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Abstrakt: 
 
Bakgrund: Barnhälsovårdens syfte och huvudmål är att främja barns hälsa och utveckling. 

Insatser för att stödja barns hälsa kan göras genom att stödja föräldrar i deras föräldraskap. 

Föräldraträffar är en av dessa insatser. Studier visar att deltagandet av föräldraträffar har 

minskat i Sverige. Syfte: Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av 

föräldraträffar på barnavårdscentraler i Västernorrlands län Metod: En tvärsnittstudie med 

mixad metod har använts. Resultat: I undersökningen ingick 131 kvinnor och 45 män. 

Föräldrarna tyckte att de kunde påverka innehållet i träffarna, att det fanns struktur och att 

träffarna hade stärkt föräldraskapet. Träffarna hade också ökat förståelsen om barns behov 

och utveckling. Svaren i de två öppna frågorna sammanfattades till tre kategorier: ”Dela 

erfarenhet med andra” ”Få mer kunskap om barn” ”Mer struktur och kunna påverka 

innehåll” Deltagarna tyckte inte att de fick nya tankar om jämställt föräldraskap eller nya 

tankar om barnkonventionen. Det framkom också att det var viktigt med en 

barnsjuksköterska som handledde träffarna. Slutsats: Det behövs mer forskning för att få 

föräldrar som inte deltagit att bli intresserade och framförallt mer forskning om hur fäders 

deltagande kan öka. Trots kritiska synpunkter så hade majoriteten av föräldrar i 

undersökning en positiv erfarenhet av föräldraträffar. 

 
Nyckelord: barnhälsovård, föräldrars erfarenheter, föräldraskap, föräldrastöd, 

föräldraträffar 



 

 

   

 

   

 

Abstract: 
 
Background: The purpose and main objective of the child health care is to promote 

children's health and development. Actions to support children's health can be done by 

supporting parents in their parenthood. Parentmeetings is one of these efforts. Studies show 

that participation in parent meetings has decreased in Sweden. Aim: The purpose of the 

study was to investigate parents' experiences of group meetings at child health centers in 

Västernorrland County. Method: A cross-sectional study with mixed method has been used. 

Results: The survey included 131 women and 45 men. The parents believed that they could 

affect the meeting content, that there was structure and that the meetings had strengthened 

parenthood. The results had also increased understanding of children's needs and 

development. The answers to the two open questions were summarized into three 

categories: "Sharing Experience with Others" "Getting More Knowledge of Children" "More 

Structure and Affecting Content" The participants did not think that they got new thoughts 

about gender equality or new thoughts about the Children's Convention. It was also found 

that it was important with a child nurse who handled the meetings. Conclusion: More 

research is needed to get parents who have not participated, and above all more research on 

how to increase men's participation. Despite critical feedback, the majority of parents in the 

survey had a positive experience of parenting meetings 

 

Keyword: Child health services, parents' experiences, parenthood, support for parents, 

parent meetings
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Inledning 
Barnhälsovårdens (BHV) syfte och huvudmål är att främja barns hälsa, utveckling och 

förebygga ohälsa samt tidigt identifiera och åtgärda problem som uppstår. Det är viktigt att 

praxis och metoder tillämpas som ger bästa resultat för att uppnå god hälsovård för barn. Ett 

sätt att skapa bra förutsättningar för barns utveckling och hälsa är insatser för att stödja 

föräldrar och aktivera dem i sitt föräldraskap. Föräldraträffar är en av dessa insatser som 

BHV kan erbjuda. Det är barnsjuksköterskans på BVH som har omvårdnadsansvaret för 

barnet och familjen. Det är hon som organisaserar föräldraträffar och ser till att alla inskrivna 

barn erbjuds vaccinationer, hälsoundersökningar samt den hälsovägledning som ingår i det 

allmänna programmet. Socialstyrelsen vägledning för barnhälsovården informerar att 

föräldrastödsgrupp är ett bra sätt för att utbilda nyblivna föräldrar i BHV. Föräldraträffar är 

också ett bra tillfälle för föräldrar att knyta kontakt med andra föräldrar. Alla nyblivna 

föräldrar ska erbjudas stöd i föräldraskapet. Studier har visat att föräldrautbildning varit 

mycket uppskattat men också att intresset och deltagandet har minskat. Det är viktigt att 

barnhälsovårdens arbete väcker intresse och nyfikenhet hos nyblivna föräldrar så att så 

många som möjligt deltar i föräldraträffar då information och medvetenhet om hälsofaktorer 

som påverkar barn är viktiga kunskaper.  

 

Bakgrund 

Barnkonventionen – vägledande för barnhälsovården 

Barnkonventionen handlar om barnets rättigheter och antogs av Förenta nationernas (FN) 

konvention år 1989 (https://www.raddabarnen.se). Enligt socialstyrelsen ska 

barnkonventionen vara vägledande för personal som arbetar inom barnhälsovården. Detta 

betyder att allt arbete som utförs på barnhälsovården ska utgå från barnets bästa och ha ett 

barnperspektiv. Ett barnperspektiv innebär att personalen så långt som möjligt försöker sätta 

sig in i barnets situation och att de sätter barnet i främsta rummet och ser till barnets bästa. 

Det betyder också att barnet själv får uttrycka sig och bli lyssnat på utifrån barnets 

mognadsnivå och ålder (Socialstyrelsen, 2014).  

 

 

 

 

https://www.raddabarnen.se/
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Stöd i föräldraskapet 

I uppdrag från regeringen fick statens offentliga utredningar ta fram en nationell strategi för 

föräldrastöd. I utredningen visade det sig att föräldrastöd behövs för att främja en positiv 

utveckling hos barn. Det framkom att behovet av stöd skiftar och därför är det viktigt att ett 

brett utbud av stödinsatser finns så föräldrar blir trygga i sina föräldraroller. Ett gott stöd till 

föräldrar bidrar till ett gott samspel mellan barn och föräldrar som i sin tur kan minska 

psykisk ohälsa och andra hälsoproblem hos barn. Utredningen visade också att föräldrar 

efterfrågar föräldrastöd och att föräldrastöd ger en positiv effekt på samhällsekonomin, 

eftersom förebyggande hälsoåtgärder minskar behovet av mer kostsamma insatser längre 

fram (Statens offentliga utredningar, SOU 2008:131).  

 

Regeringskansliet skriver i en utredning att det är viktigt att skapa mötesplatser för nyblivna 

föräldrar då dessa har behov av att komma i kontakt med varandra för att utbyta 

erfarenheter om föräldraskap. Landsting och kommuner samt andra aktörer som erbjuder 

föräldrastöd ska vara lättillgängligt och det ska finnas en samverkan mellan aktörerna. 

Vidare skriver regeringskansliet att med dagens stora utbud om föräldrastöd på internet kan 

föräldrar ha svårt att sortera och utvärdera kvaliteten på dessa. Det är därför angeläget att 

föräldrastöd håller god kvalitet och att varje kommun ansvarar att informationen om 

föräldrastöd finns samlat på ett ställe. Den lämpligaste platsen anses vara på kommunens 

webbaserade hemsida (Regeringskansliet, S2013.010).  

 

Lika hälsovård för alla barn i Sverige.  

År 2010 fick socialstyrelsen i uppgift av regeringen att ta fram nya vägledande riktlinjer för 

BHV då det visat sig att behovet av nationella riktlinjer efterfrågats av verksamma aktörer. 

Syftet med vägledningen var att den skulle stödja BHV i sitt arbete med föräldrar och barn. 

Den skulle också bidra till att kvaliteten utvecklades och se till att den blev mer jämlik i hela 

landet. År 2014 presenterade socialstyrelsen en vägledning för att utveckla mål om lika 

hälsovård för alla barn. Vägen till målet var att alla barn och föräldrar skulle erbjudas dessa 

insatser (Socialstyrelsen, 2014).  I en rapport har tidigare framkommit att ett nationellt 

barnhälsoprogram saknas och metoder för hälsoövervakning tillämpas olika samt att 

föräldrar och barn ges olika förutsättningar (Magnusson, Lindfors & Tell, 2011). 
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Barnavårdscentralen (BVC) 

Hälsovården för barn är kostnadsfri och bedrivs på speciella mottagningar och benämns som 

barnavårdscentraler (BVC) (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016, s. 242). Ett 

nationellt program som presenteras i Rikshandboken, barnhälsovård ska komplettera den 

övergripande vägledningen på BVC (Magnusson et al., 2016, s. 8). BVC är i dag en 

mångskiftande verksamhet och hälsoarbetet som bedrivs är en process som ska leda 

föräldrar till att få ökad information och kunskap om olika hälsofrågor. BVC ska ha kontakt 

med alla förskolebarn och detta har visat sig varit en viktig roll för folkhälsan. Vidare 

beskrivs att BVC ska ge stöd i föräldraskapet både individuellt och i föräldragrupp. Det har 

visat sig att föräldrar tar kontakt med BVC vid både små och stora hälsobekymmer och detta 

gäller även utsatta familjer som annars kan vara svåra att nå på grund av myndighetsrädsla. 

Troligtvis är förklaringen till detta är att man på BVC blir sedd som förälder oberoende av 

social status (Magnusson et al., 2016, s. 7-9). I en studie av Söderman och Jackson (2011) 

framkom att föräldraträffar visat sig vara bra tillfälle där alternativa metoder till aga 

presenterats för föräldrarna. Undersökningen visade att föräldrar med dessa problem hade 

efter träffen känt sig lättad eftersom det gav dem en möjlighet att våga öppna sig och 

diskutera ämnet.  

 

Barnsjuksköterskans roll på BVC – en viktig roll 

Barnsjuksköterskans har en viktig roll då hon är grupphandledare i föräldraträffarna och har 

ett stort inflytande hur samtalsklimat i gruppen kommer att bli. Det är viktigt att 

barnsjuksköterskan skapar ett forum där föräldrar kan diskutera olika saker. Hon ska också 

ha ett personligt engagemang och hålla en grundläggande accepterande hållning 

(Magnusson et al., 2016, s. 235). Föräldraträffarna bör från början vara planerade med täta 

datum så föräldrarna snabbt lär känna barnsjuksköterskan och de andra deltagarna. Detta 

leder till en större gemenskap och trygghet i föräldragruppen. Barnsjuksköterskan ska få 

föräldrar engagerade i barnomsorgen (a.a.). I en studie av Nyström och Öhrling (2006) 

framkom att föräldrarna upplevdes sjuksköterskan viktig eftersom hon var till hjälp då 

deltagarna inför de första föräldraträffarna kunde känna sig nervösa. Deltagarna litade på 

sjuksköterskan och de uppskattade att ha en professionell person med erfarenheter som 

gruppledare. Enligt Magnusson et al. (2006, s.19) ska barnsjuksköterskan sträva efter ett 
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professionellt förhållningssätt med mänskligt stöd. Det är hälsofrämjande att ge 

känslomässigt stöd i föräldraskapet och det är därför viktigt att det utvecklas en personlig 

relation mellan föräldrarna och barnsjuksköterskan. Det är viktigt att föräldrarna hittar en 

lösning som passar deras livssituation och att barnsjuksköterskan ger den styrka som behövs 

till det (Magnusson et al., 2016, s. 17-18). Barnsjuksköterskan har också en viktig roll då det 

gäller kritiska perioder i ett barns utveckling. Det är viktigt att föräldrar får stöd av 

barnsjuksköterskan om problem uppstår vid sådana perioder. En kritisk period kan vara när 

ett barn ska knyta an till föräldrarna (Magnusson et al., 2016, s.14). ”Anknytning handlar 

specifikt om hur människor (barn och vuxna) utvecklar och bevarar förmågan att använda 

sig av vissa utvalda personer som källor till trygghet och beskydd i stunder när fara hotar 

”(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2015, s. 158).  

 

Föräldraträffar på BVC 

 Enligt Magnusson et al. (2016, s. 235) ska alla nyblivna föräldrar erbjudas att delta i 

föräldraträffar på BVC. Erbjudandet ska ges generellt och riktade till utsatta grupper. 

Föräldrautbildning ska öka föräldrars kunskaper genom att föräldrarna aktivt får delta där 

de kan ge synpunkter och önskemål om vad träffarna ska innehålla samt att de också får 

tillfälle att bidra med egna erfarenheter. Föräldrars oro och osäkerhet ska också tas på allvar. 

Träffarna ska dessutom ge en möjlighet till kontakt och känna gemenskap med andra 

föräldrar. I en undersökning av Nyström och Öhrling (2006) framkom att webbaserade 

föräldraträffar var ett bra och annorlunda alternativ för att ge stöd i föräldraskapet till 

föräldrar som bor på landsbygden. Resultatet visade att mammorna hade en positiv 

upplevelse av de nätbaserade träffarna. Vidare visade undersökningen att kontakten gav 

mammorna en känsla av stöd genom bekräftelse och solidaritet. Att dela erfarenheter med 

andra upplevdes av mammorna som skönt och de kände en känsla av välbefinnande och 

mindre ångest. Att få vänner minskade också känslan av ensamhet och det var den mest 

värdefulla aspekten. Webmötena var spännande och bra speciellt för de som hade långa 

vägar mellan varandra.  
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Föräldrars upplevelse av föräldraträffar 

I en undersökning Petersson, Petersson och Håkansson (2004) där 25 föräldrar intervjuades 

om vad de tyckte om föräldraträffar visade det sig att de flesta deltagare var positivt inställd 

till träffarna och sa att de kändes meningsfulla. Deltagarna ansåg att de fått mer information 

och kunskap om barns hälsa, utveckling, amning och om skadeförebyggande åtgärder. De 

upplevde att de blivit tryggare och säkrare i sin roll som förälder. Undersökningen visade 

också att kontakten med andra föräldrar uppskattats och att flera av deltagarna fortsatte att 

träffas på fritiden efter att träffarna hade slutat. Strukturen på föräldraträffarna fick dock 

kritik för den upplevdes vara i för lös form. I Ny, Plantin, Dejin-Karlsson och Dykes (2006) 

uppgav männen att de kände sig trygga med att personalen på BVC var kunnig i kvinnans 

hälsa under graviditeten och de tyckte att det var viktigt att kvinnan fick hälsoinformation. 

 

Deltagandet har minskat 

I en studie av Waldenström, Bergström och Fabian (2011) framgår att deltagandet av 

föräldraträffarna har minskat i Sverige och att detta beror på ökad invandring, fler icke 

svensktalande föräldrar som inte nås av träffarna samt socioekonomiska faktorer som låg 

utbildning och arbetslöshet.  Hos kvinnor med oplanerade graviditeter, bland omföderskor 

samt hos gravida med förlossningsrädsla framkom också ett minskat deltagande. Då studien 

gjordes skattades att cirka 15 procent av förstföderskor inte gick på föräldrautbildning och 

hos män var deltagandet ännu lägre.  I antagandet att en pedagogisk modell för 

samtalsgrupper skulle öka framtida kontakter mellan deltagarna instämdes hos hälften av 

deltagarna. På specifika frågor om vad deltagarna tyckte mest om i föräldrautbildningen 

svarade flertalet förlossningsförberedelse med psykoprofylaxövningar och bara en liten del 

av deltagarna var nöjd med innehållet om föräldraskap.  

 

I en studie gjord i Växjö av Petersson, Petersson och Håkansson (2003) där föräldrar till 221 

barn inbjudits till föräldraträffar undersöktes hur många föräldrar som deltagit i träffarna. 

Det framkom att 63 procent av mödrarna och 20 procent av fäderna deltagit minst en gång. 

Anledningen till att övriga tackade nej var att de tidigare deltagit, inte hade tid eller hade 

brist på intresse. Att vara förstföderska med svenskt ursprung hade betydelse för om 

mamman deltog och att vara förstagångsförälder hade betydelse för om pappan deltog. I 
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studiens slutsats framkom att man i framtiden hade en viktig uppgift att nå pappor, 

invandrare och familjer med sociala problem till att delta i föräldraträffar. I en annan studie i 

Uppsala av Wallby, Modin och Hjern (2012) framkom att yngre och ensamstående mödrar 

var mer benägna att avstå från att delta i föräldraträffar än sammanboende föräldrar.  

 

Mäns erfarenhet av föräldraträffar och BVC 

I tidigare studier har det framkommit att män har ett lägre deltagande i föräldraträffar än 

vad kvinnor har vilket även visats sig i Västernorrlands läns landsting. Antalet 

förstagångsföräldrar som deltagit i föräldragrupp i Västernorrland minst tre gånger har 55-

60 procent varit kvinnor och cirka tio procent varit män. Antalet män som deltagit i 

föräldraträffar har konstant varit lågt de senaste tre åren i Västernorrland län (Landstinget 

Västernorrlan, 2015). I en kvalitativ studie av Hallberg, Beckman och Håkansson (2010) om 

mäns upplevelse av barnavårdscentralen visade resultatet att de flesta hade bra vitsord om 

BVC. Över hälften av deltagarna tyckte att BVC var mycket bra eller bra. En fjärdedel hade 

någon gång deltagit i en föräldragrupp och de som inte hade deltagit sa att det berodde på 

att mötena hölls på dagen då de arbetade eller så räckte det att de varit med då första barnet 

föddes. Studien visade att kvinnorna gick mest till BVC och det berodde på att kvinnorna var 

föräldralediga  

 

I en annan undersökning av Ny, Plantin, Dejin-Karlsson och Dykes (2006) deltog män från 

Mellanöstern med sina erfarenheter av BVC i Sverige. Resultatet visade att männen var 

positivt inställda till att ta emot information i föräldraträffar och de tyckte att kunskaper i det 

svenska språket var viktigt för att kunna delta. Några av deltagarna kom med förslag att det 

skulle finnas olika grupper med olika språk beroende på vilket land man kom från eller att 

en tolk fanns på plats för att de aktivt skulle kunna delta i diskussionerna. Vidare skriver Ny 

et al. (2006) att en del män inte deltog i utbildningen då kvinnan hellre önskade att en 

kvinnlig vän deltog eftersom det alltid gjorts så enligt tradition i hemländerna. Det framkom 

också att männen var rädda att kvinnorna kanske skulle bli skrämda om de deltog i 

föräldraträffar eftersom för mycket information om barns hälsa och ohälsa kunde leda till 

oro hos kvinnan. 
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Systemteori 

Karl Ludwig von Bertalanffy 1901-1972 född i Atzgerdorf var en av grundarna av generell 

systemteori och betraktas som en av de viktigaste tänkarna i denna teori. Hans modell finns i 

flera varianter och en av de som tolkat hans teori är Oscar Öquist. Enligt Öquist innebär 

systemteori att se världen i ett holistiskt perspektiv som är gemensamt för 

systemorienterande forskare. Det innebär att natur och sinne inte kan skiljas åt. Det handlar 

om att förstå världen i termer av relationer, mönster, sammanhang och helheter. Systemteori 

står mer för ett cirkulärt tänkande än ett linjärt och med språket framhäver forskare hur allt 

hänger ihop och tillsammans rör sig likt ett kretslopp (Öquist, 2003, s. 14). I systemteorin 

ingår människan i en del av en organiserad helhet som är större än oss själva och människan 

utgör bara en länk i ett större kretslopp. För att ta till sig denna systemsyn måste människan 

sluta se sig som unik och särskild i förhållande till naturens livsformer. Människan måste 

inordna sig som en del av naturen som är lika viktig som övriga delar i det stora kretsloppet. 

I detta finns ett krav på ödmjukhet om vad en enskild människa kan åstadkomma. Det är 

viktigt att inte ordna världen i begrepp som kan utesluta varandra som ont eller gott eller 

svart och vitt och som leder till att vi inte kan tänka i systemtermer. Idéer från systemteori 

kan bidra till bättre kunskap om var gränserna för individens frihet går i öppna system som 

exempelvis vård, skola och socialtjänst (Öquist, 2003, s. 8-11). Det finns faktorer som kan 

begränsa en människas handlingar i ett möte och som människor bär med sig i olika möten. 

Det kan vara känslor av främlingskänsla, omyndighetskänsla, kulturella och socialt färgade 

faktorer. Enligt systemteorin är variationsfriheten redan begränsad innan första kontakt 

tagits. Med denna teori är mötet nästan förutsägbart. Det är därför väldigt viktigt att göra 

möten, situationer så öppen och fri som möjligt annars är risken stor att de antaganden 

individen har kommer styra den fortsatta kontakten. (Öquist, 2003, s. 63-64). Att göra 

föräldraträffar så öppna som möjligt kan påverka en människas upplevelse av föräldraträffar 

i positiv riktning. Det kan göra att deltagaren ser sig själv och andra i ett nytt perspektiv. 

 

Problemformulering 

I uppdrag från statsmakterna framkommer att det är angeläget att ha bra 

föräldragruppsverksamhet inom barnhälsovården och att det är viktigt att veta vad föräldrar 
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som deltar i föräldrautbildning tycker om dessa träffar. I studier har det framkommit vad 

föräldrarna tycker är givande med utbildningen men också vad de tycker att de saknar och 

skulle önska mer av. Det har också visat att barnavårdscentraler har svårt att få med sig alla 

föräldrar att delta i utbildningen, särskilt männen. I Landstinget Västernorrland 

verksamhetsrapport för år 2015 går att läsa att andelen förstagångsföräldrar som deltagit i 

föräldraträffar i länet har minskat. Resultatet i verksamhetsrapporten visar också att det 

finns stora skillnader i deltagandet mellan länets BVC-enheter. Kunskap om föräldrars 

erfarenhet av föräldraträffar är angeläget och resultatet av undersökningen kan bidra till att 

utveckla föräldrastödsverksamheten. 

 

Syfte  

Syfte med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av föräldraträffar på 

barnavårdscentraler i Västernorrlands län 

 

Metod  

För att ge svar på syftet i denna studie valdes en mixad metod (Polit & Beck, 2016, s. 577). I 

en mixad metod kan resultatet från kvalitativa textdata förstärka numeriska data och detta 

görs genom att integrera båda metoderna i en studie. Fördelen kan bland annat bli att 

respektive metods begränsningar delvis elimineras samtidigt som respektive metods styrkor 

kvarstår. Den är praktisk då komplexa frågor kräver att forskare använder flera 

metodologiska verktyg som kan hantera komplexiteten på bästa sätt. Studiens design är 

tvärsnittsstudie där ett frågeformulär använts med fasta och öppna frågor. En 

tvärsnittsdesign är insamlad data under en bestämd tidsperiod som är lämplig för att 

beskriva nuvarande status av ett fenomen (Polit & Beck, 2016, s. 168-169). De flesta 

enkätstudier är av typen tvärsnittsstudie där man bland annat tar reda på människors 

attityder och förhållanden vid ett speciellt tillfälle utan att relatera bakåt eller framåt i tiden 

(Ejlertsson, 2012, s. 22).  

 

Instrument  

Frågeformuläret (Bilaga 1) innehöll sammanlagt 17 frågor. Fyra frågor handlade om 

deltagarnas bakgrund där deltagarna kunde välja mellan olika svarsalternativ. Tio frågor 
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handlade om föräldrarnas erfarenhet av föräldraträffarna på BVC. I åtta frågor av tio hade 

deltagarna fem olika graderade svarsalternativ att välja på: Hög utsträckning, Ganska hög 

utsträckning, Varken eller, Ganska låg utsträckning och Mycket låg utsträckning. Variabler 

som bara har två svarsalternativ kallas dikotoma variabler (Eliasson, 2012, s.38). För att få 

svarsalternativet Bra/Dåligt och Ja/Nej dikotomiserades svarsalternativen: Hög utsträckning, 

Ganska hög utsträckning till: Ja eller Bra och Varken eller, Ganska låg utsträckning och 

Mycket låg utsträckning till: Nej eller Dåligt. Formuläret innehöll också två frågor med 

öppna svar om vad man som förälder ville ha mer eller mindre av på föräldraträffarna. De 

öppna frågorna användes för att ge respondenterna en möjlighet att uttala sig med egna ord. 

Den sista frågan i enkäten handlade om föräldern gav samtycke till att svaren fick användas i 

forskningssyfte. Kvinnor och män fyllde i enkäten var för sig.  

 

Urvalsgrupp/ Deltagare 

Studien genomfördes i Västernorrlands län som utgör en del av nedre Norrland ett område 

med sju kommuner: Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Kramfors, Örnsköldsvik och 

Sollefteå. Västernorrland har drygt 243 000 invånare.  Antalet nyfödda barn som är inskrivna 

i BHV i Västernorrland har varit relativt konstant per år under den senaste 10-årsperioden 

men har ökat något från 2013 till 2015. År 2015 då studien gjordes var det ca 2600 

nyinskrivna barn på BVC i Västernorrland.  Vid tidpunkten för studien fanns det inom länet 

30 BVC varav 11 bedrevs i privat regi (Landstinget Västernorrland, 2015). Ett konsekutivt 

urval användes som innebär ett urval av deltagare från en tillgänglig befolkning och som 

uppfyller behörighetskriterierna över ett visst tidsintervall (Polit & Beck, 2016, s. 254) det vill 

säga föräldrar som deltagit i föräldraträffar på BVC under barnets första år i Västernorrlands 

län år 2015. 

 

Datainsamling 

Sjuksköterskor på samtliga BVC i Västernorrlands län ombads på uppdrag av 

vårdutvecklarna inom BHV i Västernorrlands landsting att erbjuda alla föräldrar som 

deltagit i föräldragrupper år 2015 att vara med i studien. De som tackat ja till att delta i 

studien blev tilldelade det aktuella frågeformuläret som låg till grund för resultatet i studien. 

Samtidigt som deltagarna tackade ja godkände de också deltagandet i studien skriftligt.  



 

10 

 

 

Dataanalys 
Kvantitativ metod 

Insamlad data har analyserats och förmedlats med beskrivande och jämförande statistik. 

Grunddata har sammanfattats och komprimerats för att ge en samlad bild av inhämtad data 

(Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 309). I denna undersökning har programvarupaket IBM 

SPSS Statistic använts som är ett allmänt använt statistikprogram (Polit & Beck, 2016, s. 426). 

I kvantitativa undersökningar syftar forskningen till att se förhållandet mellan oberoende 

och beroende variabler (Polit & Beck, 2016, s. 51). Enkätfrågor har redovisats som olika 

variabler. Skillnaden i erfarenheter mellan kvinnor och män samt yngre och äldre föräldrar 

redovisas. Svaren dikotomiserades till Ja/Nej och Bra/Dåligt. För att beräkna chi-två-värdet 

har en korstabell använts som redovisat hur kombinationerna av svar från variablerna 

fördelat sig.  Ett chi-två-värde talar om graden av sannolikhet för samband mellan två 

variabler (Eliasson, 2012, s. 92-94). Nollhypotes betyder att det inte finns någon skillnad 

mellan två grupper. En hypotesprövning det vill säga en signifikansprövning betyder att 

nollhypotesen prövas mot en annan hypotes för att se om nollhypotesen är sann. Om 

resultatet visar att det finns en skillnad mellan två grupper är det alltid med ett mått av 

osäkerhet. Detta mått redovisas som ett P-värde. P-värdet ska visa om något inte stämmer 

och att resultatet beror på slumpen.  På förhand bestäms ett p-värde.  Om p-värdet bestäms 

till 0.05 betyder det att om p-värdet < 0,05 (5%) finns en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Med chi-två test får man fram ett p-värde.  P står för det engelska ordet 

probability som betyder sannolikhet. I denna studie sattes signifikansnivån till p < 0,05 som 

betyder att 95 procent är sannolikheten att resultatet inte beror på slumpen (Billhult & 

Gunnarsson, 2012, s. 319-321).   

 

Kvalitativ metod 

Till enkätens två öppna frågor användes en kvalitativ, textnära innehållsanalys med induktiv 

ansats för att analysera texten.  Att använda sig av en induktiv ansats betyder att forskaren 

förutsättningslöst observerar och studerar ett fenomen och sedan beskriver det så korrekt 

som möjligt. Utifrån observationerna kan forskaren sedan dra slutsatser. I analysen var fokus 

på det manifesta innehållet för att se vilken information som ges i texten. Meningsenheterna 

som analyserats utgjordes av korta kommentarer från föräldrarnas. Efter noggrann läsning 
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har texten i svaren kodats och sorterats genom att färga gemensamma och likartade svar i 

samma färg. Efter att hela texten kodats i olika färger blev ett svarsmönster tydligt som 

sammanställdes i 3 kategorier (Danielsson, 2012, s. 332-337).  Exempelvis blev svar som: 

”mer kontakt”, ”mer diskussioner”, ”mer dialog”, ”mer samtal”, ”mer prat”, ”lära känna 

andra mer”, ”mer utbyte om erfarenheter” den första kategori som fick rubriken: Dela 

erfarenhet med andra. Den andra kategorin som framträdde fick rubriken: Få mer kunskap 

om barn och den tredje kategorin fick rubriken: Mer struktur och kunna påverka innehåll. 

 

Etiska aspekter 

Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om studien godkänts enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Deltagarna i studien ska 

informeras om syftet med forskningen och om den övergripande planen samt de metoder 

som kommer att användas i studien och att deltagandet är frivilligt (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460).  I de fall då behandling av personuppgifter är 

tillåten är då deltagaren lämnat sitt samtycke till detta. Deltagarna kan när som helst 

återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter 

inte behandlas (Personuppgiftslagen, SFS 1998:204).  Studentarbeten på grund- och 

avancerad nivå som inte syftar till vetenskaplig publicering bedöms generellt inte vara 

forskning, vilket innebär att dessa i normala fall inte behöver prövas i regional 

etikprövningsnämnd. Konfidentialitet handlar om att skydda känsligt material från 

obehöriga så det inte avslöjar identiteten på de som medverkat. Detta är viktigt så 

integriteten kan bevaras (Kjellström, 2012, s. 86-87). Materialet från de besvarade enkäterna i 

denna studie avidentifierades för att skydda deltagarnas identitet. När materialet är 

avidentifierat uppstår konfidentialitet. Den samlade data som användes kan därmed inte 

härledas till uppgiftslämnare. Endast de som var behöriga och skulle utföra studien hade 

tillgång till materialet samt att insamlad data bara skulle användas till att besvara studiens 

syfte.  När föräldrarna i denna undersökning svarade på enkätfrågorna gav de samtidigt 

också ett skriftligt samtycke att deras svar får användas i forskning. 
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Bortfallsanalys 

I praktiken uppkommer alltid någon form av bortfall. Deltagarantalet i en studie blir sällan 

som undersökaren har planerat från början. Det finns olika typer av bortfall (Billhult & 

Gunnarsson, 2012, s. 307). Då en person i urvalet avböjer att svara eller inte har möjlighet att 

svara i undersökningen talar man om bortfall. Det finns också en typ av bortfall som kallas 

”missing data” som kan bero på tekniska missöden, exempelvis att enkäter förkommer. En 

deltagare som vägrar delta i en studie kan inte ersättas med annan deltagare med andra 

egenskaper (Ejlertsson, 2012 s. 36). Andra bortfall kan vara att individen flyttar eller ändrar 

åsikt eller av andra skäl inte längre går att nå för att delta. Internt bortfall innebär att 

respondenten inte svarar på alla frågor (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 307).   

 

Resultat   

Resultat i studien baserades på föräldrar som deltagit i föräldragrupper på BVC under 

barnets första år. Studien genomfördes år 2015 i Västernorrlands län. I studien ingick och 131 

kvinnor och 45 män.  Medelåldern på deltagarna var 30 år. Den yngsta var 20 år och den 

äldsta 46 år (md 26 år). Jämförelser gjordes mellan kvinnor och män och mellan yngre och 

äldre deltagare. I den yngre deltagargruppen ingick föräldrar från åldern 20-29 år och i den 

äldre gruppen ingick föräldrar från åldern 30-46 år.  

 

Jämförelse mellan kvinnor och män 

Resultatet i jämförelsen mellan män och kvinnor visade att de flesta har samma erfarenhet av 

föräldraträffarna (Tabell 1). 98 procent hos både kvinnor och män svarade att 

helhetsuppfattningen varit bra. I frågan om det funnits ett tillåtande samtalsklimat och om 

träffarna hade haft ett strukturerat innehåll tyckte majoriteten av kvinnor och män att det 

varit så. Föräldraträffarna gav inte nya tankar om jämställt föräldraskap eller om 

barnkonventionen. I båda grupperna har över hälften av deltagarna svarat nej på den frågan. 

I frågan om de hade fått ökad förståelse om barns utveckling och behov svarade två 

tredjedelar i båda grupperna att de fått det. Drygt hälften av deltagarna i båda grupperna 

tycker att träffarna stärkt deras föräldraskap. Det fanns en signifikant skillnad (p= 0,015)  
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mellan hur män och kvinnor upplevde gemenskapen med andra föräldrar där 80,9 procent 

(n=106) av kvinnorna tyckte att gemenskapen var bra i jämförelse med männens svar på 62,8 

procent (n=27).   

 

 

Tabell 1. Föräldrarnas erfarenheter av gruppträffar 

   Kvinnor Män p-värde 

    131(%) 45(%) chi2 

Helhetsuppfattning   0,974 

Bra    127 (97,7) 44 (97,8)   
Dålig  3 (2,3) 1 (2,2)   

Kunna påverka 
innehåll   0,272 

Ja  101 (77,1) 31 (68,9)   
Nej  30 (22.9) 14 (31,1)   

Strukturerat innehåll   0,714 
Ja   118 (90,8) 40 (88,9)   
Nej  12 (9,2) 5 (11,1)   
Tillåtande 
samtalsklimat   0,606 

Ja  125 (96,2) 44 (97,8)   
Nej  5 (3,8) 1 (2,2)   

Stärkt föräldraskapet   0,667 

Ja  77 (59,2) 25 (55,6)   
Nej  53 (40,8) 20 (44,4)   

Ökad förståelse om      

barns utveckling   0,355 
Ja  96 (73,8) 30 (66,7)   

Nej  34 (26,2) 15 (33,3)   

Ökad förståelse om     
barns behov   0,749 

Ja  90 (69,2) 30 (66,7)   

Nej  40 (30,8) 15 (33,3)   
Nya tankar om 
jämställt 

    

föräldraskap   0,489 

Ja  39 (30,0) 16 (35,6)   

Nej  91 (70,0) 29 (64,4)   

Nya tankar kring     

barnkonventionen   0,335 

Ja  52 (40,6) 22 (48,9)   

Nej   76 (59,4) 23 (51,1)   

Gemenskap med     

andra föräldrar   0,015 

Ja  106 (80,9) 27 (62.8)   

Nej   25 (19,1) 16 (37,2)   
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Tabell 2. Yngre och äldre deltagares erfarenheter av 
gruppträffar  

   Yngre Äldre p-värde  

    81(%) 90(%) chi2  

Helhetsuppfattning   0,616  

Bra    80 (98,8) 87 (97,8)    
Dålig  1 (1,2) 2 (2,2)    

Kunna påverka 
innehåll   0,272  

Ja  59 (72,8) 70 (77,8)    
Nej  22 (27,2) 20 (22,2)    

Strukturerat innehåll   0,743  
Ja   74 (91,4) 80 (89,9)    
Nej  7 (8,6) 9 (10,1)    
Tillåtande 
samtalsklimat   0,032  

Ja  76 (95,5) 90 (100)    
Nej  4 (5,0) 0 (0)    

Stärkt föräldraskapet   0,347  

Ja  51 (63,8) 51 (56,7)    
Nej  29 (36,3) 39 (43,3)    

Ökad förståelse om       

barns utveckling   0,019  
Ja  66 (82,5) 60 (66,7)    

Nej  14 (17,5) 30 (33,3)    

Ökad förståelse om      
barns behov   0,117  

Ja  62 (77,5) 60 (66,7)    

Nej  18 (22,5) 30 (33,3)    
Nya tankar om 
jämställt 

     

föräldraskap   0,702  

Ja  28 (35,0) 29 (32,2)    

Nej  52 (65,0) 61 (67,8)    

Nya tankar kring      

barnkonventionen   0,357  

Ja  37 (46,8) 35 (39,8)    

Nej   42 (53,2) 53 (60,2)    

Gemenskap med      

andra föräldrar   0,307  

Ja  58 (71,6) 69 (78,4)    

Nej   23 (28,4) 19 (21,6)    

      
 
 
Jämförelse mellan yngre och äldre deltagare. 

I jämförelsen mellan yngre och äldre deltagare (Tabell 2)visade resultatet fler signifikanta 

skillnader än i jämförelse mellan män och kvinnor. I frågan om ” Träffarna hade tillåtande 

samtalsklimat visar p-värdet 0, 032. Det vill säga 100 procent av de äldre föräldrarna svarade 
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Ja i jämförelse med 95.5 procent av de yngre föräldrarna. Den andra frågan som visade 

signifikant skillnad var om deltagarna upplevde ökat förståelse om barns utveckling (p-

värde på 0,019). Av de äldre svarade 66,7  procent ”Ja” till skillnad från de yngre deltagarna 

med ett resultat på 82,5 procent.  I övrigt hade yngre och äldre föräldrar i stort sett samma 

uppfattning om de återstående frågorna. I frågorna om de fått nya tankar kring jämställt 

föräldraskap och nya tankar om barnkonventionen var resultatet detsamma som jämförelsen 

mellan män och kvinnor.  

 

Analys av de två öppna frågorna 

I enkätens två öppna frågor fanns en möjlighet för deltagarna att ange vad de ville ha mer av 

och mindre av på föräldraträffarna. Av de 58 svar var det endast få (n=7) som svarade vad de 

ville ha mindre av. Svaren i de öppna frågorna sammanställdes i tre kategorier: Dela 

erfarenheter med andra. Få mer kunskap om barn. Mer struktur och kunna påverka innehåll.   

 

Dela erfarenheter med andra 

I en tredjedel av kommentarerna framkom att deltagarna tyckte det var viktigt att få mer 

kontakt med andra föräldrar. Det efterfrågades större föräldragrupper så möjligheter att 

knyta fler kontakter med andra föräldrar kunde göras och på sätt få utbyta fler erfarenheter.  

Föräldrarna önskade också fler gemensamma diskussioner och fler riktade föräldrasamtal. 

För att få igång diskussioner mellan föräldrarna önskades ”draghjälp” med sociala 

aktiviteter som exempelvis gemensam fika eller praktiska övningar från verkligheten. Att 

fika eller göra sociala aktiviteter då de lärde känna varandra skulle kännas mer avslappnat.  

Att integrera mer med varandra var viktigt för att få till ett bra samtalsklimat.  En fjärdedel 

önskade fler föräldraträffar. Det kändes också viktigt att föräldraträffarna bestod av socialt 

prat, umgänge och att det fanns öppna diskussioner. 

 

”Fika då det blir lätt att samtala samtidigt”  

 

”Att träffas oftare för att få mer kontakt med de andra föräldrarna”  

 

”Jag hade önskat mer diskussioner men det hängde ju mest på oss deltagare” 
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Få mer kunskap om barn 

Deltagarna önskade att de skulle få mer kunskap och råd om kost- och matvanor hos barn. 

Några deltagare önskade mer kunskap om barns utveckling och få tips på olika leksaker och 

aktiviteter som är utvecklande i barnets olika åldrar. Andra önskade att fler föräldraträffar 

skulle erbjudas när barnet blev äldre så att utbildning om föräldraskap kunde fortsätta i takt 

med barnets ålder. Ett fåtal deltagare önskade att föräldraträffarna skulle innehålla 

utbildning och information om första hjälpen på barn och undervisning om hjärt och 

lungräddning hos spädbarn. Ytterligare deltagare önskade får mer information om 

barnsjukdomar. Av några föräldrar önskades mer kunskap om barns sömnvanor samt 

utbildning i barnmassage. 

 

”Jag hade gärna sett att vi fått mer kostrådgivning även om den informationen vi fått var bra” 

 

”Att kursen startar när bebisarna blivit äldre” 

 

”Önskvärt att träffarna kunde fortsätta upp i åldern med info om barns  

 

Mer struktur och kunna påverka innehåll  

Några föräldrar tyckte att det skulle vara mer struktur i träffarna. Andra svar som framkom 

var en önskan om att kunna påverka innehållet i föräldraträffarna.  Det deltagarna ville 

påverka var fler utflykter till öppna förskolan, fler besök av föreläsare, en gemensam 

avslutningsfest för deltagarna och få tillgång till en separat grupp för flergångsföräldrar. I 

den andra öppna frågan svarade föräldrarna på vad de ville ha mindre av på träffarna. Det 

som framkom var en önskan om mindre upprepningar om det de redan fått information om 

hos barnmorskan. Det framkom också en önskan om mindre ”tjat” om ämnen som 

deltagaren redan hade kunskap i. En önskan om att färre resurspersoner tagits in som 

psykolog, barnmorska och barnomsorgshandläggare då dessa personer kändes överflödiga 

och innehållslösa och också uppfattades ytliga. Någon tyckte att besöket hos biblioteket 

kändes meningslöst eftersom det inte erbjöds något till den ålder barnet hade hos deltagarna. 

En önskan framkom om att färre pappersdokument delades ut på träffarna och att det skulle 
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vara mindre samtal om jämställdhet och filmer. Deltagarna ville också ha mindre samtalstid 

utan handledning då de upplevde att samtalen blev för ostrukturerade.  

 

””Samtalstid utan handledare kändes ostrukturerat och hastigt” 

 

”Undervisningen blev ofta lite tjatig då det var ämnen man redan kunde”  

 

”Flera saker var upprepningar av innehållet i förberedelserna hos barnmorskan, ex. aldrig skaka och 

tandvården” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av föräldraträffar på 

barnavårdscentraler i Västernorrlands län. Huvudresultatet var att nästan 98 % av 

deltagarna var nöjda. Majoriteten av alla deltagare i båda jämförelsegrupperna tyckte att de 

hade kunde påverka innehållet i träffarna och att det funnits struktur i de ämnen som tagits 

upp. Över hälften av alla deltagare tyckte också att träffarna ökat förståelsen om barns behov 

och utveckling. Deltagarna hade också uppfattat att träffarna hade haft ett tillåtande 

samtalsklimat. I deltagarnas erfarenhet om det funnits gemenskap i träffarna var det fler 

kvinnor än män som tyckte detta. 

 

Liknande resultat kan också ses i en studie av Lefevre, Lundqvist, Drevenhorn och 

Hallström (2016) där det framkom att föräldrarna upplevde sjuksköterskan på träffarna 

kunnig, engagerad, förberedd och hade god kunskap om de ämnen som tagits upp. 

Majoriteten av deltagare i studien uppgav också att de blivit säkrare och fått mer 

självförtroende i sin roll som förälder. Vidare i studien av Lefevre et al. (2016) framkom att 

deltagarna också tyckte att det funnits en möjlighet att uttrycka sina åsikter och att de hade 

fått prata med andra föräldrar så mycket som de önskat. De ansåg att träffarna varit 

meningsfulla och över hälften av deltagarna hade umgåtts med de andra föräldrarna på sin 

fritid. Träffarna gav också en möjlighet att möta andra föräldrar i samma situation som de 

kunde diskutera föräldraskap med.  
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Det som var oroväckande med resultatet var att bara hälften av deltagarna inte tyckte att 

träffarna hade stärkt föräldraskapet.  Enligt Magnusson et al. (2016, s. 224) är det mycket 

viktigt att föräldrarna blir bekräftade av barnsjuksköterskan så de vet att de duger i sina 

föräldraroller. Barnsjuksköterskan ska ge föräldrarna ett känslomässigt stöd eftersom det är 

hälsofrämjande och lugnande för oroliga och nyblivna föräldrar. 

 

I jämförelsen mellan yngre och äldre deltagare framkommer två signifikanta skillnader. I 

frågan om deltagarna hade fått ökad förståelse om barns utveckling svarade 82.5 procent av 

de yngre att de fått det och samma svar hos de äldre var 66.7 procent. Resultatet beror 

troligen på att de äldre föräldrarna har barn sedan tidigare och att träffarna inte bidraget till 

ökade kunskaper. En annan signifikant skillnad i resultatet var i frågan om det funnits 

tillåtande samtalsklimat. 95.5 procent av de yngre deltagarna svarade positivit på den frågan 

i jämförelse med 100 procent hos de äldre. Skillnaden kan bero på att de äldre har en 

tryggare roll i sig själv och därför inte haft några problem att diskutera olika ämnen i 

föräldragruppen. 

 

Det är viktigt att samtalsämnen känns fria och att ingen ska känna sig mindre värd än någon 

annan då alla föräldrar bär på olika erfarenheter. Enligt Öquist (2003) kan främlingskänsla, 

omyndighetskänsla, kulturella och socialt färgade faktorer vara något som deltagaren bär 

med sig och begränsar människans handlingar i ett möte.  Barnsjuksköterskan har en viktig 

roll när det gäller att få ett tillåtande samtalsklimat i gruppen. Ett sätt att öka deltagandet är 

att öppna upp samtalen med viss försiktighet för att få föräldrar att våga säga vad de tycker 

och känner utan att störas av förutfattade föreställningar.   

 

I analysen av de öppna frågorna framkom att deltagarna tyckte det var väsentligt att det 

fanns god kontakt och relation till de andra föräldrarna. En önskan fanns också om fler 

tillfällen till diskussioner om ämnen som de själva tyckte var viktiga. Föräldrarna ville också 

ha mer kunskap om barns utveckling och behov samt tips på leksaker som var utvecklande i 

barnets åldrar. Några deltagare svarade också att det varit för mycket upprepningar om 

sådant de redan visste. Resultatet tyder på att delar i föräldrautbildningen i Västernorrlands 
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län bör uppdateras och göras intressantare så det i sin tur leder till ett ökat 

föräldradeltagande. Föräldrars förväntningar på vad träffarna ska innehålla kanske redan på 

mödravårdcentralen (MVC) borde undersökas så deltagarna får vad de vill ha.  

 

En orsak till att föräldrar väljer att delta i träffarna kan också bero på att BVC enheten är 

samlokaliserad med andra instanser det vill säga om de har samarbete med mödravård, 

socialtjänsten och öppen förskola. I en nationell kartläggning (Wallby, Fabian & Sarkadi, 

2013) där samtliga län i Sverige deltog gjordes en undersökning för att se antalet deltagande i 

föräldrastöd hos BVC-enheter som är samlokaliserade jämfört med icke samlokaliserade 

BVC-enheter. Resultatet visade att bättre stöd ges till föräldrar från samlokaliserade BVC-

enheter. Sjuksköterskor som arbetade på dessa erbjöd i högre utsträckning 

föräldrautbildning, tog över grupper från MVC som i sin tur ökade högre pappadeltagande. 

De hade också fler erbjudanden till riktade grupper som exempelvis unga mammor, 

tvillingföräldrar och ensamma mammor. Kanske är förklaringen att föräldrar som deltar på 

MVC och direkt slussas vidare till föräldragrupp väljer att fortsätta då de redan på MVC 

utvecklat en större känsla av trygghet och gemenskap i mödravårdsgruppen. Enligt 

Regeringskansliet är samverkan mellan aktörer ett delmål för att tillgodose komplexa behov 

hos föräldrar. Samverkan fungerar bäst när aktörers olika kunskaper tas till vara och varje 

aktör gör sin del på ett samordnat sätt. (Regeringskansliet, S2013.010). 

 

I Vägledning för barnhälsovården skriver Socialstyrelsen att det är angeläget att det finns ett 

jämlikhets- och genusperspektiv i barnhälsovården. Barnhälsovården har till uppgift att se 

till att både män och kvinnors får samma förutsättningar att vara delaktig i föräldraskapet. 

I undersökningar har det framkommit att en av anledningarna till att pappan inte deltar på 

föräldraträffar (BVC) är attityder från personalen (Socialstyrelsen, 2014).  Det är viktigt att 

barnsjuksköterskan har en medvetenhet om hur fäders roller i föräldragruppverksamhet 

uppmärksammas.  

 

Resultatet visar att könsfördelningen varit ojämn, tre fjärdedelar av deltagarna har varit 

kvinnor och fler än hälften av deltagarna har också svarat att de inte fått nya tankar kring 

kunskap om jämställt föräldraskap.  Detta överensstämmer också i två studier av Lefevre, 
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Lundqvist, Drevenhorn och Hallström (2015, 2016) där det framkom att det var vanligast att 

kvinnan deltog i föräldraträffarna och att endast 10-20 procent av männen närvarade. I 

studien framkom också att barnsjuksköterskorna vid inbjudan försökt betona muntligt att 

det var viktigt att båda föräldrarna deltog. Barnsjuksköterskan hade också försökt öka 

männens deltagande genom att erbjuda föräldraträffar på tider efter männens 

arbetsscheman. 

 

I den kvantitativa undersökningen har resultatet visat att föräldrarna varit nöjda med 

strukturen på föräldraträffarna men i den kvalitativa undersökningen har resultatet inte 

visat detsamma och deltagarnas har istället efterfrågat mer struktur och mindre samtalstid 

utan handledning. Då antalet svar i den kvalitativa undersökningen varit låg kan man anta 

att det är samma personer som svarat negativt där som i den kvantitativa undersökningen 

och med det dra en slutsats att strukturen i träffarna ändå har uppfattats bra i 

undersökningen.  

 

I undersökningen framkom också en önskan om mer draghjälp med hjälp av fika och 

praktiska övningar för att få igång diskussioner samt att barnsjuksköterskan skulle vara mer 

närvarande och leda gruppsamtalen. Här har barnsjuksköterskan en viktig roll som 

samtalsledare. För att öka deltagandet och se till att föräldraträffarna blir intressantare 

behövs utbildade och erfarna barnsjuksköterskor som kan engagera och få föräldrar att starta 

diskussioner. I en studie av Modh, Hinnerson och Wijk, (2008) var syftet att undersöka 

betydelsen av ett 1- årigt traineeprogram för nyutexaminerade barnsjuksköterskor. 

Resultatet visade att programmet utvecklade en säkerhet hos barnsjuksköterskan då det 

gällde att informera och undervisa.  Barnsjuksköterskan fick en större medvetenhet om att 

mötet med föräldrar och barn är komplext och hur viktigt det är att förstå enskilda behov 

hos familjen. Med utbildningen kom också en önskan om att kunna reflektera över sitt 

teamarbete, arbetssätt och sin egna professionella yrkesroll. I studien Ainalem Carlsson, 

Jansson, Olsson och Sjödahl (2007) framkom en modell för klinisk kompetensutveckling hos 

barnsjuksköterskor som ska ses som ett arbetsmaterial för utveckling och förändring. Enligt 

statens offentliga utredningar ska intresserad personal inom BVC ges möjlighet till 



 

21 

 

kompetensutveckling i att leda strukturerade föräldrastödsprogram (Regeringskansliet, SOU 

2008:131). 

 

I studien av Lefevre et al. (2015) uppgav sjuksköterskorna att det var både var lätt och svårt 

att leda föräldrautbildningar. Det som blev svårt var när gruppdynamiken inte fungerade. 

Det handlade om att vissa föräldrar i gruppen blev tysta och att dominerande föräldrar tog 

över. Enligt systemteorin kan tystnaden i en grupp leda till ökad provokation och spänning 

som i sin tur leder till olika starka sociala krafter. Om en gruppmedlem inte svarar eller 

meddelar sig när detta förväntas kan en kedja av olika händelser sättas igång (Öquist, 2003, 

s.55).  Enligt systemteorin finns två olika typer av ledarskap som avgör hur gruppens 

dynamik kommer att bli. Det handlar om det linjära ”manliga” ledarskapet och det cirkulära 

”kvinnliga” ledarskapet. I det cirkulära ledarskapet ses världen i termer av feed-back och 

som ett kretslopp det vill säga ett cirkulärt tänkande. Enligt systemteorin har det cirkulära 

tänkandet större framgång i grupp då problem ses systemiskt och mer som del av en social 

situation. I det linjära tänkandet finns bara en enda orsak till ett problem. (Öquist, 2003, s.60-

61).  Det är viktigt att barnsjuksköterskan har en gott ledarskap som gör att träffarna upplevs 

utvecklande. 

 

Metoddiskussion 

Urvalet av deltagare i analysen är representativ för undersökningens syfte då deltagarna 

som valts ut har gått i föräldrautbildning i Västernorrlands läns landsting (Eliasson, 2013, s. 

148). Studiens design är en tvärsnittsstudie. Utmärkande för en tvärsnittsstudie är att 

mätningen görs bara en gång hos varje deltagare. Fördelarna med en tvärsnittsstudie är ett 

mindre bortfall än vid andra studier. Nackdelen med en tvärsnittsstudie är att den inte följs 

över tid (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 118-119). Undersökningen genomfördes efter att 

deltagarna avslutat sina föräldraträffar och detta anses bra eftersom deltagarna då får med 

sig alla erfarenheter från träffarna innan de svarat i frågeformuläret. 

 

Ett tydligt tillvägagångssätt har beskrivits och om undersökningen skulle upprepas skulle 

den förmodligen visa samma resultat då vetenskapliga artiklar också stärkt resultatet i 

undersökning. Citat från de öppna frågorna har också används för att stärka trovärdigheten. 
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Relevanta frågor har använts i enkäten för att få fram syftet i undersökningen. (Eliasson, 

2013, s.146-147). I analysen har antal svar i den kvalitativa undersökningen varit lågt men 

troligt är att respondenten varit nöjd efter att ha svarat i enkätens kvantitativa undersökning 

och inte önskat tillägga något. 

 

Styrkan med undersökningen är att den både har en kvantitativ och kvalitativ ansats som 

kan komplettera varandra i resultatet och göra den mer trovärdig.  (Polit & Beck, 2016, s. 

577). Analys, granskning och insamling av data kan ha påverkats av att det var 

undersökarens första gång att genomföra en studie på denna nivå men genom 

forskningsprocessens olika delar samt att kurslitteratur har används har undersökaren fått 

nya kunskaper i undersökningsprocessen (Henricson, 2012, s. 472). Undersökaren har också 

fått hjälp med att analysen är grundad i data. Handledning har också getts individuellt och i 

grupp på Mittuniversitetet.  

 

I den kvantitativa undersökningen användes enkätfrågor med förfyllda svarsalternativ som 

mätinstrument för att få fram syftet med studien. Graden av validitet handlar om 

instrumentet mäter det som är planerat att mätas.  För att säkerställa detta ska resonemang 

göras med personer som har kunskap i ämnet. Enkätfrågorna är gjorda av vårdutvecklare på 

Landstinget Västernorrland som är insatta och har erfarenhet i ämnet. Det kan därmed anses 

att validiteten har uppnått kriterier för att mätmetoden ska ge den informationen som avser 

att mätas. Resultatet av mätningen stärks också av vetenskapliga artiklar (Gunnarsson & 

Billhult, 2012, s. 152-153).  

 

Hög reliabilitet fås om ett instrument visar samma resultat vid varje mätning. Det är viktigt 

att veta om det verkligen skett en förändring om mätningen visar olika resultat vid två 

tillfällen. Dålig reliabilitet kan bero på slumpmässiga fel hos användaren, att personen 

uppfattat enkätfrågan fel eller har kryssat i fel svarsalternativ. Det är vanligt att 

enkätinstrument som mäter grad av erfarenhet och upplevelse hos människor har svårare att 

få till en bra reliabilitet.  Då denna undersökning använder enkätfrågor för att mäta 

människors erfarenheter kan risk finnas att reliabiliteten blir låg (Gunnarsson & Billhult, 

2012, s.154).  
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Till enkätens två öppna frågor användes en kvalitativ, textnära innehållsanalys med induktiv 

ansats för att analysera texten. Fokus har legat på det manifesta innehållet för att se vilken 

information texten ger. (Danielsson, 2012, s. 332-337). Detta gjorde det enklare för 

undersökaren att analysera data. 

 

183 enkäter delades ut och resulterade i 176 svar vilket ger en svarsfrekvens på 96 procent. 

På de två öppna frågorna svarade 58 föräldrar. I den kvantitativa undersökningen var 

svarsfrekvensen god men det går inte att säga att svarsfrekvensen i den kvalitativa 

undersökningen var dålig då det är troligt att deltagare inte hade något mer att tillägga. Det 

som kan ha påverkat resultatet är att de som deltagit i undersökningen redan från början 

haft en mer positiv syn på föräldraträffar. Det är också svårt att veta om deltagare från 

samma familj påverkat varandra och i förväg diskuterat vilket svar som är bäst. Deltagare 

kan också ha umgåtts efter föräldraträffarnas avslut och i förväg haft möjlighet att diskutera 

frågorna innan de gav sina svar. Det saknas statistik på hur många föräldrar som deltog i 

föräldraträffar under 2015 och på hur många föräldrar som valde att inte svara på 

frågeformuläret vilket gör svarsfrekvensen svår att bedöma. Då antalet nyinskrivna barn i 

barnhälsovården var cirka 2600 år 2015 och antalet deltagare i undersökningen är endast 176 

finns funderingar varför inte fler svarade på frågeformuläret. 

 

Det hade varit intressant att studera skillnader mellan första- och flergångsföräldrar vad 

gäller erfarenheter av gruppverksamheten. Frågan som avsåg paritet var dock så formulerad 

att analys beroende på antal barn var svår att genomföra. Tidigare forskning visar att 

förstagångsföräldrar är i klar majoritet på gruppträffar både före och efter barnets födelse 

 

Slutsatser  

Deltagandet av föräldraträffar har minskat i landet och i Västernorrlands läns landsting har 

deltagandet sjunkit till 55-60 procent för kvinnor och för män till cirka 10 procent. 

Majoriteten av föräldrar som deltagit har en positiv erfarenhet av träffarna. En viktig faktor 

för att träffarna ska upplevas positivt är att barnsjuksköterskan är utbildad i handledning 

och att hon kan strukturera upp träffarna på ett tillfredställande sätt. Det måste också ges en 
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möjlighet till föräldrar att kunna påverka innehållet i träffarna. För att öka deltagandet är det 

viktigt att barnsjuksköterskan hittar sätt att locka föräldrar att delta och kanske redan på 

MVC undersöka vad föräldrarna förväntar sig av träffarna. En BVC-sjuksköterska som har 

en bra utbildning i gruppdynamik ger också bättre förutsättningar för att få igång 

diskussioner och bidra med ett öppet samtalsklimat. Då alla människor har olika 

erfarenheter i livet tar systemteorin upp hur viktigt det är att människor kan mötas utan 

föreställningar och antaganden om varandra, att möten känns fria och inte ordnade i teman 

som kan utesluta varandra.    

 

Framtida forskning 

Med denna undersökning kan det konstateras att mer forskning bör göras för att se vad som 

kan få föräldrar som inte deltar att bli intresserad och vilka förväntningar deltagare har på 

träffarna. Framförallt måste mer forskning om fäders tankar och önskningar göras för att öka 

deras engagemang.    
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