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Abstrakt  
 
För att stärka föräldraskapet har barnhälsovården som mål att erbjuda föräldrastöd i 

grupp under barnets första år. Denna studie ingår i en utvärdering av modellen för 

generellt föräldrastöd som Landstinget Västernorrland införde 2013. Syftet var att 

beskriva föräldrars upplevelse av föräldrastöd i grupp inom barnhälsovården. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta föräldrar och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrar upplever att 

föräldragruppsträffarna var ett forum som gav dem möjligheter utifrån dess innehåll, 

utformning och gruppledarroll. Detta i form av stöd, bekräftelse och genom möjligheten 

att träffa andra föräldrar i samma situation. Det framkom att upplevelsen kan förbättras 

om den sociala gemenskapen får mer fokus och det efterfrågades utbildning i hjärt- och 

lungräddning för barn. Studien belyste att den sociala relationen kan leda till fördjupad 

kontakt mellan deltagare om det ges strukturellt utrymme till detta. Exempel som kunde 

förbättra detta var fler gruppdiskussioner och en strävan emot att gruppstorleken inte 

blev för liten. Det framkom att det fanns behov av utbildning inom 

barnsäkerhetsområdet då föräldrar anser detta viktigt. Kontinuerlig utvärdering och 

vidare forskning kan ge ytterligare förståelse av föräldrars upplevelse av det 

föräldrastöd som erbjuds av barnhälsovården. För att kunna få ett helhetsintryck av hur 

föräldragruppsträffarna upplevs och dess effekt på faktorer som stärker föräldraskapet 

är behövs vidare studier med olika design och perspektiv. 
 

 

Nyckelord: 

Barnhälsovård, föräldragrupper, föräldrastöd, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, 

upplevelse. 

 

 
  



 

Abstract 
 
In order to strengthen parenthood has Child health services aim to provide parenting 

support group during their child's first year. This study is part of an evaluation of the 

model of general support to parents that the County Council of Västernorrland, 

introduced in 2013. The aim was to describe parents' experiences of parental support 

group in child health care. Semi-structured interviews were conducted with eight 

parents and were analyzed using qualitative content analysis. The results showed that 

parents feel that parents' group were a forum that gave them opportunities based on its 

content, design and team leadership role. This through form of  support, affirmation and 

the opportunity to meet other parents in the same situation. It emerged that the 

experience can be improved if the social community receives more focus and it requested 

education about CPR for children. The study highlighted that social relationships can 

lead to deeper contact between participants if given the structural space for this. 

Examples that could improve was more group discussion and striving for the group-

size was not too small. It emerged that there was a need for training within the area of 

children's security, because of parents regarding it as important. Continuous evaluation 

and further research may provide further understanding of the parents' perception of 

the parental support offered by Child health services. In order to get an overall 

impression of how parent meetings are perceived and its effect on factors that strengthen 

parenting is needed further studies with different designs and perspectives. 
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BAKGRUND  
 
Föräldrar upplever barnets första år som en överväldigande tid (Nyström & Öhrling, 

2004). Medvetenhet om vad som gör dem nöjda i den nya rollen är viktig kunskap för 

att kunna ge rätt stöd vid handhavande och interagering med barnet (Salonen et al., 

2010).  

Barnhälsovårdens tidiga stöd syftar till att stärka föräldrarnas egen kraft och få kontroll 

över situationen (Jansson & Drevenhorn, 2015, s. 91). Barnhälsovården arbetar utifrån 

Barnkonventionens värderingar där barnets bästa skall komma främst och att all kontakt 

med barn vilar på respekt och omtanke. Barn är fullvärdiga medborgare med samma 

rättigheter och lika värde men de behöver särskilt skydd. Enligt barnkonventionen har 

båda föräldrarna gemensamt ansvar för detta skydd och uttrycker att de har rätt att få 

kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap (Hammarberg, 2006, 

s. 34-35, 38, 40; prop. 2009/10:232). De föräldragrupper som erbjuds av barnhälsovården 

under spädbarnstiden upplevs som ett betydande stöd av föräldrarna. Studier visar att 

en övervägande del av föräldrarna tycker att föräldragrupper är menings- och 

värdefulla (Berlin, Törnkvist & Barimani, 2016; Guest & Keating, 2009; Hjälmhult, 

Glavin, Økland  & Tveiten, 2014; Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008, s. 156; 

Lefévre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2016; Nolan et al., 2012). 

Med föräldrar avses var och en som är vårdnadshavare till barnet eller annan vuxen som 

barnet varaktigt bor tillsammans med. De utgör grunden, genom sin roll som förälder, 

att ge barnet förmåga att skapa en egen tillitskänsla gentemot samhället och 

vuxenvärlden. Föräldrarna kan ses som den resurs som mest kan främja barnets fysiska 

och psykiska hälsa under hela uppväxttiden (Regeringskansliet, 2013, s. 6). Med 

föräldrastöd menas “en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, 

kognitiva samt sociala utveckling, och/ eller stärker föräldrars sociala nätverk” 

(Regeringskansliet, 2013, s. 11). Föräldrastöd erbjuds alla föräldrar från graviditet och 

under barnets uppväxt till dess det fyller 18 år. Stödet är frivilligt och styrs av 

föräldrarnas egna behov av stöd (Regeringskansliet, 2013, s. 3, 5). Begreppet föräldrastöd 

har ett brett omfång. Det informella stödet består av de egna sociala nätverket. Det 

grundläggande stöd och skydd som samhället erbjuder består av barnbidrag, 
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föräldrapenning, sjukvård och förskola/skola (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 7). Det 

strukturerade stödet, där föräldrastöd i form av föräldragrupper inom mödra- och 

barnhälsovården ingår, är en typ av universell prevention. Det riktar sig till alla föräldrar 

med avsikt att färre ska drabbas av svåra sociala problem eller psykisk ohälsa. 

Föräldrastödsprogram erbjuds också som en selektiv prevention och vänder sig då till 

riskgrupper utifrån t.ex. ålder, ekonomisk situation eller etnisk tillhörighet (SOU 

2008:131, s. 53). 

I Sverige framhävs från 1970-talet och framåt att stödja föräldrar i deras föräldraroll. 

Detta för att skapa goda möjligheter för en allsidig utveckling hos barn. Riksdagen beslöt 

1980 att mödra- och barnhälsovården skulle erbjuda föräldrautbildning som en 

samhällsinsats för att främja familjen och barnens villkor (Socialstyrelsen, 2014, s. 13). 

Föräldrastödet utvecklades av regeringen 2009 genom en nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd – ”En vinst för alla” (SOU 2008:131). Delmål som presenteras 

handlar om ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer som bedriver 

verksamhet i form av stöd och hjälp riktad till föräldrar. Detta kan nås genom att skapa 

förutsättningar för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter, kunskaper och utöka sitt 

kontaktnät (Regeringskansliet, 2013, s. 5). Föräldrastöd förankras i de folkhälsomål som 

Folkhälsoinstitutet tydliggjort vilket sker bl.a. genom samtal om livsstilsfrågor, 

barnsäkerhet, stärkande av föräldrarollen, främjande av barn och föräldrars förmåga och 

delaktighet i samhället samt underlätta att utbyta erfarenheter och skapa nya sociala 

nätverk (Bilaga 1; Elfström, Skarped, Almkvist & Johannesson, 2014a). De målsättningar 

som eftersträvas anses som väsentliga eftersom det framkommer att deltagare i 

föräldragrupper efterfrågar information om föräldraskapet, dvs. att vara förälder 

(Ahlden, Ahlehagen, Dahlgren & Josefsson, 2012; Andersson, Christensson & 

Hildingsson, 2012; Lefévre et al., 2016). Det önskas även mer fokus på relationer och 

föräldrarollen (Lefévre et al., 2016; Sarkadi, 2009, s. 122). Enligt Sarkadi (2009, s. 22) vill 

föräldrar ta ansvar för sitt föräldraskap på bästa sätt och eftersöker utbyte av 

information och råd både med andra föräldrar och experter. Ett socialt kontaktnät spelar 

stor roll för föräldrar gällande att kunna rådfråga och diskutera frågor med andra om 

sitt barn. Många föräldrar önskar att föräldragrupper ska finnas kvar även när barnet 

fyllt 1 år (SOU 2008:131, s. 59-60). 
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Enligt Petersson, Petersson & Håkansson (2004) varierar deltagandet bland mammor 

och pappor. I Skåne deltog 46 % av alla föräldrar på föräldragruppsträffarna år 2012 

(Lefévre et al., 2016). Andelen förstagångsmödrar och fäder som deltog i 

föräldragrupper 2013 i Västernorrlands län var 59 % respektive 13 % (Landstinget 

Västernorrland, 2014, s. 9). Jämfört med Stockholms läns landsting där deltagandet 

bland förstagångsföräldrar var 72 % och bland flerbarnsföräldrar 29 %. Där deltog 

endast i genomsnitt 10 % av papporna (Blennow, Lindfors & Ekroth de Porcel, 2012, s. 

9). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens stödjande funktion till pappor har visat sig vara 

avgörande för deras delaktighet. Ett bristande stöd upplevs som ett hinder för pappors 

delaktighet och ett gott stöd medför att engagemanget ökar och övergången in i 

föräldrarollen underlättas (De Montigny, Lacharité & Devaalt, 2012). Pappor upplever 

den nya rollen som nybliven förälder som förvirrande i brist på riktlinjer och 

stöd (Nyström & Öhrling, 2004). Debatt pågår om att grupper för enbart pappor riskerar 

att förstärka könsroller. Genom att utjämna traditionella könsroller och markera likhet 

inför föräldraskapet kan jämställdhet uppnås (Elfström, Skarped, Almkvist & 

Johannesson, 2014b). Med betoning på gemensamt föräldraskap och ansvarstagande kan 

stödet utformas som attraherar båda föräldrarna att medverka i föräldragrupper 

(Jansson & Drevenholm, 2015, s. 91). Enligt Petersson et al. (2004) har mammor som 

deltar i föräldragrupper ofta en akademisk utbildningsnivå och det finns lite åsikter från 

andra socioekonomiska grupper i samhället eftersom de deltar mer sporadiskt. 

I ett internationellt perspektiv är det strukturella föräldrastödet som liknar Sveriges 

sjuksköterskeledda föräldragrupper på BVC, sparsamt beskrivet. Däremot finns olika 

riktade föräldrastödsprogram i ett flertal Europeiska länder i syfte att tidigt stärka 

familjer, stödja föräldraskap samt främja social sammanhållning (Eurochild, 2012).   I 

Norge erbjuder kommunerna föräldrar olika kurser och familjerådgivning som stöd i 

föräldraskap. Syftet är att stärka relationen och tillgodose föräldrarnas behov att dela 

erfarenheter med andra i samma situation. Kurserna riktas till förstagångsföräldrar. 

“Goda relationer” är indelat i fyra delar och handlar bl.a. om förändringen från par till 

familj och kommunikation i relationen (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2016). 

De flesta föräldrar upplevde att gruppledaren skapade en anpassad atmosfär och hade 
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en agenda för gruppträffarna. Föräldragruppsträffarna sågs som ett potentiellt tillfälle 

att etablera ett socialt kontaktnät, utbyta erfarenheter och få hälsoinformation. Det 

framkom dock att förbättringsmöjligheter av strukturell karaktär är av vinst i 

utformandet av framtida träffar (Hjälmhult et al., 2014). Australien har i över 40 år 

erbjudit stödgrupper för förstagångsföräldrar (Guest & Keating, 2009). Dessa grupper 

har samma syfte som i Sverige med betoning på att ge föräldrar möjlighet att skapa 

nätverk, dela erfarenheter och lära av varandra (Edgecombe et al., 2007). Enligt Guest & 

Keating (2009) skapade deltagande i föräldragrupp möjlighet för mammor att erhålla 

information, lära av andra och möta andra i samma situation. Det visade sig också att 

interaktionen med barnet underlättades efter att ha deltagit i dessa grupper.  

I England har hälsoövervakningsprogram riktat till barn de första åren stark betoning 

på föräldrastöd och insatser för alla familjer (Socialstyrelsen, 2012). Mammor upplevde 

att föräldragruppsträffarna gett dem ett ökat självförtroende i sitt föräldraskap och att 

vänskapen med andra varit ett betydande socialt stöd (Nolan et al., 2012).  

Teoretisk anknytning 

En familj är i sig själv uppbyggt av olika subsystem varav make-maka är det 

grundläggande. Subsystemt ger makarna energi att klara livets olika krav.  

Föräldrasubsystemet, som också kan kompletteras av t.ex. en mormor eller annat 

syskon, har en vårdande, vägledande och kontrollerande uppgift för barnen (Lundsbye, 

2010, s. 96). När två individer blir föräldrar förändras deras parrelation, dyad, till att när 

barnet föds bli en triad, ett samspel mellan tre. Den egna barndomen och de djupaste 

modeller av relationer väcks till liv inom oss (Lundsbye, 2010, s. 155-156). Detta är olika 

delar som kan påverka föräldrars upplevelse under föräldragruppsträffarna när det 

gäller t.ex. förmågan att inhämta information och kommunikation i samspel med andra 

deltagare. 

Antonovsky (1991, s. 12-13) har myntat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) 

som en faktor som kan påverka en individs förmåga att klara av stress och bevara 

psykisk och fysisk hälsa. Antonovsky (2005, s. 38) menar att människor inte ska ses som 

varken sjuka eller friska utan istället se var de ligger på en skala mellan hälsa och ohälsa.  

Graden av upplevd hälsa är uppbyggd av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet, handlar om en upplevelse av att det som händer i världen, 
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både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. En hög 

grad av begriplighet av t.ex. information uppnås om den är, sammanhängande och 

tydlig, medan det motsatta medför en lägre grad av förståelse (Antonovsky, 2005, s. 44 

). Föräldragruppsträffarna syftar till att ge kunskap om barns hälsa och utveckling och 

om föräldrarna upplever en begriplighet, av den information som ges, leder det 

förhoppningsvis till en högre grad av hälsa.  

Hälso- och sjukvården kan öka begripligheten av en individs health literacy. Begreppets 

bottnar i två sammanhang. Det ena fokuserar på hur patienter ska kunna förstå och 

använda information om sjukdomar och läkemedel samt kunna hitta rätt i hälso-och 

sjukvården. Detta ses som en riskfaktor. Den andra utgår från hälsans 

bestämningsfaktorer och hur det stärker health literacy och ses som en tillgång/resurs 

(Olander, Ringsberg & Tillgren, 2014, s. 47). Exempel på värden som beaktas i health 

literacy är bl.a. rättvisa och jämlikhet, hälsoinformation tillgänglig på olika språk, 

enpowerment och delaktighet, att via dialog öka individens förmåga till egenmakt samt 

att påverka sitt eget liv och göra egna val med mål att förbättra hälsa (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2014, s. 80).   

Hanterbarhet, inbegriper vilka resurser individen har tillgång till i svåra och 

problematiska situationer. Det innebär både egna resurser som kunskap och sociala 

resurser som familj, nätverk samt olika samhällsfunktioner (Antonovsky, 2005, s. 45). 

Här kan föräldragruppsträffarnas syfte att stärka föräldrarollen och möjligheten till 

utbyte av tankar och erfarenheter med andra ses som resurser. Både i stärkande av en 

förälders egen kunskap och som möjlighet att utöka sitt sociala kontaktnät. Situationen 

att bli förälder kan kräva att hanterbarheten ställs på prov. Meningsfullhet, menar 

Antonovsky är en “motivationskomponent” (Antonovsky, 2005, s. 45) De områden som 

en individ engagerar sig i och känslan av delaktighet medför en känslomässig betydelse. 

Detta gör att utmaningar i livet är värda det engagemang som krävs. Delarna i KASAM 

samspelar med varandra (Antonovsky, 2005, s.46-47).  

När en individ blir förälder så kan situationen upplevas olika beroende på hur stark 

KASAM är.  Antonovsky menar att en stressor, “ett krav som det inte finns några 

omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på” (Antonovsky, 1991, s. 

51) kan leda till att en individ upplever ett spänningstillstånd. Även om en livshändelse 
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upplevs förutbestämd, kan den ändå vara en “livshändelsestressor” som skapar ett 

händelseförlopp som medför spänning. I detta fall är det den enskilde individens 

upplevelse av KASAM som bestämmer om följden av händelsen är skadlig, neutral eller 

hälsogivande (Antonovsky, 1991, s. 53).  

Föräldrastödsmodell i Västernorrland 
Landstinget Västernorrland införde i enlighet med Landstingsplanen för 2012-2014 i 

januari 2013 en ny generell föräldrastödsmodell inom mödra - och barnhälsovården. 

Införandet grundades utifrån en kartläggning av de föräldrastödsutbildningar som gavs 

i länet som visade stora variationer gällande innehåll, antal träffar, fortbildning m.m. 

Modellen avsåg fungera som ett pedagogiskt stöd för ledarna av föräldragrupperna, 

beskrev föräldraträffarnas form och innehåll med syfte att verksamheten ska bedrivas 

på ett likvärdigt sätt i länet och kunna utvärderas. Föräldrar har, vid ettårsbesöket på 

BVC, skriftligt fått utvärdera modellen i en enkät (E-L. Östholm, personlig 

kommunikation, 5 september 2016). I utformandet inleddes ett fortbildningsprogram 

som pågick 2010-2012 med avsikt att skapa en gemensam struktur för föräldrastödet i 

Västernorrland och fördjupa personalens kunskaper i teori, metod och innehåll och 

kunskap. Modellen introducerades för personalen under hösten 2012 (Bilaga 1). 

Föräldragruppsträffarnas syfte är att “stärka föräldrarollen, ge kunskap om barns hälsa 

och utveckling och ge möjlighet till utbyte av tankar och erfarenheter” (Landstinget 

Västernorrland, 2013).  

Problemformulering 

Tidigare forskning om föräldrars upplevelse av föräldragruppsträffar har i huvudsak 

utförts i kvantitativ design (Lefévre, 2014). Det som är studerat berör till stor del 

föräldrastödgrupper till barn med särskilda behov eller gruppbaserade utbildningar för 

att stödja föräldrars psykosociala hälsa (Barlow, Smailagic, Huband, Roloff & Bennett, 

2014; Regeringskansliet, 2013, s. 18). Dessa föräldrastödsprogram är evidensbaserade 

och har funnits vara effektiva på föräldrarnas förmåga i tolkning och hantering av barns 

signaler. Det finns ett behov av att universella föräldrastödsprogram, som 

föräldragrupper inom barnhälsovården erbjuder, utvärderas vetenskapligt för att hitta 

pålitliga och effektiva metoder i svenskt kontext (Regeringskansliet, 2013, s. 18).  

Föräldrars upplevelse av dessa program är en viktig del i det evidensbaserade arbetet. 
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Det är då angeläget att studera och utvärdera den införda modellen utifrån föräldrarnas 

perspektiv med en kvalitativ metod för att utveckla och förbättra den. För att få en 

förståelse för föräldrars upplevelse av föräldrastödsmodellen som infördes 2013 syftar 

denna studie till att beskriva detta. 

SYFTE  
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av föräldrastöd i grupp. 

METOD 

Metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att upptäcka 

mönster, teman och kategorier (Patton, 2015, s. 542). För att beskriva fenomenet, 

föräldrarnas upplevelser, söktes med stöd av Graneheim och Lundman (2004) likheter 

och olikheter både i textmaterialets manifesta innehåll, tolkning av det som direkt 

uttrycks i texten och i dess latenta innehåll, en tolkning av dess innebörd. 

Kontext 

I denna studie har en kvalitativ design med innehållsanalys valts för att beskriva, belysa 

innebörden av, samt ge en fördjupad kunskap om föräldrars upplevelse av att ha 

deltagit i dessa föräldragruppsträffar (Patton, 2015, s. 21). Enligt Polit & Beck (2016, s. 

463) är den kvalitativa metodens styrka den helhetssyn som möjliggör en djupare 

förståelse av den enskildes upplevelse. 

På uppdrag av barnhälsovården Västernorrland läns landsting avser studien att 

utvärdera en ny modell för BVCs föräldragruppsträffar utifrån föräldrarnas perspektiv.  

Under hösten 2015 har Mittuniversitetet varit delaktig i utvärdering av 

utbildningsmaterialet i två studier, utifrån distriktssköterskans perspektiv. Den ena, en 

kvalitativ intervjustudie, beskrev distriktssköterskans upplevelser av 

föräldrastödsutbildningsmaterialet (Skimmermo & Backberg, 2015). Den andra, 

utvärderade materialet i en kvantitativ tvärsnittsstudie utifrån enkäter som BVC-

sköterskor svarat på (Falk & Fröberg, 2015).  
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Urval 

Deltagarna bestod av föräldrar som deltagit i föräldrastödsgrupper inom 

barnhälsovården i Västernorrlands län och som i samband med ett årsbesöket vid BVC 

fått en förfrågan om att tänkas delta i en intervju. De föräldrar som uppgav intresse 

lämnade kontaktuppgifter som fördes, via respektive BVC-sjuksköterska till 

vårdutvecklare inom barnhälsovården. Urvalet bestod av 14 föräldrars skriftligt ifyllda 

blanketter som lämnades till Mittuniversitetet för att inkluderas i föreliggande studie. 

Bortfallet, sex föräldrar, innefattade de som avböjde medverkan, som inte gick att nå 

eller som lämnat ofullständiga kontaktuppgifter. Åtta föräldrar, sex kvinnor och två 

män, har lämnat samtycke och valde att delta i studien. I denna studie benämns 

deltagarna som föräldrar. 

Genomförande 

Samtliga föräldrars identitetsuppgifter förvarades på säker plats och de kontaktades via 

E-post där skriftlig information gavs om studiens syfte, att intervjuer skulle genomföras 

och att deltagandet, när helst så önskades, kunde avbrytas utan att något skäl behövde 

anges samt att det som framkom i intervjuerna behandlades konfidentiellt. Det 

informerades även om tillvägagångs sätt för kontakt vid eventuella frågor angående 

studien samt att ytterligare kontakt skulle tas via telefon för avtal om tid och plats för 

intervjun (Bilaga 2).  

Datainsamlingen genomfördes, enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 45), i form av möten 

med individuella semistrukturerade intervjuer med i huvudsak öppna frågor och 

spelades in på författarnas mobil-applikationer. Intervjuerna varade mellan 15 och 28 

minuter och utfördes under september 2016. Enligt Polit & Beck (2016, s. 243) är intervju 

den bästa metoden för att fånga variationen i personliga erfarenheter och upplevelser.  

Initialt genomfördes en pilotintervju för att säkerställa intervju- och inspelningsteknik, 

pröva frågornas relevans samt pröva längden på intervjuerna i förhållande till uppställd 

tidsplan (Danielsson, 2012, s. 169). Efter provintervjun modifierades intervjuguiden och 

aspekten om miljö togs med. 
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Enligt en på förhand formulerad intervjuguide gavs deltagarna möjlighet att fritt berätta 

om sina upplevelser (Bilaga 3). Guiden användes som stöd att fokusera frågeområdet till 

studiens syfte men också för anpassning till vad som kom upp under intervjun. Enligt 

Danielsson (2012, s. 198) kan intervjuguidens följdfrågor få deltagaren att utveckla ett 

resonemang. 

Platsen för intervjuerna valdes i samråd med deltagarna och ägde rum i förälderns hem, 

på deras arbetsplats eller i något av Mittuniversitetets mindre studierum. För att 

optimera en god intervjumiljö förbereddes rummet avseende möblering och ostördhet 

(Danielsson, 2012, s. 170). Inledningsvis gavs återigen information avseende studiens 

syfte, konfidentialitet samt villkoren för deltagandet. Båda författarna deltog vid varje 

tillfälle. Då den ena intog rollen som intervjuare var den andre aktivt lyssnande och 

bidrog med kompletteringar eller korta inlägg då någon fråga behövde fördjupas eller 

förklaras. Vid intervjutillfällets inledning användes öppningsfrågor för att skapa en 

avslappnad ton under hela intervjun. I huvudfasen av intervjun uppmanades föräldern 

att berätta om sin upplevelse av att ha deltagit vid föräldragruppsträffar.  

Följdfrågor gav fler nyanser av upplevelserna och med hjälp av sonderande och neutrala 

stödfrågor fördes förälderns berättelse framåt på ett fruktbart sätt (Kvale & Brinkmann 

2014, sid 177-179; Hermanowicz, 2002). Vid de avslutande frågorna erbjöds föräldrarna 

möjlighet att berätta eller tillägga ytterligare till det som sagts under intervjun 

(Danielsson, 2012, s. 171). Det inspelade materialet lyssnades igenom i nära anslutning 

till intervjutillfället för att hålla i minnet, få en helhetsbild och för att minimera risken att 

missa väsentlig data. Därefter gjordes intervjuerna om ordagrant till text och vid 

transkriberingen antecknades även pauser, nyanser i talet och känslouttryck i texten 

vilket också gav viktig information för förförståelse, analys och tolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 225). Varje utskrift försågs med sifferkod för att särskilja dem. 

Konfidentialitet säkrades då ljudinspelningar och utskrivna texter fördes till datalagring 

oåtkomligt för andra än författarna. 

Analys 

Analysen inledande steg företogs individuellt, var för sig. Textmaterialet lästes igenom 

flera gånger för att bli förtrogen med innehållet och för att få en känsla för helheten. I 
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nästa steg avlägsnades text som var irrelevant till syftet eller som inte stämde med 

intervjuguidens innehåll och texten lästes därefter återigen igenom. Enligt Polit & Beck 

(2016, s. 531) ges här en möjlighet att finna både en underliggande och en helhetsmässig 

förståelse. Materialet delades in i områden, överensstämmande med frågorna, för att 

hantera dess omfattning. Meningar och fraser med samma innebörd och budskap togs 

ut och utgjorde tillsammans med omgivande text meningsbärande enheter. Gemensamt 

kondenserades sedan texten och utan att förlora dess innehåll skapades kortare 

meningar. Den kondenserade texten abstraherades, dvs. lyftes till en högre logisk nivå, 

sorterades och försågs med en kod som beskrev dess innehåll. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s. 190). Enighet nåddes att de bildade koderna var giltiga för syftet 

samt att de stämde med meningsenheternas kontext. Analysen pendlade flertalet gånger 

fram och tillbaka mellan textens helhet och dess delar för att utforma kategorier och tema 

(Patton, 2015, s. 553). Exempel på analysprocessens delar, från meningsenhet till tema 

visas i Tabell 1. Analysen utmynnade i sju kategorier vilka binds samman i ett 

gemensamt tema och dessa presenteras i resultatet. Citat har används för att tydliggöra 

föräldrarnas upplevelser. Citaten har markerats med intervjukod (i 1-8). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen från meningsenhet till tema 
Meningsenhet Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori Tema 

det är utbildningssyfte.till 
exempel..som 
matsituationer å sömn å att 
man lär sej liksom av dels 
att man får höra å hur 
rekommendationerna ser ut  

utbildningssyfte ex 
matsituationer å 
sömn höra å hur 
rekommendationern
a ser ut 

Erhållen 
kunskap från  
råd, 
information 

 
Användbar 

kunskap och 
information 

 
Forum för 
kunskap och  
information 

 

 

 

 

värdefullt 
och 
funktionellt 
forum 

det var bra miljö det var 
ganska avskilt rum det var 
som inget spring ute i nån 
korridor eller så..så det var 
väldigt tyst och lugnt 
därinne det var ingen sån 
där lektionssal 

ganska avskilt rum 
inget spring tyst och 
lugnt det var ingen 
sån lektionssal. 
väldigt bra miljö 

 
miljön 
upplevdes 
avskild, lugn 

 
Upplevelse 
av miljöns 
påverkan 

Inverkan av  
miljö och 

utformning 

en social..tanke bakom att 
man ska lära känna..folk i 
området som har barn i 
samma ålder 

social tanke lära 
känna folk i området 
med barn i samma 
ålder 

 
möjlighet lära 
känna andra 

 
Upplevelse av 

interaktion 

 
Möjlighet till 

vidgat socialt 
nätvärk 

 

  

Etiska överväganden 

Studiens initiala etiska övervägande tog hänsyn till värdet av att eftersträvad kunskap 

kan utveckla och förbättra föräldraträffarna (Polit & Beck, 2016, s. 137). Informerat 

samtycke, då föräldrar tillfrågades och visade intresse för medverkan, har skett i 

samband med barnhälsovården i Landstinget Västernorrland pågående utvärdering. De 

deltagande föräldrarna informerades i enlighet med lagen om etikprövning av forskning 
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som avser människor 16 § (SFS 2003:460), om studiens syfte, hur data skulle behandlas 

samt att deltagandet var frivilligt och rättighet att när som helst avbryta medverkan. 

Enligt 17 § får forskning utföras om personen som medverkar har gett sitt samtycke till 

detta och fått information enligt 16 §. Föräldrarna informerades även om att 

framkommen data inte skulle kunna spåras till dem samt att deras integritet skyddas 

vid offentliggörandet av studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Övervägande har 

gjorts kring de etiska frågor som enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 99) finns inbäddat i 

alla stadier av en intervjuundersökning. Etisk hänsyn togs till att “göra gott” d.v.s. 

minimera risken för att intervjudeltagaren lider skada och tillgodose att 

intervjutillfällena blev så bra som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). 

Hermanowicz (2002) menar att frågor som upplevs som känsliga kan vara betydelsefulla 

för att få fram djupare detaljer i intervjun.I intervjusituationen var bemötandet lugnt och 

respektfullt. Om intervjun på något sätt hade väckt anstöt skulle föräldrarna få 

kontaktuppgifter till studiens uppdragsgivare inom barnhälsovården alternativt kurator 

på deras hälsocentral. Detta beroende på vad för känsla eller problem som intervju 

upplevelsen framkallat. 

RESULTAT 

Analysen resulterade i ett tema: värdefullt och funktionellt forum utifrån kategorierna 

som visas i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt kategorier och tema från tolkningen av intervjuer med föräldrar om 
upplevelsen av att ha deltagit i föräldragrupp 

Kategorier Tema 

stöd, bekräftelse och erfarenhetsutbyte   

 
Föräldragrupper som värdefullt och 

funktionellt forum 

forum för kunskap och information 

inflytande och delaktighet 

inverkan av miljö och utformning 

möjlighet till vidgat socialt nätverk  

distriktssköterskans ledaregenskaper 

förändringsförslag 

Föräldragruppsträffar som värdefullt och funktionellt forum 

Föräldragruppsträffar upplevdes ha en funktionel och värdefull betydelse för 

föräldrarna. Funktion, som innebar att gruppträffen till stor del motsvarade de 

förväntningar som föräldrarna hade om forumet som sådant. De upplevde innehållet 
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som värdefullt även fast många hade kunskap sedan tidigare. Gruppen och 

distriktssköterskan hade en värdefull roll för föräldrarna i upplevelsen av stöd, 

uppmuntran, bekräftelse, delaktighet, inflytande och erfarenhetsutbyte. 

Stöd, bekräftelse och erfarenhetsutbyte 

Föräldrar upplevde att de fått bekräftelse på att de inte är ensam med sina problem som 

nybliven förälder och att andra har det likadant.  

“man kan ta upp det med andra som är i samma situation å kanske få bekräftelse på att...det där 

har vi också gått igenom...jag tror att man får en känsla av att man inte är ensam i allting som 

är.” (i7) 

De kände att föräldragruppsträffarna var ett värdefullt forum där de kunde få stöd från 

andra föräldrar. De fick en bekräftelse på att de kunde göra rätt på olika sätt och blev 

stärkta och trygga av den information som förmedlades.  

Föräldrar upplevde att gruppträffen gav dem möjlighet att diskutera och utbyta 

erfarenheter med andra i samma situation. De kunde ta upp saker de hade gått och 

funderat kring hemma och kunde lära av andra föräldrar om vad som fungerar för dem 

i olika situationer och hur ett bra föräldraskap kan vara. 

Forum för kunskap och information 
 
Informationen som gavs på föräldragruppsträffarna upplevdes komma från säker källa 

och var ett baspaket av grundläggande information, tips och råd. Kunskapsdelar som 

upplevdes värdefulla för föräldrarna var aktuella rekommendationer kring mat, om 

sömn, barns utveckling, att inte skaka barn, skrikande barn, syskonroll, giftinformation 

och barnsäkerhet. Flera föräldrar betonade vikten av att fått lära sig om 

spädbarnsmassage då de tyckte att kunskapen var användbar i samspelet med barnet. 

De tyckte det var roligt att kunna se och följa barns utveckling på ett tydligt sätt i den 

egna gruppen. Många av föräldrarna ansåg sig vara pålästa, hade kunskap sedan 

tidigare, och upplevde informationsinnehållet som upprepningar. Det uttrycktes 

tveksamhet om det alltid fanns evidens till den förmedlade kunskapen. Föräldrarna 
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ansåg dock att deltagandet var viktigt ändå. Med ett nytt barn följde nya frågeställningar 

och utifrån tidigare kunskap kunde den appliceras på ett djupare plan.  

“jag har fått fundera runt ämnen... kanske inte lärt mej nånting som är helt nytt… men när man 

funderat mer runt något lite mer ingående… än man kan kanske hade gjort annars.”(i6) 

Upplevelsen av hur kunskap om barnkonventionens innebörd och grundtankar 

förmedlades i föräldragruppen var skiftande. Några menade att det var en viktig del, 

andra mindes inte eller var osäkra om ämnet överhuvudtaget behandlades och andra 

upplevde att ämnet var självklart utifrån egen förförståelse. 

Inflytande och delaktighet 

Föräldrarna upplevde att de hade möjlighet lätt komma till tals, alla kunde ge sin bild 

och ställa vilka frågor som helst under föräldragruppsträffarna. Relationen i gruppen 

hade en inverkan på i vilken mån föräldrar kände sig bekväma att uttrycka frågor och 

funderingar. De fick utrymme att styra vad som skulle diskuteras och ämnen som ansågs 

viktiga för gruppen tilläts ta plats. Deltagandet upplevdes också kravlöst på så vis att 

det gick bra att bara sitta med och lyssna. Den fastlagda planeringen gjorde dock att 

utrymme att påverka diskussion och frågeställningar inte alltid tillgodosågs.  

“distriktssköterskorna presenterade lite tanken med dagen … visade någon liten film eller.. hade 

någon liten kortare föreläsning… sen var det frågor... det var mycket ..det fanns mycket plats för 

egna funderingar och egen diskussion och så där inom gruppen.” (i3) 

Inverkan av miljö och utformning 

Den tidpunkt då föräldragruppsträffarna startade och intervallet mellan dem tyckte 

föräldrar var rimligt. De ansåg deras att behov av stöd var större i början av 

spädbarnstiden. När de blev tryggare i föräldrarollen kändes det naturligt att 

föräldragruppsträffarna glesades ut. Det framkom också att antalet träffar upplevdes 

som få med för långt intervall emellan. En gruppstorlek bestående av sju till nio barn 

och föräldrar upplevdes vara adekvat. Det medförde en känsla av trygghet och gjorde 
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att alla deltagare fick tid att komma till tals. Deltagarantalet varierade under träffarna 

och det upplevdes inte alltid att de fick plats när alla var med. 

“7-8 barn och 1-2 föräldrar per barn... alla var inte med på alla gånger... lagom gäng för att det 

faktiskt skulle kunna gå laget runt och höra vad folk säger men ändå att alla fick tid vi var inte så 

många… fördelen att det kändes väldigt tryggt.” (i4) 

De gånger föräldragruppens storlek var liten, det var dålig uppslutning, upplevde 

föräldrarna att diskussion med andra tappade sin mening och att träffarna inte var så 

givande. Fler deltagande föräldrar ansågs ge ett större utbyte. Utformningen upplevdes 

som alltför styrd och möjlighet till fria samtal och inflytande på innehåll uteblev. En del 

av innehållet kändes för kortfattat.  Ibland upptog teknikproblem, exempelvis DVD-

spelare som inte startade, värdefull tid. Föräldrar upplevde dettta som ett  störande 

moment där tid gick förlorad för andra viktiga delar. Lokalen där föräldragruppsträffen 

ägde rum upplevdes vara lugn och avskild anpassad för ändamålet samt en trygg plats 

för barnen. På några platser fick barnen vara i förälderns famn medan andra kunde 

placera barnen i en mjuk “babygrop” som medförde möjlighet till lek och samvaro. 

Ibland var det i ett konferensrum och upplevdes då inte vara speciellt barnvänligt men 

fungerade ändå. 

Möjlighet till vidgat socialt nätverk 

Föräldrar såg fram emot att träffa andra föräldrar och knyta nya kontakter. De såg 

föräldraträffarna som ett anpassat forum för detta och var en av huvudanledningarna 

till att delta i dem. En del blev uppmuntrade till att umgås utanför träffarna och kom då 

snabbt in i gruppen vilket upplevdes som väldigt positivt. Den sociala behållningen 

tyckte föräldrarna blev på ett mer formellt plan, inte på djupet. Men det kändes 

värdefullt att lära känna andra inför framtida aktiviteter inom skola, fritid och 

föreningsliv. Andra föräldrar upplevde att de inte fick tid och möjlighet att skapa 

relationen med andra och önskade att det skulle vara mer fokus på att skapa en 

gruppkänsla speciellt vid föräldragruppsträffens början. Gruppkänslan ansågs viktig 

för att skapa en gemytlig diskussion och kunde dessutom leda till en djupare kontakt på 
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fritiden. Det framkom att en förälder som inte upplevde att de fick någon kontakt med 

någon annan gruppdeltagare istället sökte i sin bekantskapskrets och hittade den där. 

“jag hade ju att velat att det skulle vara mer fokus på att träffa andra föräldrar… det var ju mer 

utformat som informationsträffar än att träffa andra föräldrar jag hade ju mer hoppats att det 

skulle vara lite mer att komma ut lite grann och träffa andra föräldrar och så..knyta kontakter.” 

(i1) 

 

Information om övriga mötesplatser för föräldrar och barn ansågs viktig. En del av 

föräldrarna har fått information om t.ex. öppna förskolan under någon av 

föräldragruppsträffarna. I vissa fall har en person från denna verksamhet kommit och 

haft information om det och i andra fall blev gruppen inbjuden att besöka dem. Flera 

föräldrar gick på flera olika aktiviteter med barnet. En del upplevde att det var långt att 

ta sig till olika verksamheter och efterfrågade mer information från distriktssköterskan 

om vilket utbud som fanns.  

 

Distriktssköterskans ledaregenskaper 

Distriktssköterskan upplevdes vara professionell, kompetent, trevlig, lyhörd, flexibel 

och skapade en trygghet. Egna erfarenheter förmedlades i form av tips och råd utan att 

för den del anses som någon norm. Flexibilitet och pedagogisk ledarförmåga ansågs 

viktig för hur gruppklimatet utvecklades och för upplevelsen av distriktssköterskans 

stödjande roll. Lyhördhet för föräldrarnas önskemål ansågs ha betydelse.  

“sköterskan som alltid fanns med och leder samtalet å hjälper till att få igång en diskussion tror 

jag kan hjälpa till å stärka föräldrarollen just för att man har det där stödet.” (i6) 
 

Förändringsförslag 

Föräldrar uttryckte önskemål om att den sociala gemenskapen kunde byggas upp 

genom fler övningar i mindre grupper och att gemensamt fika kunde vara ett exempel 

som “isbrytare”. Övningarna kunde utgå ifrån ett visst ämne exempelvis trots. En 

förälder tyckte det skulle vara bättre om träffarna var fler till antalet och att de skulle 
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vara en gång i veckan. Innehållsmässigt uttryckte föräldrarna önskemål om mer 

information om barns utveckling och att hjärt-och lungräddning och luftvägsstopp var 

viktigt och saknades. 

“något vi alla saknade i den här gruppen var ju HLR utbildning för barn..  jag tycker det är något 

som ska erbjudas till alla nyblivna föräldrar via BVC att det ska ingå i  princip som en.. likadant 

som man har besök av en tandhygienist…ska det ingå en HLR kurs för barn… å luftvägsstopp 

det är ju nånting som alla föräldrar är livrädd för.” (i6) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
För att diskutera de framkomna resultatens trovärdighet i denna kvalitativa studie 

används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004, Polit & Beck, 2016. s. 559-560). Dessa begrepp kan definieras och beskrivas var för 

sig och är länkade till varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Med giltighet menas en 

beskrivning hur sanna resultaten är. Tillförlitligheten kan stärkas av att analysprocessen 

är tydlig och tolkningen diskuteras. Överförbarheten handlar om studiens resultat kan 

appliceras på andra sammanhang än det som faktiskt studeras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s 198). 

Giltigheten kan styrkas av att urvalet är just den målgrupp som syftet avser d.v.s. 

föräldrar som deltagit i föräldragruppsträffar i Västernorrlands län. En styrka i urvalet 

kan också vara att erfarenheter kom från både män och kvinnor. Författarna har dock 

inte på något vis åtskilt deltagarna utan har enbart sett dem utifrån deras egenskap som 

förälder. Det framkom under datainsamlingen att flertalet av deltagarna hade 

akademisk bakgrund. Ett mindre bortfall av föräldrar än 6 av 14 skulle kunnat ge studien 

en djupare trovärdighet och berikat resultatet ytterligare. Om urvalet bestått av 

deltagare med en annan socioekonomisk och kulturell bakgrund skulle det kunna ge en 

mer mångsidig beskrivning av upplevelserna. Bland deltagarna fanns en geografisk 

spridning vilket kan ses som en fördel då erfarenheter med utgång från olika 

föräldragruppsträffar åskådliggörs. Föräldrastödsmodellen i Västernorrland har ju som 

mål att utföras på ett så likvärdigt sätt som möjligt i hela länet (Bilaga 1). Denna studie 
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består av föräldrar som i ett tidigare skede lämnat samtycke till eventuellt deltagande. 

Det kan ses som en svaghet på så sätt att ytterligare deltagare inte kunnat rekryteras till 

studien. Kvale & Brinkmann (2014, s.156-157) menar att deltagare i kvalitativa 

intervjustudier brukar variera mellan 15 +/- 10 och att det inte finns någon standard siffra 

för detta.  

I studien har individuella semistrukturerade intervjuer med i huvudsak öppna frågor 

använts (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Detta eftersom intervju är den bästa metoden 

för att fånga variationen i personliga erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2016, s. 

243). Valet av semistrukturerade frågor ansågs mest lämpligt då studien syfte handlade 

om en specifik upplevelse om ett huvudämne där följdfrågor på ett uppmuntrande sätt 

kan leda intervjun framåt. Det tillåter deltagarna att prata fritt och ge nyanser av sina 

upplevelser (Polit & Beck, 2016, s. 510). Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s.194) är 

narrativ intervjuform användbart för att få fram en persons livsberättelse över tid. I 

denna studie ansågs syftet inte kunna nås med enbart berättande utan behövde styras 

med frågor och följdfrågor på ett semistrukturellt sätt. För att undvika att intervjuerna 

inte skulle bli för tunna innehöll intervjuguiden, förutom huvudfrågan, följdfrågor med 

varierat innehåll relaterat till studiens syfte. Tillsammans med huvudfrågan bidrog 

dessa följdfrågor till ett rikare innehåll. Detta kan anses som en styrka då deltagarna 

gavs möjlighet att prata fritt på ett spontant sätt vilket gav en bredd i intervjuerna. Enligt 

Danielsson (2012, s. 198) kan det som uttrycks spontant vara extra värdefullt för 

analysen. 

Trovärdigheten kan stärkas av att en provintervju genomfördes. Efter den kunde 

frågorna justeras och den tillförde även en följdfråga som gav studien ytterligare bredd. 

En styrka i studien var att intervjuerna var anpassade efter deltagarnas önskemål om 

plats och tidpunkt. De fick inför intervjun individuell, muntlig information om studiens 

syfte, där det betonade att det var föräldrarnas upplevelser som var utgångspunkt för 

studien. Inför intervjusituationen säkerställdes att deltagarna förstod studiens syfte och 

frivilligheten att medverka. Det kan ses som en styrka att båda författarna har varit 

deltagande under intervjuerna. En har varit ledande under intervjun medan den andre 

har kompletterat med frågor som ansetts vara av vikt. Författarna har använt en lugn 

och respektfull framtoning i mötet med föräldrarna. Detta har medfört att 
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intervjusituationen har upplevts som något positivt. En förälder tyckte att det var 

enklare att beskriva sin upplevelse i intervjuform på så vis att berättelsen kunde 

komplettera den tidigare ifyllda utvärderingsenkäten.  

Meningsenheter har tagits ut var för sig av författarna och har sedan kondenserats och 

kodats tillsammans. Författarna har i analysprocessen gemensamt kommit fram till 

underkategorier, kategorier och i samråd med handledaren, ett slutgiltigt tema. Dessa 

har diskuterats till samförstånd uppnåtts. Vid osäkerhet i tolkningsprocessen har 

författarna åter läst igenom den transkriberade texten från intervjuerna för att öka 

tillförlitligheten i tolkningen. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s 198) kan 

en studies tillförlitlighet stärkas genom att analysarbetet är noggrant beskrivet, vilket 

författarna har gjort. En svårighet inom innehållsanalys är att låta materialet tala utan 

att forskarens egna erfarenheter och förförståelse påverkar tolkningen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att vara medveten om detta och hela tiden fråga sig vad texten 

egentligen säger har detta i möjligaste mån undvikits. Den förförståelse författarna 

ansågs sig ha inom ämnet innefattar kunskap som inhämtats under praktik inom 

barnhälsovården och i egenskap av att vara förälder. Resultatredovisningen har 

genomförts på ett objektivt sätt med beaktande till datamaterialets varierande innehåll. 

Resultatet kan sägas ha en tillförlitlighet då jämförelse och koppling gjorts till andra 

studier med olika design. Det framhävs också med hjälp av citat vilket kan stärka 

giltigheten i studien. Den använda numreringen efter citaten säkerställde de deltagande 

föräldrarnas konfidentialitet. 

Genom att noga beskriva urvalet, deltagare, kontext, datainsamling och analys 

underlättar författaren för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008, s. 198-199). En annan aspekt av överförbarhet handlar om 

hur resultatet kan användas i andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

Genom en ökad förståelse för föräldrars upplevelse av föräldragrupper kan de utvecklas 

och på så vis skulle denna studies resultat kunna överföras till liknande kontext inom 

Sverige. Det kan eventuellt också tillföra kunskap och inspiration i ett internationellt 

perspektiv då det inte finns så många kvalitativa studier inom detta område.  
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelse av föräldrastöd i grupp inom 

barnhälsovården Västernorrland. Föräldragruppsträffar upplevdes vara ett värdefullt 

och funktionellt forum för föräldrarna. Huvudresultatet beskrev att deltagandet gav 

föräldrarna stöd, bekräftelse och värdefull information som eftertraktas som nybliven 

förälder. De upplevde dels en möjlighet till inflytande i diskussionsinnehållet samt att 

distriktssköterskans roll och ledaregenskaper var en bidragande faktor till den allmänna 

upplevelsen. Föräldraträffarna gav en möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra och att 

knyta nya kontakter. Det framkom att upplevelsen kan förbättras om den sociala 

gemenskapen får mer fokus och det efterfrågades mer information och utbildning om 

vissa delar. 

Studier har visat att en övervägande del av föräldrarna upplever att de är nöjda med 

föräldragruppsträffarna och upplever dem meningsfulla (Berlin et al., 2016; Guest & 

Keating, 2009; Hjälmhult et al., 2014; Lagerberg et al., 2008, s. 156; Lefévre et al., 2016; 

Nolan et al., 2012). En upplevelse som även har framkommit i intervjuerna med 

deltagare i denna studie. 

I resultatet har det framkommit att föräldrar har ansett att tidpunkten när 

gruppträffarna startade var rimligt och att det upplevdes naturligt att de glesades ut när 

de blev tryggare i föräldrarollen. Föräldrastödsmodellen (Bilaga 1) rekommenderar att 

antal träffar ska vara minst sju stycken och att de kan utökas vid behov. Enligt 

Rikshandboken för barnhälsovård kan antalet träffar vara åtta-tio stycken för att den 

sociala- och kunskapsmässiga målsättningen ska kunna nås (Elfström et al, 2014b). Detta 

påtalar även Hjälmhult et al. (2014) som fann att föräldragruppsträffarna behöver 

struktur och kontinuitet för att ge möjlighet att skapa sociala kontakter och utbyta 

erfarenheter. Fabian, Rådestad & Waldenström (2005) fann att ju fler gruppträffar 

föräldrar deltar i ger dem en ökad möjlighet till fortsatt samvaro med andra deltagare 

och ett vidgat socialt nätverk. 

Föräldrar ansåg att en gruppstorlek bestående av sju till nio barn var lämpligt för 

känslan av trygghet och komma till tals. Miljön som var lugn och avskild ansågs vara en 

trygg plats för barnen.  Detta styrks av Häggman-Laitila & Pietilä (2009) som fann att 
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miljön är en påverkande faktor vid etablering av relation med andra. Deras studie visar 

dessutom att antalet deltagare i föräldragruppen har betydelse för både 

sammanhållning och gruppkänsla. Enligt Berlin et al. (2016) upplevde föräldrar att det 

är obekvämt när gruppen är för stor och att det påverkar gruppklimatet negativt. 

De gånger föräldragruppens storlek var liten, det var dålig uppslutning, upplevde 

föräldrarna att diskussion med andra tappade sin mening och att träffarna inte var så 

givande. Enligt Hjälmhult et al. (2014) påverkar kontinuitet och närvaro gruppkänslan. 

Detta kan ses som ett problem då det kan vara yttre faktorer som t.ex. sjukdom som 

ligger bakom att deltagandet varierar vid gruppträffarna. Det kan behöva användas mer 

strukturella och flexibla möjligheter för att göra föräldragruppsträffar ännu mer 

attraktiva för att på så sätt locka fler föräldrar att delta mer kontinuerligt. 

Föräldrarna har upplevt att de fått bekräftelse och att de inte är ensam med sina problem. 

Gruppen och den information de fått har upplevts som ett värdefullt stöd. 

Kunskapsdelar som upplevdes värdefulla för föräldrarna var aktuella 

rekommendationer kring mat, om sömn, barns utveckling, att inte skaka barn, skrikande 

barn, syskonroll, giftinformation, spädbarnsmassage och barnsäkerhet. Detta kan 

jämföras med Lefévre et al. (2016) som fann att majoriteten av föräldrarna som deltar i 

dessa grupper upplever att de har uppnått kunskap om barns utveckling och behov och 

Pinquart & Teubert (2010) som menar att information om barns utveckling och 

föräldraskap bidrar till en säkrare föräldraroll. Berlin et al. (2016) fann att föräldrar anser 

att t.ex. information om mat, sömn och barnsäkerhet är de mest användbara. I denna 

studie har det framkommit att föräldrarna uppskattade spädbarnsmassage speciellt 

mycket eftersom de fick en närhet till barnet och det skapade en mysig stämning. Den 

ansågs också kunna användas för att lindra magknip hos det egna barnet. Enligt Garmy 

(2012) har spädbarnsmassage positiva effekter på barns tillväxt, hälsa och 

beteendemässiga utveckling samt har positiva effekter på mödrarnas psykiska 

välbefinnande när de ger sina barn massage. 

Många av föräldrarna ansåg sig vara pålästa, hade kunskap sedan tidigare, och 

upplevde informationsinnehållet som upprepningar. Det uttrycktes tveksamhet om det 

alltid fanns evidens till den förmedlade kunskapen. Berlin et al. (2016) fann att föräldrar 
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upplever informationen givande och användbar och som ett komplement till vad de 

själva har läst. De beskriver att informationen är nyttig och att den ger dem egenkraft. 

Barnhälsovården omsätter och förmedlar barnkonventionens innebörd under 

föräldragruppsträffarna (Bilaga 1). Skimmermo & Backberg (2015) fann att 

distriktssköterskorna upplever att föräldrastödet utvecklats mot mer fokus på samspel 

och respekt för barnen när materialet byggde på barnkonventionens grunder. Men det 

ansågs som ett stort och teoretiskt svårt stycke vid implementering i gruppträffarnas 

innehåll. I denna studie har det framkommit att en del föräldrar har upplevt barns 

rättigheter som en viktig del medan andra var osäker om det togs upp. De har också 

tyckt att innebörden varit självklar för dem. För att tydliggöra barnkonventionen kan 

föräldrarnas upplevelse av given information tas tillvara genom utvärdering. 

Distriktssköterskans arbete att omvandla konventionens värderingar till praktiskt 

tillämpning kan förenklas ju mer den används. 

I denna studie har det framkommit att föräldrar efterfrågat hjärt-och lungräddning för 

barn. Enligt Skimmermo & Backberg (2015) har denna efterfrågats tidigare av både 

distriktssköterskor och föräldrar. Eftersom tidiga insatser räddar liv har Svenska HLR 

rådet (2015) tagit fram ett nytt utbildningsprogram i syfte att fler skall lära sig ta hand 

om ett luftvägsstopp och hjärt-lungräddning till barn. Rikshandboken för barnhälsovård 

har en sådan utbildning som förslag när barnsäkerhet tas upp i föräldrastödsgrupperna 

(Elfström, Skarped, Almkvist & Johannesson, 2014c). På en del platser i Sverige erbjuds 

hjärt- och lungräddning för barn till de föräldrar som går föräldrautbildning och ibland 

som en egen aktivitet som komplement till det övriga baspaktet inom barnhälsovården 

(Humanresurs (u.å.); Strandängshälsan (2015). 

Föräldrarna tyckte att de kunde ge sin bild, ställa frågor på ett lättsamt sätt och att de 

hade möjlighet att påverka diskussionsinnehållet under gruppträffarna. Det medförde 

att föräldrarna hade ett erfarenhetsutbyte med de andra i gruppen. Denna upplevelse 

styrks av Lefévre et al. (2016) som fann att föräldrar känner sig nöjda när de får möjlighet 

att uttrycka sina tankar och prata med andra föräldrar samt av Berlin et al. (2016) som 

fann att majoriteten av föräldrarna uppmuntras till att delta aktivt i träffarna. Enligt 
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Häggman-Laitila & Pietilä (2009) är också relationen i gruppen betydelsefull för hur 

föräldrar tar till sig information. 

Utformningen upplevdes som alltför styrd och möjlighet till fria samtal och inflytande 

på innehåll uteblev. Vissa delar av innehållet kändes för kortfattat och teknikproblem 

tog ibland tid Berlin et al. (2016) ger förslaget att öka gruppaktiviteter och använda sig 

mer av ett interaktivt lärande eftersom föräldrar föredrar att diskutera med andra än ha 

lektionerföreläsningar. 

Föräldrar uttryckte önskemål om att gemenskap kunde byggas upp genom fler övningar 

i mindre grupper och att gemensamt fika kunde vara ett exempel som “isbrytare”. 

Föräldragruppsträffar kan utifrån studiens tema och kategorier medverka till 

föräldrarnas upplevelse av känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky (2005, s. 46-47) 

samspelar delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och KASAM ses som 

en faktor som kan påverka en individs förmåga att klara av stress och bevara psykisk 

och fysisk hälsa. Eftersom det förmedlas ett omfattande kunskapspaket till föräldrarna 

under gruppträffarna kan utformningen ha en betydelse för hur begriplig de upplever 

den information som ges. Enligt Antonovsky (2005, s. 44) medför en hög grad av 

begriplighet när t.ex. informationen om den är sammanhängande och tydlig en ökad 

förståelse och därmed upplevelse av hälsa. Om deltagare i föräldragrupper möts utifrån 

ett jämlikt synsätt och delaktigheten stöds främjas också deras health literacy och kan på 

så sätt förbättra deras hälsa (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014, s. 80).  Begriplighet i den 

nya rollen som förälder kan understödjas genom att information ges på ett tydligt och 

lättförståeligt sätt. Hanterbarheten kan stärkas när föräldrarna ges möjlighet till kunskap 

och erfarenhetsutbyte i mötet med andra människor i samma situation. I denna studie 

framkom det att föräldragruppsträffarna ansågs som ett meningsfullt forum men att 

upplevelsen varierade beroende på deltagarens egen bakgrund och kunskap. 

I resultatet har det framkommit att föräldrarna såg fram emot att träffa andra föräldrar 

och knyta nya kontakter. Detta framkommer också i andra studier (Berlin et al., 2016; 

Hjälmhult et al., 2014; Lefévre et al., 2016). Föräldragruppsträffarna sågs som ett 

anpassat forum för detta. Detta styrks av Guest & Keating (2009) som har funnit att 
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deltagande i föräldragrupp ger möjligheter för mammor att lära av andra och möta 

andra i samma situation. Hanna, Edgecombe, Jackson & Newman (2002), Lefévre et al. 

(2016) och Nolan et al., (2012) menar att identifikation är viktigt för föräldrar och de ser 

fram emot att träffa andra med samma bakgrund och tankar som de själva. I denna 

studie tyckte föräldrarna att den sociala behållningen blev på ett mer formellt plan och 

inte på djupet. Det kändes dock värdefullt att lära känna andra inför framtida aktiviteter 

inom skola och fritid. Det föräldrar ansåg att gruppkänslan var viktig för att skapa en 

gemytlig diskussion och kunde dessutom leda till en djupare kontakt på fritiden. Enligt 

Hjälmhult et al. (2014), Lagerberg et al., (2008) och Lefévre et al. (2016) uppger över 

hälften av föräldrarna att de träffat någon som de gjorde saker tillsammans med utanför 

föräldragruppsträffarna. Den nya vänskapen ger för många ett känslomässigt stöd 

(Lefévre et al., 2016) samt ger en möjlighet att ta hjälp till av varandra med sådant som 

inte tas upp i gruppen (Berlin et al., 2016). Beroende på vilket stöd en enskild familj har 

i sitt föräldrasubsystem (Lundsbye, 2010, s. 96) kan föräldragruppen ha en stor 

betydelse. Om det egna sociala nätverket sviktar kan den gemenskap som skapas i 

gruppen vara ett värdefullt forum som stärker föräldrarnas hälsa. 

I denna studie har det framkommit att en del föräldrar upplevde att de inte fick tid och 

möjlighet att skapa relationen med andra och har önskat att det skulle vara mer fokus 

på att skapa en gruppkänsla speciellt vid föräldragruppsträffens början. Gruppkänslan 

ansågs viktig för att skapa en gemytlig diskussion och leda till en djupare kontakt på 

fritiden. Det framkom att en förälder som inte upplevde att de fick någon kontakt med 

någon annan gruppdeltagare tog eget initiativ för att hitta den i det egna kontaktnätet. 

Denna upplevelse styrks av Häggman-Laitila & Pietilä (2009) som fann att föräldrar 

önskar att gruppträffen ger dem långvarig personlig kontakt med andra 

gruppdeltagare. 

En del av föräldrarna har fått information om andra mötesplatser som t.ex. öppna 

förskolan under någon av föräldragruppsträffarna. I vissa fall har en person från denna 

verksamhet kommit och haft information om det och i andra fall blev gruppen inbjuden 

att besöka dem. I den nationella strategin (SOU 2008:131, s. 26, 73) rekommenderas att 

allt föräldrastöd i kommunen samordnas. Öppna förskolan är en av de verksamheter 
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som berörs. Den är öppen för alla och har en främjande miljö vilket lockar till sig olika 

grupper föräldrar. Den anses ha en unik roll som generellt föräldrastödjande 

verksamhet då den bidrar till erfarenhets- och kunskapsutbyte och till att stärka sociala 

nätverk. I denna studie har det framkommit att det efterfrågades mer information från 

distriktssköterskan om vilket utbud som fanns av andra mötesplatser för föräldrar. Det 

kan vara av vikt att försöka ha som målsättning att alla föräldrar får information om 

andra stödverksamheter som finns i samhället. Enligt Lefévre et al, (2016) upplevde inte 

heller majoriteten av föräldrarna att de får någon vidare kunskap om samhället och 

samhällsstöd för familjer och barn. 

Distriktssköterskans roll och ledaregenskaper var en bidragande faktor till den allmänna 

upplevelsen. Distriktssköterskan upplevdes vara professionell, kompetent, trevlig, 

lyhörd, flexibel och skapade en trygghet i föräldragruppen. Detta framkom även i andra 

studier och de föräldrar som var nöjd med distriktssköterskans engagemang upplevde 

också att de kände sig mer självsäker i sin föräldraroll (Hjälmhult et al., 2014; Lefévre et 

al., 2016). Enligt Berlin et al. (2016) underlättar distriktssköterskans engagemang att 

information kan förklaras på ett förståeligt sätt och att hens expertkunskaper 

framkommer i diskussioner. Föräldrarna uppskattar även när de får utföra saker aktivt 

t.ex. spädbarnsmassage. 

I denna studie framkom det att flexibilitet och pedagogisk ledarförmåga ansågs viktig 

för hur gruppklimatet utvecklas och för upplevelsen av distriktssköterskans stödjande 

roll. Hanna et al. (2002), Nolan et.al. (2012) och Lefévre et al. (2016) menar att 

distriktssköterskans attityd och funktion i föräldragruppen är viktig för grupp 

interaktionen och hur föräldrarollen påverkas. 

Föräldrar uppskattade när distriktssköterskan var lyhörd för deras önskemål angående 

innehåll och diskussion. Ett gott ledarskap associeras enligt Nolan et al. (2012) och 

Pettersson et al. (2004)  med distriktssköterskans förmåga att skapa en avslappnat och 

säkert gruppklimat samt tog hänsyn till föräldrarnas önskemål. Häggman-Laitila & 

Pietilä (2009) fann att föräldrar upplever att en stödgrupp är bra när den är informativ, 

de ges möjlighet att delta i diskussioner, det finns uppmuntrande aktiviteter och när ett 

tydligt ledarskap används. Enligt Skimmermo & Backberg (2015) var distriktssköterskor 



 25 

otrygg i rollen som samtalsledare vid föräldrastödsutbildningarna och efterfrågar 

kompetensutveckling. Lefévre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström (2013) fann att 

utbildningsinterventioner stärker och bringade klarhet om den egna 

ledarskapsförmågan och ger distriktssköterskorna nya användbara verktyg som 

gruppledare. Berlin et al (2016) menar att regelbunden ledning och stöd kan bidra till 

ökad kvalitet på föräldragruppsträffarna.  

Slutsats  

Denna studie genomfördes för att ta reda på föräldrars upplevelse av att delta i 

föräldragruppsträffar i Västernorrland. Detta som en del i en utvärdering av det nya 

föräldrastödsmaterialet som används i barnhälsovården i Västernorrland. Studien 

bidrar med kunskaper om föräldrars upplevelse på så vis att det tydliggörs vilka 

möjligheter som föräldragruppsträffen som forum gett utifrån upplevelse av innehåll, 

utformning och gruppledarroll. Studien bidrar även till att synliggöra 

utvecklingsmöjligheter. Som i detta fall belyst: 

 strukturella förbättringsmöjligheter som kan leda till ökad social gemenskap. 

 behov av utbildning inom barnsäkerhetsområdet. 

Genom att erbjuda utbildning i HLR för barn som en fristående kurs några gånger per 

år skulle detta behov kunna tillgodoses på ett bättre sätt. Naturligtvis med beaktande av 

befintliga resurser både ekonomiskt och kunskapsmässigt. På detta sätt skulle även 

föräldrar som har äldre barn kunna ta del av denna utbildning. Kontinuerlig utvärdering 

och vidare forskning kan ge ytterligare förståelse för vilka behov som behöver 

tillgodoses i framtiden. Forskningsmetoder med olika design och utgångspunkt behövs 

för att få ett helhetsintryck av hur föräldragruppsträffarna upplevs samt hur dess effekt 

är. Eftersom det kan krävas en viss uppfinningsrikedom för att mäta effekter på 

exempelvis faktorer som stärker föräldraskapet. En muntlig utvärdering vid sista 

gruppträffen skulle kunna göra det möjligt för gruppledaren, distriktssköterskan, att 

justera sin agenda för kommande föräldragruppsträffar. Föräldrarnas upplevelser kan 

då tas till vara och bidra till utveckling på ett mer flexibelt sätt. 
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Inledning 
Det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är en del av samhällets 

insatser för att främja barns hälsa och utveckling samt att stärka föräldrars förmåga att 

möta det väntade och nyfödda barnet. 

Detta arbete sker genom 

1. enskilda möten med föräldrar 

2. föräldragrupper – generella och riktade (föräldrar med särskilda behov)  

3. samverkan med andra för familjen angelägna verksamheter  

De tre arbetssätten kompletterar varandra och är delvis överlappande för att alla 

föräldrar ska ha möjlighet att ta del av föräldrastöd i den form som bäst svarar mot 

enskilda föräldrars och barns behov och situation. (1) 

Den nationella strategin för föräldrastöd är baserad på de förslag som lämnats av 

utredningen  

Föräldrastöd – En vinst för alla (SOU 2008:131). Enligt denna strategi 

definieras föräldrastöd som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns 

hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och stärker föräldrarnas 

sociala nätverk.  

Strategins övergripande mål är: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under 

barnets uppväxt 0-17år. 

I detta finns 3 delmål. 

● Delmål 1 
Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet 

riktar sig till  föräldrar. 

● Delmål 2 
Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. 

● Delmål 3 

Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande 

metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram.(2) 

Bakgrund 
Behov av föräldrautbildning har diskuterats sedan 1960-talet. I början av 1970-talet 

formulerades att föräldragrupper skulle vara sammanhållna under graviditet och 

spädbarnstid och även vidare inom barnomsorg och skola, vilket utmynnade i en 

proposition från regeringen.  

Socialstyrelsen fick i uppdrag att lämna förslag på hur föräldrautbildningen borde 

genomföras. Detta redovisades i Föräldrautbildning - kring barnets födelse och första 

levnadsår 1979. Utifrån betänkandet infördes föräldrautbildningen inom MHV och 

BHV. Landstingen genomförde breda utbildningssatsningar i början av 1980-talet. 

Rapporten ligger också till grund för senare års utredningar och rapporter.  
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Nya kunskaper, har utifrån samhällsutvecklingen, tillkommit och genererat ytterligare 

rapporter: 

● Socialdepartementet 1997 – poängterar att stöd till föräldrar i deras 

föräldraskap är särskilt viktigt ur folkhälsosynpunkt och utifrån 

barnens rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden. Mödra- och 

barnhälsovården ska bedriva ett aktivt folkhälsoarbete med uppgift att 

stödja blivande och nyblivna föräldrar under graviditet och 

föräldraskap. Ett övergripande mål med föräldrastöd i grupp är att 

skapa ett nätverk mellan föräldrar som kan främja barns fysiska, 

psykiska och sociala utveckling. (3)  

● Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former till föräldrastöd 

2001.  Rapporten visar på vissa problem inom MHV:s och BHV:s 

föräldrastöd som t.ex. bristande kontinuitet mellan verksamheterna. 

Det fanns också oklarheter om effekter på barns hälsa och välfärd och 

att föräldragrupperna endast utformats av kvinnor för kvinnor. 

Avsaknad av evidensbaserade metoder uppmärksammades också. (4) 

● Tidigt föräldrastöd – en fördjupad beskrivning och analys av det tidiga 

föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården 2007 Detta 

dokument är ett komplement och tillägg till Nya verktyg för föräldrar.  

Den är framtagen av en tvärprofessionell arbetsgrupp med 

representanter från mödra- och barnhälsovård inom landet och 

utformad som en grund för framtida utveckling av det tidiga 

föräldrastödet. (1) 

● Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla. 

Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras 

föräldraskap 2008. Regeringen betonar vikten av att satsa på 

kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad av samhällets stöd till 

föräldrar i deras föräldraskap och föreslår en långsiktig nationell 

strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska erbjudas alla föräldrar 

från graviditeten till dess att barnet är 18 år, bygga på befintliga 

strukturer och samverkan mellan de aktörer som arbetar med barn och 

föräldrar. (2) 
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Barnkonventionen 
Mödra- och barnhälsovården ska arbeta utifrån Barnkonventionens värderingar. 

Barnkonventionen uttrycker ett sätt att se på barn och förhålla sig till barn som bygger 

på respekt och omtanke. Barn är fullvärdiga medborgare med egen vilja och egen 

förmåga, men de behöver särskilt skydd. De yrkesgrupper som möter barn ska ha 

kunskap om barns rättigheter och använda den kunskapen i sitt arbete. 

Enligt barnkonventionen har föräldrar rätt att få kunskap om barnets rättigheter och 

erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 

Konventionen har 54 artiklar varav 4 räknas som grundläggande.(5,6) 

● Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. 

● Artikel 3: I alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta 

rummet.  

● Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. 

● Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och att bli lyssnad 

på.  

Folkhälsomålen 
Det övergripande målet för allt folkhälsoarbete i Sverige är att skapa samhälliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

I april 2003 antog riksdagen mål för folkhälsan och i mars 2008 kom en förnyad 

folkhälsopolitik.(7) Här fastslås elva målområden som är viktiga för folkhälsan och 

därmed viktiga att känna till i arbetet med föräldrastöd. 

Målområde 1:  Delaktighet och inflytande i samhället 

Målområde 2:   Ekonomiska och sociala förutsättningar 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 

Målområde 4: Hälsa i arbetslivet 

Målområde 5:   Miljöer och produkter 

Målområde 6:   Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Målområde 7:   Skydd mot smittspridning 

Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa 

Målområde 9:  Fysisk aktivitet 

Målområde 10: Matvanor och livsmedel 

Målområde 11: Tobak, alkohol, narkotika och dopning samt spel 

   

Föräldrastödet i Västernorrland 
Vid en nationell kartläggning av föräldrastöd i grupp inom MHV och BHV fann man 

en mångfald av lokala arbetsformer när det gällde innehåll, antal träffar m.m. samt 
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svårigheter att få en övergripande bild av verksamheten.(1) Vid en översyn av vårt läns 

eget föräldrastöd fann vi samma sak. 

Mot denna bakgrund, samt verksamheternas uttalade behov av fortbildning, initierade 

mödrahälsovården i länet tillsammans med länssamrådet för barnhälsovård ett 

fortbildningsprogram.  

Fortbildningen började våren 2010 och pågick under en tvåårsperiod. Meningen med 

fortbildningen var att skapa en gemensam struktur för föräldrastödet i Västernorrland 

samt att ge fördjupade kunskaper i teori, metod och innehåll i 

föräldragruppsverksamheten.  

Resultatet av föräldrastödssatsningen är en föräldrastödsmodell med ramar och 

struktur kring det generella föräldrastödet i grupp för MHV och BHV i Västernorrland. 

Den har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av barnmorskor, BVC- sjuksköterskor, 

vårdutvecklarna inom MHV och BHV samt föräldra- och barnhälsovårdspsykolog. 

Förslagen och rapporten har granskats av länets Mödrahälsovårdsöverläkare samt 

Barnhälsovårdsöverläkare. 

Enligt Landstingsplanen för 2012-2014 ska en policy utformas för föräldrastöd på 

Barnavårdscentraler i samverkan med mödravård och folktandvård med folkhälsa som 

en hörnsten. (8) 

 
Syfte 

● Modellen ska förtydliga vårdkedjan mellan MHV och BHV samt vara 

ett pedagogiskt stöd för ledarna av föräldragrupperna och beskriva 

gruppträffarnas form och innehåll. 

● Gruppverksamheten/föräldrastödet skall bedrivas på ett likvärdigt sätt i 

länet och skall kunna utvärderas.  

 

Förutsättningar för föräldrastödsmodellen 
 

Organisation 
Föräldrastöd i grupp ingår i MHV:s och BHV:s uppdrag. Ansvarig verksamhetschef 

måste vara införstådd i föräldrastödets betydelse för att säkerställa dess resurser och 

kvalitet. Verksamheten skall vara kostnadsfri.  

Lämplig lokal anpassad till gruppverksamhet skall finnas så att föräldrarna och ev. 

medföljande äldre syskon kan trivas. Verksamheten skall ha tillgång till tekniska 

hjälpmedel, utbildnings- och informationsmaterial. Genusperspektivet skall beaktas i 

utformningen av lokalen, så att den fysiska miljön passar både män och kvinnor. 

 

Samverkan 

Verksamhetschefen ska underlätta och stimulera till en bra samverkan mellan MHV 

och BHV och andra verksamheter som är viktiga för familjen t.ex. socialtjänsten, 

tandvården och förskolan. Det fria vårdvalet får inte bli ett hinder för samverkan.  
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Gruppledare 
● Gruppledaren ska ha ett hälsofrämjande och pedagogiskt 

förhållningssätt som leder till reflekterande samtal och som startar 

utvecklingsprocesser bland deltagarna. 

● Gruppledare ska vara barnmorska eller BVC- sjuksköterska som med 

fördel kan samverka med varandra och vid behov även med annan 

resursperson.  

● Tid behövs för planering inför träffarna, uppdatering av innehållet samt 

efterarbete. 

● Gruppledare bör delta i de utbildningar/fortbildningar som erbjuds 

angående föräldrastöd samt ska ha ett eget ansvar att via 

rekommenderad litteratur och ny forskning för att fördjupa sina egna 

kunskaper. 

● Barnmorskan och BVC-sjuksköterskan ska få handledning av FBHV-

psykolog i grupprocessen och gruppledarrollen. 

● Vårdutvecklarna inom MHV och BHV ska ansvara för att ny personal 

blir insatta i  tillämpningen av föräldrastödsmodellen. 

Struktur och ramar  
● Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar och 

utformas efter såväl mäns som kvinnors behov med fokus på jämställt 

föräldraskap.  

● Föräldrastödet ska ta hänsyn till kulturella och socioekonomiska 

förutsättningar samt olika former av familjebildning.  

● En röd tråd ska finnas i modellen så att viktiga centrala ämnen t.ex. 

barnkonventionen, shaken baby syndrom, tas upp i grupperna vid flera 

tillfällen både före och efter barnets födelse. 

● Varje träff skall ha barnet och det jämställda föräldraskapet i fokus. 

Föräldrarnas egna resurser ska lyftas fram och gruppledarens 

förhållningssätt ska stimulera till ett  tillåtande samtalsklimat och till 

reflektion.  

● Att ha en sammanhållen grupp MVC/BVC är en fördel då föräldrarna 

lärt känna varandra. Optimal gruppstorlek är 5-8 föräldrapar, 

tillräckligt stor om någon är borta ibland men inte större än att alla har 

möjlighet att komma till tals.  

● Muntlig och skriftlig inbjudan bör ges föräldrarna utformad så att båda 

blir intresserade. 

Mödrahälsovården  
4-5 träffar, gruppstart mellan graviditetsvecka 28 ± 3 veckor, med en till två veckors 

intervaller. Varje träff bör vara 1½-2 timme med gruppledarfri paus.  
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BVC-sjuksköterskan bör medverka i en träff på MHV. Förslagsvis i träff 2 om  ”den 

nya familjen”. 

 
Barnhälsovården  
7 träffar, med start när barnet är 1-3 månader och de första fyra träffarna med ca. 2 

veckors mellanrum därefter med längre intervaller. Varje träff bör vara ca  -1½ timme. 

Om möjligt kan föräldrarna vara kvar för samvaro. 

Barnmorskan bör medverka i en träff på BHV. Förslagsvis i träff 9 om ”jämställt 

föräldraskap, parrelationer”. 

Mininivån för föräldrastödet  
Antalet träffar och teman kan om det finns behov utökas men däremot 

rekommenderas inte ett program som innehåller färre träffar eller teman. 

Grupptillfällenas innehåll 
Mödrahälsovård 

1. Graviditeten och det väntade barnet 

2. Den nya familjen 

3. Förlossningen 

4. Jämställt föräldraskap, parrelationer 

5. Praktisk förlossningsförberedelse (ev. tematräff) 

Barnhälsovården, under barnets första 2 år 
6. Planering av föräldraträffar på BVC och spädbarnsmassage 

7. Det nyfödda barnet och första tiden hemma och spädbarnsmassage 

8. Känslan av att vara förälder och spädbarnsmassage 

9. Jämställt föräldraskap, parrelationer och spädbarnsmassage 

10. Grunda sunda vanor 

11. Barnsäkerhet, barn och alkohol, barn och separationer  

12. Barns infektioner, egenvård och antibiotika, gränser 

En introduktion av spädbarns massage, kan ges under en del av de 3-4 första träffarna. 

Med massagen kan BVC sjuksköterskan visa föräldrar hur man kan umgås och 

samspela med sitt barn samt hur de visar känslighet för sitt barns signaler.  

ICDP är ett förhållningssätt/verktyg som ICDP-utbildade BVC sjuksköterskor kan 

använda i föräldrastödsarbetet 

Psykosociala aspekter 
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För blivande eller nyblivna föräldrar som inte har vänner eller bekanta med småbarn 

kan de kontakter man får i grupperna bli mycket viktiga och förhindra känslor av 

ensamhet och isolering. Idag när de allra flesta föräldrar har ett yrkesarbete, kan man 

känna sig mycket ensam hemma med sitt lilla barn. Att kunna gå på ”barnvagns-

promenad” med en eller flera i liknande situation kan betyda mycket för den psykiska 

hälsan. Att kunna få tips eller höra hur andra föräldrar med barn i ungefär samma åldrar 

som det egna, har löst olika problem eller hittat nya glädjeämnen, kan öka känslan av 

delaktighet i samhället. Gruppledarna å sin sida kan få ny inblick och nya perspektiv 

på villkoren för ett specifikt barn eller en specifik förälder och ge ett riktat stöd.  

Implementering 
Vårdutvecklarna inom MHV och BHV har ansvar för att föräldrastödsmodellen förs 

ut till verksamheterna under 2012. Detta sker genom att vårdutvecklarna tillsammans 

träffar verksamhetschefer, barnmorskor och BVC-sjuksköterskor ute på arbetsplatsen 

för en genomgång av modellen. 

Utvärdering 
Att utvärdera föräldragruppsverksamheten är en förutsättning för att den ska kunna 

utvecklas och bli bättre.  

● Föräldrarna utvärderar gruppverksamheten via enkät. Bilaga  

● Utvärderingen av föräldrastödets mininivå sker enligt en mall med start 

1½-2 år efter implementeringen. 

Kvalitetsindikatorer finns i regelboken för årlig uppföljning. Uppgifterna hämtas via 

mödrahälsovårdsregistret samt barnhälsovårdens årliga statistik. 

Förslag på kvalitetsindikatorer: 

● Antal föräldrar som har erbjudits föräldrastöd i grupp inom BHV.  

● Andel/Antal föräldrar som har deltagit inom MHV respektive BHV. 
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6. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Prop. 
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BILAGA 2 
 
Tidigare har Du fyllt i kontaktuppgifter för att delta i utvärdering av föräldraträffar 
på barnhälsovården/BVC. Därför frågar vi Dig som förälder om Du är intresserad 
av att delta i en intervjustudie? Din medverkan kommer vara en del i 
utvärderingen av föräldrastödsprogrammet som infördes 2013 i primärvården i 
Västernorrland. 
Studien genomförs med individuella intervjuer med öppna frågor. Studien 
kommer att spelas in och beräknas ta ca 40-50 minuter att genomföra. Vi planerar 
att genomföra intervjuerna under september och oktober i år.  
Det som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 
inga personuppgifter kommer att utlämnas. Deltagandet är frivilligt och intervjun 
kan när som helst avbrytas. 
Studien kommer genomföras av två studerande på 
Distriktssköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet. Arbetet sker under 
handledning av K-G Norbergh vid Mittuniversitetet och utgör ett vetenskapligt 
arbete på Magisternivå. Vi samarbetar med Eva-Lena Östholm vid Landstinget 
Västernorrland. Utvärderingen är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget 
Västernorrland och avdelningen för omvårdnad vid Mittuniversitetet. 
Vi kommer att ringa upp dig som år tillfrågad för att boka in tid och plats för intervjun. 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. Handledare K-G Norbergh Mittuniverrsitet 
karl-gustav.norbergh@miun.se Tel. 010-142 85 72 

Vänligen 

Maria Frank 

Leg. Sjuksköterska 

Maria.frank@student.miun.se 

072-2048023 

Ylva Sjöberg 

Leg. Sjuksköterska 

ylva.sjoberg@student.miun.se 

070-3223558 

Vi återkopplar gärna till Dig som deltagit i studien om du är intresserad av att ta 
del av resultatet.  
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BILAGA 3 
 

Intervjuguide   
Presentation/ Information om studiens syfte- FOKUS - ytterligare frågor? 

 

Inledning:  

-”Berätta gärna lite om ditt barn”? Hur har du upplevt tiden/kontakten på BVC 

-varför tror du att föräldraträffar anordnas? När var det du deltog i 

föräldragruppträffarna. Hur många gruppträffar kunde du delta i? Hur träffarna 

benämndes? Var ditt barn med? 

 

Huvudfas 

Berätta hur det var att delta i föräldraträffarna? hur de upplevde det att 

ingå i grupp  

 

Följdfrågor, stödord….-du sa att du tyckte…- upprepa sista ordet…- hur tänkte 

du då…-vad hände sedan…- hur kom det sig…- vad tror du att….- kan du ge 

exempel  

 

Berätta gärna om någon träff?  

Barnkonventionen var ett tema i en träff… vad tänkte du om det 

 

Föräldraträffarna vill vara till hjälp att stärka föräldrarollen. Hur tänker du om  

det? om de är/har varit till stöd i föräldrarollen och i så fall på vilket sätt). 

 

Vid träffarna gavs det möjlighet till utbyte av tankar och erfarenheter. Hur 

upplevde du det?  Upplevde du att du fick den möjligheten? Berätta 

 

Gav träffarna någon ny kunskap? 

 Ja, berätta om det Nej, hur tänker du om det. Vad har det fört med sig? 

 

Fick du någon ny bekantskap bland de andra deltagarna under dessa träffar? 

 

 Ja, berätta om det Nej, hur tänker du om det. Vad har det fört med sig? 

 

Miljöupplevelsen? Lokal..plats..för barnen.. upplevelsen… 

 

Avslutningsfas:  

Finns det något mer Du vill tillägga kring Din upplevelse av gruppträffarna? 

Följdfrågor Upplever du att något saknas i föräldraträffarna. Är det något du vill 

lyfta fram 

Hur var det att bli intervjuad? 


