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Abstrakt 

 

 

Att leda föräldrastödsutbildningar ingår i distriktssköterskornas arbete inom barnhälsovården. 

Landstinget Västernorrland införde 2013 ett nytt föräldrastödsutbildningsprogram efter att en 

kartläggning visat att föräldrastödsutbildningarna såg mycket olika ut i länet. Syftet med 

studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att arbeta med materialet till det 

nya föräldrastödsutbildningsprogrammet som infördes 2013 i primärvården av Landstinget 

Västernorrland. Studien var en kvalitativ intervjustudie, insamlingen av data gjordes genom 

enskilda intervjuer som därefter analyserades med latent innehållsanalys med induktiv 

ansats. Resultatet visade att materialet var ett stöd i utformningen av 

föräldrastödsutbildningarna men även en variation i hur och av vad i materialet som 

användes. Distriktssköterskorna behöver mer utbildning i hur de kan använda materialet vid 

planeringen och genomförandet av föräldrastödsutbildningarna. Det finns även 

förbättringsmöjligheter i materialet, utifrån vad föräldrarna önskar och för att stärka 

distriktssköterskorna så de känner sig trygga i sin roll som gruppledare vid 

föräldrastödsutbildningarna. 

 

 

 

Nyckelord: 
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Abstract 

Parental education is a part of the district nurses´ work. Västernorrland County Council 

introduced a new program for parental education in 2013 after an survey revealed that 

parental education looked very different in the county. The aim of this study was to describe 

the district nurses' experiences of working with the material to the new parental education 

program that was introduced in 2013 in primary care by the County Council of 

Västernorrland. The study was a qualitative interview study, data collection was done 

through individual interviews and then analyzed by latent content analysis with an inductive 

approach. The results showed that the material was an aid in the design of the education 

programs, but there was also a variation in how and to what the material was used. District 

nurses need more training in how to use the material in the planning and implementation of 

parental education programs. There is also some need for improvement in the material, 

based on the parents' wishes, and to strengthen the district nurses so they feel secure in 

their role in leading parental education programs. 
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Bakgrund 

Den fysiska hälsan hos barn i Sverige är god men psykisk ohälsa, framför allt oro, 

trötthet, nedstämdhet och sömnbesvär ökar (Regeringskansliet, 2013, s.4). Forskning 

har visat att uppväxt i en hälsosam miljö främjar kognitiv och social utveckling samt 

mental och fysisk hälsa (Irwin, Siddiqi & Hertzman, 2008, s. 5; Kieling et al., 2011). 

Barnhälsovården i Sverige har under många år arbetat hälsofrämjande för att minska 

sjukdomar, dödlighet och funktionsnedsättningar hos barn (Lefévre, Lundqvist, 

Drevenhorn & Hallström, 2013). Arbetet inom barnhälsovården bör aktivt utformas 

för att stödja föräldrar i sin föräldraroll och därmed möjliggöra barnens rätt till en 

god fysisk och psykisk hälsa (Regeringskansliet, 2013, s.4). 

 

Föräldrastöd  

Regeringen definierar föräldrastöd som ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap om 

barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker 

föräldrars sociala nätverk” (Regeringskansliet, 2013, s. 11). Den skandinaviska 

modellen där distriktssköterskan utför både föräldrastöd och hälsokontroll verkar 

vara unik för Europa (Lefévre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2013).  

 På 70-talet erbjöds föräldrar att delta i föräldragrupper men hade föräldrarna behov 

av stöd i sin föräldraroll bestod stödet av individuell hjälp. Under 80-talet gjordes 

forskningsstudier med föräldrar i grupp. I studierna användes videor, rollspel samt 

reflektionsövningar för att lära föräldrarna om barns olika utvecklingsnivåer. Med 

studierna som bas togs en manual fram för att samma förhållningsätt skulle 

användas under träffarna med föräldrarna. Föräldrautbildning i grupp visade sig 

vara lika effektivt när det kom till att stödja föräldrarna i deras föräldraroll som det 

tidigare individuella stödet varit. Det var även kostnadseffektivt eftersom fler 

föräldrar kunde utbildas på en och samma gång. Preventiva utbildningsprogram 

med inriktning på föräldrastöd i grupp utvecklades framför allt i USA men även 

Australien och Kanada. Sedan 90-talet har även Sverige anammat denna 
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utbildningsform med stöd till föräldrar (Sylvan, 2012, s. 4-5). År 2009 inleddes ett 

nationellt utvecklingsarbete av det svenska föräldrastödet (Folkhälsomyndigheten, 

2013, s.6). Regeringen antog en nationell strategi för föräldrastöd som syftar till att 

främja hälsa hos barn och ungdomar. Strategins mål är att alla föräldrar skall 

erbjudas stöd i sin föräldraroll under barnets uppväxt. För att uppnå detta, behöver 

samverkan inom barnhälsovården utvecklas på lokal nivå gällande stöd till föräldrar. 

Ett föräldrastöd baserat på bl.a. barnkonventionen säkerställer att andelen barn som 

har goda relationer till sina föräldrar ökar samt förbättrar barns möjligheter till ett 

gott liv (Regeringskansliet, 2013, s 4-5). I dagsläget deltar endast cirka 40 % av alla 

föräldrar i Sverige i föräldrastödsutbildningar som anordnas av barnhälsovården 

(Lefévre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2014), trots att föräldrar har rätt enligt 

föräldraledighetslagen att vara ledig från sin anställning till dess att barnet fyller 8 år 

och därmed har möjlighet att vara med på föräldrastödsutbildningar anordnade av 

barnhälsovården (SFS, 1995:584).  

Barnhälsovårdens mål 

Barnhälsovårdens mål är att främja hälsa och utveckling hos barn, förebygga ohälsa 

samt tidigt initiera åtgärder om problem finns i barnets hälsa, utveckling eller 

uppväxtmiljö. För att nå dessa mål skall barnhälsovården genom tidiga insatser 

stödja barn och föräldrar för att på så sätt skapa gynnsamma förutsättningar till en 

allsidig utveckling hos barn. Alla barn i Sverige som är anslutna till barnhälsovården 

erbjuds hälsovägledning, hälsoövervakning och barnets föräldrar erbjuds 

föräldrastödsutbildning enligt ett lokalt eller regionalt fastställt program 

(Socialstyrelsen, 2014, s.17-19). Arbetet inom mödra- och barnhälsovården skall 

baseras på Barnkonventionens värderingar. De yrkesgrupper som arbetar med barn 

ska ha kunskap om barns rättigheter och använda den kunskapen i sitt arbete 

(Berglund, Fassi, Holmqvist, Nygren & Thor, 2015). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Författarnas teoretiska utgångspunkt är inspirerad av Barnkonventionen och 

Antonovsky med influenser från familjefokuserad omvårdnad (UNICEF, u.å.; 

Antonovsky, 2005, s. 1-271; Wright, Watson & Bell, 2002, s. 1-405). Enligt 

barnkonventionen har alla barn rätt till hälso- och sjukvård och konventionsstaterna 

skall säkerställa att föräldrar och barn får information och undervisning om 

barnhälsovård och näringslära. Barnkonventionen beskriver även föräldrars rätt att 

erhålla kunskap om barns rättigheter och de skall erbjudas stöd i sitt föräldraskap 

(Hammarberg, 2004, s.46). Ett barn föds till världen med olika kunskaper för att 

kunna skapa kontakt och närhet med sina föräldrar. Distriktssköterskans uppgift är 

att stödja föräldrarna till goda känslomässiga bindningar med sitt barn och därmed 

bidra till positiv utveckling hos barnet (Jfr. Antonovsky, 2005, s. 132-140). 

Distriktssköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet i en familj. Arbetet 

tillsammans med familjer ger distriktssköterskan en inblick och möjlighet att 

påverka, upptäcka och bidra till förändringar som minskar ohälsa och stärker 

engagemanget inom familjen. Vid den kliniska omvårdnaden av familjen skall 

distriktssköterskan inta en icke hierarkisk roll, inte försöka förändra föräldern, 

uppmuntra till goda stödjande samtal och bjuda in föräldrarna till reflektion kring 

deras egna ansvar i familjens relation till varandra (Jfr. Wright, Watson & Bell, 2002, 

s. 105-108).      

Distriktssköterskans uppdrag 

Barnhälsovårdens arbete utgår från ett folkhälsoperspektiv och distriktssköterskan 

har en nyckelroll i detta då hen är den som till största del utför det arbete som hör 

barnhälsovården till. För att på bästa sätt främja barnets och familjens hälsa behöver 

distriktssköterskan ha kunskap, kompetens samt en förmåga till helhetssyn 

(Berglund, Fassi, Holmqvist, Nygren & Thor, 2015). Att främja hälsa kan även 

beskrivas som ett salutogent perspektiv, där fokus ligger på de faktorer som bidrar 

till att främja hälsa istället för de som orsakar ohälsa (Antonovsky, 2005, s. 31). 

Föräldrastödsutbildningar är också en viktig arbetsuppgift för distriktssköterskan, 
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rollen som gruppledare kan vara både utmanande och krävande men även rolig och 

utvecklande. Hur väl distriktssköterskan tar sig an denna uppgift beror till viss del 

på hens eget intresse i ämnet, men för att kunna vara en god gruppledare som leder 

och guidar föräldrarna i föräldrastödsgrupperna behövs utbildning och fortbildning. 

En god gruppledare anlägger ingen ton av att vara expert utan lyfter frågor, leder 

diskussioner, låter föräldrarna bidra till deras egen möjlighet till inlärning och skapar 

på så sätt reflektioner även utanför grupperna (Ahldén, Göransson, Josefsson & 

Alehagen, 2008; Lefévre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2013; Nolan, 2009). 

För att uppnå detta behövs ledarskapsfärdigheter, pedagogiska färdigheter och 

kunskaper inom gruppdynamik (Andersson, Christensson & Hildingsson, 2012).  

 

Föräldrastödet i Västernorrland 

Landstinget Västernorrland införde i januari 2013 ett nytt föräldrastödsprogram. En 

kartläggning av de föräldrastödsutbildningar som gavs i länet visade stora 

variationer gällande innehåll, antal träffar m.m. (E-L. Östholm, personlig 

kommunikation, 7 september 2015). Det fanns även ett uttalat behov av fortbildning 

av personalen som arbetade i verksamheten. Således initierades ett 

fortbildningsprogram av mödrahälsovården i länet tillsammans med länssamrådet 

för barnhälsovården. Fortbildningen av verksamheterna pågick mellan 2010-2012 och 

syftade till att skapa en gemensam struktur för föräldrastödsutbildning i 

Västernorrland samt ge personalen fördjupade kunskaper i teori, metod och innehåll. 

Satsningen resulterade i en modell för föräldrastödsutbildning med ramar och 

struktur kring den generella föräldrastödsutbildningen i grupp för 

mödrahälsovården och barnhälsovården i Västernorrland. Modellen utarbetades av 

barnmorskor, distriktssköterskor, vårdutvecklarna inom mödra- och barnhälsovård 

samt föräldra- och barnhälsovårdspsykolog. Materialet granskades av länets 

mödrahälsovårdsöverläkare och barnhälsovårdsöverläkare innan det 

implementerades i verksamheterna (Landstinget Västernorrland, u.å., s. 4-5).  
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Problemformulering 

Leda föräldrastödsutbildningar är en utmaning och distriktsköterskor inom 

barnhälsovården behöver utbildning och erfarenhet i området för att känna sig 

trygga (Ahldén, Göransson, Josefsson & Alehagen, 2008; Åhman, 2008; Andersson, 

Christensson & Hildingsson, 2012). Forskning har visat att vetenskapligt prövade 

föräldrastödsutbildningar har positiva effekter på föräldrar och deras förmågor att 

hantera och tolka barns signaler. Därför är det viktigt att föräldrastödsutbildningar 

som anordnas av barnhälsovården i Sverige ska vara evidensbaserade och anpassade 

till svensk kontext (Regeringskansliet, 2013, s.18). År 2013 infördes ett nytt 

föräldrastödsprogram i primärvården i Landstinget Västernorrland. För att öka 

kunskapen och förståelsen om hur distriktssköterskorna upplever att arbeta med det 

nya föräldrastödsprogrammet syftar denna studie till att beskriva detta.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att arbeta 

med materialet i det nya föräldrastödsprogrammet som infördes 2013 i Landstinget 

Västernorrland. 

Metod 

En kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2012, s.505) med induktiv ansats 

användes som design i utformningen av studien för att beskriva och identifiera 

likheter och skillnader i textinnehåll (Elo & Kyngäs, 2008), för att sedan skapa 

kategorier, underkategorier och koder kring distriktssköterskornas upplevelser (Jfr. 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 160-162; Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval 

 Ett konsekutivt urval gjordes med hjälp av vårdutvecklare inom barnhälsovården 

för att uppnå maximal variation i distriktssköterskornas upplevelser av att arbeta 

med föräldrastödsmaterialet (Jfr. Polit & Beck, 2012, s.517). Vid rekryteringen av 

deltagare eftersträvades även variation avseende geografisk spridning över hela 

Västernorrlands län, distriktssköterskorna arbetade på privat och landstingsdrivna 
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vård-/hälso- och familjecentraler.  Av hänsyn till författarnas tidsram för studien 

tillfrågades tio distriktssköterskor om att delta i studien, varav åtta tackade ja. Två 

tackade nej med hänvisning till tidsbrist. Samtliga deltagare i studien var kvinnor. 

Genomförande 

Studien genomfördes vid hälso- och vårdcentraler på uppdrag av vårdutvecklare 

inom barnhälsovården i Västernorrlands läns landsting som en del i en utvärdering 

av det nya föräldrastödsprogrammet som infördes 2013. Ett brev skickades ut via e-

post från vårdutvecklaren till berörda verksamhetschefer med en förfrågan om 

tillåtelse att rekrytera distriktssköterskor till studien. Distriktssköterskorna 

kontaktades via mail samt ett uppföljande telefonsamtal för information om studien. 

Distriktssköterskorna som inkluderades i studien arbetade aktivt med 

föräldrastödsutbildning. Datainsamlingen genomfördes under september och 

oktober 2015. En av dessa var en pilotintervju som författarna valde att inkludera i 

studien (Jfr. Polit & beck , 2012, s. 541). Pilotintervjun genomfördes för att testa 

frågornas relevans men också för att testa intervjuteknik, inspelningsteknik samt för 

att ta reda på om längden på intervjuerna var lämplig i förhållande till författarnas 

tidsplan (Danielson, 2012, s. 169). 

Intervjuer 

För att på bästa sätt fånga distriktssköterskornas upplevelser användes 

semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012, s. 537) med öppna frågor. 

Intervjuerna genomfördes med en i förhand konstruerad intervjuguide (Bilaga 1; 

Patton, 2015, s. 250-254). För att skapa en god och avslappnad samtalsmiljö använde 

sig författarna av öppningsfrågor där distriktssköterskan fick beskriva sitt arbete. 

Detta i sin tur resulterade en bra samtalston under hela intervjun. Avslutande frågor 

användes för att erbjuda distriktssköterskorna att berätta om det var något de ville 

tillägga (Jfr. Polit & Beck, 2012, s. 542-543; Kvale & Brinkmann, 2009, s.144).  Längden 

på intervjuerna var mellan 30 och 50 minuter, de spelades in med hjälp av 

författarnas mobiltelefoner och skrevs sedan ut ordagrant med manifest design (Jfr. 
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Elo & Kyngäs, 2008). Samma författare var alltid ledande under intervjuerna och den 

andra hade en mer passiv, lyssnande roll men gjorde korta inlägg om behovet av att 

fördjupa någon fråga fanns.  

Etiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till 

att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

Enligt Polit & Beck (2012, s. 152-156) skall den som genomför en studie där 

människor deltar se till att deltagarna inte utsätts för onödiga risker eller annat 

obehag. Deltagarna informerades i enlighet med 16 § (SFS 2003:460) om syftet med 

studien, att deltagandet var frivilligt samt att deltagaren hade rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan. Författarna försökte under hela arbetet ha etiska principer i 

beaktande, eftersom distriktssköterskorna som arbetar inom barnhälsovård är en 

liten grupp och rädslan av att bli igenkänd i resultatet kan verka hämmande på 

intervjupersonen (Jfr. World Medical Association, 2014). 

Innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysprocessen genomfördes i flera steg enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Alla intervjuer lästes i sin helhet av båda författarna, därefter 

diskuterades intervjuernas huvudsakliga innehåll. Författarna arbetade fram 

meningsenheter som var relevanta mot syftet. Dessa kondenserades, abstraherades 

och benämndes med en kod. Kondenseringen och kodningen av intervjuerna gjordes 

av författarna tillsammans, för att försäkra sig om att kodningen stämde med 

meningsenhetens kontext. Koderna jämfördes mot den ursprungliga texten och det 

kontrollerades att alla koder placerats rätt. Av koderna skapades 11 underkategorier 

som fördes samman till 4 kategorier (Jfr. Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 

165).  
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Tabell 1. Exempel på analys processen från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Styrkan med 
materialet är att det 
bygger på FNs 
barnkonvention… 
lika rättigheter om 
du är liten eller 
stor… det tycker 
jag är styrkan i 
materialet att små 
barn också har 
känslor precis som 
vi vuxna och att 
man förstår det… 

Styrka att 
materialet bygger 
på 
barnkonventionen
, allas lika värde, 
små barn har 
också känslor 

Styrkan i 
materialet att 
det bygger på 
barn-
konventionen 

Materialets styrkor Upplevelser av 
möjligheter med 
materialet 

 

Resultat 

Vid analysen av intervjumaterialet framkom 4 kategorier och 11 underkategorier, 

vilka är presenterade i tabell 2. Kategorier, underkategorier och koder förklaras 

närmare i löpande text under resultatet. Citat från de transkriberade intervjuerna 

används för att förtydliga distriktssköterskornas upplevelser av 

föräldrastödsmaterialet.  

Tabell 2. Författarnas reflektioner kring föräldrastödsmaterialet: Kategorier och 

underkategorier 

Underkategori Kategori 

Finna stöd i materialet Upplevelser av möjligheter med materialet 
 Känslan av flexibilitet och struktur 

Materialets styrkor 

Föräldrar en central roll 

Utforma en attraktiv inbjudan Betydelsen av att bjuda in 

Svårt att konkretisera materialet Upplevelser av svårigheter med materialet 
 

Svårt med upplägget 

Brister i materialet 

Samtalsledare Upplevelser av att vara gruppledare  
 

Känna sig otrygg 

Avsaknad av tid och kompetensutveckling 
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Upplevelser av möjligheter med materialet 

Finna stöd i materialet 

De flesta distriktssköterskorna upplevde materialet som ett stöd i utformningen av 

föräldrastödsutbildningarna då materialet är anpassat efter barnens ålder och följer 

en naturlig ordning som ger möjlighet till strukturerat upplägg. 

” Ja, alltså det är ju jättebra just det är att man tar olika delar av materialet …. Det 
kommer ju liksom i tidsperioder, just det här med olycksfall …. Vad kan de riva ner, att 
man uppmärksammar föräldrarna på just det här att ligga steget före.” (Intervju 7) 

Materialet är ett bra koncept som ger kunskap om vad som är viktigt och relevant att 

ta upp i föräldrastödsutbildningen.  

”… det finns en given struktur, vad är det som ska vara med, vad ska det innehålla. Vad 
har man för önskemål om att det ska finnas för ämnen som man kan ta upp liksom 
under, ja, föräldrautbildningen. Det tycker jag är det bästa, att det finns liksom, ja, vad 
det ska innehålla och en struktur …. Så står det ju förslag på hur man kan lägga upp 
det och sånt där, de tycker jag är bra.” (Intervju 4) 

En distriktssköterska berömde filmen om anknytning, hon upplevde den bra och 

användbar. Materialet sågs som informationsrikt och väldigt matnyttigt särskilt som 

nyanställd då kunskap och erfarenhet ännu saknas.  

Känslan av flexibilitet och struktur 

Några distriktssköterskor påtalade möjligheten att med hjälp av materialet anpassa 

utbildningen efter föräldrarnas önskemål. En distriktssköterska anordnade speciella 

föräldrastödsutbildningar för multinationella föräldrar och använde babymassagen 

som utgångspunkt där fokus på samspelet och anknytningen mellan förälder och 

barn stod i centrum.  

”…Det är bra exempel på vad man kan ta upp på föräldrastödsutbildningen. Sedan kan 
de ha egna förslag också, och önskemål om vad de vill ta upp … jag har skrivit ut varje 
tillfälle och sen så har jag gjort mitt eget upplägg utifrån det som redan finns så att säga 
…. Och utvecklar liksom en egen struktur, ja, ett eget stuk… (Intervju 4) 

Distriktssköterskorna upplevde en frihet i möjligheten att blanda teman med 

föräldrarnas egna frågor och funderingar, det gav en känsla av att 

föräldrastödsutbildningen inte blev så styrd. 
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Materialets styrkor 

Användbara bilder fanns vara en av styrkorna i materialet, ”bland det bästa vi fått” 

som en distriktsköterska uttryckte sig. En annan styrka i materialet är 

barnkonventionen och barns rättigheter, allas lika värde samt det positiva samspelet 

mellan barn och föräldrar och hur viktigt det är för barnets utveckling. 

Distriktssköterskorna upplevde att föräldrastödet utvecklats mot mer fokus på 

samspel och respekt för barnen. 

”…och vad som har hänt sedan man började jobba, ja från början hade man ju det här 
med kost, vad dom ska äta och hur ofta man ska amma och hur man byter blöjor och 
hur man ska bada …. att det nu bygger på FNs barnkonvention .… allas lika rättigheter 
om du är liten eller stor så har du samma rättigheter, ja, rätt att bli bemöt med respekt.” 
(intervju 5) 

Föräldrar en central roll 

Distriktssköterskorna belyste även att det var föräldrarna som stod i fokus under 

föräldrastödsutbildningen och deras önskemål styrde mycket av det som togs upp 

under föräldrastödsutbildningen.  

”Alltså, jag låter ju fortfarande föräldrarna få styra. Vid första träffen brukar jag alltid 
fråga vad de vill och de brukar få skriva på post-it lappar vad det är de önskar av de här 
föräldragrupperna …. för de mesta har de inte så mycket önskning, jo, lära känna 
andra, barnolycksfall …. men skulle det va så, då bjuder jag in och då ser vi till att vi har 
ett tema som handlar om det… (Intervju 8) 

Föräldrarnas önskemål är viktiga och att det finns en vilja hos distriktssköterskorna 

att tillfredsställa deras önskningar och behov. Materialet ansågs vara en 

informationsrik bas och föräldrastödsutbildningen kunde utformas utifrån 

föräldrarnas önskemål. Föräldrastödsgrupperna ansågs vara en möjlighet för 

föräldrar att träffa andra föräldrar i samma situation med samma frågor och 

funderingar samt en möjlighet för föräldrar att knyta nya sociala kontakter.  

Betydelsen av att bjuda in 

Utforma en attraktiv inbjudan 

Gemensamt för alla distriktssköterskor var att det fanns en vilja att utforma en 

attraktiv inbjudan som skulle öka andelen deltagande föräldrar i 

föräldrastödsutbildningarna. Distriktssköterskorna använde sig av olika strategier 
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för att uppnå det syftet, några använde den förtyckta inbjudan i materialet men tog 

bort teman för att föräldrarna inte skulle välja bort vissa träffar. 

”Vi tycker det är mycket bättre utan teman, därför att föräldrarna kan välja bort vissa 
delar om de till exempel ser att nu ska vi prata om jämställt föräldraskap och 
parrelationer, då väljer de bort den för att de tycker att det är obehagligt att prata om…” 
(Intervju 1) 

En distriktssköterska ringde alltid till föräldrarna för det kändes mer personligt. En 

annan distriktssköterska bjöd alltid in föräldrarna vid första hembesöket då 

upplevelsen varit att det ibland var svårt att få ut inbjudan per post då familjen inte 

bodde på den adress den var listad på. Vid hembesöket var det bra att informera 

föräldrarna om vad föräldrastödsutbildningen innebar, speciellt i de fall där 

föräldrarna inte hade svenska som modersmål. En annan distriktssköterska tyckte att 

inbjudan som fanns i materialet var bra och använde sig av den. 

Upplevelser av svårigheter med materialet 

Svårt att konkretisera materialet 

Barnkonventionen är svår och stor, ett tungt stycke i föräldrastödsmaterialet som 

distriktssköterskorna tycker är svårt att konkretisera och använda sig av i 

föräldrastödsutbildningen. Distriktsköterskorna upplevde också en svårighet att 

prata om temat jämställt föräldraskap. En distriktsköterska pratade om svårigheten 

när en grupp har en eller flera föräldrar som är ensamstående.  

”Vi har ju väldigt många ensamstående föräldrar, där det inte finns någon pappa, då är 
det jättejobbigt att sitta och prata om just delat föräldraskap, parrelationer …. det kan ju 

vara lite känsligt ämne på så sätt.” (Intervju 1) 

En distriktssköterska ansåg att det inte är jämställt då papporna ofta inte är med vid 

föräldrastödsutbildningarna och kände då att det var svårt att lyfta temat på ett bra 

sätt i grupp utan att det skulle bli obekvämt för någon av föräldrarna i gruppen.  

Svårt med upplägget 

Flera distriktssköterskor upplevde svårigheter att varva spädbarnsmassage med 

teman, speciellt om de skall följa materialets upplägg om en timmes 

spädbarnsmassage.  
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”…jag tyckte att det var svårt att ha både spädbarnsmassage och teman .… de fem 
första gångerna har jag spädbarnsmassage och sen tar jag upp lite frågor utifrån det 
här föräldrastödet .… sen bryter vi när barnen börjar bli trötta för då är det ingen idé att 
fortsätta ändå, för då blir det mycket ljud och sådär. De tre sista gångerna då har jag 
tyngre teman…” (Intervju 4) 

De flesta distriktssköterskorna blandade massage med teman då de upplevde att 

barnen inte orkade en timmes massage och att det då blev ett bättre flyt i 

föräldrastödsutbildningen.  

Brister i materialet 

Distriktssköterskorna pratade även om föräldrars önskemål om utbildning i Hjärt- 

lungräddning (HLR) och några av dem anordnar riktig utbildning i HLR enligt 

föräldrarnas önskemål.  

”…det är ju det föräldrarna efterfrågar mest och det är definitivt något som saknas i 
materialet. Det borde ingå hos alla, att kunna rädda sitt barns liv, eller någon annans.” 

(Intervju 6) 

”Vi har ju även stop i halsen för det ingår väll egentligen inte i det här materialet men vi 
tycker att det är bra och föräldrarna tycker att det är bra…” (Intervju 2) 

Några av distriktssköterskorna tyckte det var viktigt att föräldrarna får utbildning i 

HLR trots att det inte fanns med i materialet i föräldrastödsutbildningen, medan 

några tyckte det var bra att de inte var ett tvång då de upplevde brist på och 

utbildning i området. Några distriktssköterskor upplevde användandet av 

extramaterialet svårt, speciellt bilderna, då diskussionerna kring dessa varit svåra att 

få ingång och att det mest resulterat i fniss i gruppen. En distriktssköterska upplevde 

numreringen på träffarna ologisk, då de börjar med nummer sex istället för ett. 

Distriktssköterskorna önskade även en film om vardagsinfektioner att använda i 

slutet av föräldrastödsutbildningen när det börjar närma sig inskolning på förskola. 

En distriktssköterska önskade uppdaterade filmer i extramaterialet då många av dem 

är gamla. 

”Det som är dåligt är filmer tycker jag, det är ju gamla filmer som vi har… jag tycker 
ändå att det är bra att se en film och att man pratar och att man gör något praktiskt, då 
sitter det liksom bättre, informationen som man fått .… i många av filmerna är det bra 
budskap i dem men dom ser ju lite gamla ut då… .” (Intervju 2) 
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Upplevelser av att vara gruppledare 

Samtalsledare 

Distriktssköterskorna betonade svårigheten i att vara en samtalsledare, ibland 

behöver gruppen ledas framåt av distriktssköterskan i sina diskussioner.  

”En del grupper där blir det ju väldiga diskussioner .… medan andra grupper är väldigt 
tysta och då får man försöka driva det framåt själv. Det här med gruppdynamik är inte 
det allra lättaste.” (Intervju 7) 

Rollen som samtalsledare skapade en känsla av otrygghet och utsatthet hos några av 

distriktssköterskorna och de hade önskemål om utbildning i gruppledarskap. 

Trygghet i att leda föräldragrupp ansåg de flesta av distriktssköterskorna kommer 

med erfarenhet och antal genomförda föräldrastödsgrupper.  

”…det här med föräldragrupper jag känner mig aldrig klar med det .… varje grupp är så 
olika .… jag och kollegan känner att det är något som vi behöver förkovra oss på… 
känslan av att vara förälder, jamen vad innebär det där då?” (Intervju 5) 

Känna sig otrygg 

En distriktssköterska som arbetat länge berättade att hennes erfarenhet hjälpte henne 

välja ut det som var viktigt och betydelsefullt ur materialet och använda det under 

föräldrastödsutbildningarna. Distriktssköterskorna upplevde att det var 

tidskrävande att sätta sig in i materialet och de saknade utbildning i området 

föräldrastöd, vilket resulterade i en känsla av att inte kunna tillgodose föräldrars 

önskemål och förfrågningar som uppstod under föräldrastödsutbildningen.  

”…det är svårt att ha föräldragrupper, jättesvårt. Ehh… man är rätt så utsatt och 
förväntningarna kan vara rätt hög, även fast man försöker dämpa dem …. man kan 
behöva någon att bolla med, det man har varit med om i ett rum. Men den tiden att få 

bolla med nån finns inte.” (intervju 8) 

Avsaknad av tid och kompetensutveckling 

Distriktssköterskorna berättade även om ett pressat tidsschema vilket resulterade i 

en känsla av tidsbrist, de hann inte förbereda sig så som de önskade inför 

föräldrastödsutbildningarna. De saknade även tid för reflektion med andra kollegor. 

”…så är det den här frustrationen, att tiden räcker inte till för de här grupperna…” 
(Intervju 1) 

”När vi gick igenom de här materialet så kändes det övermäktigt …. det kändes jätte-, 
jättestort” (Intervju 6) 
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”Det är en jätte stor utmaning att hålla föräldragrupp …. Man behöver utbildning och 

uppfräschning” (Intervju 4) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En studies trovärdighet är ett av de viktigaste målen med kvalitativ forskning och för 

att säkerställa detta finns fyra kriterier; giltighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s. 175, 584).  Kvalitativa studiers giltighet stärks 

när resultatet överensstämmer med de koder och kategorier som framkommit under 

analysen. En noggrant beskriven analysprocess samt användandet av citat från 

intervjuer ger läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten i de tolkningar som gjorts. 

Hur urvalet av deltagare gått till är också viktigt för giltigheten, då kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att beskriva variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008, s. 169-170). Bekräftelsebarhet avser fastställa att resultatet representerar den 

information deltagarna bidragit med och att tolkningen av denna inte är påhittad av 

frågeställaren. En studies bekräftelsebarhet stärks när resultaten beskriver det 

deltagarna berättat och inte färgats av författarens fördomar, motivation eller 

perspektiv. Pålitlighet innebär att resultatet av studien skulle bli detsamma om 

undersökningen upprepades under samma eller liknande förhållanden. 

Överförbarhet syftar till hur pass mycket en studie kan överföras till andra 

situationer eller grupper. Det är författarens ansvar att tillhandahålla tillräckligt 

mycket information om studiens genomförande så att läsaren själv kan avgöra om 

resultatet är överförbart till andra sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser i sitt arbete 

med det nya föräldrastödsmaterialet, av den anledningen valde författarna metoden 

kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket är ett lämpligt anförande när text skall 

tolkas (Jfr. Graneheim & Lundman, 2004) . Tio distriktssköterskor erbjöds att delta i 

studien men två avstod, vilket resulterade i åtta deltagare. Deltagarantalet kan ses 

som en begränsning och det är svårt att med säkerhet veta att dessa åtta är 
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representativa för alla distriktssköterskor i länet. De två distriktssköterskorna som 

avböjde med hänvisning till tidsbrist hade kunnat vara av betydelse, då det kan vara 

de distriktssköterskor som deltog som också var de mest positiva till materialet. Att 

studien genomfördes som en del i en utvärdering tillsammans med Landstinget 

Västernorrland kan vara en styrka då och vård- & hälsocentralerna kan tänkas tycka 

det är svårare att tacka nej till sin huvudman än till två studenter. Den geografiska 

spridning studien hade över hela Västernorrlands län, kan antas ha gett en god 

beskrivning av fenomenet. Distriktssköterskorna arbetade på både privata och 

landstingsdrivna vård-/hälso- och familjecentraler. En svaghet i studien kan vara att 

det endast var kvinnor som deltog i denna studie men detta var något som 

författarna inte kunde påverka då det endast var kvinnor som arbetade på länets 

barnavårdscentraler.  Studiens giltighet har stärkts dels då författarna testade sin 

intervjuguide innan den sattes i bruk och dels genom att tillvägagångssättet av 

intervjuerna alltid var detsamma. Intervjuerna genomfördes i en lugn och 

avslappnad miljö och det var alltid samma författare som var ledande, medan den 

andra författaren hade en mer passiv roll men kunde fördjupa någon fråga om 

behovet fanns. Intervjuernas längd kan dock vara en svaghet då de endast var mellan 

30 och 50 minuter långa vilket innebär att både information och upplevelser kan ha 

gått förlorat. Intervjuerna transkriberades av författarna var för sig men analysen av 

materialet gjordes gemensamt, vilket är en styrka för studien då författarna har 

möjlighet att under analysprocessens gång diskutera olika möjligheter till tolkning 

och nivåer av abstraktion, vilket gör koder och kategorier mer konsekventa. 

Giltigheten i resultatredovisningen stärks genom användandet av citat. Citaten är 

numrerade för att på ett konfidentiellt sätt refereras till en enskild distriktssköterska.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av arbetet med 

materialet till det nya föräldrastödsprogrammet som infördes 2013 i primärvården av 

Landstinget Västernorrland. Studien genomfördes för att skapa en förståelse kring 
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distriktssköterskornas möjligheter och svårigheter i arbetet materialet, samt 

tydliggöra hur utvecklingen kan fortskrida med framtida forskning. 

Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier. Huvudresultatet beskrev att 

materialet var ett stöd i utformningen av föräldrastödsutbildningen, en grund att stå 

på med möjlighet till individuella variationer utifrån tidigare kunskap och erfarenhet. 

I resultatet framkommer även en otrygghet i distriktsköterskornas roll som 

gruppledare, svårigheter att konkretisera materialet samt tidsbrist. Resultatet visade 

även en variation mellan distriktsköterskorna utifrån erfarenhet och arbetssätt. 

Resultatet belyser skillnader hur materialet används samt distriktsköterskornas 

upplevelser av möjligheter och svårigheter.  

I denna studie framkom att distriktssköterskor upplevde materialet till 

föräldrastödsutbildningen som flexibelt och ett stöd för att skapa struktur. 

Distriktssköterskorna anpassade informationen i materialet efter föräldrarnas 

önskemål och efter verksamhetens mål. Känslan av att ha lyckats skapa en bra 

föräldrastödsutbildning gav distriktssköterskorna tillfredsställelse i deras arbete. 

Antonovsky (2005) menar att en person behöver begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att uppnå känslan av sammanhang (s. 42-46). Det kan jämföras 

med distriktssköterskornas möjlighet att ge god och bra information via 

föräldrastödsmaterialet, att utifrån materialet och de resurser som finns till 

förfogande utveckla en egen struktur och använda materialet som ett stöd i 

utformningen av föräldrastödsutbildningen, och att skapa en meningsfull och 

utvecklande utbildning för föräldrarna. Distriktssköterskorna upplevde det positivt 

att materialet följde en logisk ordning i förhållande till barnets utveckling och ålder, 

vilket underlättade vid planeringen av föräldrastödsutbildningarna.  

En distriktsköterska beskrev den positiva förändringen i materialet nu när 

barnkonventionen står mer i fokus. Det var flera distriktssköterskor som tyckte att 

barnkonventionen var svår att anpassa till föräldrastödsgruppen, hur informationen 

skulle omvandlas till praktiskt användande. Barnkonventionen bygger på barns 
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mänskliga rättigheter, den är ett rättsligt bindande avtal som säger att barn är 

individer med rättigheter och inte en förälders eller någon annan vuxens ägodel. 

Föräldrastödsutbildningen genomsyras av barnets rättigheter. Genom stöttning och 

genom att hjälpa föräldrar i deras föräldraroll säkrar vi en god, trygg och säker miljö 

för barnen under uppväxten (Jfr. UNICEF, u.å.). Skillnaden i hur 

distriktssköterskorna upplevde barnkonventionen tror författarna beror på 

skillnaden i distriktssköterskornas erfarenhet, tid och möjlighet att fördjupa sig i 

materialet. Distriktssköterskan som beskrivs ovan hade bildat ett eget koncept där 

fokus låg hos det nyfödda barnet. Att stimulera, stötta och uppmuntra föräldrar till 

fokus på det lilla barnet samt reflektera över sin egen barndom, vilka positiva 

minnen föräldrarna bär med sig förtydligar barnets rättigheter och den vuxnes 

ansvar för barnet. För att lyckas bedriva en god familjefokuserad omvårdnad skall 

distriktssköterskan inta en roll som icke förändringsagent, det vill säga inte ha en 

nedlåtande syn på föräldrarna, inte ha ett hierarkiskt förhållningssätt, bjuda in till 

reflektion, utveckla terapeutiska samtal tillsammans med föräldrarna. Hen ska också 

vara öppen och inte låsa sig för ett specifikt resultat samt ha en förståelse för att båda 

parter tillsammans förändras genom sin interaktion (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 

134-147). Författarna anser att det är viktigt att se hela familjen och arbeta 

familjefokuserat samt att stöd och hjälp till föräldrar leder till en trygg uppväxtmiljö 

för barnet. 

Distriktssköterskorna strävade efter att föräldrastödsutbildningarna inte skulle 

upplevas så styrda och valde därför att väva in de teman som finns i materialet 

samtidigt som föräldrarna utbildades i babymassage. Detta gjordes för en mjukare 

känsla av föräldrastödet. I dag används spädbarnsmassage i primärvården för 

främjandet av ett positiv samspel mellan barn och förälder, massagen skall även 

verka stressreducerande för spädbarn. Forskning visar på en positiv effekt av 

massagen hos högriskgrupper så som socialt utsatta föräldrar där tidig insats kan 
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hjälpa till att främja samspelet och minska risken för anknytningsproblematik 

(Bennett, Underdown & Barlow, 2013).    

Distriktssköterskan strävade efter ett öppet klimat under 

föräldrastödsutbildningarna, en inbjudande känsla där föräldrarna kunde ställa 

frågor och framföra funderingar. Föräldraskapet är världsomvälvande och det finns 

behov av social stöttning och professionell hjälp för att klara av denna utmaning. Det 

är viktigt att distriktssköterskan stöttar föräldrar i deras roll för att de ska ges 

möjligheten att utvecklas i sitt föräldraskap (Jfr. Ekström &Thorstensson, 2015). 

Distriktsköterskan bör använda sig av ett undersökande arbetssätt, där öppna frågor 

får styra föräldrarna i diskussionerna. Detta för att skapa en väl fungerande grupp 

med föräldrar som vågar ställa frågor och lyfta funderingar och på så vis blir hjälpta 

till ett tryggt föräldraskap (Forslund-Frykedal & Rosander, 2015). 

Distriktssköterskorna berättade om en otrygghet kring sin egen roll som 

samtalsledare vid föräldrastödsutbildningarna och efterfrågade 

kompetensutveckling. Forskning visar att det kan vara svårt att överge sin roll som 

expert och låta föräldrarna styra och utveckla diskussionerna vid 

föräldrastödsutbildningar. Att lämna sin roll som expert skapar otrygghet och för att 

kunna klara av detta på ett bra sätt behövs ledarskapsfärdigheter samt kunskap om 

gruppdynamik och pedagogik (Forslund-Frykedal & Rosander, 2015). Tidigare 

forskning visar på liknande resultat som i denna studie, distriktssköterskor känner 

sig obekväma i sin roll som gruppledare och det beror oftast på en känsla av för lite 

kunskap i de ämnen som diskuteras vid föräldrastödsutbildningarna, samt högt 

ställda krav på sig själv och en vilja att leva upp till föräldrarnas förväntningar (Jfr. 

Forslund-Frykedal, Rosander, Berlin & Barimani, 2015). Att ha höga förväntningar på 

sig själv är inte ovanligt som distriktssköterska. Distriktssköterskors och föräldrars 

uppfattning kring distriktssköterskors professionella omvårdnad skiljer sig åt. 

Föräldrar beskriver distriktssköterskans bemötande och omhändertagande positivt 
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medan distriktssköterskan skattar sig själv lägre och ger en mer negativ bild av sig 

själv (Smoleń & Ksykiewicz-Dorota, 2015). 

Två distriktsköterskor tycker det är svårt att använda bilderna i extramaterialet 

medan en annan distriktssköterska uttrycker att ”det är bland det bästa vi fått”. 

Mycket tyder på att distriktssköterskorna utifrån egna erfarenheter och upplevelser 

får olika känslor för materialet. Det fanns en stor önskan hos föräldrar om utbildning 

i HLR vilket idag inte ingår i föräldrastödsutbildningen. Forskning visar att 

hjärtstopp på barn initialt oftast beror på syrebrist som i sin tur leder till hjärtstopp 

om det inte åtgärdas tidigt med hjälp av inblåsningar. Kunskap i HLR leder till 

trygghet, kan minska lidande, smärta och bokstavligen rädda någons liv. Tidig insats 

är viktig och efter 15 minuter utan HLR är döden nästan oundviklig (Jfr. HLR-rådet, 

2015). Att föra in HLR i föräldrastödsutbildningen anser författarna till studien vara 

en av de största förbättringsmöjligheterna då både distriktssköterskor och föräldrar 

efterfrågat detta i föräldrastödsutbildningen. Några av distriktssköterskorna har 

redan HLR i sin föräldrastödsutbildning i enlighet med föräldrars förfrågningar och 

önskemål.  

Slutsats och vidare forskning 

Studien genomfördes för att belysa distriktssköterskornas upplevelser av det nya 

föräldrastödsmaterialet som används i det dagliga arbetet inom barnhälsovården i 

Västernorrland. Studien beskriver distriktssköterskornas upplevelser kring arbetet 

med materialet och tydliggör möjligheter och svårigheter. Distriktssköterskorna 

beskriver ett gediget material att använda i föräldrastödsutbildningen, att de väljer ut 

det som är mest relevant utifrån kunskap och erfarenhet och sätter ihop en egen 

föräldrastödsutbildning. Författarna tror att detta i sin tur leda till skillnader runt om 

i länet och föräldrastödsutbildningarna torde se olika ut beroende på vilken hälso-/ 

vårdcentral man tillhör.  
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Denna studie är inriktad på distriktssköterskors upplevelser av 

föräldrastödsmaterialet, men det vore även intressant att ta del av föräldrarnas 

upplevelser kring föräldrastödgrupperna. Fortsatt utvärdering, förändring och 

utbildning i föräldrastödsmaterialet vore önskvärt för att tydliggöra och förbättra 

arbetet för distriktsköterskorna.  
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Bilaga 1 

 

 

Förfrågan att medverka i en intervjustudie avseende BHV-sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med föräldrastödsmaterialet.  

Studie kommer vara en del i utvärderingen av föräldrastödsprogrammet som infördes 2013 i 

primärvården i Västernorrland.  

För att utvärdera föräldrastödet frågar vi Dig som BHV-sjuksköterska inom barnhälsovården om Du är 

intresserad av att delta i en intervju? Där syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta med föräldrastöd. 

Studien genomförs med individuella intervjuer med öppna frågor. Studien kommer att spelas in och 

beräknas ta ca 30-40 minuter att genomföra. Vi planerar att genomföra intervjuerna under 38-41. 

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 Malin Rising-Holmström vid Mittuniversitetet 

och utgör ett vetenskapligt arbete på Magisternivå. Vi samarbetar med Eva-Lena Östlund vid 

Landstinget Västernorrland. Utvärderingen är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget 

Västernorrland och avdelningen för omvårdnad vid Mittuniversitetet. 

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

 

Vänligen 

Erika Backberg   Annie Skimmermo 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

erika.backberg@student.miun.se  annie.skimmermo@student.miun.se  

070-2708523    070-2743127 

 

 

Vi kommer att ringa upp dig som är tillfrågad för att boka in tid och plats för intervjun. 

mailto:erika.backberg@student.miun.se
mailto:annie.skimmermo@student.miun.se
http://www.miun.se/


 
 

Bilaga 2: 

Intervjuguide   

Öppningsfrågor 

- Berätta om ditt arbete?  

- Hur länge har du arbetat på BVC?  

- Utbildning, DSK eller barnsjuksköterska?  

- Hur många föräldrastödsutbildningar har du haft?  

Huvudfrågor 

- Berätta om hur du brukar arbeta med materialet till föräldrastödsgrupperna?   

- Berätta lite om hur du arbetar med teman som finns beskrivna i 

föräldrastödsmaterialet.  

- Berätta lite om styrkorna i materialet?   

- Har du upplevt att det finns brister i materialet?  

- Det finns extramaterial att tillgå inför föräldrastödsgrupperna. Berätta om hur du 

använder dig av det?  

- Saknar du något i materialet? (Teman, HLR, föräldrastöd)  

Avslut 

- Är det något mer som du vill tillägga?  

- Hur tycker du det var att bli intervjuad 



 
 

Bilaga 3 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Kategori 

…jag utgår från det som 
finns, det är ett väldigt 
bra stöd på vad man kan 
ta upp på 
föräldrautbildningen. 
 
Jag använder teman 
som grovt stöd …. 
Sedan beror det på vad 
man har för grupp 
framför dig, vad vill dom 
ha… 
 
…för de som kommer 
nya kan det finnas 
mycket matnyttigt att 
kunna ta till sig och 
använda när man kör 
igång grupperna… 
 

Ett bra stöd i 
föräldrautbildningen 
 

 

 
Teman som grovt stöd, 
jag anpassar innehållet 
efter gruppen  
 
 
 
 
Mycket matnyttigt när 
man är ny att använda i 
uppstart av 
föräldrastödsgrupperna 

Finna stöd i materialet Upplevelser av 
möjligheter i 
materialet 
 

… teman vävs in i varje 
gruppträff det tycker vi 
blir bättre när det inte blir 
så styrt… 
 
… Inget är väll onödigt i 
materialet …. Alla 
använder nog lite olika 
man utgår från sig själv 
… jag tror inte att det blir 
lika för alla ändå 
 
…jag följer det inte 
slaviskt men försöker få 
med alla huvuddelar och 
rätt så strukturerat utifrån 
vad materialet säger 

Att väva in teman blir 
bättre, då blir det inte så 
styrt 
 
 
Inget i materialet är 
onödigt, alla använder 
det nog olika utifrån sin 
egen erfarenhet 
 
 
 
 
Följer det inte slaviskt, 
använder alla 
huvuddelar på ett 
strukturerat sätt 
 
 

Känslan av flexibilitet 
och struktur 

…ett positivt samspel 
och det genomsyrar det 
här 
föräldrastödsprogrammet 
jätte mycket och det här 
med barns rättigheter 
och allas lika värde och 
så det är jätte fint… 
 
Styrkan kan vara att när 
det börjar en ny 
person… att man får det 
strukturerat… att det blir 
lika i stort sett vart man 
jobbar 

Jättefint att 
föräldrastödsprogrammet 
genomsyras av positivt 
samspel, barns 
rättigheter och allas lika 
värde 
 
 
 
Styrka att man som ny 
vet vad som är viktigt att 
ta med i 
föräldrastödsgrupperna 

Materialets styrkor 
 



 
 

…ibland får man fråga 
föräldrarna, vad vill dom 
veta… 
 
Det är för föräldrarnas 
skull vi har de här 
grupperna inte för att vi 
ska sitta och mässa om 
saker… 

Föräldrars önskemål 
 
 
 
Föräldrastödsgruppen är 
till för föräldrarna 
 

 

 

Föräldrar en central 
roll 

Jag ringer och bjuder in 
föräldrarna då blir det 
mer personligt …. Så vet 
man att dom kommer om 
dom tackar ja på en 
gång… 
 
På hembesöket... då 
frågar vi alltid 
föräldrarna, och berättar 
om att vi kommer ha 
föräldragrupper …. och 
att vi har 
spädbarnsmassage de 
tre första gångerna 

Det blir mer personligt att 
ringa och bjuda in, då 
tackar föräldrarna ja på 
en gång 
 
 
 
Vi bjuder in förädlarna till 
föräldragrupperna vid 
första hembesöket 

Utforma en attraktiv 
inbjudan 

Betydelsen av att 
bjuda in 

…en svårighet i 
materialet kan väll vara 
att när man läser igenom 
det så känns det inte 
som att man pratar till 
vanliga människor… 
språket känns alldeles 
för högtravande …. Vi 
ska inte stå och föreläsa 
utan man ska 
kommunicera 
 
Barnkonventionen är inte 
onödig men stor och 
svår … vi har fått en 
massa kort och vi tycker 
att det är svårt hur vi ska 
ta upp det… 

När man läser materialet 
kan språket kännas 
högtravande som att 
man ska föreläsa och 
inte kommunicera med 
föräldrarna 
 
 
 
 
 
 
Barnkonventionen är stor 
och svår, svårt att veta 
hur man ska applicera 
den. 

Svårt att konkretisera 
materialet 

Upplevelser av 
svårigheter med 
materialet 
 

Tre första träffarna har vi 
massage… 
utbildningsprogrammet 
säger att vi ska ha det 
ska vara i en hel timme 
och det fungerar inte alls 

Det är svårt att få en 
timmes barnmassage att 
fungera praktisk i 
verksamheten 

Svårigheter med 
upplägget 

Vi provad att använda 
bilder vi fått från 
extramaterialet… en del 
bilder känns lite 
krystade… vissa bilder 
har jag använt men jag 
tycker inte att det är 
något bra material 
 
Jag saknar lite… när 
barnen blivit större och 

En del bilder ur 
extramaterialet känns lite 
krystade, jag tycker inte 
att det är något bra 
material 
 
 
 
 
Jag saknar en film om 
vardagsinfektioner som 

Saknad i materialet 



 
 

man har sista träffen då 
skulle jag tycka att det 
var bra om man hade 
någon informationsfilm 
om vardags infektioner… 
lite mera om det som 
föräldrarna är 
intresserade av att veta 

man kan använda när 
barnen blivit lite större. 

Det här med 
gruppdynamik är inte det 
lättaste… ibland har man 
en grupp som är väldigt 
tyst så då får man driva 
det framåt själv… 

Det är inte lätt med 
gruppdynamik, ibland 
måste man hjälpa 
gruppen framåt i 
diskussionerna 

Samtalsledare Upplevelser av att 
vara gruppledare 

…det här med 
föräldrastöd jag känner 
mig aldrig klar med för 
varje grupp är så olika… 
även om man har 
materialet så har man 
inte så mycket att luta 
sig emot utan det gäller 
att man läser på… 

Jag känner mig aldrig 
klar med föräldrastödet 
då varje grupp är så 
olika, man har inte så 
mycket att luta sig emot. 

Känna sig otrygg 

... då kan det vara skönt 
att ha någon att bolla 
samer med… tiden finns 
inte längre …. Tiden att 
förbereda grupperna och 
ta reda på det som hänt 
efteråt är alldeles för 
knapp. 
 
…så är det den här 
frustrationen med att 
tiden inte räcker till för att 
hinna förbereda sig för 
de här grupperna …. 
Föräldrarna efterfrågar 
hjärt- lungräddning men 
jag tycker inte att jag är 
så begåvad i det där …. 
jag har ingen erfarenhet 
av akutsjukvård 

Det är skönt att ha 
någon att bolla saker 
med, men tyvärr finns 
inte den tiden längre 
 
 
 
 
 
 
Frustration att tiden inte 
räcker till, föräldrarna 
efterfrågar HLR 
utbildning men jag har 
ingen erfarenhet av 
akutsjukvård 

Avsaknad av tid och 
kompetensutveckling 

 

 

 

 

 


