur man 
bäst tillhandahåller 
information som är 
användbar för 
informationssökanden. 
 

Enkätundersökning 
online 
 
Deltagarna var 
högskolestudenter på 
grund- och avancerad 
nivå. 79,8 % var män och 
20,2 % var kvinnor 

till andra källor som ger 
ytterligare information, 
intresse som skapar 
uppmärksamhet, 
inbäddade videos med 
ljud som skapar ett 
kontextuellt perspektiv 
till informationen och 
ökat trovärdigheten. Hur 
väl förtrogen med 
organisationen som 
läsaren är av betydelse 
om man läser och tar till 
sig informationen. 

 
The Wisdom of Patients: 
Health Care Meets 
Online Social Media 

 
Sarasohn-Kahn,S. 

 
Medical Benefits 
 
2008 

 
Att undersöka vilka 
hälsoorganisationer som 
använder sig av sociala 
medier. På vilket vis 
används det och vilken 
är dess effekt? 

 
Litteraturstudie 

 
Vårdgivare kan skapa 
och förstärka positiva 
hälsobudskap genom 
dessa kanaler. Det 
engagerar och är lärorikt 
för både invånare, 
vårdtagare och de som 
tillhandahåller 
hälsovården. 

 
Internet-based peer 
support for parents: a 
systematic integrative 
review 
 
Niela-Vilén, H., Axelin, 
A., Salanterä, S. & 
Melender 
 
International journal of 
nursing studies 
 
2014 

 
Syftet var att undersöka 
hur stöd ges till föräldrar 
över internet och hur 
resultatet blev. 

 
Litteratursökning I olika 
databaser. 
 
Forskarna studerade  38 
publikationer 

 
Ett socialt nätverk kan 
fungera stödjande och 
stressen minskas genom 
att emotionell, 
informativ och 
instrumentell hjälp 
erbjuds. Bägge 
föräldrarna uppskattar 
att vara med i ett forum 
med andra föräldrar i 
liknande situationer men 
mödrar är mer aktiva 
användare än fäder.  

 

 
Social networking sites 
(SNS); exploring their 
uses and associated 
value for adolescent 
mothers in western 
Australia in terms of 
social support provision 
and building social 
capital 
 
Nolan, S., Hendricks, J., 
Towell,A 
 
Midwifery 
 
2015 

 
Att undersöka 
användningen av sociala 
medier bland unga 
mödrar i västra 
Australien och om det 
upplevdes som ett stöd 
att få information 
genom denna 
kommunikationskanal. 

 
Kvalitativ metod 
 
Narrativ undersökning 

 
Mödrarna menar att 
sociala medier är den 
främsta portalen för 
information och 
rådgivning.  
 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0266613815001503
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The Nurse Parent 
Support Tool 
 
Miles, M.S., Carlson, J. & 
Brunssen, S. 
 
Journal of pediatric 
nursing 
 
1999 

 
Att med ett verktyg mäta 
hur föräldrar upplever 
stödjande 
kommunikation och 
information i sociala 
nätverk i samband med 
barns sjukdom. 

 
Rapporten grundar sig 
på litteratursökning, 
kvalitativa intervjuer 
med föräldrar med barn, 
pilottester med föräldrar 
och experter. 

 
Det går att anknyta till 
forum på Facebook som 
vissa vårdorganisationer 
har vars målgrupp är 
nyblivna föräldrar och 
där föräldrar och 
vårdpersonal kan 
interagera med 
varandra. 

 
Structural and 
Supportive Changes in 
Couples' Family and 
Friendship Networks 
across the Transition to 
Parenthood 
 
Bost, K.K., Cox, M.J., 
Burchinal, M.R. & Payne, 
C. 
 
Journal of Marriage and 
Family 
 
2002 

 
Att undersöka mönster 
av förändring över tid 
beträffande stödjande 
aspekter för nyblivna 
föräldrar i sociala 
nätverk.  

 
Kvalitativ metod 
Sekundär dataanalys 
137 par rekryterades och 
intervjuades vid 3 olika 
tillfällen när barnet var 
3, 12 och 24 månader. 

 
Data visar att sociala 
nätverk är viktiga under 
kritiska övergångstider 
som vid ett barns 
födelse. Vid 
stressituationer utövar 
det sitt inflytande på 
välbefinnande och 
anpassning. 

 
Development of a 
consultation and 
teaching concept for leg 
wound treatment in 
home health care 
 
Jönsson & Willman, A. 
 
Journal of Telemedicine 
and Telecare 
 
2007 

 
Att undersöka hinder 
och möjligheter med 
samråd och undervisning 
över internet för äldre. 

 
Kvalitativ metod 
Enkätundersökning 
 
18 sjuksköterskor och 3 
hälso-administratörer 
medverkade i 
undersökningen. 

 
Resultaten visade 
övervägande positiva 
kommentarer. Äldre 
personer i hemmet och 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
hemsjukvård var 
intresserade av att 
använda konceptet att 
kommunicera via 
video. En styrka med 
webbaserade 
informations- och 
kommunikationsmaterial 
är att det går att anpassa 
så att det passar både 
patienter och vårdgivare. 
 

Nourishing Healthcare 
Information over 
Facebook 
 
Adzharuddin, N.A. & 
Ramly, N.M.  
 
Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 
 
2015 

Syftet med artikeln var 
att fokusera på nya 
medier. 
 
Att undersöka hälso- 
relaterade Facebook- 
sidor som administreras 
av vårdgivare. Ta reda på 
vilken nytta en Facebook 
sida har för en 
användare. 

 
Littteraturstudie 

 

Facebook har blivit en 
populär trend och 
används mycket för olika 
tillämpningar, särskilt 
när det gäller att söka 
efter ny kunskap och 
aktuella frågor. 
Facebook är ett utmärkt 
verktyg att söka efter 
hälsorelaterad  
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information utan tids- 
och geografiska 
aspekter. Användning av 
text, grafik, ljud och 
video gynnar innehåll på 
en Facebooksida. 
Ersätter konventionella 
metoder inom 
hälsokommunikation. 
 

 

 

 

 


