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Sammanfattning 
 
  
Syftet med studien var att undersöka hur förstagångsföräldrar samt flergångsföräldrar 

upplever föräldragrupperna i Dellenbygden (FID). Resultatet från de 19 intervjuerna visade 

att samtliga föräldrar var nöjda över att träffarna, anordnades. Alla respondenter beskrev att 

de hade fått information om FID men många upplevde den som otydlig. 

Förstagångsföräldrarna beskrev att de inte riktigt förstått innebörden av informationen som 

rörde FID, medan flergångsföräldrarna beskrev den som mer klar och tydlig. 

Förstagångsföräldrarna hade inga förväntningar av föräldragrupperna medan övervägande 

flergångsföräldrar hade vissa förväntningar. De flesta förstagångsföräldrar upplevde 

innehållet som lite tunt medan flergångsföräldrarna upplevde det som bra och givande. 

Samtliga föräldrar hade kommentarer när det gällde upplägget, där tiden var det som mest 

kritiserades. Samtliga föräldrar angav att den sociala gemenskapen som träffarna gav var det 

primära men några tillade att det även var bra saker som togs upp på träffarna. Samtliga 

föräldrar hade också kritik när det gällde övergången till förskolan som inte fungerat. Ett antal 

önskningar om förbättringar framkom hos både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar 

där tiden för träffarna och övergången till förskolan var det primära. 

 

Slutsats: Det är viktigt med tydlig information om innehållet och betydelsen av FID till 

nyblivna föräldrar. Det är även viktigt för föräldrarna att ges möjlighet att påverka tider för 

gruppernas sammankomster samt innehållet i dessa grupper. Övergången till förskolan bör 

enligt föräldrarna ses över då de ansåg det viktigt med fortsatta framtida träffar i grupperna.  

 

Nyckelord: barnavårdscentral, föräldrastöd, föräldrautbildning, socialt stöd 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
Summary 

 

The aim of the study was to examine how first-time parents and experienced parents 

experience the parent groups in Dellenbygden (FID). The results from the 19 interviews 

showed that all parents were pleased that the meetings had been organized. All respondents 

stated that they had been informed about the FID, however the majority found that this 

information had been too vague. The first-time parents described that they had not really 

understood the meaning or importance of the information concerning the FID, while 

experienced parents described it as being more clear and evident. The first-time parents had 

no expectations of parent support, while the majority of experienced parents did have certain 

expectations. Most first-time parents considered the content a little thin, while experienced 

parents found it to be good and beneficial. All parents had comments concerning the set-up, 

with the time of the meetings being the most criticized point. All parents stated that the social 

community that the group meetings provided was the main benefit, but some added that good 

things were also brought up at the meetings. All parents also had criticism concerning the 

transition to preschool as not functioning. A number of desired improvements were generated 

from both first-time parents and experienced parents, with the time of the group meetings and 

the transition to preschool being the main points. 

 

Conclusion: It is important to have clear information about the meaning and the importance of 

FID to new parents. It is also important for the parents to be given the chance to influence the 

group meeting times and the content of these meetings. The transition to preschool should, 

according to the parents, be seen as the most important point to be considered at continued 

future group meetings. 

 

Keywords: Child health center, parent support, parent education, social support 

 
 
 



 
I denna studie har författare Ewa Jonsson (EJ) intervjuat förstagångsföräldrarna och författare 

Maria Jonsson (MJ) har intervjuat flergångsföräldrarna. Författarna har därefter var och en 

skrivit ner intervjuerna, tagit ut meningsbärande enheter, kondenserat och analyserat 

materialet individuellt. Även resultatdiskussionerna har genomförts individuellt. 

Metoddiskussion samt allmändiskussion är ett gemensamt arbete. 



 

Innehållsförteckning     sida                                                      

Introduktion    1     
    

Barnhälsovården i Sverige   1 
   

Barnavårdscentralen och dess roll   2 

Familjecentraler    3 

Föräldragrupper    4 

Problemområde    6 

Syfte     6 

Frågeställning    6 
  

Metod     7 

Design     7 

Urval och undersökningsgrupp   7 

Datainsamlingsmetod    7 

Tillvägagångssätt    8 

Dataanalys     8 

Forskningsetiskt övervägande   8 

Resultat     10 

Resultat förstagångsföräldrar   10 

Information om FID    10 

Förväntningar    11 

Innehållet i FID    12 

Upplägget av föräldragrupperna   12 
      



      
  

Social gemenskap    13 

Övergången till förskolan   14 

Önskade förbättringar    15 

 

Resultat flergångsföräldrar  16 

Information om FID    16 

Förväntningar    16 

Innehållet i FID    17 

Upplägget av föräldragrupperna   18 
        

Social gemenskap    19 

Övergången till förskolan   19 

Önskade förbättringar    20 

 

Diskussion     22 

Huvudresultat/slutsats     22 

Resultatdiskussion förstagångsföräldrar  22 
  

Resultatdiskussion flergångsföräldrar   26 

 

Metoddiskussion  29 

Allmändiskussion    30 

Referenser    31 



                                                             

                                                                   1 

 

Introduktion  

 

Barnhälsovården i Sverige 

 

Barnhälsovården har en lång tradition i Sverige och i början av 1900- talet finansierades den 

genom välgörenhet. Det som man idag anser vara självklarheter, som mat och kläder till alla 

barn, varma bostäder och en mycket låg spädbarnsdödlighet var för mindre än hundra år sedan 

något som de flesta troligen inte kunde föreställa sig. Kring förra sekelskiftet var 

spädbarnsdödligheten i Sverige så hög att ett barn av tolv dog. I städerna dog fler barn än på 

landsbygden. En orsak kan vara att mödrarna i städerna i högre utsträckning än de som bodde 

på landet var tvungna att arbeta utanför hemmet och därför inte kunde upprätthålla amningen. 

Någon grannfru eller ett syskon fick i stället ge spädbarnet en komjölksblandning som kunde 

vara av skiftand kvalitet, både vad gällde näringsinnehåll och hygien (Sjukvårdsrådgivningen, 

2006; Zetterström, 2005). 
 

Under 1970-talet drogs nationella riktlinjer upp för hur föräldrautbildningar skulle byggas ut 

och under1980-talet förändrades gruppverksamheten till att bli mer föräldraförberedande 

riktat till både kvinnan och mannen, från att tidigare ha varit en ren förlossningsförberedande 

kurs. Föräldrautbildningens syfte var att samla föräldrar i grupper från den tidiga graviditeten 

till dess barnet var några år. Tanken var att föräldrarna med gruppens hjälp skulle få ett socialt 

nätverk och ge varandra stöd under barnets uppväxt samt att växa i föräldrarollen och detta är 

extra viktigt hos förstagångsföräldrar eftersom de kan känna sig stressade inför sin nya 

situation (Socialstyrelsen, 1996; Hanna, Jackson & Newman, 2002).  

 

Lazarus och Folkman (1984) menar att socialt stöd som innebär att ha människor omkring sig, 

från vilka emotionellt, praktiskt samt informativt stöd kan fås är väldigt viktigt. Människor 

som känner att de har socialt stöd kommer att ha bättre hälsa, förutsättningar samt fungera 

bättre. Vänner och andra människor förhöjer människans livskvalitet. 

 

Den svenska barnhälsovården har utvecklats på ett utomordentlig sätt. Förr byggde den på tro 

och sunt förnuft, i dag vilar den på vetenskaplig grund. Det är flera faktorer som bidragit till 

att svenska barn har världens bästa hälsotillstånd, bland annat jämställdhet, god 

utbildningsnivå, industriell och ekonomisk utveckling, solidarisk fördelning av tillgängliga 
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resurser och ett kompetent utnyttjande av den medicinska utvecklingen. Ett exempel på det är 

att Sverige har i dag den lägsta barnadödligheten i Europa på 0,32 procent 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2006). 

När det gäller barnhälsovården i Norden uppvisar Sverige, Norge samt Danmark många 

likheter, men också en del olikheter. Medan målen i stort är desamma, har man organiserat 

arbetet på olika sätt. Sjuksköterskans roll är mer framträdande i Sverige och Norge, medan 

läkaren har huvudrollen i Danmark. Förutsättningarna för ett gott samarbete mellan 

sjuksköterska och läkare förefaller bäst i Sverige, tätt följt av Norge och med Danmark på 

tredje plats (Håkansson, Flärd, Bentzen, Linder, Bentzen & Håkansson, 2006). 

 . 

Barnhälsovården har ända sedan starten lagt stor vikt vid regelbunden hälsoövervakning och 

kontroll av barnens utveckling, den bör fokusera på barnets två första levnadsår och 

barnfamiljerna bör själva aktivt medverka i det förebyggande arbetet, och nya inslag i 

verksamheten bör vara kunskapsbaserade (Håkansson & Sundelin, 2000). 

 

 

Barnavårdscentralen och dess roll. 

 

Svenska familjer håller i dag barnhälsovården mycket högt, dess ståndpunkt har upprätthållits 

under de senaste 60 åren genom att erbjuda kostnadsfri hälsovård till alla barn upp till 6 års 

ålder. Dess verksamhet är helt frivillig men anslutningen är trots detta nästan 100 procent 

(Hagelin, Jackson & Wikblad, 1998; Jansson, Petersson & Udèn, 2001). Det visar att den 

svenska barnhälsovården är populär, bland både personal och föräldrar, då nästan alla barn 

kommer regelbundet till barnavårdscentralen (BVC). BVC´s hälsoprogram innebär att kontakt 

mellan BVC och familj skall fortgå till dess barnet börjar i sexårsverksamhet (Fägerskiöld, 

Wahlberg & Ek, 2001; Jansson, m.fl.2001). BVC har ett antal huvudmål; att minska 

dödlighet, sjuklighet och handikapp hos blivande och nyblivna mödrar och deras barn. Samt 

att minska skadliga påfrestningar för föräldrar och barn och stödja och aktivera föräldrar i 

deras föräldraskap och därigenom skapa gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för 

barnen ( Jansson, m.fl, 2001; Jansson, Sivberg, Wilde- Larsson & Udén, 2002;  

Socialstyrelsen, 1991). 

  

Håkansson och Sundelin (2000) menar att BVC verksamheten ska bestå av en kombination av 

att generellt arbeta mot alla barnfamiljer, mer koncentrerat till speciellt utsatta grupper samt 
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till föräldrar och barn med hög risk för ohälsa. I tidigare studier framkom att förstagångs 

mammor förväntade sig stöd från BVC i form av tillgänglighet, kunnighet, närhet och 

rådgivning. Vidare framkom att det hos BVC-sköterskorna fanns en tilltro till föräldrarnas 

egen kompetens och styrka. Det är en stor variation av förväntningar beroende på tidigare 

erfarenheter, där mödrar med ett nära socialt nätverk behöver mindre stöd (Aston, Meagher- 

Stewart, Sheppard- Lemoine, Vukic & Chircop, 2006; Fägerskiöld, m.fl.2001). 

 De flesta barnavårdscentraler ordnar i dag föräldragrupper för nyblivna föräldrar. Ett av 

syftena med grupperna är att man ska ha möjlighet att lära känna andra föräldrar som bor i 

samma område och utbyta erfarenheter. I föräldragrupperna kan man också få nya kunskaper 

om barn och barns utveckling. Sjuksköterskan är gruppledare. Antalet grupptillfällen kan 

variera, men oftast är det minst sex gånger. I regel träffas man på dagtid men vissa BVC har 

även grupper på kvällstid (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). Barnhälsovården är dock 

otillräckligt studerad, varför det finns anledning att fundera över vad som kan göras 

annorlunda (Håkansson, m.fl. 2006). 

 

 

 

Familjecentraler 

 

Familjecentralerna utgår från ett hälsofrämjande perspektiv de bygger på samverkan mellan 

olika aktörer och yrkesgrupper och bör minst innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. Vilka funktioner som väljs 

bör avgöras av familjernas önskemål och behov. Karakteristiskt är att de strävar efter en 

helhetssyn på familjen (Ångman, 2006). Familjecentralerna bedriver en verksamhet som är 

hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. 

Forskning visar att vänner och socialt nätverk är väsentligt för barns hälsa. Man vet idag att 

barns hälsa hänger samman med hur familjen, och då speciellt hur mamman mår. Genom 

familjecentralerna byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen 

(Ångman, 2006). 

  

Det finns 131 familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Sverige. De är 

företrädesvis permanenta verksamheter som finansieras av de ingående parternas ordinarie 

budget. Vanligast förekommande är de föräldragrupper som barn- och mödrahälsovården 

genomför. Rapporter och utvärderingar som undersökt vad besökande familjer anser om 
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familjecentralen har visat på stor uppskattning från föräldrarna. Barnen får träffa och leka 

med andra barn samtidigt som föräldrarna får kontakt med andra föräldrar och kan kombinera 

besök på flera verksamheter. Den verksamhet som har visat sig ha störst likheter med 

familjecentralen utanför Norden är Children’s Centre i Storbritannien som är en 

samlokalisering av barnomsorg, föräldrastöd, hälsokontroller och hälsoinformation samt 

rådgivning för arbetslösa föräldrar (Socialstyrelsen, 2008).  

Den kritik som framkommer angående familjecentralerna handlar ofta om korta öppettider, 

brist på väntrum eller avsaknad av aktiviteter. Familjer som besöker den särskilt riktade 

familjecentralen är också i huvudsak nöjda på vad som erbjöds. Den kritik som riktas mot den 

särskilt riktade familjecentralen är brister i hanteringen av anonymiteten och att 

socialtjänstens närvaro kunde upplevas som problematisk (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Föräldragrupper 

 

Under 1970-talet drogs nationella riktlinjer upp för hur föräldrautbildningar skulle byggas ut 

och under1980-talet förändrades gruppverksamheten till att bli mer föräldraförberedande 

riktat till både kvinnan och mannen där sköterskan har möjlighet att specifikt följa familjer, 

och genom sin yrkesroll läge att bidra till ett förbättrat familjeliv (White, Wilson, Elander & 

Persson, 1999; Socialstyrelsen, 1996). 
 

Den undervisning som förut hette “föräldrautbildning” kallas idag för föräldrastöd och 

tillhandahålls genom föräldragrupper. Genom att förändra denna term klargjordes innebörden. 

I dagens samhälle lever olika generationer inte lika nära varandra som förr i världen vilket 

medför att nyblivna föräldrar kan behöva ett utökat stöd från barnmorskor och 

distriktssköterskor. Genom att erbjuda föräldragruppsstöd kan samhället minska den psykiska 

ohälsan hos både föräldrar och barn (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 1992). 

 

Distriktssköterskan har en viktig roll i att stödja, nyblivna föräldrar i sin nya identitet som 

förälder, liksom att ge stöd till föräldrar med flera barn. Genom att medverka till att ge 

föräldrar en bra utgångspunkt för att möta sitt barn i, kan en grund läggas för barnets trygga 

och kärleksfulla uppväxt samt att många, framför allt yngre, mammor ser fram emot att få 

medverka i föräldragrupper och få en social gemenskap (Socialdepartementet 1997; 

Fägerskiöld & Ek, 2003).   
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För några år sedan gav regeringen statens folkhälsoinstitut i uppdrag att samla in, analysera 

och sprida kunskap om hur föräldrastöd kan utformas för att göra verklig nytta. Rapporten 

”Nya verktyg för föräldrar –förslag till nya former av föräldrastöd” som publicerades 2004, 

ger en mycket god bild av kunskapsläget inom detta område, såväl nationellt som 

internationellt där resultatet tyder på att ett framtida stöd till föräldrar tydligare kan inriktas på 

att främja barns hälsa och välfärd (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Enligt Holland och 

Söderlund (2007) finns en målsättning att i Sverige erbjuda föräldrautbildningar till alla 

föräldrar.  

 

Meningen med föräldragrupper är att alla nyblivna föräldrar ska ges möjlighet att i en grupp 

tillsammans med andra föräldrar få utbyta kunskaper och erfarenheter. 

Föräldragruppen träffas i bästa fall redan i slutet av graviditeten genom mödravårdscentralen 

(MVC) och fortsätter under barnets första år. Föräldragrupper finns inte överallt på grund av 

bristande resurser. Helst skall verksamheten kunna erbjuda träffar även till flergångsföräldrar 

eftersom många har nya frågor och dessa föräldrar dessutom kan tillföra gruppen sina 

erfarenheter. Vanligtvis är någon av BVC-sjuksköterskorna gruppledare och kan ta in gäster 

som deltar i diskussioner och svarar på frågor. Det viktigaste är att föräldrarna själva är 

aktiva, ställer frågor och delar med sig av sin kunskap (Sjukvårdsrådgivningen, 2006) 

 

Hundeide (2001) menar att grupputbildning som ger föräldrarna tillfälle att byta erfarenheter 

är en mer jämlik och vardagsnära metod än föreläsningsmetoden. Resultatet visade att 

föräldrar som deltagit i föräldragrupper visade mer positiva känslor mot barnet, belönade och 

bekräftade barnet mer, kommunicerade mer med barnet samt följde barnets initiativ i större 

utsträckning än föräldrar som inte deltagit i föräldragrupper gjorde. 

 

Andalibi, Hagekull och Bremberg (2003) skriver i sin studie att det är få föräldragrupper som 

utvärderats vetenskapligt. Detta innebär att man inte vet vilka som verkligen fungerat 

förebyggande.  
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Problemområde 

 

I en mindre ort i Mellansverige har det inte funnits några väl fungerande föräldragrupper 

sedan slutet av 1990 talet så kommunen begärde år 2004 att någonting skulle göras. Det 

valdes då år 2005 att på hälsocentralen starta grupper enligt den så kallade Leksandsmodellen 

som bygger på engagemang, långsiktighet, enkel klokhet och att ge blivande och nyblivna 

föräldrar ett gediget stöd. Eftersom upptagningsområdet inte var tillräckligt stort för att satsa 

på en familjecentral fick de ändra en del. Grundstenarna är ändå de samma dvs. samhörighet 

och trygghet, medinflytande och delaktighet, lättillgänglighet, kunskap och legitimitet, 

jämställdhet och jämlikhet samt engagemang och frivillighet. Föräldragrupperna träffas 

regelbundet både under och efter graviditeten tillsammans med BVC sköterska och 

barnmorska. Dessa har ett gemensamt ansvar, och har alltid samma tema, ofta deltar någon 

resursperson och det finns alltid utrymme för diskussioner.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrarna upplevde föräldragrupperna på en mindre 

ort i Mellansverige. 

 

 

Frågeställning 

Hur upplever förstagångs respektive flergångsföräldrarna föräldragrupperna? 
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Metod 

 

Design 

Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. 

 

 

Urval och undersökningsgrupp 

 

Urvalet skedde genom att BVC sköterskan, på det BVC där studien genomfördes identifierade 

alla föräldrar som överensstämde med studiens inklusionskriterier som var bestämda, 

bekvämlighetsurval. Författarna efterfrågade förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar som 

deltagit i föräldragrupperna. Inklusionskriterierna var att föräldrarna hade varit med på minst 

90 % av träffarna som anordnades. Fem av de tillfrågade tackade nej till att medverka i 

studien så BVC sköterskan kontaktades för fler namn. Av respondenterna var 9 

förstagångsföräldrar och 10 var flergångsföräldrar. Åldern på föräldrarna varierade mellan 20 

år till 39 år. Förstagångsföräldrarna var mellan 20 år och 31 år och flergångsföräldrarna var 

mellan 24 år och 39 år. Av deltagarna var 18 kvinnor och 1 man. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamling har skett genom intervjuer. Ett frågeformulär användes med nio öppna frågor 

samt följd frågor. Intervjun inleddes med frågor om förälderns ålder, civiltillstånd, kön samt 

antal barn. Intervjufrågorna har tagits fram tillsammans med BVC sjuksköterskorna på det 

BVC där undersökningen är gjord. Huvudfrågor till deltagarna var - vilken information de 

fick angående FID, vilka förväntningar de hade ni inför FID samt hur de upplevde träffarnas 

upplägg och innehåll.  
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Tillvägagångssätt 

 

Tillstånd att genomföra undersökningen inhämtades av verksamhetschefen och 

vårdenhetschefen för BVC i det område där studien genomfördes (bilaga 1) samt från 

forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle (bilaga 2). Efter att en provintervju gjorts 

ändrades några frågor för att bättre passa studiens syfte. Därefter skickade författarna ut ett 

informationsbrev (bilaga 3) till tjugo namn från de listor författarna fått från BVC–sköterskan 

och som överensstämde med de inklusionskriterier som bestämts. Deltagare från olika 

föräldragrupper valdes ut, detta för att fånga individens uppfattning. Efter 1 vecka ringde 

författarna till de föräldrar som valts ut och de föräldrar som ville delta i studien gavs muntlig 

information om studien och tid och plats för intervjun bestämdes. Eftersom alla föräldrar inte 

var villiga att delta fick författarna skicka ut informationsbrev till fler föräldrar för att uppnå 

det antal som var önskvärt. När 19 deltagare accepterat att medverka i studien genomfördes 

intervjuerna våren 2008 i respondenternas hem, i BVC´s lokaler samt hemma hos författarna. 

Intervjuerna tog mellan 20 -40 minuter och spelades in på band för att sedan transkriberas. 

Författare EJ intervjuade förstagångsföräldrarna och författare MJ flergångsföräldrarna. Allt 

material har förvarats inlåst, och inga deltagare kan identifieras i resultatet. 

 

 

Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys har använts som dataanalysmetod. Text som handlade om 

deltagarnas upplevelse av föräldragrupperna har delats in i meningsbärande enheter som 

kondenserats, kortats av utan att budskapet förändrats. De kondenserade meningsbärande 

enheterna har sedan abstraherats, kodats. De olika koderna har att jämförts utifrån olikheter 

och likheter och sorterats i subkategorier och sedan i kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

 

Forskningsetiskt övervägande 

 

Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle lämnade tillstånd att genomföra studien. 

Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt och resultatet redovisas så att ingen enskild 
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individ kant identifieras. Föräldrarna som valde att delta fick ett informationsbrev, där de 

informerades om studiens syfte, om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta deltagandet. I brevet fanns namn och telefonnummer till författarna dit 

respondenterna kunde vända sig för ytterligare information.  
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Resultat 

 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån studiens frågeställningar, dvs. först redovisas 

förstagångsföräldrarnas upplevelse av föräldragrupperna i Dellenbygden och därefter 

redovisas flergångsföräldrarnas upplevelse av föräldragrupperna i Dellenbygden. I varje 

kategori ges en beskrivning av innehållet och citat från intervjuerna. 

 

 

Resultat förstagångsföräldrar 

 

Resultatet från intervjuerna av nio stycken förstagångsföräldrar kommer att redovisas utifrån 

dessa sju kategorier. 

 

• Information om FID 

• Förväntningar 

• Innehållet i FID 

• Upplägget av föräldragrupperna 

• Social gemenskap 

• Övergången till förskolan 

• Önskade förbättringar 

 

 

Information om FID 

 

Föräldrarna fick information om föräldragruppen genom muntlig information från 

mödravårdscentralen (MVC) innan de fått barn. Efter att barnen var födda beskrev deltagarna 

att de fick såväl muntlig som skriftlig information från barnavårdscentralen (BVC). 

Respondenterna beskrev att de uppfattade informationen som tydlig men många upplevde 

trots detta att de inte fått tillräcklig information om vad deltagandet i föräldragruppen innebar, 

att det var föräldrastöd det handlade om. Någon påpekade att hon trodde att de bara skulle 

träffas för att umgås. Flertalet av förstagångsföräldrarna hade en önskan om att fått bättre 

information om föräldrastöd och vad det innebar. Någon menade att det skulle ha varit fler 
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föräldrar och då framförallt flergångsföräldrar som deltagit om de vetat att det var 

föräldrastöd det handlade om. 

 

”Presentationen är viktig, många missar det, när det framställs som en vanlig föräldragrupp 

och inte att det handlar om just det här med föräldrastöd” 

 

 

Beskrivningar över att deltagarna inte förstått eller överhuvudtaget uppfattat att det var 

föräldrastöd det handlade om när de fick informationen på MVC framkom under intervjuerna. 

De trodde att det bara var vanliga föräldragrupper där de skulle träffas för att umgås och gå ut 

och gå tillexempel. Det var först när de kom på BVC efter att de fått barn som de fick klart för 

sig vad det innebar med föräldrastödsgrupperna.  

 

”Trodde inte att det var det vi skulle gå med ifrån början, inte när det kom från barnmorskan 

men sen fick vi det presenterat när barnen var födda och vi träffade X genom BVC” 

 

 

 

Förväntningar 

 

Respondenterna uppgav att de inte haft några förväntningar inför att medverka i 

föräldragrupperna utan att de gått på träffarna mest för att få träffa andra föräldrar och helt 

utan förbehåll. Det framkom dock att de inte riktigt förstått att det handlade om föräldrastöd 

utan trodde att det bara var ”vanliga” föräldraträffar. Några uppgav att det var både på grund 

av att få träffa andra föräldrar och få lära sig nya saker som de gått på träffarna. 

 

”Jag hade inte så mycket förväntningar för när vi blev tillfrågade att gå med så var det inte 

framställt som föräldrastöd i Dellenbygden utan mer som att vi skulle gå med i en 

föräldragrupp” 

  

Någon respondent uppgav emellertid att det hade skrivits i tidningen om att det hade startats 

något nytt inom området så hon var nyfiken och hade förväntningar på vad detta nya handlade 

om. 
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Innehållet i FID 

 

 Respondenterna berättade att de upplevde innehållet givande och att det under träffarna togs 

upp ämnen de önskade och att det pratades om sådant som var viktigt för dem då som till 

exempel amning, sömn och gråt. De flesta upplevde att det var intressanta ämnen som det 

informerades om. Att det var just sådana saker de tyckte skulle ingå i programmet. Några 

respondenter nämnde speciellt att när läkaren var där och pratade om barnsjukdomar så var 

det väldigt intressant samt någon annan berättade att babymassagen var det mest intressanta. 

Andra upplevde samtalen och informationen om amning, mat start och sömn som viktigast. 

  

”Vi pratade om som vi tyckte var viktigt för oss då, som amning, mat start och sömn till 

exempel”  

 

En respondent påtalade att de hade varit på studiebesök på socialkontoret och 

familjerådgivningen och upplevde det som väldigt intressant och givande. 

 

Ett antal respondenter upplevde dock innehållet tunt och beskrev att vissa träffar var dåligt 

planerade och hade tafatt innehåll. Någon upplevde att och det togs upp saker som egentligen 

var självklara för de flesta och som de kunde läsa om via Internet till exempel. 

 

”Jag tycker det var väldigt tafatt emellanåt - det var liksom sånt man redan visste” 

 

 

 

Upplägget av föräldragrupperna 

 

De allra flesta av respondenterna menade att upplägget var bra men några tyckte innehållet 

inte alltid låg i fas med barnens ålder. Barn som var födda i mars/april hade sin första träff i 

maj sedan var det sommaruppehåll och nästa träff var när barnen var fem till sex månader och 

då informerades det om saker som borde ha gjorts långt tidigare. 
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”bland de första träffarna vi hade var det mat introduktion och så pratade de om barns 

tänder  och då hade jag ju  börjat ge min pojke  mat för fyra månader sen” 

 

 

Alla respondenter upplevde att tiden som valts för träffarna inte var bra och inte passade in i 

deras situation. Tiden som föräldraträffarna var satt till, klockan 16.00, var inte den optimala 

upplevde föräldrarna. Många av deltagarna beskrev hur de kände sig stressade på grund av att 

det var middagstid t.ex. Nästan alla uppgav att den andre föräldern (oftast Pappan) inte kunde 

vara med på grund av att denne jobbade och inte hade möjlighet att komma ifrån till den 

utsatta tiden. 

 

”Tiden tyckte jag inte var bra, det var lite för tidigt på eftermiddagen så det var inte så 

många pappor som kunde vara med” 

 

Tiden var det som de flesta upplevde som negativt, det var svårt för den andre föräldern att 

medverka, det var stressigt för det var middagstid, barnen var trötta och gnälliga mm. någon 

förälder påpekade speciellt att hon upplevde det som väldigt frustrerande att pappan inte 

kunde närvara eftersom hon inte tyckte att hon kunde delge honom informationen på ett bra 

sätt. 

 

”det blir ju inte samma sak sen om jag ska förklara och berätta för honom om vad vi gjort 

och vad dom sagt” 

 

 

Social gemenskap 

 

Deltagarna uppgav att det i första hand var för att få träffa andra föräldrar som de deltog i 

träffarna. Social gemenskap tillsammans med andra föräldrar verkar vara en viktig faktor för 

nyblivna föräldrar och framförallt för förstagångsföräldrar. Att få träffas och umgås var det 

primära men de som deltagit framhöll att det var intressanta saker som togs upp under 

träffarna. Att få träffa andra föräldrar var det många positiva kommentarer om och 

respondenterna berättade att de tyckte det var viktigt att få se andra barns framsteg och 

utveckling men även höra om andra föräldrars problem och hur de löst det. Föräldrar som var 
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nyinflyttade på orten upplevde att det var ett bra sätt att få en umgängeskrets och träffa nya 

människor. 

 

 ”Det bästa är väl att dom anordnar träffarna så dom som vill har chans att gå och träffa 

andra, egentligen är det ju helt fantastiskt att dom gör det”     

 

De flesta uttryckte vikten av att fortsätta träffas när barnen blivit äldre och utbyta erfarenheter 

och eventuellt fatta gemensamma beslut som gränssättningar och liknande. Någon respondent 

uttryckte det som att det inte var bra bara för föräldrarna med dessa träffar utan att de var 

viktiga för barnen också. 

 

”Barnen behöver också träffa jämnåriga, det märkte man väl på mitt barn, han har snappat 

upp och lärt sej jättemycket från de andra barnen” 

 

 

 

Övergången till förskolan 

 

Många av respondenterna uppgav en besvikelse över att det inte blev någon fortsättning efter 

de planerade åtta träffarna. De hade fått en uppfattning om att det skulle fortsätta i förskolans 

regi tills barnen fyllde sex år och började i förskoleklass. Respondenterna hade uppfattat det 

som att någonting med förskolan hade fallerat och att det inte blivit som det var planerat. 

Önskemål om fortsatta föräldragrupper, speciellt när barnet blivit äldre kom från flera 

föräldrar. Många föräldrar tyckte att det var väldigt synd att fortsättningen med förskolan bara 

rann ut i sanden som någon uttryckte det. 

 

”Vi hade fattat att dagis skulle ta över och ordna träffar sen men det verkar inte ha blivit nåt 

av det” 

 

 

Några påtalade dock att det hade varit personal från en utav förskolorna dit och informerat om 

sin verksamhet men eftersom alla barn inte skulle till samma dagis fanns önskemål om att fler 

dagis kommit och informerat, och att de också ordnat träffar fortsättningsvis. 
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”Det var någon från en av förskolorna i Delsbo och pratade och vi skulle dit på studiebesök 

men det var ju inte intressant för oss som skulle ha barnen i Friggesund” 

 

 

 

Önskade förbättringar 

 

Ett flertal respondenter hade en önskan om att fler föreläsare skulle ha blivit inbjudna för att 

prata om ämnet för dagen istället för att BVC- sköterskan själv informerade föräldrarna. Vid 

något tillfälle när föreläsaren lämnat återbud utryckte respondenterna besvikelse över att 

träffen inte också flyttats till ett annat tillfälle så de inte gick miste om det som det skulle 

informeras om. 

 

”Dom borde ha bjudit in någon som pratat i stället för att BVC sköterskan satt och läste ur 

någon bok” 

 

 

En förbättring som samtliga förstagångsföräldrar hade en önskan om var att tiden för träffarna 

ändrades till senare på eftermiddagen eller till kvällstid eftersom den tid som var nu inte 

passade den av föräldern som arbetade. Önskemål om kurser i att laga egen barnmat, 

olycksfall och första hjälpen samt hjärt -och lungräddning på barn var några förslag och 

önskemål som framkom från respondenterna. 

 

”Tiden är det som är mindre bra med det här det skulle ju kunna gå ha det på kvällstid… 

eller kvällstid å kvällstid men åtminstone vid halv sex eller nånting så papporna har bättre 

möjlighet å följa med”  

 

 

Deltagarna utryckte också en önskan om fortsatta träffar efter de åtta som varit planerade. 

Många påtalade vikten av att träffas och hålla kontakten även när barnen blivit äldre.  

Samtliga respondenter hade en önskan om att förskolan skulle fortsätta där BVC slutade. 
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Resultat flergångsföräldrar  

 

Resultatet av intervjuerna med flergångsföräldrarna kommer att redovisas utifrån dessa sju 

kategorier. 

• Information om FID 

• Förväntningar 

• Innehållet i FID 

• Upplägget av föräldragrupperna 

• Social gemenskap 

• Övergången till förskolan 

• Önskade förbättringar.  

 

 

Information om FID 

 

Flertalet av respondenterna hade fått informationen om erbjudande att delta i 

föräldragrupperna i Dellenbygden = FID först muntligt på mödravårdscentralen = MVC 

därefter ett kort eller brev hemskickat med ytterligare en inbjudan till FID. Några föräldrar 

beskrev att informationen var bra, ett fåtal föräldrar utvecklade det vidare att informationen 

innehöll datum, tider samt vad träffarna innehöll. Det framkom under intervjuerna att en del 

respondenter endast fått muntlig information med inbjudan att delta via MVC. 

 

”Den här gången va de bra uppstyrt, de va bra information me ett positivt bemötande.” 

 

”Jag fick informationen när jag gick hos barnmorskan om de hära å de va bra information 

om syftet, upplägget å innehållet, de verka bra å därför ville ja va me.”  

 

 

Förväntningar 

 

Övervägande av respondenterna berättade om sin förväntan med ord som att få träffa andra 

föräldrar med barn i samma ålder samt få möjlighet att utveckla nya relationer. Någon 
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förälder beskrev förväntan som regelbundna träffar med fortsättning tills barnen gick ut 

skolan en annan deltagande förälder blev nyfiken eftersom det var något nytt.  

 

”Ja de hade jag eftersom jag inte är uppfödd hära så hade ja förväntningar att känna andra 

mammor i området å få nyttig information inför kommande år.” 

 

Hos några av respondenterna framkom förväntningarna efter första träffen i föräldragruppen 

då de fått mera information om handlingen i FID programmet fortsättningsvis.  

 

”Att få träffa föräldrarna å få relationer å så eftersom man har barn i samma ålder ja hade 

inte så mycke förväntningar visste inte va som skulle hända.” 

 

 

Innehållet i FID 

 

 Alla respondenter berättade om föräldraträffarna där innehållet var relevant, viktigt samt 

givande. Föreläsarna hade intressanta föreläsningar där informationen gav föräldrarna rikare 

erfarenhet. Någon uppskattade att innehållet gav svar på hur, varför samt att man fick 

praktisera babymassagen i verkligheten. Gruppens intresse efterfrågades även av BVC 

sköterskan. Föräldrar med barn sen tidigare upplevde innehållet bekant men att repetera och 

friska upp minnet med ny samt rikligare information kändes viktigt. Att det skedde under 

lugna och trevliga former uppskattades av några respondenter. 

 

”Även om man har barn sen tidigare så är de ändå bra att få en liten uppfriskning, nyttigt.” 

 

Hos några respondenter där båda föräldrarna deltagit uppskattade de att ha fått informationen 

samtidigt eftersom det inte alltid fanns tid att läsa och uppdatera sig hemma. Båda föräldrarna 

visste vad föräldraträffarna handlade om vilket upplevdes tryggt. Värdet av kunskapen om 

barnsjukdomar lovordade några respondenter. De upplevde att detta gav dem som föräldrar 

redskap att (kunna) hantera sin oro samt få bättre kunskap att självständigt kunna bedöma när 

sjukdomar kunde vara allvarliga.   

 

” Ja man har ju gått både mamma å pappa på dom här träffarna å de vi har ofta kunnat gå 

båda inte alla gånger. Man får samma information å man får … man sätter sig inte hemma å 
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läser på om alla saker utan de ä bra… å skönt att pappan också får samma information. Man 

delar på de.” 

 

 

Upplägget av föräldragrupperna 

 

Upplägget hos BVC var bra det fanns tid att diskutera och ställa frågor samt att kunna prata 

fritt i föräldragruppen. Några respondenter berättade att de kunde fundera på temat samt 

förbereda frågor innan föräldraträffen eftersom de visste om träffarnas innehåll i förväg. Det 

framkom under intervjuerna att några respondenter lovordade de blandade grupperna med 

förstagångs respektive flergångsföräldrar. Någon förälder delade med sig av sina egna 

erfarenheter då lugnades föräldrar som var nervösa och oroliga. De olika erfarenheterna 

resulterade i att respondenterna gav och tog i ett samspel i föräldragruppen. 

 

”Ja upplägget va väl bra de börja oftast me att den som skulle ha träffen informerade och 

prata å sen blev de att ställa frågor å vi diskutera me varann nää de va jättebra.” 

 

 Hos merparten av respondenterna var tiden på eftermiddagen en tokig tid. För några föräldrar 

bidrog det till att pappan inte kunnat delta samt hos en annan krävde det mycket planering i 

förväg samt ofta kom syskon hem från skolan och hade då sina behov.  

Mammorna och papporna delades upp i olika grupper en gång vilket gav papporna tillfälle att 

ventilera sina funderingar. Några mammor upplevde att få tillfällen tog till vara papporna och 

deras behov. Mycket fokuserades på mammorna, papporna kom lite i skymundan från början. 

 Ett fåtal av respondenterna beskrev att några teman inte var i fas med barnens ålder speciellt 

babymassagen kom sent i tiden. Träffen med personal från socialkontoret kunde ha planerats 

in senare då barnen var äldre. Några föräldrar blev besvikna när föreläsaren uteblev och inte 

fick information om detta. Föreläsningen bokades inte om utan pågick ändå. 

 

”Tiden när vi skulle träffas som va lite tokig fyra på eftermiddan om man har en karl som 

jobbar å inte hunnit hem å för oss som har barn sen tidigare då kommer dom hem från skolan 

ungefär den tiden.” 
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Social gemenskap 

 

Alla respondenter berättade om hur betydelsefullt det är att bli en sammansvetsad grupp, 

någon förälder beskrev gruppen som konceptet till framgång. De träffades regelbundet och 

lärde känna varandra i gruppen. De upplevde att de kunde tala om allt och inget, diskuterade 

samt utbytte erfarenheter och råd vilket kändes viktigt och roligt. Deltagarna beskrev hur de 

gavs möjlighet att lyfta olika ämnen och få bekräftelse genom gruppen, vilket upplevdes som 

tryggt. De beskrev träffarna som ett tillfälle att kunna stödja varandra i gruppen.  

 

”Gruppen i sig är viktig de är där styrkan ligger beroende på vilken grupp man blir också. 

De ä mera de hära konceptet att få träffas föräldrarna i sig som jag värdesätter.” 

 

Några respondenter beskrev att det var jätteviktigt att ha träffats i föräldragruppen, nu vågade 

de ta kontakt och prata med tidigare okända mammor och pappor. Deltagarna beskrev hur de 

knutit nya kontakter på kort och lång sikt inför framtiden. För många föräldrar kändes den 

sociala kontakten värdefull och viktig. Genom gruppträffarna hade de lärt känna både 

föräldrar och barn vilket kändes som en stor fördel innan barnen börjar förskolan och sedan 

skolan. Många såg och kunde jämföra hur barnen i samma ålder utvecklades vilket gav 

referens till det egna barnet.  

 

”Ja den här kontakten med allihopa den sociala biten. Att man träffar andra inte bara ur 

samma syskongrupp utan andra mammor vilket ger en trygghet när dom ska börja på dagis å 

förskola.” 

 

 

Övergången till förskolan 

 

Genomgående berättade alla respondenter att övergången från BVC till förskolan inte 

fungerat som planerat. På sista BVC träffen informerade förskolans personal om 

övertagandet. Föräldrarna upplevde förskolepersonalen ointresserad, oinspirerad och 

motarbetad i den egna personalgruppen. Någon respondent beskrev det som tafatt information 

de visste inte vad personalen menade. Det fanns inte resurser, tid eller pengar och detta i 

uttrycktes samband med informationen. Detta upplevdes av några respondenter att de själva 

tappade lust och fokus.  Projektledaren från kommunen som skulle handleda 
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förskolepersonalen hade slutat enligt någon förälder. Några av de intervjuade beskrev att 

ansvaret lades på föräldrarna själva att ordna en fortsättning. Föräldragruppen fick låna 

förskolans lokaler efter egna behov samt ha önskemål om fortsatta träffars innehåll som 

föreläsare. Vissa föräldrarna hävdade att den planerade fortsättningen kollapsade utan 

styrning från någon ansvarig. 

  

Flertalet av deltagarna träffas fortfarande i egen regi. De planerar träffarna privat hemma hos 

varandra. På grund av att många börjat jobba, är träffarna numer sällan. Men som någon 

förälder uttryckte det ” vi är i alla fall en grupp”. Några föräldrar beskrev sina erfarenheter 

utifrån att inte tillhöra någon föräldragrupp längre. Gruppen upplevdes för olika, de hade inte 

så mycket gemensamt.  

 

”Vi träffas inte fortfarande utan dä va sista gången på FID träffen då dagispersonalen kom å 

prata me oss å så sen hade vi en träff på dagis tillsammans me dom sen har vi inte träffats nå 

mer de har liksom runnit ut i sanden vi har inte hört nånting ifrån dom paus de tog slut.” 

 

Önskade förbättringar 

 

Samtliga respondenter hade förslag till förbättringar. Kvällsträffar föreslog några av de 

intervjuade för att underlätta för alla samt för att få fler pappor att deltaga. Några respondenter 

önskade kurs i första hjälpen t.ex. om barnet sätter i halsen. Respondenterna har även 

föreslagit, praktisk kurs i babymatlagning utifrån egen okunnighet, en informativ broschyr 

som förklarar vad föräldragruppen står för nu och i framtiden. Fler tematräffar efterfrågades 

av föräldrarna, de upplevde att det fanns många intressanta ämnen om spädbarn/barn att 

diskutera?  Föräldrarna efterfrågade även en tydligt nedskriven plan för fortsättningen från 

BVC till förskolan. De uppgav att de som förälder önskade vara insatt i planeringen och ha 

möjlighet att påverka utebliven fortsättning. Deltagarna menade att genom att låta föräldrarna 

utvärdera sina erfarenheter efter avslutad medverkan i FID kunde verksamheten utvecklas och 

förbättras.  

 

”Genom att ha en tydlig plan uppåt i åldrarna kunde vi föräldrar hjälpt till de va ju inte vi 

som drog igång det å de behövs kanske en backup hur de ska följas upp.” 
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Flera respondenter påtalade vikten av en fortsättning från BVC med andra teman som passar 

det äldre barnet. Nu fattades information om humör, gränssättning, syskonrelationer och annat 

som kändes relevant från ett år och uppåt. Samt att föräldrastödet är jätteviktigt när barnen 

kommer upp i förskolan, det är lika viktigt i skolan med nätverk runt barnen. Någon 

respondent önskade alternativ information från annan sorts pedagogik när dagis och förskola 

informerade, som Waldorf med den antroposofiska läran t.ex. 

 

”Nu är de intressant de som kommer framöver ja egentligen när dom ä 3 å 4 år också de ä de 

me trotsen paus nu börjar dom också kunna bli envisa få egna viljor å då ä de nya 

funderingar man har. Då man borde kunna ha teman som gäller för äldre barn. De fattas från 

ett år å uppåt som humör, gränssättning syskonrelationer när barna blir äldre å såna bitar.” 

 

 

 Någon deltagare föreslog ett samarbete med andra föräldrar i ett större sammanhang, dvs. 

Hudiksvalls Kommun. Att få träffa föräldrar från andra kommundelar och göra något 

gemensamt som att träffas på något badhus tex.  Fortsatta träffar med föreläsningar om 

familjerelationer som gäller parförhållandet, barn-förälder, syskon samt släkten var också 

önskningar som framkom. Att i gruppen få möjlighet att diskutera etik, moral och värderingar 

samt lyfta upplevda erfarenheter samt få bekräftelse som förälder utifrån egna handlingar, vad 

som är rätt och fel. 

 

”Vad ä bra att tänka på fällor som är lätt att hamna i liksom. Ja familjerelationer som sätts 

ytterligare på prov liksom relationen sins emellan å relationer till de första barnet också. Att 

kunna bolla me varann de ä jätteviktigt när de blir ett till barn.  Å relationer till andra som va 

ä viktigt me släkten sånt man ser , vad ä viktigt att säga till om.. värderingar, etik å moral.” 
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Diskussion  

 

Huvudresultat/slutsats  

 

Syftet med studien var att undersöka hur förstagångsföräldrar samt flergångsföräldrar 

upplevde föräldragrupperna i Dellenbygden (FID). Resultatet från de 19 intervjuerna visade 

att samtliga föräldrar var nöjda över att träffarna, anordnades. Alla respondenter beskrev att 

de hade fått information om FID men många upplevde den som otydlig. 

Förstagångsföräldrarna beskrev att de inte riktigt förstått innebörden av informationen som 

rörde FID, medan flergångsföräldrarna beskrev den som mer klar och tydlig. 

Förstagångsföräldrarna hade inga förväntningar av föräldragrupperna medan övervägande 

flergångsföräldrar hade vissa förväntningar. De flesta förstagångsföräldrar upplevde 

innehållet som lite tunt medan flergångsföräldrarna upplevde det som bra och givande. 

Samtliga föräldrar hade kommentarer när det gällde upplägget, där tiden var det som mest 

kritiserades. Samtliga föräldrar angav att den sociala gemenskapen som träffarna gav var det 

primära men några tillade att det även var bra saker som togs upp på träffarna. Samtliga 

föräldrar hade också kritik när det gällde övergången till förskolan som inte fungerat. Ett antal 

önskningar om förbättringar framkom hos både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar 

där tiden för träffarna och övergången till förskolan var det primära. 

 

 

 

Resultatdiskussion förstagångsföräldrar 

 

I resultatet har det framkommit att alla som intervjuats upplevde att det var bra och viktigt att 

det ordnades föräldragrupper vilket verkar överstämma med bland annat en tidigare studie där 

ett antal förstföderskor påtalat vikten av föräldragrupper för att få träffa andra föräldrar och få 

stöd i sin nyblivna situation (Cronin, 2003). Ett antal påtalade dock att informationen om att 

det var föräldrastöd det handlade om inte hade framgått tydligt vid informationstillfället. 

Jakobsson (2007) påpekar i en studie att det är viktigt att föräldrarna vet vad det är som 

erbjuds. Då det finns en mängd olika föräldrastödsprogram handlar det även om en form av 

varumärkesskydd och upphovsrätt. I en annan undersökning angav mödrarna att de ville ha 
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mer information för att kunna vara delaktig i beslut som gällde barnet (Fägerskiöld, Timpka & 

Ek, 2003)  

 

De flesta förstagångsföräldrarna har uppgett att de inte hade några större förväntningar inför 

att medverka i föräldragruppen, detta kan delvis bero på att de inte fått tillräcklig information 

men också att det inte funnits liknande grupper tidigare så de hade inte hört talas om dem. 

Enligt Regeringen (Socialdepartementet, 1997) är målet för föräldrastödjande verksamhet att 

ge kunskap, information, råd och stöd för att utveckla föräldrars kompetens och stärka deras 

trygghet och självtillit i föräldrarollen, alltifrån att de väntar barn samt under barnets hela 

uppväxttid. En föräldraroll som de ska kunna utveckla utifrån sin egen övertygelse om vad 

som är en bra förälder. Många av förstagångsföräldrarna som intervjuats har trots att de inte 

haft några förväntningar ändå upplevt det som givande och lärorikt, att de framförallt kunnat 

diskutera med andra föräldrar och fått råd och stöd av varandra. Enligt Nyström och Öhrling 

(2004) är det viktigt att skapa möjligheter för föräldrarna att diskutera och reflektera över 

föräldrarollen.  

 

Bland förstgångsföräldrarna som intervjuats så har de flesta uppgett att det som behandlats på 

träffarna har varit sådant som de velat veta då och att det varit givande. Några har dock 

uppgett att vissa träffar haft lite tunt innehåll och att det inte riktigt legat i fas med barnets 

ålder. Önskemål framkom om att föräldrarna själva skulle få vara delaktiga i vad som skulle 

ingå och vid vilken tidpunkt det skulle ingå. Hwang och Wickberg (2002) menar i sin rapport 

att föräldrar har delvis olika önskemål om vad som ska tas upp under gruppträffarna. Detta 

kan förklaras att vissa av föräldrarna i vår undersökning upplevde träffarna som mycket 

givande och andra upplevde de som tunna med otillräcklig information. Någon uttryckte att 

det togs upp sådant de redan visste och själva kunde läsa sig till via Internet vilket 

överensstämmer med en studie från (2005) som påvisar att många svenska föräldrar, särskilt 

mödrar, söker information om föräldraskapet via Internet (Sarkadi & Bremberg, 2005) 

 
Den främsta anledningen till att föräldrarna upplevde det som bra med att träffarna ordnades 

var att de fick en social gemenskap med de andra i gruppen. Bremberg (2004) skriver att det 

officiella syftet med föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovård är att ge kunskap och 

information, att förstärka föräldrarna i deras föräldraroll och att erbjuda kontakt föräldrar 

emellan. I föreliggande studie framgår det tydligt att kontakten med andra föräldrar är väldigt 

viktig. Bremberg (2004) har också kommit fram till att mycket tyder på att det är mer 
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komplicerat att fostra barn i dag än tidigare och att många föräldrar har ett begränsat nätverk 

vilket även det visar sig till viss del i vår studie då samtliga föräldrar påtalar vikten av den 

sociala gemenskapen. Även Lazarus och Folkman (1984) beskriver vikten av social 

gemenskap, de menar att människor som känner att de har socialt stöd kommer att ha bättre 

hälsa, förutsättningar samt fungera bättre i samhället och sociala sammanhang. Vänner och 

andra människor förhöjer människans livskvalitet. Fägerskiöld och  Ek (2003) menar att 

många, framför allt yngre, mammor såg fram emot att föräldragrupper startades och att det 

skulle vara samma grupp som de medverkat i innan de fick barn i mödravårdens regi. 

Mammorna uttryckte förhoppningar om att föräldragruppen skulle ge dem en möjlighet att 

komma ikontakt med andra föräldrar och få en social gemenskap. Detta ansågs om viktigt då 

flera av föräldrarna upplevde att de var isolerade. Detta fenomen beskrevs särskilt av på orten 

nyinflyttade föräldrar.  Forskning visar att det finns ett samband mellan moderns hälsa och 

hur hon klarar av att ta hand om det lilla barnet samt att ju mer isolerad hon känner sig, desto 

lägre är hennes kompetens som mamma och (Tarkka, Paunonen & Laippala, 1999; Tarkka, 

2002).  

 

I resultatet framkommer även att det är viktigt att innehållet i träffarna är givande, många 

upplevde trots att de i överlag var nöjda att innehållet var lite tunt. Många påpekar att 

inbjudna föreläsare var väldigt givande, även att göra studiebesök på olika ställen som till 

exempel familjerådgivningen, socialkontoret m.m. upplevdes som intressant och var 

uppskattat hos de föräldrar som fått göra sådana studiebesök. 

 

Hur BVC-sköterskan organiserade föräldraträffarna var individuellt. En del BVC-sköterskor 

planerade i förväg vad varje träff skulle ha för tema. Andra tog träffarna som de kom och 

planerar inte speciellt mycket i förväg. Första träffen, vid en månads ålder handlade om tex 

amning. Tidigare studier har visat att alltför många BVC -sköterskor ”föreläser” och därmed 

skapar de inte utrymme för föräldrarnas egna reflektioner (Hallberg, Lindbladh, Råstam & 

Håkansson, 2000) men samtidigt visar tidigare studier att  när en sköterska informerar, visar 

och ger råd om barnets skötsel bör de göra det på ett sådant sätt att de samtidigt stärker 

moderns självförtroende (Vehviläinen-Julkunen, 1992) 

 

Det som upplevdes som negativt av samtliga förstagångsföräldrar var tiden som träffarna 

anordnades på samt övergången till förskolan och fortsatta träffar i deras regi. I de fall det 

handlade om tiden upplevde de flesta att det blev stressigt eftersom det var ”middagstid” och 
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barnen började bli trötta och gnälliga. Samtliga mammor påpekade också att fler pappor hade 

önskan om att medverka men att detta inte var möjligt på grund av att de arbetade och inte 

hann hem. Att samspelet mellan förälder och barn är en viktig del för hur barnets psykiska hälsa 

utvecklas påvisas i flera studier (Kumpfer & Alvarado, 1998: Stattin & Kerr, 2000; Hwang & 

Wickberg, 2001; Juul, 1997; Graff, 1996) och för att detta skall vara möjligt är det också anser vi 

viktigt att de vuxna (föräldrarna) kan samarbeta med varandra. Genom att inkludera diskussioner 

om föräldraroller redan i föräldrautbildningen kan man försöka minska rollkonflikterna som 

ofta uppstår bland nyblivna föräldrar. Diskussionerna kan även göra papporna mera 

uppmärksamma på mammornas upplevelser. Sjuksköterskan har möjlighet att specifikt följa 

familjer, därmed har hon genom sin yrkesroll läge att bidra till ett förbättrat familjeliv (White, 

m.fl.1999). 

 

 

 I de fall där det gällde övergången till förskolan var samtliga eniga i sitt missnöje. De hade 

uppfattat att de skulle bli en fortsättning efter de första åtta träffarna som BVC ordnade men 

så hade det inte blivit. I en samlad analys av nya verktyg för föräldrar framhåller Bremberg 

(2004) att kommunerna tillsammans med föräldrarna är huvudaktörer kring barnens välfärd 

och det är därför naturligt att kommunerna tar ett tydligt ansvar för allmänt föräldrastöd. Om 

det är kommunen eller landstiget som har bäst förutsättningar kan spekuleras i. Om 

kommunen har det största ansvaret möjliggör det nära kontakter med socialtjänst och förskola, 

medan om landstinget har det största ansvaret ges möjlighet att optimera samarbetet med den 

övriga hälso- och sjukvården. Oavsett vem som har det största ansvaret krävs ett gott 

samarbete mellan huvudmännen. Han skriver också att statens folkhälsoinstitut 

rekommenderar primärkommunerna att samordna alla föräldragrupper med tillhörande 

föräldrastöd, inklusive den verksamhet som idag bedrivs inom mödra- och barnhälsovård men 

att landstingets personal förväntas medverka även fortsättningsvis. Försöken med 

familjecentraler som gjorts och görs i Sverige, där företrädare för mödrahälsovård, 

barnhälsovård, förskola och socialtjänst visa sig vara väldigt bra (Håkansson, m.fl. 2006).  

 

I en studie från 2001 framkommer båda dessa saker tydligt där fler föräldrar hade önskemål 

om att fler pappor skulle ha kunnat medverka samt en fortsättning av grupperna efter 

ettårsdagen (Ervér & Fahlström, 2001). 
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I den kommun föreliggande studie är genomförd verkar detta med en fortsättning efter de 

första åtta träffarna inte fungera. Några av dem som intervjuades påtalade att den person inom 

kommunen som skulle ha ansvaret för fortsatta träffar hade slutat och tydligen har den 

tjänsten inte blivit tillsatt av någon annan. Samtliga av de intervjuade föräldrarna uttrycker sin 

besvikelse över att det inte blivit någon fortsättning.  

 

 Förslag till förbättringar har påtalats från många föräldrar där just fortsatta träffar är ett 

förslag, vidare föreslogs senarelagda träffar så fler pappor kunde medverka samt att fler 

föreläsare bjöds in till träffarna. Även en bättre planering inför träffarna så föräldrarna hade 

möjlighet att förbereda sig med frågor tex. var önskemål som kom fram och detta 

överensstämmer med en studie från 2004 där det beskrivs som viktigt med en tydligare 

struktur och planerade teman så föräldrarna kan förbereda sig inför träffarna (Petersson, 

Petersson & Håkansson, 2004). 

 

 

 

Resultatdiskussion flergångsföräldrar 

 

I föreliggande studie erbjöds alla föräldrar att delta i FID genom muntlig och/eller skriftlig 

information. Informationen upplevdes som bra, den innehöll datum, tider samt vad 

gruppträffarna skulle handla om framöver. Alla föräldrar i föreliggande studie framhöll hur 

viktigt det är att vara en grupp för att träffas, lära känna varandra och utbyta råd samt 

erfarenheter. Detta stämmer med tidigare studier (Hallberg m.fl.2001; Petersson, Håkansson 

& Petersson, 1997) där föräldrarna upplevde den största vinsten som att utbyta erfarenheter, 

kunna diskutera och träffa andra i samma situation samt knyta nya bestående kontakter.  

 

I föreliggande studie upplevdes den sociala kontakten med andra likasinnade föräldrar tryggt 

och de bekräftade varandra i gruppen. De gav och tog emot stöd vilket överensstämmer med 

en studie från (2000) som beskriver föräldragruppens styrka där föräldrarna stöder varandra 

genom att diskutera erfarenheter, bekymmer, misstro och rädslor (Wickberg, 2000).   

 

Lazarus & Folkman (1984) beskriver i sin teori att det sociala stödet faller under coping där 

individens grundförutsättning är ett bättre anpassningsresultat om de får eller tror att de 

kommer att få socialt stöd när det behövs.  
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Regeringen (Socialdepartementet, 1997) framhåller att stöd i föräldraskapet ger föräldrar 

möjlighet till kontakt och gemenskap med andra föräldrar i liknande situation. Föreliggande 

studie beskriver några föräldrars förväntan som att träffa andra mammor och pappor 

regelbundet med barn i samma ålder.  

 

Flertalet av föräldrarna i föreliggande studien beskrev den nya kontakten som värdefull inför 

framtiden då barnen följs åt i förskolan och skolan. Johansson och Jons (2002) påpekar 

visionen med ”Leksandsmodellen” där föräldrarna ska fortsätta stödja varandra, gärna upp i 

tonårstiden – ett föräldrastöd från graviditetens början tills barnen gått ut gymnasiet. Alla de 

intervjuade föräldrarna i föreliggande studie berättade att övergången från föräldragruppen på 

BVC till förskola inte fungerat som tänkt. Fortsättningen har uteblivit, det finns ingen 

fortsättning vilket planerades och utlovades. Om detta beror på tids - resurs -ekonomiskbrist 

som några föräldrar uppfattade vet ingen. Föräldrarna upplevde att allt ansvar lades på 

deltagarna själva i gruppen att ordna en fortsättning samt att styrningen från Kommunen var 

obefintlig. I Bremberg (2004) tidigare studie ska kommunen organisera föräldragrupper med 

tillhörande föräldrastöd i samarbete med landsting och studieförbund vilket utvecklades i 

Leksand. Kommunen har där det samlade ansvaret vilket är skälet till att man lyckats 

genomföra detta i Leksand. Samma föräldragrupper fortsätter träffas efterhand som barnen 

blir äldre och nya syskon tillkommer. Ett studieförbund organiserar då verksamheten i 

samarbete med mammorna och papporna.  

 

Många av föräldrarna i föreliggande studie har träffats i samma grupper sedan starten på 

MVC. De träffas hemma hos varandra i privat regi. Även i Petersson, m.fl. (2004) studie 

fortsatte föräldrarna träffarna privat när de organiserade träffarna var avslutade. Enligt några 

av de intervjuade föräldrarna i föreliggande studie har föräldragrupperna inte fortsatt träffats. 

Gruppens sammansättning har upplevts för olika och varit svår att hålla ihop. Den socialt 

fungerande grupp där deltagarna trivs och känner sig trygg i beror på föräldrarnas sociala 

tillhörighet och utbildningsnivå (Petersson, m.fl.1997).  

 

Flertalet av deltagarna i föräldragruppen tyckte att viktiga ämnen togs upp på träffarna. Det 

fanns tid till diskussion, att ställa frågor samt kunna ventilera sina funderingar. Häggman och 

Pietivä (2007) påvisade i en tidigare studie att informationen upplevdes relevant utifrån 
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deltagarnas situation som kände sig trygg i den lilla gruppen samt kunde ta upp funderingar 

utan att man kände sig ”dum”.  

 

Genomgående deltog de intervjuade mammorna själva utan pappornas deltagande i 

föräldragrupperna. Detta resultat framkommer i tidigare studier av Häggman m.fl. (2007) 

samt Petersson m.fl. (2004) där mammorna är överrepresenterade som deltagare. De flesta av 

de intervjuade föräldrarna i föreliggande studie uppger att tiden på eftermiddagen då 

föräldraträffarna hölls upplevdes som en svår tid att planera efter. Hos nästan alla familjer 

deltog inte pappan eftersom arbetstiderna kolliderade med föräldraträffarna. Petersson m.fl. 

(1997) samt Fägerskiöld (2006) beskriver i tidigare studier att papporna med normal arbetstid 

hade svårighet att delta i träffarna.  

 

I föreliggande studie beskrev någon förälder att föräldrarna delades upp en gång i mamma 

respektive pappagrupper. En annan förälder beskrev tryggheten av att båda föräldrarna 

deltagit i föräldragruppen, de fick samma information samtidigt och visste vad det handlade 

om och vad som gällde i olika tänkta och uppkomna situationer.  Barclay, Everit, Rogan, 

Schmied och Wyllie (1997), Knauth (2001) samt Simons (2003) framhåller i tidigare studier 

att en fungerande relation främjar föräldrarna att vara goda föräldrar. Relationens kvalitet 

påverkar föräldrarnas och barnets hälsa samt föräldrarnas beteende gentemot barnet.   

 

Några mammor i föreliggande studie upplevde att mycket av innehållet i föräldragrupperna 

fokuserande på dem själva medan papporna kom lite i skymundan. Petersson m.fl. (1997, 

2004) och Fägerskiöld (2006) redovisar liknande resultat i tidigare studier där papporna 

beskriver ett utanförskap då mycket handlar om förlossning och amning vilket leder till att 

deltagande pappor kände sig distanserade.  I tidigare studier av Fägerskiöld (2006) och 

Buckelew (2005) visade resultatet att papporna ville ha mer riktad kommunikation med 

barnhälsovårdens sjuksköterska för att minska utanförskapet. Samt att stöd finns där tidigt är 

en fördel för hela familjen. Det är lika viktigt att papporna får stöd i sin papparoll ( Buckelew, 

2006 ). I tidigare studie har papporna andra önskemål om vad gruppträffarna ska handla om 

vilket skiljer sig mot mammornas önskemål. Papporna önskar fokus på föräldraskapet och 

parförhållandet (Hwang & Wickberg, 2002). 

 

Förslag till förbättringar fanns hos alla deltagande föräldrar i föreliggande studie några 

önskade första hjälpen sedan har var och en föreslagit från broschyr till kurs i 
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babymatlagning. Några föreslog dessutom kvällsträffar för pappornas skull. I en tidigare 

studie av Petersson m.fl. (2004) framkommer föräldrars önskan om förändringar som en 

tydligare struktur med definierade teman som presenterats i förväg för att man som förälder 

ska kunna förbereda sig.   

 

 

Metoddiskussion  

 

I denna studie har en deskriptiv kvalitativ innehållsanalys använts för att beskriva föräldrars 

upplevelse av deltagandet i föräldragruppen. Genom att intervjua föräldrarna får validiteten 

olika dimensioner när det gäller de intervjuades berättelsers tillförlitlighet (Kvale, 1997). 

Författarna intervjuade 19 föräldrar utifrån en intervjuguide där svaren många gånger ledde 

till följdfrågor. Föräldrarna var mellan 20-39 år. Syskonen var mellan 4 och 13 år. Bland 

förstagångsföräldrarna var samtliga sambo och bland flergångsföräldrarna var alla sambo 

utom en som var gift.   

 

Studiens trovärdighet bör enligt Graneheim och Lundman (2004) granskas utifrån föjande 

begrepp; ”credibility”, ”dependability” samt” transferability”. Begreppet ”credibility” 

beskrivs som bedömningen av studiens giltighet, med ”dependability” menas materialets 

pålitlighet och stabilitet. ”Transferability” beskrivs som materialets överförbarhet. 

I föreliggande studie intervjuades förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar för att få en 

variation utifrån föräldrarnas erfarenheter. Att välja intervjuer som datainsamlingsmetod var 

det enda alternativet enligt författarna. Föräldragrupperna har inte funnits så länge vilket 

medför att antalet medverkande föräldrar fortfarande är lågt. Detta utesluter enkäter som ett 

alternativ. Alla de intervjuade utom en var mammor detta på grund av pappornas låga 

deltagande i föräldragrupperna. Efter analys av data framkom sju kategorier tydligt. Inom 

varje kategori finns citat. Användandet av citat är ett sätt att öka trovärdigheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Efter en första provintervju ändrades några frågor eftersom frågorna var fel 

formulerade. Handledaren läste de första intervjuerna som gjordes och efter ett godkännande 

fortsatte datainsamlingen. Studenteter och handledare har träffats regelbundet för att diskutera 

och analysera arbetena tillsammans i grupp. Arbetsmaterialet har skickats till varandra för att 

möjliggöra kritisk granskning av varandras arbeten. En öppen dialog har förts i gruppen tills 

överenskommelse har nåtts vilket ökar arbetets pålitlighet. För att läsaren ska kunna bedöma 

överförbarheten ska resultaten kunna föras över till andra grupper vilket kräver tydlig 
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beskrivning av urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004).    

Två respondenter intervjuades i författarnas hem, vilket var respondenternas eget önskemål, 

och bör inte ha haft någon nämnvärd betydelse eller påverkan på resultatet. 

 

 

Allmän diskussion  

 

I föreliggande studie framkom föräldrarnas synpunkter, både positiva och negativa 

erfarenheter efter sitt deltagande i FID under barnets första år. 

Vår förhoppning är att detta leder till förbättringar och utveckling av verksamheten utifrån 

föräldrarnas önskemål. 

Informationen upplevs av deltagarna som både innehållsrik och obefintlig. Att styra upp detta 

konsekvent med en tydlig och beskrivande broschyr vore uppskattat hos samtliga föräldrar. 

Tiden då föräldraträffarna var bokade bör ändras, för att möjliggöra tillgängligheten och 

deltagandet hos båda föräldrarna. Detta kräver att verksamhetens organisatoriska ramar ändras 

till andra öppettider. 

 

För att attrahera pappornas deltagande i FID föreslår författarna att pappagrupper startas 

utifrån pappornas behov vilka är lite annorlunda än mammornas behov. De föräldragrupper 

som i dag finns och fungerar utan professionellt stöd skulle kunna utnyttjas som en resurs för 

den obefintliga fortsättningen som kommunen utlovade i förskolans regi. Föräldragruppens 

dynamik skulle kunna tas till vara i samverkan med näringslivet, frivillig organisationer eller i 

politiken. 

 

Föreliggande studie har väckt flera nya frågor hos författarna. Förlag på fortsatt forskning 

inom området är att undersöka hur många föräldrar som deltagit efter att de fått inbjudan. 

Samt undersöka vilka föräldrar som inte väljer att delta i föräldragrupperna och anledningen 

till att de avstår. Samt undersöka hur BVC - personalen kan nå denna grupp.  

 

Författarna har genom denna studie kommit fram till att det är viktigt med klar och tydlig 

information för att föräldrar ska förstå innebörden av föräldragrupperna. Det är viktigt att 

föräldrarna har möjlighet att påverka tider och innehåll, samt att övergången till förskolan bör 

ses över. 
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