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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka var föräldrar kan söka stöd, råd och 

information som underlättar deras föräldraskap samt hur detta kan tolkas som olika   

former av socialt kapital. Det visar sig tydligt att informationsteknologin med de nya 

möjligheter som internet innebär, har kommit att få en allt viktigare roll när det gäller att 

stötta dagens föräldrar. Forskningen inom detta område etablerades på 1990-talet och har 

visat att internet under 2000-talet har blivit ett allt viktigare forum för föräldrar som söker 

svar på frågor som rör barn och föräldraskap. Man har kunnat se att de flesta 

webbforumen vänder sig till kvinnor men att det på senare tid också dykt upp forum som 

riktar sig till män. De gemenskaper som bildas på nätet har visat sig främja socialt kapital 

i form av information, känslomässigt stöd och erfarenhetsutbyte. I den här uppsatsen har 

det visat sig att förutom allt det stöd som internet kan ge i föräldraskapet är fortfarande 

familjen och samhällets stöd helt avgörande för de flesta föräldrar.   

Resultatet i denna studie visade att föräldraforumen genom sin ständiga tillgänglighet och 

möjlighet till erfarenhetsutbyte för många blivit ett viktigt komplement till det stöd som 

familj, vänner och välfärdssamhället på olika sätt utgör. På grund av tonen och 

språkbruket i en del forum kan man spåra en viss tveksamhet och kluvenhet inför att aktivt 

delta i vissa forum. Denna dubbelhet och tendens till social nedvärdering av de som deltar 

i vissa forum har inte kunnat iakttas i tidigare forskning. Detta kan möjligen bero på att 

intervjupersonerna inte är utvalda därför att de är aktiva deltagare på föräldraforumen. 

Studien använder sig av en kvalitativ metod där totalt 10 föräldrar har intervjuats.    

Nyckelord  

Socialt kapital, föräldraskap, sociala nätverk, internet, webbforum, nätgemenskaper 
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1. Inledning 

Vår tid präglas av stora samhällsförändringar. En av dessa gäller familjen som samlevnadsform. 

Flera forskare ser den senmoderna familjen som ett ”nätverk” av nära relationer snarare än den 

slutna enhet som kärnfamiljen utgjort (Bäck-Wiklund & Johansson, 2003). Individualiseringen 

och reflexiviteten tillsammans med alla val som ska göras i vårt postmoderna samhälle skapar 

nya förutsättningar att forma sitt individuella livsprojekt. Samtidigt tycks förutsättningarna för 

långa och varaktiga relationer ha minskat. Det faktum att många relationer bryts upp innebär 

att många lever i nya familjebildningar där familjen utökas och de geografiska avstånden mellan 

medlemmarna blir större. I denna situation ställs föräldraskapet inför nya utmaningar. I 

föräldrastödsutredningen 2008 tydliggörs föräldrars erfarenheter och behov av hjälp och stöd. 

Denna kartläggning visar att framför allt yngre föräldrar använder sig av internet som ett stöd i 

sin roll som förälder. Genom informationsteknologin ges nya möjligheter till råd och stöd.  

Möjligheter har här också skapats till interaktion och erfarenhetsutbyte samt att upprätthålla 

emotionella band och ta del av varandras vardagsliv (Plantin & Daneback, 2010). 

I denna uppsats undersöks genom 10 intervjuer hur föräldrar i dag hanterar sina behov av råd 

och stöd i sitt föräldraskap. De traditionella vägarna till hjälp och stöd är fortfarande viktiga 

men det nya är den mängd av föräldrainriktade forum som står till buds på nätet samt 

möjligheterna att skapa egna nätgemenskaper. Stödet från de egna föräldrarna utgör nu bara en 

av flera möjligheter att hantera sitt föräldraskap. I ett samhälle i snabb förändring upplevs också 

ibland far- och mor-föräldrarnas kunskaper föråldrade och nätforumen ger möjligheter till 

erfarenhetsbaserad kunskap från andra föräldrar i den egna generationen. 

Forskningsfältet inom detta område har utvecklats i USA med början på 1990-talet och har bl.a. 

visat att en stor majoritet av deltagarna på familje-forumen är kvinnor (Sarkadi, 2003). Man har 

också funnit stora skillnader på webbsidornas kvalité och tillförlitlighet men möjligheten till 

interaktion och tillgängligheten upplevs genomgående värdefull.  Bara några studier har ägnats 

mäns nätverkande och samtal om barnens skötsel (Eriksson & Salzmann-Eriksson, 2013). 

För att analysera och diskutera det som framkommit i intervjuerna används i uppsatsen 

begreppet socialt kapital som ett samlingsbegrepp för de resurser som föräldrarna skapar genom 

de möjligheter som står till buds. För att diskutera det sociala kapitalets kvalitetsaspekter 

används också begrepp som tillit, ömsesidighet (reciprocitet) och normer. Begreppet socialt 
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kapital är tillräckligt brett och omfattande för att fånga föräldraskapets komplexitet. Mycket av 

det som har kommit fram i denna studie bekräftas av tidigare forskning men uppsatsens bidrag 

är att fördjupa och problematisera den övervägande positiva bild av internets roll som resurs 

för socialt kapital som tidigare forskning givit. Ytterligare forskning behövs bland annat för att 

undersöka och skapa förståelse för den digitala klyfta som uppmärksammats både i denna studie 

och i tidigare forskning.   

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar idag söker stöd, råd och information 

kring sina barn och sitt föräldraskap samt hur de använder sig utav sitt sociala kapital i form av 

familj och vänner men även av det som finns att tillgå på internet. Målet har även varit att 

undersöka om detta skiljer sig mellan kvinnor och män och om det stöd samt den information 

som finns att tillgå upplevs som riktad till något av könen. 

1.2 Frågeställning 

Vart vänder sig föräldrar idag för att söka stöd, råd och information kring föräldraskap och 

barn? På vilket sätt använder föräldrar internet för att få svar på frågor kring föräldraskap och 

barn?  

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen bygger på tidigare forskning om föräldraskap och socialt kapital där 

intervjupersonerna har hämtats ifrån Värmdö kommun som är en medel-kranskommun till 

Stockholm. Intervjuerna är gjorda för att skapa en djupare insikt kring om hur föräldrar utökar 

sina resurser och skapar socialt kapital.  
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2. Teori 

2.1 Socialt Kapital 

För att analysera föräldrars tillgång till olika resurser används i uppsatsen begreppet socialt 

kapital. För att beskriva hur människor skapar resurser i föräldraskapet och därmed utökar sin 

handlingsfrihet är detta begrepp användbart i denna uppsats. Begreppet kan spåras tillbaka till 

Marx men den teoretiska förståelsen för begreppet inom modern sociologi har sina rötter hos 

bl.a. Bourdieu, Coleman, Putnam och Lin (Drentea & Moren-Cross, 2005). Pierre Bourdieu 

utvecklar Marx begrepp om ekonomiskt kapital och gör en mera mångdimensionell analys av 

samhället. Han menar att det inte bara är ekonomiska faktorer som skapar klyftor i ett samhälle 

utan breddar perspektivet och talar om kulturellt, symboliskt och socialt kapital. Han har 

formulerat något som kan ses som en definition av socialt kapital: 

 

 ”socialt kapital är summan av de resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgänglig för en 

individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre 

institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande” (Bourdieu,1986, s.248–

249) 

 

Definitionen lyfter fram nätverkens betydelse för det sociala kapitalet. Bourdieu ser familjen 

som ett nätverk och ser alla former av nätverk som socialt konstruerade. Ingen samlevnadsform 

är mer naturlig än den andra. Bourdieu lyfter också fram ursprung och uppväxt som viktiga 

faktorer för formandet av det sociala kapitalet. Han tydliggör också skillnader vad gäller 

möjligheterna att skaffa sig olika former av kapital. Ekonomiskt kapital kan man på egen hand 

skaffa sig genom t.ex. hårt arbete eller en lotterivinst medan kulturellt kapital är kopplat till 

faktorer som socialt arv, utbildning och kontakter. Här för Bourdieu in ett makt- och klass-

perspektiv i sin analys som tydliggör att socialt kapital inte är något entydigt positivt för 

stratifieringen i ett samhälle eftersom det är ojämnt fördelat. Därmed kan det konservera och 

fördjupa orättvisor och skillnader i samhället. (Wissö, 2012)  

Den definition av socialt kapital som ligger till grund för analyserna i denna uppsats är 

formulerad av Nan Li: 
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”Resurser inbäddade i en social struktur som kan tillgängliggöras och/eller mobiliseras för medvetet 

handlande”. (Nan Li 2001:29) 

Coleman (1988) och Putnam (2000) har utvecklat begreppet socialt kapital genom att skilja 

mellan två former, bondning och bridging. Bondning utmärker gemenskaper med starka band 

präglade av tillit, närhet och känslomässigt stöd. Dessa gemenskaper har en lång historia 

tillsammans och är tillgängliga för stöd i alla tänkbara situationer, familj och nära vänner är 

exempel på bonding kapital. Exempel på bridging socialt kapital är gemenskaper med svagare 

band som man inte kan räkna med stöd ifrån annat än när det gäller specifika situationer och 

problem (Mitchell K. et al. 2012). 

Putnam lyfter in begreppen ömsesidighet (reciprocitet) och tillit som två viktiga fundament i 

det sociala kapitalet. Han menar att tilliten skapar ömsesidiga förväntningar som kan bli resurser 

för socialt kapital (Wissö, 2003).  

En annan huvudkategorisering som ofta görs vad gäller socialt kapital är indelningen i formellt 

och informellt socialt kapital. Med formellt socialt kapital menar man resurser som 

välfärdssamhället tillhandahåller i form av olika transfereringar samt service och 

kontaktmöjligheter med olika professionella aktörer. Informellt socialt kapital handlar om de 

tillgångar och resurser som oftast har sitt ursprung i relationer med familj, vänner och numera 

även diskussionsforum på sociala medier. 

I denna uppsats är fokus på socialt kapital relaterat till föräldrarnas tillgång till faktiska resurser 

och hur dessa kan förvandlas till socialt kapital. För att analysera och diskutera uppsatsens 

intervjuer kommer förutom begreppet socialt kapital begreppen tillit, reciprocitet samt bridging 

och bonding socialt kapital bli användbara.    

 

2.2 Kritik mot begreppet 

Kritik riktas ibland mot begreppet socialt kapital som man menar har blivit ett modeord och 

definieras på en rad olika sätt beroende på forskningsinriktning. Begreppet anses ibland 

överexploaterat och är ifrågasatt som förklaringsverktyg. Det har också visat sig när man 

kontrollerat för socioekonomisk status, kön och ålder så finner man ofta ingen signifikans för 

socialt kapital (Portes,1998 refererad i Wissö, 2012).  I denna uppsats är fokus på socialt kapital 

relaterat till föräldrars tillgång till faktiska resurser och hur dessa förvandlas socialt kapital. 
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3. Tidigare Forskning 

Under 2000-talet har både internationella och svenska forskare börjat intressera sig för hur 

föräldrar skapar sig resurser för att utveckla sitt sociala kapital relaterat till föräldraskapet. Ett 

fokus i denna forskning har varit att undersöka de nya möjligheter som nät-gemenskaperna på 

internet skapat. En svensk forskare som Therése Wissö tas upp i uppsatsen då hon har vidgat 

perspektivet och diskuterar socialt kapital ur en rad andra aspekter som välfärdsstaten, familjen, 

arbetsplatsen, samt normernas betydelse i skapandet av det sociala kapitalet (Wissö, 2010). 

3.1 Internationell Forskning 

Forskning som gäller USA har undersökt föräldrars Facebookanvändning och dess betydelse 

för att öka det sociala kapitalet i samband med graviditet och första barnets första tid. 

Bartholomew et al, (2012) undersöker Facebookanvändningen under den stressfyllda tid som 

graviditeten och barnets första tid kan vara. Studien visar att Facebookanvändningen spelar en 

central roll i många föräldrars liv när det gäller anpassningen till föräldrarollen. Facebook kan 

fungera som en bas för att bygga bonding socialt kapital alltså skapa nära relationer. Socialt 

stöd från familj och vänner menar författarna är särskilt viktigt för en positiv anpassning till 

föräldraskapet. Facebook blir en möjliggörare för detta. De pekar också på skillnader mellan 

mammors och pappors Facebookanvändning. Fler mödrar än fäder i studien hade konton, var 

oftare på Facebook, lade upp fler bilder på sina barn och tog rollen att bibehålla och stärka sina 

sociala kontakter. Facebookanvändningen blev också ett redskap, genom de bilder och texter 

på barn och familj som lades ut, att verifiera den nya föräldraidentiteten. Dessa forskare hävdar 

att nya föräldrar använder Facebook inte bara för att bygga nytt socialt kapital genom 

erfarenhetsutbyten med nya bekantskaper, utan stärker också det traditionella nätverket, som 

familjen och de nära vännerna utgör, vilket främjar en gynnsam utveckling till föräldrarollen. 

Detta blir särskilt viktigt om man flyttat långt ifrån sin familj och släkt. En studie som visar på 

könsskillnader mellan mödrar och fäder när det gäller socialt kapital kopplat till föräldraskapet 

är Edward och Gillies (2005) studie som utförts i Storbritannien. Deras resultat visar att socialt 

kapital i föräldraskapet, i form av informella nätverk, i hög grad organiseras och utförs av 

mödrarna. Fädernas nätverk var av mer formell karaktär och innehöll färre personer. Edward 

och Gillies (2005) har även lyft fram värderingarnas betydelse för det sociala kapitalet. De 

menar att normer och värderingarna påverkar det sociala kapitalet och värderingar i sig kan 
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utgöra socialt kapital. Andra forskare som fokuserat på hur socialt kapital skapas på familje-

forum på nätet är Drentea och Moren-Cross, (2005). De hävdar att online-umgänget skapar tillit 

och normer som handlar om ömsesidighet och tillgänglighet, vilket frigör nya resurser att agera 

för individen. Ur kommunikationerna som pågick på föräldraforumen menar de att socialt 

kapital utvecklas på tre olika sätt; genom känslomässigt stöd, praktiskt stöd och stöd i form av 

nätverksbyggande. Konkret kunde det handla om tips om professionella experter på barns hälsa, 

erfarenhetsutbyte som gällde t.ex. graviditetsproblem, amning och sovtider. 

  

En bred kunskapsöversikt som gäller 19 olika studier om socialt stöd på nätet till föräldrar har 

gjorts av Jennifer L. Doty och Jodi Dworkin (2014). De hävdar att det finns bevis i studierna 

för att online-stöd till föräldrar ger ett informationsmässigt och känslomässigt stöd till föräldrar. 

Dessutom fungerar nätet som ett forum för erfarenhetsutbyte, en möjlighet att bryta isolering 

och att bygga upp sin självkänsla. Ett fenomen som man dessutom lyfter fram är att det 

känslomässiga stödet bidrar till individens empatiutveckling.  

Vissa studier (Lakey & Cohen, 2000) tyder på att det sociala stödet på nätet kan fungera 

stressreducerande och även dämpande för föräldrar som lider av depression (Miyata, 2002).  

I forskningen framkommer en klassaspekt som innebär att det sociala stödet är ojämnt fördelat. 

Utifrån den amerikanska situationen talar man om en matteuseffekt som innebär att ju mer 

social du är desto mer stöd får du. Bartholomew et al., (2012) visar att det finns en digital klyfta 

vad gäller socialt stöd på nätet. De med hög utbildning och hög inkomst var den grupp som var 

mest representerad på dessa sidor vad gäller amerikanska undersökningar. 

 

3.2 Svensk Forskning 

Flera svenska forskare har intresserat sig för forskningsfältet föräldraskap och socialt kapital. 

Lars Plantin och Kristian Daneback (2010) ger en bild av internet-generationens föräldraskap. 

Internetanvändning är idag en självklar del av de flesta föräldrars vardag. Man är van att både 

umgås och söka information på nätet. Föräldra-forumen ger idag möjligheter att skapa en 

föräldraidentitet allt tidigare då särskilda forum också finns för de som planerar att skaffa barn. 

Man ser föräldrablivandet som ett spännande projekt som kräver timing och minutiös planering. 

Detta skapar behov av information och möjligheter att ventilera oro och tankar med andra i 

liknande situation. Forumen blir här ett naturligt redskap för detta. Mycket pekar på, hävdar 

Plantin och Daneback (2010) att dessa diskussioner främjar föräldrarnas sociala kapital. 
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Andra svenska forskare drar liknande slutsatser att webbforumen fungerar som information och 

stöd, vilket enligt Sarkadi och Bremberg (2005) särskilt gäller ensamstående, lågutbildade och 

låginkomsttagare. Den digitala klyfta som amerikanska studier pekat på, där de ekonomiskt 

svagare grupperna inte visade sig ha tillgång till internet, kunde inte observeras på samma sätt 

i den svenska kontexten. I en litteraturöversikt av Plantin och Daneback från 2009 hävdar de 

att internationella studier visar samstämmigt att skillnader i internetanvändning oftast är 

relaterat till inkomst, etnicitet och utbildning. De visar också tydligt att webb-forumen är 

kvinnodominerade och att fäderna till stor del saknas på webbsidornas diskussions-forum samt 

att detta avspeglar kvinnors offline-beteende, som innebär att det oftast tar det största ansvaret 

för familjens hälsovård. 

En av de få studier inriktade på fädernas internetanvändning kopplat till skötsel av barn har 

gjorts av Henrik Eriksson och Martin Salzmann-Eriksson (2013). De beskriver hur samtalet på 

ett forum fungerade som ett fönster in i pappors vardagliga erfarenheter. Den kommunikation 

som ägde rum kunde beskrivas utifrån tre kategorier; uppmuntran, bekräftelse och råd. Forumen 

underlättade och normaliserade rollen som ”caregivers” och gjorde att de kunde ”interagera 

dessa sysslor i en repertoar av maskulina aktiviteter” (Eriksson & Salzmann-Eriksson, 2013, s 

65–66). Man noterade också att den manliga diskursen skilde sig från den kvinnliga genom ett 

större inslag av humor som skapade en distans till rollen där männen kunde känna att det var 

normala män, ”ordinary blookes” (Eriksson & Salzmann-Eriksson, 2013, s 66). 

 

Therese Wissö har i sin avhandling ”Småbarnsföräldrars vardagsliv” (2012) tagit ett brett 

grepp på förhållandet mellan föräldraskap och socialt kapital. Hon visar hur föräldrar i ett 

välfärdssamhälle kan utvinna resurser för socialt kapital på flera olika sätt. Där finns en rad 

resurser som staten ställer till förfogande genom transfereringar som t.ex. hälsovård, BVC och 

skola. Wissö lyfter dessutom fram familjen och arbetsplatsen som potential för mer informellt 

social kapital. Hon menar att i olika former av sociala nätverk ligger stöd inbäddade som kan 

förvandlas till socialt kapital. Även arbetskamraterna utgör ofta ett sådant nätverk som är en 

outnyttjad resurs för att bygga socialt kapital. I begreppet tillit och ömsesidighet menar Wissö 

att det finns en rad olika värderingar som är speciella för olika grupper. En specifik 

omsorgsmoral präglar det sociala kapitalet i varje gruppkonstellation som t.ex. familjen, släkten 

och vänkretsen. ”Det sociala kapitalet blir en fråga om gemensamma normer” (Wissö, 2012, s 

53) 
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4. Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie som bygger på 10 intervjuer med föräldrar. Jag valde en 

kvalitativ metod då jag anser att den hjälper mig att besvara mina frågeställningar på bästa sätt. 

Kvalitativ metod ger möjligheter till en bredare och mer nyanserad bild av föräldraskapets 

möjligheter att utveckla socialt kapital. Här finns möjligheter att följa upp frågor och därmed 

fördjupa perspektivet. Jag började med att gå in på ett famljeforum som heter ”familjeliv” för 

att få en uppfattning om vad föräldrar kunde hitta för information och stöd på denna sida samt 

vad föräldrar tog upp för teman. Jag gick även med i några grupper riktade till föräldrar på 

Facebook ”Mammisar” just nu 13958 medlemmar som bara riktar sig till mammor och ” Nära 

föräldraskap” just nu 13791 medlemmar som riktar sig till föräldrar i stort samt ”Pappor 

2015/2016” med just nu 1073 medlemmar som min sambo fick gå med i eftersom den bara 

riktar sig till Pappor. Detta gjorde jag för att skapa mig en bild av vad föräldrar tar upp och 

söker stöd i för teman och för att se om det gick att urskilja några skillnader mellan vad män 

och kvinnor har för funderingar kring barn och föräldraskap. Jag formulerade några teman och 

gjorde sedan två testintervjuer med två vänner och därefter utformades en intervjuguide med 

frågor som berör utvalda teman (se bilaga 1). 

I studien har föräldrar intervjuats om hur man söker stöd, råd och information kring barn och 

föräldraskap samt på vilket sätt man använder sig av internet och olika forum. Intervjuerna har 

varit av en öppen och semistrukturerad karaktär då jag ville att intervjupersonerna skulle få 

prata fritt om de teman jag tog upp samt att möjligheten för följdfrågor fanns då intressanta 

saker kunde komma upp under intervjuns gång (Bryman, 2008, s. 414–415). Generell 

bakgrunds information samlades in kön, ålder, civil status, antal barn, utbildning, yrke samt 

sysselsättningsgrad (se bilaga 2). Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter.  

4.1 Urval 

Urvalet består av tio föräldrar bosatta i Värmdö Kommun. Fem mammor och fem pappor. 

Urvalet är målinriktad vilket innebär att jag enbart har intervjuat personer som är relevanta för 

mina frågeställningar som i mitt fall är föräldrar med barn under 18 år (Bryman, 2008, s. 434–

435.) Jag började med att ta kontakt med den ansvariga för Kyrkans öppna förskola via deras 

Facebooksida för att få en godkännande att söka efter informanter. Då detta inte gav tillräckligt 

många som var intresserade sökte jag föräldrar via en stor Facebookgrupp som heter” 
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Värmdöbor”. Denna grupp vänder sig till alla som bor på Värmdö och har just nu 8093 

medlemmar. På detta sätt fick jag tag på nio föräldrar och blev därefter tipsad om ytterligare en 

pappa som jag kunde kontakta. Detta kan ses som ett exempel på ett snöbollsurval vilket innebär 

att bli tipsad om en ny informant av en person som redan blivit intervjuad (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 41). En av studiens styrkor är att den största delen av informanter har hittats oberoende 

av varandra. En förhoppning har varit att informanterna i och med detta skulle ha skiftande 

bakgrund för att kunna visa på likheter och skillnader. I bilaga 2 finns en översikt av de 10 

föräldrar som intervjuats med en del bakgrundsinformation. Där framgår bland annat att 

spridningen i ålder hos föräldrarna är 30–42 år och där 7 av 10 hade 2 barn eller fler. 5 av 10 

var gifta, 3 var samboende och 2 var singlar med barn och samtliga par levde i heterosexuella 

relationer. 4 av informanterna hade högskoleutbildning och 6 har gymnasiekompetens.  

 

4.2 Datainsamling 

Intervjuerna med de tio föräldrar som anmälde sitt intresse för studien genomfördes under 

december 2016. Intervjuerna fick bokas om både en och två gånger oftast på grund av sjuka 

barn. Informanterna fick själva bestämma tid och plats där vi kunde träffas dock gav jag alltid 

kommunens bibliotek som förslag på en lugn och neutral plats. Hälften av intervjuerna hölls på 

Gustavsbergs bibliotek och det andra hölls på caféer förutom en intervju med en ytlig bekant 

som hölls hemma hos mig. Alla informanter bjöds på fika då dem tog sig tid för detta på sin 

fritid vilket uppskattades. Detta gav också oss möjligheten att bekanta oss lite med varandra 

innan intervjun startade vilket bidrog till en god stämning och ett bra samtal.  Föräldrarna har 

bland annat fått svara på frågor om emotionellt stöd, information, praktisk hjälp och i vilken 

uträckning de använder sig av internetforum. I studien har använts en semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga 1) som mest har använts som en checklista för att kontrollera att alla frågor 

eller teman har kommit med. Frågarna har alltså inte ställts i samma ordning varje gång och 

olika följdfrågor har kommit upp beroende på vad informanten har berättat.  

4.3 Analys av empiriskt materialet 

Samtliga intervjuer spelades in på min mobil och transkriberades därefter ordagrant. Totalt är 

det ungefär 120 sidor transkriberad text. Vissa citat har justerats som finns med i studien för att 

öka läsbarheten och förståelsen för läsaren. Talspråk har ändrats till skriftspråk liksom vissa 

grammatiska fel och upprepningar som gör det svårare att läsa. I mitt analysarbete har jag både 

lyssnat och läst det transkriberade intervjuerna om och om igen. Jag började med att använda 
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mig av de teman som jag från början hade med i min intervjuguide och relatera dessa till socialt 

kapital när jag analyserade och bearbetade mitt material. De teman som jag har använt mig utav 

är hälsofrågor, internet, familje-forum, praktiskt stöd, samhällsstöd och känslomässigt stöd. 

Sorteringen av materialet har inneburit att försöka hitta skillnader och likheter i informanternas 

svar som är relevant för min teoretiska utgångspunkt. Större delen av intervjumaterialet har 

varit användbart för min analys. Reduceringsprocessen har därmed inte varit så omfattande. 

4.4 Etiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden har jag följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Riktlinjerna innebär att jag som forskare ska 

ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Alla mina intervjupersoner informerades om studiens syfte och vad informationen skulle 

användas till både skriftligt och muntligt. Dels i den skriftliga information jag använde mig utav 

när jag sökte intervjupersoner men också en andra gång vid intervjutillfället. Vid 

intervjutillfället informerades även deltagarna att detta var högst frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan närsomhelst och även rätten att vägra svara på vilken fråga som helst. 

Informanterna har därefter fått fiktiva namn och speciella detaljer som utmärker deras 

personligberättelser har ändrats eller tagits bort för att personer i deras närhet inte ska kunna 

identifiera dem för att garantera deras anonymitet (Ahrne & Svensson, 2016, s.28–29). En 

annan etisk aspekt som jag som forskare behöver ta hänsyn till är de maktrelationer som kan 

uppstå. Det maktförhållandet som kan uppstå mellan intervjupersonen och intervjuaren är 

omöjlig att helt utjämna. Intervjupersonen har makten att välja vilka frågor hen vill svara på 

och hur mycket information hen vill lämna ut. Sedan har jag som forskare en tolkningsfrihet 

och får där med slutordet i min analys. I och med detta gäller det att vara varsam och behandla 

den intervjuade och den information som framkommit i studien med respekt (Ahrne& 

Svensson, 2016, s.29–30). 

4.5 Generaliserbarhet, trovärdighet och pålitlighet 

Den vanligaste kritiken som brukar riktas mot kvalitativ forskning är bristen på 

generaliserbarhet. Även om kvalitativ forskning inte kan använda sig av generaliseringar på 

samma sätt som inom den kvantitativa forskningen så innebär inte det att vi inte kan säga 

någonting. Jag ger inte anspråk på att mina resultat ska vara generaliserbara till alla Sveriges 

föräldrar men jag kan finna stöd för mina resultat i tidigare forskning, ett exempel på detta är 

forskning av Wissö (2012).  
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5. Resultat 

I de intervjuer som gjorts för denna uppsats finns en rad olika exempel på socialt stöd som kan 

beskrivas som inbäddade i olika sociala sammanhang som nätgemenskaper familj, skola, 

arbetsplatsen och barnavårdscentral, BVC. Det som varit slående är den viktiga roll för 

information, erfarenhetsutbyte och känslomässigt stöd som internet kommit att få. 

Intervjumaterialet presenteras tematiskt under rubrikerna: Internet och socialt kapital, 

Välfärdssamhället och socialt kapital samt Praktiskt stöd och socialt kapital. Dessa teman utgör 

exempel på både informellt och formellt socialt kapital. Genom internet erbjuds tillgång till 

både formellt och informellt kapital i form av samhällsinformation och nätgemenskap. När det 

gäller välfärdssamhället så finns där exempel på såväl formellt som informellt kapital och 

gränserna kan ibland vara flytande. Det praktiska stödet utgör framförallt ett informellt kapital 

där personliga relationer som vänner och familj står i fokus.  

5.1 Internet och socialt kapital 

Det som varit genomgående tydligt utifrån intervjuerna är att föräldrar idag använder sig av 

Google som ett informationsverktyg för att söka information, stöd och hjälp i sitt föräldraskap. 

De kanaler som man framförallt använder sig av är Vårdguiden, Föräldraforum och 

Facebookgrupper. När man vill ha sjukdomsrelaterad information använder sig alla 

intervjupersoner av 1177 Vårdguiden, som organiseras av Sveriges Landsting. 1177 

Vårdguiden är en av de mest heltäckande informationskällorna när det gäller barn, sjukdom och 

föräldraskap. Där finns också sidor med läsarnas berättelser för att fylla behovet av mer 

informell erfarenhetsbaserad kunskap. Här finns och också möjligheten att ställa anonyma 

frågor. Intervjuerna har visat på två olika vägar till 1177 vårdguiden. Möjligheten finns att 

antingen gå direkt in på hemsidan eller googla på symptom. Vårdguiden är den 

informationskanal som åtnjuter störst förtroende hos informanterna och som alla verkar nöjda 

med. Man upplever den som evidensbaserad, trygg och pålitlig, dessutom verkar den ha 

funktionen att dämpa stress och oro i kritiska situationer. Denna stressreducerande funktion kan 

även övriga webbforum ha. Detta överensstämmer med forskning som Lakey och Cohen (2000) 

gjort när det gäller stressreduktion. Miyata (2002) hävdar att det sociala stödet även kan vara 

depressionsdämpande. I denna studie har det dock framkommit exempel på att vistelsen på 
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dessa forum även kan ha en stresshöjande funktion, genom de krav på ställningstagande som 

man kan ställas inför t ex i diskussionen kring amning och flaskmatning. Alla de bilder av det 

perfekta föräldraskapet som presenteras kan också skapa ångest, oro samt öka stressen. 

 

 

”Jag vårdguidar mycket, vårguiden.se läser jag mest om för det känns som en sanningsbaserad eller 

verklighetsbaserad fakta. Det är inte känslobaserat som någon bara har skrivit utan det är en 

professionell person” Kvinna 41år, 2barn 

 

De som googlar på symptom får en träfflista där de kan välja bland olika forum och 

informationssidor som man kan ta del av. Mycket vanligt är då att man hamnar på olika 

diskussionsforum för föräldrar. Det föräldraforumet som framförallt nämns är familjeliv.se 

Inför denna sida fanns en viss kluvenhet som har med tonen, språket och tillförlitligheten på 

det som kommuniceras att göra. En informant uttryckte tydligt att de som skriver på dessa sidor 

”är typ outbildade mammor som sitter ute på landsbygden och inte har så mycket annat för 

sig”.  Man kan se detta som ett exempel på den digitala klyfta som Sarkadi och Bremberg 

(2005) talar om där de framhåller att det framförallt är ensamstående, lågutbildade, och 

låginkomsttagare som känner att webbforumen fungerar som information och stöd. Denna 

reaktion kan ses som ett uttryck för ett sätt att stärka sin egen identitet som den goda föräldern 

genom att markera sitt avståndstagande och sitt sociala kapital. Ett annat sätt att hantera flödet 

på föräldraforumen som framkommit i intervjuerna är att uppfatta det som en form av 

underhållning. Man tycks på så sätt markera någon form av moraliskt överläge i förhållande till 

det flöde man möter på sociala medier. Det framkom också att man upplevde det som jobbigt 

med alla bilder av lyckade och perfekta liv som målades upp i olika forum. De flesta uttrycker 

sig positivt om dessa forums möjligheter att ge bekräftelse och skapa gemenskap. Precis som i 

tidigare forskning visar det sig att igenkännande, anonymitet och en bekräftelse på att man 

tillhör normaliteten upplevs känslomässigt stödjande. Drentea och Moren-Cross (2005) hävdar 

att en stor del av det som kommuniceras handlar om emotionellt stöd där mödrar får en 

bekräftelse på att de är ”good enough”. 

 

 ”Jag tror att det är skönt att ha någon som är i samma situation och har barn i samma ålder, att man 

har några man kan relatera till. Det är skönt att det inte bara är jag som har en jättejobbig tjatig unge 

just nu. Det kan vara skönt att veta att man inte är ensam och känna att jag är nog rätt normal ändå.” 

 Kvinna 36år, 3 barn 
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”Bra att få ta del av andras erfarenheter, få tips och lära sig nya saker. Familjeliv är väl den största 

sidan som finns, där finns det massor av kommunikationstrådar som man kan läsa” 

Man 31år, 2 barn 

 

Ett intressant exempel på de olika former av socialt kapital som Coleman (1988) och Putnam 

(2000) beskriver som bridging och bonding socialt kapital är en av informanterna som utifrån 

ett föräldraforum som bas under 10 år byggt upp ett nätverk av kontakter med cirka 35–40 

personer som nu utgör en egen Facebookgrupp och som av och till träffas personligen och 

stöttar varandra i olika livssituationer. Gruppen hade utvecklats från ett öppet forum på Allt om 

föräldrar där alla kunde ta del av vad som skrevs men när man upptäckte att många inte bidrog 

med egna erfarenheter valde man att gå vidare som en sluten grupp. Detta ser jag som ett uttryck 

för att gemensamma värderingar som tillexempel reciprocitet är viktiga för att det sociala 

kapitalet ska utvecklas.  

 

”Vi alla har ju så olika bakgrunder en del jobbar inom sjukvård eller skola och kommer i kontakt med 

sånt och vi är ju väldigt olika. Då får man ju också lite olika inblick i hur man tänker/…/Jag tror att 

jag vänder mig dit först faktiskt och en av mina bästa kompisar har jag faktiskt träffat genom den här 

gruppen vi umgås nästan varje vecka/…/vi har någonstans hittat varandra på riktigt och hållit 

kontakten och jag tror att det är viktigt att vi alltid har haft en respektfull ton”.  

Kvinna 36år, 3barn 

 

I ett bonding kapital kan de emotionella banden bli starkare och starkare. Man kan få tillgång 

till nya professionella resurser som man tidigare inte hade lika lätt att få kontakt med och på 

detta sätt utökar man avsevärt sitt sociala kapital. Sammanfattningsvis uttrycker de flesta av 

informanterna en dubbelhet inför webforumen. Å ena sidan säger de sig inte använda eller ha 

behov av dessa sidor och andra sidan så uttrycker många att de råkar hamna där när de googlar. 

De som varit positiva till föräldraforumen har uttryckt nöjdhet över anonymiteten, 

lättillgängligheten och den bekräftelse och gemenskap som forumen kan ge. Det har också blivit 

tydligt att gemensamma normer, värderingar och ett aktivt deltagande blir avgörande för om 

socialt kapital ska kunna utvecklas.  
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5.2 Samhällsstöd och socialt kapital 

I denna studie ges exempel på hur samhället kan stödja och utöka föräldrars sociala kapital. Det 

som framkommit i studien gäller BVC, förskola och skola. BVC erbjuder råd och stöd från 

födseln till skolåldern som gäller barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. Detta är ett 

exempel på samhällets erbjudande av socialt kapital. Alla informanterna hade haft kontakt med 

BVC men hade varierande erfarenheter. Tydligt är att BVC allt mer kommit att fungera som 

stödfunktion när det gäller barnets fysiska utveckling. Intervjuerna ger en blandad bild med 

påfallande mycket kritik av BVC. Trots allt verkar det finnas ett tyst medgivande om att BVC 

fyller en viktig funktion under barnens första tid genom de vaccineringsprogram som alla barn 

erbjuds, de föräldragrupper som skapas och den kontroll som sker av barnets utveckling under 

deras första tid. Möjligen är det så att man upplever BVC som en myndighet som ska kontrollera 

att man sköter sitt barn på rätt sätt och inte ser det som en helt frivillig verksamhet att ta del av. 

Stor spridning vad gäller åsikter och erfarenheter av BVC märks i intervjuerna. Någon vittnar 

om ett fantastiskt bemötande och stöd av en BVC sköterska där relationen övergick från en 

formell kontakt till ett vänskapsförhållande alltså ett informellt kapital. Någon ser BVC som 

väl investerade skattepengar ”något av en lyx”. 

Det finns också uttryck för hopplöshet över att inte få några klara svar och besvikelse över 

uteblivet stöd. BVC upplevs också som en omodern institution som behöver moderniseras till 

nutida behov med hemsida och mejladress.  

 

”Sköterskan var helt fantastisk så henne kunde jag ringa till och få stöd. Vi hade ofta möten och 

träffades ofta eftersom mitt barn var prematur och de ville följa hans utveckling. Jag var ganska 

nyinflyttad och jag hade inga vänner så hon var ett väldigt bra socialt stöd för mig” Kvinna 35år, 4 

barn 

”Dom är osäkra och ger inga konkreta svar, hänvisar gärna vidare eller skickar remiss eller vill att 

man ska söka vidare information själv. Dom kan inte säga ja eller nej utan det är liksom, det ska vara 

så himla individuellt och allt är så flexibelt och det kan vara si eller så eller prova det här eller testa 

det här. Jag tycker inte att jag har fått svar eller stöd på det som jag har velat” 

Kvinna, 41år, 2 barn 

Även förskola och skola kan fylla en viktig funktion i att stödja och utveckla föräldrars sociala 

kapital. Skola och förskola ger möjlighet till många möten med andra föräldrar och skolpersonal 

som kan bli utvecklande för det sociala kapitalet. Skola och förskola som mötesplatser skapar 

för föräldrar möjligheter att knyta många nya kontakter som kan utvecklas till 
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vänskapsrelationer alltså ett skapande av bonding socialt kapital, exempelvis föräldramöten, 

kontakter med skolkamraters föräldrar samt utvecklingssamtal där man får egen tid med 

pedagogerna.  

Särskilt viktigt blir det formella sociala kapitalet som förskola och skola utgör för personer med 

mindre priviligierade sociala situationer. I det fall där det sociala kapitlet är begränsat hos 

intervjupersonerna ser jag att det formella sociala kapitalet kan komma att få stor betydelse.  

 

”Jag har jättestort förtroende hos den ena kvinnan bland förskolepersonalen när jag frågar om 

barnens utveckling, beteende eller hälsa så får jag råd av henne. Hon är förskolelärare och i 50 års 

åldern hon är trygg och har jobbat länge. Hon har en rak kommunikation som jag uppskattar” Kvinna 

41år, 2 barn 

”Jag tycker att förskolan och skolan har gett en bra information vid utvecklingssamtal och sånt som 

man har haft där. Man har fått en chans att prata om hur man upplever saker själv och höra vad dom 

tycker/…/jag tycker att det har varit en bra och öppen dialog/…/jag tycker inte att det finns mycket att 

klaga på faktiskt/…/hela tiden har det varit ett bra och givande meningsutbyte” 

Man 42år, 2 barn 

”Jag lärde känna folk på dagis, andra mammor som var hemma och var mammalediga, så då fick jag 

ett nätverk med vänner till barnvagnspromenader” 

Kvinna 35år, 4 barn       

Det är uppenbart att de formella stöd som samhället ger fyller en mycket viktig funktion men 

att det till vissa delar är i behov av utveckling. Det normer och värderingar som är grunden för 

välfärdssamhället upplevs som stabila, pålitliga och demokratiskt förankrade. 

Välfärdssamhället tycks åtnjuta en hög grad av tillit vad gäller tillförlitligheten i informationen.   

5.3 Praktiskt stöd och Socialt kapital 

När det gäller praktiskt stöd visar det sig att skillnaderna är stora när det gäller det sociala 

kapital som män och kvinnor utvecklar. Kvinnor har betydligt fler samtalspartners gällande 

föräldraskapet än vad män har, männen uttrycker att de enbart talar med sin partner om dessa 

frågor. Bland de kvinnliga informanterna är det flera som inte ens nämner sin partner, som en 

av det viktigaste samtalspartnerna när det gäller barnen. Vad detta kan beror på ligger utanför 

ramen för denna uppsats. Praktiskt stöd i form av barnvakt och hämtning och lämning på 

förskola/skola visar sig direkt avgörande för att få vardagslivet att gå ihop. Hos mina 

informanter uppmärksammas en tydlig tendens att det framförallt är anhöriga på mammans sida 
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som engagerar sig i detta sammanhang. Inom detta område av praktiskt stöd kommer 

värderingar och normer vad gäller t ex barnuppfostran att spela en viss roll. Även det 

ömsesidiga utbytet av tjänster ”reciprocitet” kan komma att bli viktigt. Genom att hjälpa andra 

gör man en investering för att i framtiden själv kunna få hjälp.  

 

”Jag vill inte lämna mina barn till min frus syster för då blir dom bortskämda. Dom kommer hem 3kg 

tyngre båda två och det är bara skräp. Dom säger ofta att dom vill ta hand om dom men det blir på fel 

sätt” 

Man 39år, 2 barn  

”Jag har ju ett sånt himla bra stöd hemifrån, jag har ju min syster och min familj som bor så nära så 

dom ställer ju upp väldigt mycket/…/syrran och vi utbyter tjänster ibland är hon barnvakt och ibland 

är vi barnvakt och de funkar rätt bra. Mormor är säkert barnvakt ett par gånger i veckan även om det 

bara handlar om att vi åker och handlar själva. Vi skulle aldrig ha kunnat bosätta oss där vi bor om vi 

inte hade haft det stödet och livet hade inte flutit på så pass smidigt som det ändå gör. Det ger oss 

också möjlighet att få tid för varandra så man orkar vara föräldrar. Dom är väldigt viktiga! 

Kvinna 33år, 3 barn 

Här blir det tydligt att synen på moral och värderingar vad gäller barnuppfostran påverkar i 

vilken utsträckning det sociala kapitalet kan användas och utvecklas. En förutsättning för att 

den praktiska hjälpen ska fungera är en hög grad av gemensam tillit där man har tydliga 

förväntningar på varandra och känner sig säkra på hur andra individer kommer att bete sig i 

olika situationer. Att känna tillit innebär att dela värderingar t ex när barn ska äta godis och inte. 

Tillit som en viktig aspekt av det sociala kapitalet förs fram av både Coleman (1988) och 

Putnam (2001) som Wissö (2012) refererar till i sitt kapitel om ”Omsorgspraktik och 

omsorgsmoral”. I mina intervjuer har jag inte sett exempel på att man söker hjälp med barnvakt, 

hämtning och lämning på förskola/skola av någon i vänkretsen. Tidigare forskning visar att 

motståndet är mycket större när det gäller att söka hjälp utanför familjen på grund av det 

inbyggda kravet på gentjänster vilket kan vara svårt att realisera. Inom familjen gäller en 

solidaritetsmoral, hjälpen upplevs som självklar medan hjälpen ifrån vänner handlar om 

reciprocitet, tjänster och gentjänster. Hjälp mellan vänner baseras på en relation medan hjälpen 

inom familjen baseras på släktskap.  
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5.4 Arbetsplatsen som resurs för socialt kapital  

Det flesta föräldrar tillbringar en stor del av dagen på sina arbeten. Detta gör att man hinner 

ventilera en hel del frågor som gäller privatlivet bland annat frågor som gäller familj och barn. 

Detta innebär ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och möjligheter till bland annat 

känslomässigt stöd. 

 

”Jag har ju kollegor som har barn på samma skola och där diskuterar vi rent generella grejer. Hur har du 

gjort och hur funkar ni? Vi försöker lära av varandras erfarenheter av olika saker som gäller barnen” 

Man 42år, 2 barn 

”Jag kan prata med en jättenära kollega om hur dom gjorde i olika situationer. Har du sett några såna 

här grejer? Då brukar man få lite svar ifrån kollegor som varit i samma läge” 

Man 39år, 2 barn 

”Kanske är det någon kollega som själv har barn om man kommer in på något för att hans barn har 

varit sjukt eller det kan handla om tips på olika aktiviteter eller julklappar som man pratar om” 

Man 31år, 2 barn 

 

En iakttagelse som man kan göra är att arbetsliv och privat umgänge flyter ihop. Därmed skapas 

nätverk med potentiella resurser. Den sociologiska forskningen har uppmärksammat att det 

finns en anledning att tydliggöra att det sociala kapitalet också kan ha potentiella resurser 

(Bourdieu,1986, Portes,1998). Det kan t ex innebära att det i ett socialt nätverk på arbetsplatsen 

eller bland vännerna finns personer som om de fick frågan skulle vara beredda att hjälpa till 

med att vara barnvakt eller ställa upp på något annat sätt.  

 

6. Diskussion 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka hur dagens föräldrar söker stöd, råd och information 

i sitt föräldraskap och hur detta kan beskrivas som socialt kapital. Något som denna studie 

tydligt visat är att behovet av olika typer av stöd upplevs som mycket stort av dagens föräldrar. 

Det gäller både informellt stöd, som t.ex. föräldraforumen på internet erbjuder och formellt 
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stöd, som t.ex. BVC, som samhället kan erbjuda. Mycket av det som har kommit fram i denna 

studie överensstämmer med tidigare forskning. Det som är tydligt att internet kan erbjuda 

föräldrar idag är information, bekräftelse och känslomässigt stöd, vilket överensstämmer med 

Drentea och Moren-Cross (2005) forskning. Den till stora delar positiva bild, som tidigare 

forskning visat när det gäller internets möjligheter att stödja föräldrar i deras föräldraskap, 

bekräftas inte helt i denna studie. Informanterna har visat att attityden till att använda 

föräldraforum är mer komplex än vad som varit tydligt i tidigare studier. Den samlade bilden i 

den här studien är att de flesta har en avvisande attityd till föräldraforumen men att de tillslut 

ändå hamnar där. En tydlig tendens hos flera av informanterna är att de inte vill stå för att de 

använder sig av familjeforum såsom ”familjeliv” och olika föräldragrupper på Facebook. Denna 

skillnad gentemot tidigare forskning kan eventuellt bero på att informanterna i denna studie inte 

var utvalda som aktiva deltagare på föräldraforum utan enbart som föräldrar. Något som också 

kan ha spelat in är att i denna studie är hälften av informanterna män. Ett urval av yngre 

föräldrar, mera vana vid sociala medier kanske hade gett ett annat resultat. Det blev tydligt att 

det som man kan kalla en digital klyfta framförallt visade sig på attitydnivå men att alla varit 

inne på dessa sidor som passiva åskådare och på det sättet tagit del av information och råd. På 

så vis hade de ändå möjliggjort att utöka sitt sociala kapital. Språket, umgängestonen och 

värderingarna på forumen uppfattades ha ett underskott på kulturellt kapital. Tydligt är också 

att forumen kan ha en stressreducerande funktion, dels genom att ge snabb adekvat information 

på t.ex. vårdguiden, men också genom den igenkänning som föräldrar kan uppleva genom att 

se att andra föräldrar befinna sig i likande situationer. I uppsatsen ges också exempel på hur 

bridging socialt kapital kan utvecklas till bonding socialt kapital. Detta sker genom att tillit och 

ömsesidighet växer till i relationen. På sociala medier ges många uttryck för dagens 

individualistiska människosyn som premierar individuell lycka och framgång och som därmed 

kan upplevas som kravfullt och stresshöjande för många människor.  

Utvecklingen av samhällsstöd och socialt kapital har gått parallellt med det svenska 

välfärdssamhällets utveckling. Det formella sociala kapital som idag står medborgarna till buds 

kan beskrivas som tillgångar som staten på olika sätt ställer till förfogande i form av 

transfereringar och samhällsservice samt relationer med professionella aktörer inom olika 

områden Wissö (2012). I min studie har jag funnit att samhällsstödet utgör grunden för det 

sociala kapital som skapar förutsättningarna för ett fungerande vardagsliv exempelvis förskola, 

skola och BVC. Dessa institutioner fungerar som mötesplatser för föräldrar där nytt socialt 

kapital kan uppstå t.ex. på föräldramöten, BVC-grupper och utvecklingssamtal. Det som händer 
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i dessa möten är att tilliten växer till och ett bridging socialt kapital övergår i ett bonding socialt 

kapital dvs relationen fördjupas. Särskilt viktiga blir dessa mötesplatser för föräldrar med få 

sociala kontakter eller för personer som är nyinflyttade. Detta kan jag se exempel på i min 

studie. Wissö (2012) lyfter även fram att sådana mötesplatser också kan bli exkluderade då alla 

kanske inte känner sig bekväma med det värderingar och normer som blir gällande. Den kritik 

som fördes fram om BVC kan ses som ett uttryck för att många ser BVC som en obligatorisk 

myndighet och inte som en frivillig samhällsservice. I kontrast till internets snabbhet och 

lättillgänglighet tycks BVC representera något föråldrat. Förväntningarna är dock fortfarande 

att BVC ska kunna ge expertråd och välmotiverade svar på föräldrarnas frågor. Det sociala 

kapital som här skulle kunna skapas kommer ofta inte till stånd.  

Trots att Sverige är en välutvecklad välfärdsstat förekommer en hel del överföringar av hjälp 

och stöd mellan generationerna. Detta gäller både ekonomisk och praktisk hjälp. En svensk 

undersökning av Halleröd (2008, refererad i Wissö, 2012) visar att 20 procent av alla över 55 

år hjälper sina barn med barnpassning av barnbarn och praktisk hjälp minst en gång i veckan. 

Även i min studie var det tydligt att de flesta hade tillgång till informellt stöd i form av barnvakt 

av mor/farföräldrarna, lämning och hämtning på förskola och skola. Detta var också en 

förutsättning för att båda föräldrarna skulle kunna arbeta heltid och satsa på karriären. Bland 

mina informanter var det enbart släktingar på mammans sida som erbjöd olika former av 

praktiskt stöd. Detta kan tolkas som att det fortfarande är så att ansvaret för att utveckla socialt 

kapital i relation till föräldraskapet i stor utsträckning tas av kvinnan. Dels avspeglar detta 

traditionella könsmönster men kan också ses som en investering för kvinnan själv för att kunna 

fullfölja sin arbetskarriär. Könsskillnader visar sig även på andra sätt t.ex. när det gäller vem 

som är den viktigaste samtalspartnern kring barnen. Där blir det tydligt i studien att för kvinnan 

var nära vänner och ens mamman (mormor) viktigast. Ingen nämnde sin pappa (morfar/farfar) 

som samtalspartner kring barnen. Samtliga pappor i min studie nämnde sin partner som den 

viktigast samtalspartnern kring barnen. Utifrån min studie har det blivit tydligt att mamman har 

ett större socialt nätverk än pappan i relation till föräldraskapet och därmed ett större socialt 

kapital. Hur detta ska tolkas är en komplex fråga som kräver fördjupade studier. Frågan 

aktualiserar olika kunskapsteoretiska synsätt på hur man ska tolka könsrollskillnader.  

Den moral som sammankopplas med familjen utgör både en möjlighet och ett hinder för att 

utöka det sociala kapitalet. Om man t.ex. inte delar normer och värderingar kring 

barnuppfostran så väljer man bort det stöd och den hjälp som annars hade varit möjlig. Detta 

visar hur viktig tilliten är för att det sociala kapitalet ska kunna utnyttjas. Förutom de 
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traditionella könsmönstren kan de gemensamma värderingarnas betydelse kanske också 

förklara varför mödrarna väljer att använda sig av den egna familjens sociala kapital och de 

specifika värderingar som är knutna till detta. En känsla av ensamhet och utsatthet i 

föräldraskapet noterades hos några av informanterna. Trots att man befinner sig i denna 

situation verkar tröskeln för att begära hjälp från någon utanför familjen vara stor. Ofta blir 

reciprocitetsmoralen ett hinder för att be om hjälp då man själv inte har möjlighet att återgälda 

hjälpen. Wissö (2012) framhåller att ofta är de potentiella resurserna mycket större än de 

faktiska men hämmas av detta upplevda krav på att göra motsvarande gentjänst. Det skulle 

behövas ett öppnare klimat och samtal kring barn och föräldrars villkor i dagens samhälle. Detta 

skulle kunna bidra till att sänka tröskeln för att både be om och ta emot hjälp och därmed skapa 

nya förutsättningar för det sociala kapitalet att utvecklas.  

Det finns mycket inom området föräldraskap och socialt kapital som ytterligare behöver 

utforskas. Dels den digitala klyftans orsaker och hur denna kan överbryggas samt innehåll, 

värderingar och människosyn på webbforumen. Den digitala könsklyftan om varför fäderna är 

så frånvarande på föräldrar-forumen behöver också undersökas vidare. I och med den starka 

kritik som riktats mot BVC i min studie vore det intressant att forska vidare i om bilden är mer 

generell och hur man i sådant fall skulle kunna utveckla BVC. 
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7.3 Bilaga 1 

Intervjuguide: 

1.När du behöver allmänna råd kring barnenens hälsa vart vänder du dig då? 

2. Vart vänder du dig i första hand om du behöver någon att byta erfarenheter med, 

känslomässigt stöd? 

3. Vem eller vilka är de viktigaste samtalsparterna kring frågor gällande barnen och 

föräldraskap? 

4. Vart vänder du dig om du behöver praktiska tips och råd gällande barnen? 

5. Hur ser det ut med praktisk hjälp med barnen för dig? 

6. I vilka situationer vänder du dig till Internet?  

7. Det finns många olika forum på nätet är detta något du tar del och är aktiv i? På vilket sätt 

har forumen hjälpt dig?  

8. Vart vänder du dig helst med känsliga frågor? 

9. BVC 

 

      

 

 

 

7.4 Bilaga 2 
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Tabell 1. 

Samanställning av bakgrundsdata 

Kön Ålder Utbildning         

Civilstatus   

 Yrke     Antal 

barn 

Ålder på 

barn 

Kvinna 35 Högskola Gift Projektledare 2 7år, 9år 

Kvinna 35 Högskola Gift Specialist 

sjuksköterska 

4 9mån, 

7år, 9år, 

11år 

Kvinna 37 Högskola Singel Studerande 3 9år, 14år, 

16år 

Kvinna 32 Gymnasium Gift Återkravsutredare 3 1år, 

6år,7år 

Kvinna 41 Eftergymnasial 

utbildning 

Gift Mentalskötare 2 2år, 4år 

Man 32 Gymnasium Gift Personlig Assistent 2 6mån,3år 

Man 42 Gymnasium Sambo Fordonstekniker 2 4år,7år 

Man 30 Gymnasium Sambo Försäljare 2 2år, 3år 

Man 39 Högskola Sambo Driftsledare 2 6år, 12år 

Man 30 Gymnasium Singel Bussmekaniker 2 6år, 10år 
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