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Sammanfattning    

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur deltagare upplever en föräldragrupps innehåll och 
utförande på ett familjecentrum. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, där åtta föräldrar 
intervjuades. Datamaterial bearbetades och analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest 
innehållsanalys, och studiens teoretiska tolkningsram utgjordes av ett systemteoretiskt perspektiv, 
Putnams och Bourdieus teori om socialt kapital samt Eriksons psykosociala utvecklingsteori. 
Betydelsefulla resultat var att föräldragruppen upplevdes som viktig, framför allt för att etablera 
nya sociala kontakter, uppleva trygghet och stöd från andra nyblivna föräldrar. Det var även 
viktigt med en ledare med social kompetens, där lyhördhet och flexibilitet var några 
betydelsefulla egenskaper. Det framkom också att den information som gavs inte var mest 
väsentlig, utan att den sociala interaktionen mellan föräldrarna var främsta anledning till 
deltagandet. Att bli förälder var även något som resultatet visade vara påfrestande för både 
individ och parrelation.    
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Abstract      

The purpose of this study was to examine how participants experience the content and design, in 
a parent group. The study was conducted with a qualitative approach, in which eight parents were 
interviewed. Data material has been processed and analyzed with a qualitative manifest content 
analysis, and the study's theoretical framework consider primarily the perspective of systems, 
Putnam's and Bourdieu's theory of social capital and Erikson's psychosocial development theory. 
Significant results were that the parent group was perceived as important, especially to establish 
new social contacts, experience and safeness reliance from another first-time parent. It was also 
important to have a leader with social competence, where sensitivity and flexibility were 
significant quality. It also emerged that the information that was provided was not the most 
significant, instead the interaction between the parents was the main reason for participation. The 
results also show that becoming a parent was a draining process both to themselves and their 
relationship.       
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Förord     

   

Först och främst vill vi lämna ett stort ”tack” till alla Er som varit involverade i arbetet med detta 
självständiga arbete.  

Tack till alla intervjupersoner att ni delade med er av era betydelsefulla erfarenheter.  

Tack också till Anna, uppsatsens handledare, för ditt engagemang och den tid som du lagt ner på 
att ge feedback till oss.  

Sist vill vi även tacka våra familjer för allt stöd under denna tidskrävande process!    

   

Josefine Azrang och Pia Salo  
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1. INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE   

Regeringen (2009, s. 21) har upprättat en nationell strategi för allt föräldrastöd i Sverige där det 
definieras ”som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva 
samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk ”. Enligt Andalibi-
Andersson, Hagekull och Bremberg (2003:08) erbjuds alla nyblivna föräldrar i Sverige ett 
offentligt organiserat stöd vilka varierar i form men också hur de är organiserade. I Regeringens 
rapport (2009) återfinns ett övergripande mål, vilket innebär att alla föräldrar ska erbjudas 
föräldrastöd, fram till dess att barnet fyllt arton år. Ett utav delmålen i den nationella strategien, är 
också att det ska finnas mötesplatser där föräldrar ska kunna träffas, för att på så sätt skapa 
informella nätverk som kan uppfattas som ett komplement till det sociala nätverk som föräldern 
redan besitter. I ett betänkande till den nationella strategin framkommer även att stödet ska vara 
frivilligt och ges utifrån föräldrars önskemål och behov (SOU, 2008:131). Det huvudsakliga 
syftet med den nationella strategin är emellertid att främja allas hälsa och positiva utveckling. 
Detta genom att erbjuda alla ett omfattande stöd, för att på så sätt förebygga ohälsa och problem. 
Bland de första utredningarna som beredde frågan om föräldrastöd och föräldrautbildning var 
SOU-betänkandet Föräldrautbildning: betänkande från Barnomsorgsgruppen (SOU, 1978:5). 
Utredarna menar bl.a. att föräldrastöd främst skulle leda till ökade kunskaper för föräldrarna, 
möjlighet till ny gemenskap och nya kontakter samt "möjlighet till medvetenhet om och påverkan 
av samhälleliga förhållanden" (SOU, 1978:5 s. 63). I FN:s barnkonvention (1989) går det 
följaktligen att läsa att varje land å ena sidan ska respektera de rättigheter och skyldigheter som 
åligger föräldrarna vad gäller sina barn, men å andra sidan ska länderna erbjuda lämplig 
vägledning och råd om behov föreligger. Det går med andra ord att hävda att det finns ett ansvar 
hos samhället att stödja föräldrarna i sin roll. I artikel 24:f beskrivs det att det ska finnas en 
förebyggande hälsovård i varje medlemsland, som till en viss del kan tas sig i uttryck genom 
föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i familjeplaneringsfrågor.    

I en rapport från Statens Folkhälsoinstitut framhåller författaren (Bremberg, 2004:49) att det 
viktigaste stödet som kan ges till en förälder, är det stöd som kommer från det s.k. informella 
nätverket. Det informella nätverket utgörs bl.a. av familj, släkt och vänner. Bremberg (2004:49) 
menar vidare att, genom att arrangera särskilda mötesplatser för föräldrar, kan de bidra till att öka 
det betydelsefulla informella nätverket för föräldrarna. En sådan särskild mötesplats, kan vara en 
så kallad familjecentral. Grundtanken med de första familjecentralerna var att mobilisera olika 
yrkeskompetenser för att vara nära varandra men framförallt, att vara nära kommuninvånarna 
(Hjortsjö, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2008) fanns 131 familjecentraler i Sverige år 2008. En 
familjecentral beskrivs likt en mötesplats för familjer i ett specifikt bostadsområde 
(Socialstyrelsen, 2008). Verksamheten består främst av mödravårdscentralen (MVC), 
barnavårdscentralen (BVC), öppna förskolan (ÖF) samt socialtjänst. Alla dessa verksamheter har 
ett fokus på förebyggande arbete och de har som målsättning att arbeta med ett generellt 
hälsofrämjande och stödjande arbete. Familjecentralernas sammansättning kan variera, likaså 
benämningen på verksamheten men oftast arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, förskolelärare 
och socionomer på centralerna (Bing, 2005). Ibland finns även familjerådgivare, läkare, 
psykologer och fritidsledare. En viktig aspekt med familjecentralernas tvärprofessionella satsning 
är att det bidrar till ett bättre och mer gediget arbete, då varje profession har olika förmågor och 
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erfarenheter att lösa eventuella problem och synen på ett förebyggande arbete. Enligt Berg- 
Wiklander (2006) finns å ena sidan ett medicinskt och omvårdnadsperspektiv och å andra sidan 
ett socialt och pedagogiskt perspektiv, vilket sammantaget kan ses som en viktig tillgång i det 
hälso- och förebyggande arbetet som bedrivs på familjecentralerna.       

Då familjecentralerna bygger på ett samarbete mellan två huvudmän i form av landsting och 
kommun, finns därför olika mål och styrdokument som de respektive professionerna ska utgå 
ifrån. I en stor stad i Mellansverige finns ett upprättat dokument (bilaga 1) som avser ett barn- 
och ungdomsprogram, med grund i FN:s barnkonvention. Syftet med det upprättade programmet 
är att det skall vara en politisk riktlinje för kommunen att vägleda arbetet med barn och 
ungdomar. Målet är att det ska finnas etablerade verksamheter som ska skapa förutsättningar för 
en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar där de ska kunna utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Vidare står det även att alla verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar 
ska stödja och stärka barn samt föräldrars engagemang för och delaktighet i beslut som rör barns 
och ungdomars liv. Av dokumentet går det att utläsa att familjecentrum är en del av dessa berörda 
verksamheter som skall arbeta efter riktlinjerna. Likväl som det finns styrdokument utarbetat av 
kommunen, finns liknande för landstinget. Ur ett kvalitetsdokument (bilaga 2) som har upprättats, 
beskrivs barnavårdsverksamheternas syfte och mål. Syftet med barnhälsovården (BHV) avser 
bl.a. att stärka föräldraskapet men framför allt att skapa en trygghet och främja barns hälsa. Ett 
utav målen för barnhälsovården avser ett obligatoriskt erbjudande om deltagande i föräldragrupp, 
 för alla nyblivna föräldrar. Ett förtydligande i målet är också att pappor skall erbjudas specifik 
insats i form av s.k. pappagrupper. I samma dokument beskrivs även mål för samverkan, där 
BHV uttryckligen ska samverka i en familjecentral där sådan finns. I staden, som är aktuell för 
denna studie, finns familjecentraler kopplade till olika stadsdelar. Utformandet av dessa centraler, 
som i denna stad kallas familjecentrum, varierar, liksom vad Bing (2005) beskriver, att varje 
familjecentral är unik och skiftar i sin utformning. I detta gemensamma arbete, har 
föräldragrupper vuxit fram med ett övergripande syfte och mål, att stärka föräldrar i deras 
föräldraroll, men också i relationen mellan barn-föräldrar. Föräldragruppsverksamheten som är 
aktuell i denna studie utmärker sig på sitt sätt genom att lägga tyngdvikten på parrelationen hos 
de blivande/nyblivna föräldrarna. Ett fokus på parrelationen, uppger en kommunanställd 
informant, som arbetar på det berörda familjecentrumet, är en viktig beståndsdel i 
föräldragrupperna. Inspirationen för utformningen av föräldragruppsverksamheten och dess 
fokusering på parrelationer, har hämtats från det amerikanska programmet Prevention and 
Relationship Enhancement Program (Markman, Stanley & Blumberg, 2004)1. De ledare som 
ansvarar för föräldragrupperna som är kommunanställda är också utbildade i PREP.      

Vid inskrivningssamtalet på den aktuella mödravårdscentralen blir alla blivande föräldrar 
erbjudna möjlighet till att delta i föräldragrupp. Vid första föräldragrupptillfället informeras de 
blivande föräldrarna om gruppens syfte. Föräldragruppen är uppdelad på dagträffar, vilka hålls av 
landstingspersonalen med dess kompetens i ett medicinskt- och omvårdnadsperspektiv, och 
kvällsträffar, där kommunanställda med ett socialt och pedagogiskt perspektiv handhar 
föräldragruppen.  Dagträffarna är belägna på BVC och leds av BVC-sköterska och barnmorska 
från barnmorskemottagningen (BMM) men också av psykolog från BHV. Kvällsträffarna äger 
rum på öppna förskolan och leds av socionomer, pappautbildare, och/eller förskolelärare. 

                                                 
1 PREP, är ett forskningsbaserat utbildningsprogram till syfte att främja goda parförhållanden. Vid intresse se 
www.prepinc.com (Markman, Stanley & Blumberg, 2004). 

http://www.prepinc.com/


Pappagruppsledarna är liksom BVC-sköterskan, samt barnmorskan från BMM, anställda av 
landstinget, medan de övriga är anställda av kommunen. Några kvällsträffar, är även helt 
inriktade mot pappor, vilket således har medfört att endast pappor deltagit under dessa träffar. 
Vid en del kvällsträffar blir deltagarna tilldelade frågor utifrån ett givet tema, där deltagarna delas 
upp i mamma- respektive pappagrupper. Senare återsamlas deltagarna för att gemensamt 
diskutera vad respektive grupp har samtalat om och kommit fram till. Föräldragrupperna bygger, 
som tidigare nämnts, på olika teman till varje enskilt tillfälle. De olika temana under både dag- 
och kvällsträffar, behandlar generellt ämnen, som förlossningsförberedelser, smärtlindring och 
förändringar i parrelationen, men också barns behov och utveckling. En informant arbetandes på 
det aktuella familjecentrumets BVC, uppger att syftet med dagträffarna inbegriper ett fokus på 
anknytning, parrelation och delaktiga pappor. Vidare uppger samma informant att 
föräldragruppens dagträffar har till syfte att skapa möjlighet att i grupp generera nya nätverk för 
att föräldrarna på så sätt kan få stöd och möjlighet att diskutera. Den andra informanten uppger i 
sin tur att det syftet med kvällsträffarna likväl handlar om parrelationen men också om att öka 
kommunikationen mellan föräldrar i relationen samt att bidra till möjlighet att diskutera 
föräldraskapet med jämlikar. Ytterligare avses en arena för ett tydliggörande av könsroller, skapa 
förutsättningar för att kunna hantera konflikter, skapa positiva upplevelser i relationen samt 
belysa och värdesätta de viktigaste personerna i de nyblivna föräldrarnas liv. 

1.2 SYFTE    

Studien syftar till att undersöka hur deltagare upplever familjecentrumets föräldragrupps innehåll 
och utförande.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR      

1. Hur upplever deltagarna föräldragrupperna?  

2. Upplever deltagarna att innehållet stämmer överens med deras förväntningar kring föräldrastöd 
i form av föräldragrupp?     

1.4 DISPOSITION      

Studien har delats upp enligt följande; i kapitel 2 redogörs för vad som framkommer i den 
tidigare forskningen angående föräldragrupper, med fokus på vikten av föräldrastöd för 
förstagångsföräldrar. I kapitel 3 redovisas studiens teoretiska tolkningsram som innehåller det 
generella systemperspektivet, Putnams och Bourdieus teori om socialt kapital samt Eriksons 
psykosociala utvecklingsteori. Följdaktligen återfinns en redogörelse av studiens metod och 
urval, men också validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska aspekter, i kapitel 4. 
Därefter framkommer resultatredovisning och resultatanalys i kapitel 5. I kapitel 6 återfinns en 
avslutande metod-, teori-, resultat- och teoridiskussion, men också förslag till framtida forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING    

Under detta avsnitt har följande teman utarbetats: föräldragruppers betydelse för föräldraskapet, 
vikten av stöd till förstagångsföräldrar samt föräldragruppers inverkan på det sociala nätverket. 
Efter det att vi tagit del av den tidigare forskningen, menar vi att dessa teman återkommer i de 
flesta studier och litteratur som har granskats.  

2.1 FÖRÄLDRAGRUPPERS BETYDELSE FÖR FÖRÄLDRASKAPET    

I ett betänkande från Föräldrastödsutredningen (SOU, 2008:131) går det att läsa att ett utav tre 
övergripande mål med allt föräldrastöd, är att stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Bing (2003) 
skriver i sin bok om barn och folkhälsa, där hon belyser vikten av ett hälsofrämjande arbete 
gällande blivande föräldrar. Hon poängterar att det hälsofrämjande arbetet verkar förebyggande 
av eventuella problem hos familjer, så som konflikter mellan föräldrar och barn. Några andra som 
talar om stöd i föräldraskapet är Lagerberg och Sundelin (2005). De talar bl.a. om interventioner i 
tidigt föräldraskap och beskriver Sverige i jämförelse med exempelvis USA, som ett land där 
mycket resurser investerats i förebyggande arbete. I Lagerberg och Sundelin (2005) ges det 
uttryck för att de tidiga interventionerna oftast riktas mot alla inom populationen, och dessa kan 
utges i form av exempelvis föräldragrupper. Olds och Kitzmans studie (refererad i Lagerberg & 
Sundelin, 2005, s. 274-275) framhåller genom resultat från en metaanalys, som täcker 31 
randomiserade kontrollerade försök, att tidiga interventioner bör omfatta både individ- och 
strukturnivå, där exempelvis formellt och informellt stöd ingår. Frekvensen av själva 
interventionen samt den professionella kompetensen framhålls ha särskilt stor betydelse för 
utfallet.    

Hanna, Edgecombe, Jacksson och Newman (2002) belyser i en kunskapsöversikt vikten av 
föräldrastöd, i form av föräldragrupper till förstagångsföräldrar. Författarna menar att orsaker 
som bl.a. besparingar i vården och ändrade sociala förhållanden i samhället, har bidragit till att 
familjer idag är mer socialt isolerade än förut. Författarna menar även att föräldragrupper idag 
kan ses som ett bra alternativ för föräldrar eftersom den genererar socialt stöd via närvaron av 
andra föräldrar, kunskaper om föräldraansvaret genom professionellt ansvariga och ger därav 
möjligheter till ökat självförtroende i föräldrarollen. Hanna et al. (2002) tar också upp att 
förutsättningar för nutidens nyblivna föräldrar har förändrats. Förutsättningarna åsyftar ändrade 
möjligheter till stöd från den övriga familjen och släkten, vilket även bekräftas av Bing (2003), 
mycket på grund av den geografiska mobiliteten, skilsmässor och ekonomiska aspekter. 
Följaktligen blir det då svårare att lära sig sin egen föräldraroll eftersom stödet från omgivningen 
kan vara bristfälligt. Hanna et al. (2002) beskriver fördelarna med att föräldrar gemensamt träffas 
i grupp. När individer går samman och tillsammans hjälper varandra att uppnå vad de vill uppnå, 
capacity for agency, frambringar detta något som kallas empowerment, vilket innebär att 
gruppdeltagarna får möjlighet till ett större inflytande över sitt eget liv. Detta frambringas genom 
stöd från andra deltagare, men också av ömsesidighet och vänskapsfrämjande. Två andra som 
betonar vikten av fokus på stöd i föräldraskapet, samt även på parrelationen, är Hwang och 
Wickberg (2001). Enligt författarna kan en övergång från två till tre innebära en stress, och 
således medföra problem för familjen, i värsta fall en kris. Hanna et al. (2002) bekräftar på ett 
liknande sätt den stress som övergången till föräldraskapet kan ge. Hwang och Wickberg (2001) 
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skriver också i sin rapport om att bli förstagångsföräldrar kan innebära att stressnivån i livet ökar, 
i hänsyn till vad som behöver förändras i samband med det nykomna barnet.    

2.2 VIKTEN AV STÖD TILL FÖRSTAGÅNGSFÖRÄLDRAR      

Kihlbom, Mattsson och Ström (1994) beskriver övergången till föräldraskapet som en tid av stor 
omställning, där bl.a. självbilden och livsperspektivet ändras. Författarna förklarar att blivande 
föräldrar står inför en mognadsfas, vilket rymmer en rad olika sätt att hantera den på. Författarna 
framhåller att denna tid av omställning, inte bör ses med ett psykopatologiskt perspektiv i första 
hand, utan bör snarare ses som ”ordinära svårigheter i en normal utveckling” (Kihlbom et al. 
1994, s.9-10). Således framhåller desamma, att ”normaltillståndet” av svårigheter i rollen som 
blivande/nybliven förälder, bör mötas av stödinsatser, vilket kan anses försvarbart då stödet har 
potentiellt god inverkan på familjerelationerna och främjar således god psykisk hälsa hos både 
föräldrar och barn. Att bli förälder kan innebära både stor glädje men likväl problem. Utredarna 
till SOU-rapporten (2008:131) menar att detta kan vara ännu svårare idag, då samhället är 
komplicerat och föräldrar har större krav på sig än tidigare. Paradoxalt menar de samtidigt att 
vara förälder idag är lättare då det finns många hjälpmedel, både mänskliga och materiella. De 
nya utmaningar som föräldraskapet kan innebära ställer krav på föräldern att hitta personer och 
platser där svaret på frågan "hur ska jag göra?", kan ges. Utredarna poängterar således att det 
finns mycket att vinna och lite att förlora i att erbjuda nyblivna föräldrar stöd, vilket kan bidra till 
att kunna ge barnen god start i livet. Likt det som utredarna i SOU-rapporten (2008:131) hävdar 
kring föräldrastressen, menar även Cronin (2003) i sin kvalitativa studie att mödrarna upplever en 
rad olika omställningar i samband med barnafödandet. Studien avser att förstå kvinnors 
upplevelser av att vara förstgångsförälder. Det empiriska underlaget består av 13 djupintervjuer 
som genomförts med kvinnor som deltar i fokusgrupper på community family centres i en stad i 
södra Irland. Några viktiga resultat av studien är att flera utav kvinnorna uppger att det nya 
moderskapet innebär bl.a. många omställningar, så som en rollförändring. Ett annat viktigt 
resultat är att det finns ett behov av fysiskt, emotionellt och socialt stöd i samband med 
barnafödandet. Det framhålls också i studien, att tiden runt barnets födelse är en stressfull tid med 
en rad nya bestyr vilket är igenkännande hos många nyblivna föräldrar.  

Likaså framkommer det i Petersson, Pettersson och Håkanssons (2003) studie vikten av stöd till 
förstagångsföräldrar. Syftet med studien är således att studera faktorer som påverkar motivet till 
deltagandet i föräldrautbildning, som bedrivs av BVC i två städer i södra Sverige. Studiens 
empiriska underlag består av tillfrågningar av föräldrar till 221 stycken barn. Författarna har tagit 
hjälp av familjecentralernas sjuksköterskor för att genomföra registrering av hur många som 
erbjuds föräldrautbildning, om föräldrarna är intresserade att delta samt hur familjens sociala 
situation ser ut. Viktiga resultat som går att utläsa är att det är 73 % som uppger att de vill 
genomgå utbildningen, och att det finns ett signifikant samband mellan att delta och att vara 
förstagångsföräldrar, främst gällande fäder. Vidare visar det sig också att det finns en tendens 
mellan deltagandet och svenskt ursprung, även om det inte fanns någon direkt signifikansnivå. 
Studien tar även upp att det finns en rad olika problem med föräldragrupper, så som att 
deltagande kan kopplas samman med medelålderskvinnor samt att det är underrepresenterat med 
fäder, invandrare och familjer med sociala problem. Petersson et al. (2003) menar vidare att 
studiens resultat bekräftar tidigare forskning, att den typiska deltagaren är en kvinna av 
medelklass och är integrerad i samhället. Petersson et al. (2003) studie visar att det finns ett 
behov av föräldrastöd, framför allt då när det handlar om förstagångsföräldrar. En av slutsatserna 
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från studien belyser således vikten att utveckla dessa grupper för att nå andra grupper än kvinnor, 
som är den stora gruppen som deltar.  

Andra författare som belyser vikten av stöd till förstagångsföräldrar är Kruske, Schmied, Sutton 
och O´hare (2004). I deras studie utvärderar och jämför de två grupper om vardera 20 nyblivna 
mödrar inom children and familyhealth, där den ena avser deltagande i en föräldragrupp, och den 
andra där mödrar individuellt konsulterar en barn- och familjhälsovårdssköterska. Utvärderingen 
har skett genom intervjuer och fokusgrupper där samtliga 40 deltagares upplevelser av barn- och 
familjhälsovården fångats. Kruske et al. (2004) skriver i sitt inledande kapitel om den påfrestande 
och stressfulla tid som omställning till föräldraskap kan innebära, samt hur det nu för tiden är 
svårare för föräldrar att på egen hand skaffa sig den kunskap och stöd som kan behövas för att bli 
tillfredställd i sin föräldraroll. O`Connor (refererad i Kruske et al. 2004) säger att ett ökat socialt 
stöd för nyblivna mödrar är nödvändigt för att öka föräldrakompetensen och självförtroende. I 
innehållsanalysen av studien gjord av Kruske et al. (2004) visar resultat på att föräldragruppen 
tycks främja det sociala nätverket, stärka föräldrarollen samt ge ökat självförtroende, vilket 
framhålls vara några nyckelresultat. Kruske et al. (2004) beskriver vidare resultaten från sin 
studie om hur viktigt stödet för förstagångsmödrar är. Problem och funderingar i anslutning till 
det nyvunna moderskapet, som mödrarna annars trodde sig vara ensamma om, visar sig vara 
något som de andra mödrarna i föräldragruppen upplever. Känslan av att kunna tala om, och dela 
erfarenheter med andra mödrar, upplever mödrarna i föräldragruppen som positivt. Kruske et al. 
(2004) betonar att studien i sig inte är generaliserbar då den endast beskriver en liten grupp 
mödrar samt framhåller en begränsning då det inom ramen för studien är okänt om mödrarna i de 
två jämförda grupperna skiljer sig på något sätt från varandra. En brist som avser relevansen till 
vår studie, är att studien gjord Kruske et al. (2004) endast fångar nyblivna mödrars upplevelser 
och saknar således fäders perspektiv.  

En annan studie som bekräftar avsaknaden av pappors perspektiv är Barnhill, Rubenstein och 
Rocklin’s (1979). En intressant aspekt som författarna lyfter är att de flesta föräldrastödsprogram 
har ett fokus på mammorna eller mamma-barn relationen. Det menar att förklaring ligger i att allt 
föräldrastöd ofta utgår från en stereotypisk bild av att pappan inte är intresserad av sitt barn. 
Barnhill et al. (1979) hävdar också att tiden runt barnets födelse är en stressad, men samtidigt en 
spännande tid för papporna. De beskriver att papporna å ena sidan upplever ett intresse samtidigt 
som de befinner sig i en kris, framför allt avseende rollförskjutningen som de befinner sig i. 
Barnhill et al. (1979) menar även att det är just i denna period som papporna är mest tillgängliga 
och förebyggande arbete som är inriktade på papprollen, kan frambringa störst effekt. Fokus för 
deras studie är salutogent, d.v.s. hälsofrämjande, där de menar att föräldraskapet, ur en pappas 
perspektiv, ska ses som en glädjande och givande process. I artikeln redogörs för en 
gruppverksamhet, som de genomfört med blivande och nyblivna pappor. Det främsta målet med 
grupperna är således att öka pappornas medvetenhet om attityder, beteenden och tankar kring det 
kommande föräldraskapet. Ett delmål med gruppen, är att låta papporna få träffa andra pappor, 
för att på så sätt övervinna känslan av isolering. Papporna i studien kommer från olika 
socioekonomiska områden och även från olika etniska och religiösa grupper. De flesta papporna 
som deltog är under 30 år och grupperna består av 15 till 20 pappor. Viktigt för de deltagande 
papporna, är att få dela erfarenheter med andra, att få samtala kring de farhågor avseende nya 
föräldraskapet. Vidare visar det sig bl.a. att papporna är bekymrade över hur de ska förhålla sig 
till barnet. Andra forskare som också lyfter fram nyblivna pappor och deras upplevelser är Kaila-
Behm och Vehviläinen-Julkunen (1999) vilka har genomfört kvalitativa intervjuer med med 24 
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fäder och 28 BVC-sköterskor, till syfte att beskriva deras upplevelser av att vara 
förstagångspappa. Ett delsyfte avser en beskrivning av övergången till faderskap från tidig 
graviditet till några månader efter förlossning, samt ta reda på hur stödet till dessa nyblivna fäder 
ser ut inom mödra- och barnhälsovården i Finland. Viktiga resultat som framkommer av studien 
avser bl.a. att männen uppskattar att föräldraskapet innebar en stärkt känsla av manlighet, att 
rollen som far ser olika ut beroende på kulturell tillhörighet och att männen i deras studie intar 
rollen som far i relation till hur de uppfattade sig själva som män. Vad som ytterligare 
framkommer är att det visar sig vara av betydelse att den roll som den nyblivna fadern intog 
överensstämmer med den roll som dennes partner förväntr sig av honom och att de upplever en 
samstämd bild av varandra under både graviditet, förlossning, perioden efter förlossning samt 
under spädbarnsperioden. Författarna lyfter inledndningsvis upp i sin studie att de utgår från att 
pappor likväl som mammor, genomgår en kritisk tid i övergången till föräldraskap. Vidare menar 
Kaila-Behm och Vehviläinen-Julkunen (1999), att det råder en brist på forskning avseende hur 
och vilka roller som pappor kan inta inför och under föräldraskapet. Författarna efterlyser en 
anpassning av mödra- och barnhälsovården också efter pappors behov.     

2.3 FÖRÄLDRAGRUPPERS INVERKAN PÅ DET SOCIALA NÄTVERKET    

Enligt Bing (2003) är det sociala nätverket en viktig skyddsfaktor för en familj. Det sociala 
nätverket är en arena där utrymme för vänskap finns, vilket även Bing (2003) framhåller som 
viktigt för människor. Bremberg (2004:49) menar även att den viktigaste formen för stöd i 
föräldrarollen är informella kontakter. Kihlbom et al. (1994) framhåller likt Bremberg (2004:49), 
också vikten av det informella stödet till de nyblivna föräldrarna. Samma författare lyfter framför 
allt upp det praktiska och emotionella stödets preventiva inverkan, på förälderns nya och sköra 
föräldraidentitet, vilket skulle kunna förbygga psykisk ohälsa framledes. Kihlbom et al. (1994) 
belyser också att människor i de nyblivna föräldrarnas närhet i bästa fall, kan fungera som 
förebilder i det nyvunna och ibland osäkra föräldraskapet. Författarna beskriver att tiden kring 
hemkomsten med det nya barnet, är att uppfattas som en kritisk tid, som kan beroende på 
föräldrarnas upplevelser av den, påverka föräldrarnas egen syn på sig själva, parrelationen och 
inte minst relationen till barnet. Utifrån detta, menar Kihlbom et al. (1994) är det för samhället 
motiverat att bistå med stödinsatser, då inte alla nyblivna föräldrar har samma förutsättningar att 
erhålla socialt stöd från människor i deras närhet. Bremberg (2004:49) menar vidare att ett sätt att 
öka det informella nätverket är att arrangera särskilda mötesplatser, så som familjecentraler, som 
i sin tur anordnar föräldragrupper. En konklusion av Hanna et al. (2002), är riskerna med att 
bedriva grupper som av deltagare upplevs för kontrollerade och strukturerade. Enligt samma 
författare, kan detta leda till att gruppens förmåga till öppenhet och empowerment minskas. I 
studien utförd av Barnhill et al. (1979) är det för de deltagande papporna, viktigt att få dela 
erfarenheter med andra och att få samtala kring de farhågor de hade inför det nya föräldraskapet. 
Det är även av vikt att återvinna de interpersonella tillgångarna, istället för att den professionelle 
skulle ha uppgiften som expert, och leverera all kunskap till papporna i gruppen. Vidare skriver 
även Bremberg (2004:49) att det stöd som ges till föräldrar kan leda till att föräldern talar med 
andra föräldrar. Han menar vidare att stödet från andra föräldrar kan leda till en förbättring av 
förälderns livskvalité. Han menar också att föräldrastöd kan främja goda relationer mellan 
föräldern och barnet, då han syftar till att en förälder som lever under pressade sociala 
förhållanden, kan ha svårt för att utveckla goda relationer till sina barn. Vidare redogör Bremberg 
(2004:49) för att andra människors berättelser påverkar våra tankar, men framför allt våra 
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beteenden. Samma författare menar vidare att människor även påverkas av ny kunskap och 
information, där viktiga beståndsdelar inbegriper att den är tillgänglig och begriplig för föräldern.  

Rosalinds (2002) studie visar vidare på att familjestöd spelar en roll för föräldrar. Studien är 
longitudinell och syftar till att studera hur Early Years’ Centres arbetar för att ge stöd till 
föräldrar som lever i fattiga områden. Bl.a. visar resultat på att familjernas sociala nätverk, både 
det externa (professionella) men också det interna (familj, vänner) har ökat i och med 
föräldrastödet, och att föräldrastöd är nödvändigt, både för föräldrarna men också för barnen. 
Nyttan med föräldrastöd beläggs också av Arimoto och Murashima (2008), vilka bl.a. kommer 
fram till att föräldragrupper är nödvändigt för att stärka barn-föräldrarelationen. Arimotos och 
Murashimas (2008) studie har genomförts med syftet att undersöka faktorer i samband med 
nyttan av föräldragrupper. Ett delsyfte är också att se vad som var karaktäristiskt för dessa 
mödrar. En källkritisk anblick på studien är dock att endast mödrar studerats. Det empiriska 
underlaget bygger på självrapporterade enkäter, där urvalet består av 371 mödrar i Tokyo, som 
har haft en 18 månaders-kontroll av sin bebis på ett health center. 166 av dessa har varit 
deltagande i en föräldragrupp sedan barnet fötts, fram till denna 18 månaders-kontroll. 
Datamaterialet är analyserat med hjälp av logisk regressionsanalys som visar att mödrarna (88 %) 
i dessa föräldragrupper främst deltagit på grund av att detta genererat nya vänner. Mödrarna 
menar även att föräldragruppen har bidragit till att deras stress har lindrats men också att de fått 
information om barnuppfostran. Dock handlar studien om föräldrar som har flera barn vilket gör 
att detta kan påverka resultatet, då dessa mödrar kan ses som mer erfarna, då de haft större chans 
att ta emot stöd, redan från första födseln. Dock visar resultatet på att 62,8 % av barnen vid 
kontrollen var moderns första barn. Att applicera dessa resultat på svenska förhållanden kan 
således vara svårt då bl.a. familjestödet ser olika ut mellan länderna, vilket även Arimoto och 
Murashima (2008) beskriver i sin introduktion. Vilka förutsättningar en kvinna har att få stöd och 
hjälp skiljer sig även runt om i världen. Socialstyrelsen (2008) menar också att ländernas 
välfärdssystem påverkar det förebyggande arbetet för familjer. De menar samtidigt att det finns 
en trend i flera länder, som innebär att det sker större satsning på arbete med barns hälsa och att 
allt fler länder erbjuder tidiga insatser för familjer.   

Kruske et al. (2004) talar också om föräldragruppers förmåga att generera nätverk kring nyblivna 
mödrar. Genom samvaro med jämlikar i gruppen, finns möjligheten för mödrarna att bringa 
vänskap, då dessa annars säger sig uppleva en avsaknad av väninnor i samma situation. 
Föräldragruppen kan således utöver sitt erbjudande om professionell kunskap, ses som en 
grogrund för vidare vänskap bland sina deltagare. På ett liknande sätt framhåller Scott, Brady och 
Glynn (2001) att föräldragrupperna kan vara av stor betydelse för det sociala stödet. Studien 
baseras på semistrukturerade intervjuer med 17 mödra- och barnhälsovårdssköterskor i två 
förortskommuner i Melbourne, Australien, där fokus bl.a. ligger kring deras metoder att bedriva 
föräldragrupper för nyblivna föräldrar. Studien bygger vidare på semistrukturerade 
telefonintervjuer i syfte att följa upp gruppernas deltagare 18 månader till två år senare för att 
utröna i vilken utsträckning som dessa föräldragrupper har förmåga att generera informella 
nätverk efter föräldragruppens formella upphörande. Studien visar att det var vanligt att 
gruppdeltagarna fortsatte en kontakt med varandra. En slutsats dragen av Scott et al. (2001) är att 
föräldragrupper kan vara av stor betydelse för nyblivna föräldrar, som befinner sig i en annars 
stressfull tid i livet. I och med att gruppdeltagarna blev vänner även utanför gruppen fick de 
ytterligare socialt stöd av varandra. Författarna menar också att föräldragrupper i sig utgör en 
viktig del i primärprevention i hänsyn till den tidigare nämnda stressfulla tid som föräldraskapet 
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kan utgöra. I studiens inledande kapitel förklaras hur samtiden med dess betoning på 
individualisering bidrar till att göra människor mer ensamma och att exempelvis starka relationer 
med grannar är mer sällsynt, vilket bl.a. av den den orsaken gör att människor idag är i behov av 
extra socialt stöd.   

3. TEORETISK TOLKNINGSRAM  

I detta avsnitt redogörs för några viktiga perspektiv i relation till studien, men också vad som har 
används för att analysera studiens resultat. Det redogörs även för hur denna teoretiska 
tolkningsram är relevant för studien.      

3.1 DET GENERELLA SYSTEMPERSPEKTIVET     
   
Enligt Payne (2002) finns inom systemteorin olika traditioner och inriktningar, även om samtliga 
härstammar från kärnan av den generella systemteorins organismkoncept inom biologin, 
utvecklad av von Bertalanffy (1968). Vi väljer inte en specifik tradition eller inriktning utan avser 
att redogöra för några centrala begrepp som är relevanta för denna studie. Begreppen som 
redovisas har att inhämtas från olika källor, som på deras sätt resonerat och diskuterat kring de 
berörda begreppen.  
   
von Bertalanffy (1968) beskriver att varje organsim utgör ett system, som sedan ingår i olika 
subsystem vilka utgör en del i ett överordnat supersystem. Vidare förklarar von Bertalanffy 
(1968) att de olika systemen är hierarkiskt ordnade, vilket innebär exempelvis att en familj, ingår 
i ett större socialt system, släktsystemet, samtidigt som familjen innehåller olika subsystem. De 
olika subsystemen kan exempelvis vara syskonsystemet eller barn-föräldrasystemet. von 
Bertalanffy (1968) menar även att systemteorin utgår från en helhetssyn, vilket innebär att 
tillvaron består av helheter, där helheten är mer än delarna, familjen är mer än medlemmarna i 
den. Vidare beskriver även samma författare att förändring i ett system leder till en förändring i 
andra system, likväl i det stora supersystemet. Denna förändring väljer Payne (2002) att återge 
med begreppet reciprocitet, vilket kan översättas med ordet ömsesidighet. Illustrativt går det att 
koppla detta till när ett par ska bli föräldrar. När ett nytt liv kommer in i systemet, sker det en 
förändring i det forna dyadsystemet. Det går alltså från ett dyadsystem, ifrån att vara två, till ett 
triadsystem, att bli tre. Det nya livet kommer högst sannolikt att påverka parets relation. 
Grundelementet inom ramen för systemperspektivet, är att systemen påverkar och påverkas av 
varandra och kommunikationen mellan dem ligger i fokus. En annan viktigt del är att varje 
system både har yttre och inre gränser, yttre som kopplas samman med omgivningen och inre 
mellan de olika subsystemen. Detta blir viktigt för att hålla systemet vid liv, då systemet är i 
ständig förändring och påverkas av andra och varandra. Det är även viktigt för att på så sätt 
tydliggöra vad och vem som ska göra vad inom en familj. De mänskliga systemens överlevnad 
kan även förklaras med att varje system strävar efter att upprätthålla både inre och yttre balans. 
Denna strävan benämns homeostas, och skulle kunna översättas med ordet jämvikt (von 
Bertalanffy, 1968; Payne, 2002; Forsberg & Wallmark, 2002). Forsberg och Wallmark (2002) 
menar vidare att homeostas under den senare tiden översatts med ordet koherens, vilket innebär 
att systemet bibehåller sina viktiga karaktärsegenskaper i en föränderlig process. Att systemet är i 
ständig förändring är även viktigt eftersom förändringen skapar obalans i systemet, vilken både 
kan vara positiv och negativ. Obalansen kräver att systemet behöver nya kunskaper, att det måste 
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utveckla sig och anpassa sig till förändringen. Liksom vad som tidigare är beskrivit kan detta 
kopplas ihop med när ett par förändras till en familj med ett nytt barn. Den obalansen kan vid 
första anblicken ses som negativ, dock skapar detta utrymme för förändring, med nya mönster 
och roller. När system kompletterar och ömsesidigt påverkar varandra, talas det ur ett 
systemteoretiskt perspektiv om öppna system, medan det talas om ett slutet system när ett sådant 
hamnar i en kris och tenderar att inte ta emot information och kritik (Klefbeck & Ogden, 2003).  
Payne (2002) beskriver även att en människa är beroende av olika system i sin omgivning, vilka 
kan vara informella (familj och vänner), formella (kommunala myndigheter), samt samhälleliga 
system (sjukhus), vilka enligt honom är en förutsättning för att kunna leva ett tillfredställande liv. 
Människan lever i ett socialt sammanhang och människans beteende är ett resultat av samspelet 
med andra system.     

3.2 SOCIALT KAPITAL    

Begreppet socialt kapital har beskrivits av flera personer. I denna studie är Putnams (1993, 2000) 
och Bourdieus (1986) skildringar av begreppet i fokus, även om andra, så som Coleman (1988) 
och Fukuyama (1999), också behandlat begreppet. Vi väljer enbart att skildra dessa två, Putnam 
och Bourdieu, då de enligt oss, på ett relevant sätt ger mening åt studiens resultat.      

3.2.1 Putnams perspektiv    

Statsvetaren Putnam (2000) beskriver socialt kapital framför allt med tre grundelement; normer, 
förtroende och nätverk. I ett nätverk skapas förtroende och tillit, som i sin tur skapar normer. När 
tillit finns inom ett nätverk och när normer bildas, skapar detta förutsättningar till ett 
informations- och kommunikationsflöde. Vidare menar Putnam (2000) att de normer som bildas 
i  nätverken bidrar till att nätverken hålls samman. När normerna efterlevs skapas alltså tillit och 
förtroende mellan nätverksmedlemmarna. Det framhålls vidare att kärnan i det sociala kapitalet är 
att den sociala aspekten i sig, har ett väsentligt värde för individen (Putnam 2000). Det sociala 
kapitalet har således ett värde i en kollektiv aspekt, för samhället i stort. Det sociala kapitalet kan 
leda till att personer som inte är med i skapandeprocessen, ändå kan få del av de positiva effekter. 
Individers deltagande i ett nätverk gynnar deras egna intressen, samtidigt som det gynnar 
samhället. Författaren beskriver vidare att ömsesidigheten, som är karaktäristiskt för det sociala 
kapitalet, kan gestaltas i en specifik respektive generell ömsesidighet. Den specifika 
ömsesidigheten kan förklaras med att en person gör något för en annan i syfte att personen skall 
göra något tillbaka, det sker således ett byte av tjänster som är av samma värde (Putnam 1993, 
2000). Den generella ömsesidigheten å andra sidan innebär att en person gör något för någon 
annan utan att vänta sig någonting i gengäld, samtidigt som personen upplever en trygghet i att en 
annan människa kan göra något annat för den själv längre fram. Putnam (2000) belyser även att 
den konstellation som kan frambringa denna norm gällande generaliserad ömsesidighet, är en 
grupp som är mångskiftande, omväxlande, under förutsättning att gruppen träffas kontinuerligt. 
Putnam (1993) menar även att de som redan besitter socialt kapital tenderar att ackumulera ännu 
mer kapital.  

Även om nätverk, ömsedighet och normer frambringar allmänt positiva effekter för både individ 
och samhälle, finns även en ”baksida av myntet” inom detta begrepp. Det sociala kapitalet kan 
exempelvis leda till att antisociala beteenden reproduceras. Människorna kan å ena sidan besitta 
ett stort socialt kapital genom de nätverk som det ingår i, så som maffian eller mc-gäng, medan 
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det å andra sidan får stora negativa effekter för det övriga samhället. Vidare framställning om det 
sociala kapitalets negativa effekter kommer således inte att göras, då vi i denna studie väljer att 
fokusera på de positiva effekterna som det sociala kapitalet främjar.  

Vidare går det förklara det sociala kapitalet som något sammanbindande, vilket innebär att 
nätverket är inåtblickande och att det framför allt stärker individens identitet. Individen kan enligt 
Putnam (2000) i ett sammanbindande nätverk uppleva ett socialt och psykologiskt stöd. Putnam 
(2000) förklarar också att det sociala kapitalet kan vara överbryggande. Ett överbryggande socialt 
kapital innebär att nätverket är utåtblickande och människorna som det består av kommer från 
olika sammanhang, vilket innebär att banden dem emellan är svaga. Putnam (1993) beskriver att 
dessa kategorier av socialt kapital bör uppfattas som dimensioner, snarare än fasta kategorier. 
Putnam (1993) gör även en distinktion mellan horisontella nätverk, vilka för samman människor 
som har likvärdiga makt- och statuspositioner, men också andra nätverk som är vertikala och som 
för samman personer som befinner sig i ett asymmetrisk beroendeförhållande till varandra. 
Liksom vad Putnam (1993) menar om de sammanbindande och överbyggande kapitalen ska även 
dessa nätverkstyperna inte uppfattas som stereotypiska nätverk. Han menar att nätverken alltid 
består av en blandning mellan dem.    

3.2.2 Bourdieus perspektiv   

Likt Putnam (1993, 2000) redogör även sociologen Bourdieu (1986) för det sociala kapitalet, 
emellertid utifrån en annan utgångspunkt. Bourdieu beskriver fyra olika kapitalformer såsom ett 
ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital, i syfte att beskriva hur klassamhället, i 
synnerhet medlemmar av elitskolor drog nytta av dess tillhörighet, och hur denna 
"elittillhörighet" fortsatte att reproduceras (Månson, 2003). Bourdieu (1986) framställer det 
sociala kapitalet som summan av de resurser eller tillgångar, som individer förfogar över, vilket i 
sin tur är ett resultat av en viss varaktig mer eller mindre, institutionaliserad grupptillhörighet. 
Bourdieu (1986) framhåller att sammanhållningen av gruppen är avhängig dess utbyten av de 
olika kapitalformerna. 

Social capital is the aggrigate of the actual or potential resources which are linked to 
possessions of durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 
acquaintance and recognition - or in other words, to membership in a group - which 
provides each of  its members with the backing of the collectivity-owned capital, a 
"credential" which entitles them to credit, in the various senses of the word (Bourdieu, 
1986, s. 51)   

Med andra ord menar Bourdieu (1986) att en grupp eller nätverk såsom exempelvis en familj 
eller skola, innebär att dess samtliga medlemmar var och en bidrar med tillgångar i form av 
materiellt, kulturellt eller symboliskt kapital, som resten av gruppen eller nätverket drar nytta av. 
Han förklarar även att storleken på en individs sociala kapital, inte enbart beror på omfattningen 
av individens tillhörighet i olika grupper eller nätverk, utan mäts också utifrån hur stora de övriga 
kapitalformerna är som övriga i individer i gruppen eller nätverket bidrar till att disponera. Till 
skillnad från teoretiker som Putnam (2000), som lägger tonvikt på att de sociala kontakterna i sig 
bringar ett värde för individen, framhåller istället Bourdieu de fördelar som på kort eller lång sikt 
erhålls genom relationer till andra (Bourdieu, 1986).    
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3.3 ERIKSONS PSYKOSOCIALA UTVECKLINGSTEORI      

Eriksons (1985) psykosociala utvecklingsteori är en progression av Freuds psykoanalys, dock har 
han en djupare fokusering på människans anpassning och samspel med sin omgivning. Enligt 
samma författare genomgår individen åtta olika kriser, eller faser, i livet, som han menar bidrar 
till den psykosociala utvecklingen hos individen. Erikson (1985) lyfter upp människans 
identitetsutveckling som det mest väsentliga. Vidare beskrivs det att individens "jagutveckling" 
startar i och med att individen löser, den för stadiet bestämda uppgiften. Han menar att 
förutsättning för att kunna göra det, är att individen besitter den mognad som krävs för att lösa 
krisuppgiften, som exempelvis kan innebära att föda fram, men också ta hand om ett barn.    

De åtta psykosociala livskriserna som Erikson (1985) skildrar avser; spädbarnsåldern, 
småbarnsåldern, lekåldern, skolåldern, tonåren, de tidiga vuxenåren, vuxenåldern samt 
ålderdomen. Då det för denna studie är mest relevant, följer en djupare redogörelse av livskrisen 
"vuxenåldern". Vuxenåldern domineras å ena sidan av den eftersträvansvärda generativiteten och 
å andra sidan av självupptagenhet och stagnation. Generativitet förklarar Eriksson (1985) vara ett 
tillstånd av vilja till att reproducera, producera och vara kreativ, vilket bringar ett nytt perspektiv 
på sig själv och fortsätter således att utveckla individens identitet. Författaren menar vidare att 
om individen löser denna uppgift, alstrar detta en känsla av omsorg, vilket i sin tur leder till en 
förpliktelse av att vårda personer, men också idéer och produkter som individen lärt sig att tycka 
om. Eriksson (1985) menar även att dygden visa omsorg, har en motsats som han kallar 
avvisande, där individen har en bristande vilja till att bry sig om andra. En illustration av att 
uppleva en känsla av att visa omsorg, är då en individ blir förälder och i bästa fall knyter an till 
barnet och kärlek uppstår. Som motpol till generativitet återger författaren passivitet och 
stagnation, vilket han anser vara fallet då en individ inte löser vuxenårens livskris. Till följd av 
eventuell stagnation, menar Eriksson (1985) vara viss regression till tidigare stadier i 
identitetsutvecklingen. Han beskriver även att den generativa fasen inbegriper något som kallas 
”vuxenritualisering”, innebärande: ”En vuxen måste vara beredd att framstå som en 
respektingivande modell för nästa generation, fungera som domare om gott och ont och vara 
förmedlare av ideal och värden” (Erikson, 1985, s.67).  

I hänsyn till denna ritualisering, erfordrar föräldrarollen en blandning av en vårdande, produktiv 
och undervisande funktion, därav uppstår risken att den vuxne blir auktoritär, istället för att 
erhålla en mer naturlig glimt av auktoritet.    

4. METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL    

4.1 VAL AV METOD     

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, har vi ansett det som mest lämpligt att 
utgå från en kvalitativ metod. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar allmänt kvalitativ 
forskning, som beskrivande data om studiesubjektets egen mening, utifrån sitt eget perspektiv. 
Det handlar således om att lyfta fram det unika, karaktäristiska hos subjektet, till skillnad från den 
kvantitativa forskningsmetoden, där statistisk generalisering är det eftersträvansvärda. Eftersom 
studien har sin utgångspunkt i empirin, valdes en induktiv strategi, vilket innebär att teorier och 
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begrepp kan växa fram successivt under studiens gång, till skillnad från en deduktiv strategi då 
begrepp och teorier styr insamlandet av data (Larsson, 2005b).  

4.2 DATAINSAMLING OCH GENOMFÖRANDE      

4.2.1 Urval av intervjupersoner                          

Urvalet bestod främst av respondenter, men även två informanter. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
och Wängnerud (2004) beskriver distinktionen mellan respondent-informant såsom att en 
respondent avser studiesubjekt, en aktör och det är personen i sig som är intressant, till skillnad 
från en informant, där personen i sig inte är intressant utan det centrala innebär att han eller hon 
kan uttala sig om något, likt ett vittne till fenomenet.    

Kontakt togs med den kommunställde informanten  på det berörda familjecentrumet i syfte att få 
eventuella idéer kring ett uppsatsämne. Efter samtal med denne uppkom idén till denna studie. I 
samråd med informanten genomfördes ett tillgänglighetsurval, då denna hjälpte till med att 
vidarebefordra missivbrev (bilaga 3) till alla som deltagit i föräldragrupperna, som informanten 
haft mailadress till. I detta framgår studiens syfte, deltagarnas möjligheter att kontakta oss om de 
är villiga att delta i undersökningen men också att studien kommer att genomföras enligt de 
forskningsetiska reglerna. Vi valde även att göra ett förtydligande i vårt missivbrev (bilaga 4), 
och med hjälp av informanten från kommunen, skickades ytterligare ett mail, till samma 
urvalsgrupp. Då endast en person svarade på det utskickade mailet, valde vi att genom en 
informell kontakt, att skriva mail till den grupp som denna person deltagit i. Detta genererade 
fyra personer till studiens urval. Vidare skedde ett snöbollsurval, då den person som besvarat det 
först utskickade mailet även pratade med personer som deltagit i hennes grupp, vilket bidrog till 
ytterligare två intervjupersoner. Den sista intervjupersonen rekryterades på den berörda 
familjecentralens öppna förskola, som vi besökte vid ett tillfälle.  

4.2.3 Datainsamling      

Intervjuerna baserades på en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 5), där frågor konstruerades 
utifrån i förväg uppsatta teman. Dessa teman avser information, förväntningar på 
föräldragruppen, föräldragruppens sammansättning, upplägg, föräldrastöd samt bemötande. En 
fördel med semistrukturerade intervjuer, vilket knyter an till denna studie, är det finns en 
öppenhet för intervjupersonernas perspektiv. I sin tur skapas det möjlighet att formulera nya 
frågor och belysa nya områden som inte kunnat förutses (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter en 
genomförd intervju upptäckte vi att frågan "vad var mest lärorikt med gruppen?", var 
svårbesvarad, vilket ledde till att vi valde att formulera om frågan till "vad värderade du mest 
med föräldragruppen?".   

4.2.4 Intervjugenomförande      

Vi valde att genomföra sex av åtta intervjuer gemensamt, dock framhåller Trost (2004) att det 
finns både fördelar och nackdelar med att vara två intervjuare, dock anser vi detta var 
övervägande positivt för studien, motiverat med att effekterna av den mänskliga faktorn då kunde 
minskas, så som att memorera detaljer och registrera exempelvis kroppsspråk. För att minimera 
risken för förvirring, hos både intervjuare och intervjuperson, var en utav oss huvudansvarig för 
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intervjun. Intervjuerna genomfördes och varierade mellan 22-42 minuter och samtliga intervjuer 
spelades in på diktafon, i hänsyn till intervjupersonernas samtyckte. Vid intervjuerna användes 
den semistrukturerade intervjuguiden, och det fanns även utrymme för följdfrågor (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjuerna ägde i det flesta fall rum hemma hos intervjupersonen, men 
också på bibliotek samt i ett arbetsrum på det berörda familjecentrumet. Intervjuplats valdes i 
samtliga fall av intervjupersonerna, dock föreslog vi plats vid några tillfällen.    

4.3 DATABEATBETNING OCH ANALYSMETOD    

Kvale och Brinkman (2009, s. 206) beskriver syftet med en analys som att "avslöja meningen 
med frågan, göra dess bakomliggande förutsättningar och därmed underförstådd syn på kvalitativ 
forskning tydlig". Valet av den kvalitativa innehållsanalytiska metoden, anser vi motiveras 
utifrån dess relevans för studien i hänseende till metodens karaktäristika om subjektet och dess 
kontext och där utsagors manifesta och latenta innehåll synliggörs (Graneheim & Lundman, 
2004). Då studien avser att belysa deltagarnas egna upplevelser och behov, väljer vi därför att 
fokusera på det manifesta innehållet i deltagarnas utsagor.  

Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa, och delades således upp mellan oss som 
transkriberade fyra intervjuer vardera. Efter transkribering och genomläsning av samtliga 
intervjuer på skilda håll, presenterade och analyserade vi resultaten tillsammans, vilket återfinns 
under resultatavsnittet. I studien användes en manifest innehållsanalys, eftersom vi avsåg att 
undersöka det manifesta, det som faktiskt sägs, i intervjuerna. Datamaterialet lästes igenom flera 
gånger, främst för att förstå helheten, men sedan för att finna de meningsbärande enheterna i 
texten, vilka blev 213 stycken. De meningsbärande enheterna togs ut med hjälp av symboler, 
vilka avsåg: ledarnas roll och bemötande, social gemenskap, upplägg och innehåll, 
parrelationen, inverkan på föräldraskapet/nytta för föräldern, förberedelser, förväntningar och 
inflytande. Dessa utarbetades i förhållande till vad vi menar ha funnit när vi läste igenom alla 
intervjuer. Det användes även en symbol, kallad "ospecificerat" för enheter vi fann 
gränsöverskridande. Även om detta var i syfte att få en överskådlighet över vilka meningsbärande 
enheter som fanns i datamaterialet, kan detta dock ha påverkat och styrt analysen av 
datamaterialet. I hänsyn till detta, valde vi därför att läsa igenom transkriberingarna ytterligare 
några gånger, för att se om andra meningsbärande enheter hade utlämnats vid första anblicken. 
Detta genererade ytterligare 28 meningsbärande enheter. Dock finns fortfarande en medvetenhet 
kring den eventuella påverkan som symbolerna kan ha bidragit med, men eftersom den 
ospecificerade symbolen utarbetats samt att vi läst igenom transkriberingarna ytterligare, anses 
risken för påverkan vara minimerad. De utarbetade meningsenheterna kondenserades sedan ner 
till gemensamma koder, för att på så sätt få ett mer hanterbart textmaterial samtidigt som kärnan 
bevarades (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka studiens trovärdighet användes Graneheim 
och Lundmans (2004) tabell, vilken återfinns nedan. Koderna som utarbetats omformades ner till 
subkategorier för att sedan bli en kategori som sammanfattar textens innebörd. Dessa 
sammanfattades sedan till sex övergripande kategorier, som i sin tur tolkades som upplevelser av 
föräldragruppen, vilket således besvarar frågeställningarna. Att utarbeta kategorier är 
karaktäristiskt för den manifesta innehållsanalysen, menar Graneheim och Lundman (2004). Den 
manifesta innehållsanalysen har ett fokus på vad som sägs, mer än hur det sägs, som den latenta 
innehållsanalysen vill fokusera på. Det innebär att slutsatser dras i det material som finns utan att 
tolka eller frambära egna tolkningar ur datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). För att 
stärka studiens struktur samt göra resultatredovisningen mer begriplig att läsa och förstå, 
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redovisas således de funna kategorierna efter varandra under resultatavsnittet. Ett förtydligande 
av hur vi valt att presentera citaten, är att de tre punkterna (...) innebär att ord som enligt oss inte 
tillför mening åt citaten har utelämnats. Hakparenteserna [ ] innebär att vi förtydligar vad 
intervjupersonerna åsyftar, för att på så sätt underlätta för läsaren för vad citatet handlar om.  

Tabell 1. Manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004)  

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

eftersom vi hann 
och träffas så 
många 
gånger..och det 
tycker jag också 
var viktigt för att 
det underlättar 
ju..ju mer man 
träffas desto 
lättare är du ju att 
prata och liksom 
dela och så 
där…och det tror 
jag är viktigt… 
 

träffas många 
gånger var 
viktigt- lättare att 
prata och dela 
  
 

träffas många 
gånger var 
viktigt- lättare att 
prata och dela 
  
 

träffarna  
  
socialt utbyte 
 

föräldragruppen 
  
socialt 
sammanhang  
 

 

4.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET      

Dessa tre begrepp, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, är viktiga och relevanta i 
intervjuforskningsprocessen menar Kvale och Brinkman (2009). För att bekräfta, eller med ett 
annat ord, verifiera, kunskapen inom samhällsvetenskapen, menar även Kvale och Brinkman att 
dessa begrepp behöver tydliggöras i forskningsprocessen. Larsson (2005b) framhåller dock att 
det finns vissa svårigheter med dessa begrepp i hänsyn till en kvalitativ forskning. Han menar 
samtidigt att genom s.k. triangulering kan både reliabiliteten och validiteten öka. Triangulering 
innebär att fenomenet belyses och analyseras från olika aspekter, exempelvis genom att använda 
både kvalitativa och kvantitativa metoder i sin studie. Då denna studie inte omfattade någon 
större empirisk data, var heller inte några generella slutsater eftersträvansvärda.    

4.4.1 Validitet     

Kvale och Brinkman (2009) menar att validiteten vid en kvalitativ ansats handlar om att 
författaren bör besitta en förmåga att ifrågasätta och kontrollera, på ett teoretiskt sätt, sina 
upptäckter. Kvale och Brinkman (2009) belyser även att validering behöver föras in under alla 
moment i forskningsprocessen. I hänsyn till det förde vi en diskussion under hela processen i 
syfte till nödvändig förändring och förbättring, för att på så sätt öka studiens validitet. Validitet i 
den kvalitativa forskningen handlar även om att de resultat som presenteras grundar sig på 
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genomarbetade beskrivningar, kategoriseringar och analyser av det berörda ämnet (Larsson, 
2005b). Den manifesta innehållsanalysen, som är studiens analysmetod, bidrar till ett 
genomarbetat datamaterial. Kvale och Brinkman (2009) menar framför allt att validitet inom den 
kvalitativa forskningen handlar om resultatens inre logik och konsistens, men också om vilken 
skicklighet personen som intervjuar har.Vi strävande efter att vara strukturerade, tydliga, vänliga 
och känsliga men också öppna under hela forskningsprocessen. I hänsyn till den tydlighet som 
studiens förfarande har, ökar därmed studiens interna validitet (Larsson, 2005b). Intern validitet 
innebär att det finns välgrundade slutsatser utifrån de analysenheter som har använts, vi har med 
andra ord mätt det vi har påstått ska mäta. Under avsnittet tidigare forskning, användes både 
kvalitativa och kvantitativa studier, vilket vi menar stärker studiens kunskapsunderlag. Något 
som kan ha påverkat studiens validitet, var vår bristande hantverkskicklighet (Kvale & Brinkman, 
2009) då vi exempelvis saknar erfarenheter av bl.a. intervjuteknik samt teoretiska områden.      

4.4.2 Reliabilitet      

För att kunna uttala sig kring reliabiliteten i en kvalitativ studie hävdar Kvale och Brinkman 
(2009) att en anblick behövs på resultatets tillförlitlighet och konsistens, vilka de menar är de 
viktigaste komponenterna. De menar vidare att reliabiliteten mer handlar om författarens 
kunskaper och erfarenheter, än vad som vanligtvis menas med reliabilitet. Elofsson (2005) menar 
nämligen att reliabilitet handlar om att det vi anser mäta är stabilt, och inte kommer att förändras 
i takt med tid och rum. Då vi i vår studie använder oss av en kvalitativ ansats, menar Larsson 
(2005b) att det är svårt att hävda något om reliabiliteten då det kan uppfattas komplicerat att tala 
om något mätbart när det handlar om ett beskrivande eller ett upptäckande av något. Liknande 
frågor ställdes därför under intervjuerna, men det var även något som beaktades i utarbetandet av 
intervjuguiden, för att på så sätt öka konsistensen (Larsson, 2005b). Datamaterialet 
transkriberades enskilt medan vi gemensamt arbetade med resultatredovisningen och analysen 
(Larsson, 2005b). För att ytterligare försöka öka reliabiliteten, skickade vi ut målsättning samt de 
olika teman som behandlades i föräldragrupperna, i förväg till respondenterna. Detta kan enligt 
oss ha underlättat för respondenterna vid intervjutillfället, då en del frågor annars kunde ha varit 
svåra att svara på. En annan aspekt som vi menar ökar resultatets tillförlitlighet är den valda 
manifesta innehållsanalysen. Denna analysmetod genererade ett väl genomarbetat datamaterial.  

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN      

Vi avsåg att ge intervjupersonerna ett så stort handlingsutrymme som möjligt, då de gavs friheten 
att själva bestämma tid och plats för intervjutillfälle. En självkritisk synpunkt gällande etik, 
handlar om valet av familjecentrumet som intervjuplats. Familjecentralen var en av 
intervjupersonernas eget förslag, vilket vi respekterade trots risken att röja anonymitetsaspekten 
gentemot personalen som arbetar där. En annan etisk aspekt är att då informanten som  skickade 
ut missivbreven, kom inte denne att bli medveten om vilka av personerna som ställde upp på 
intervju, i och med de själva, kontaktade oss, vilket kan ha stärkt konfidentialiteten.      

I samband med forskning har Vetenskapsrådet (1990) tagit fram olika krav som kan kopplas 
samman med skydd för den enskilda individen. Informationskravet är den första grundläggande 
principen, följt av samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet, vilket denna 
studie utgått ifrån. Informationskravet tillvaratogs genom att intervjupersonen informerades om 
undersökningens syfte och att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun. 
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Frivilligheten betonades för intervjupersonerna, i hänsyn till samtyckeskravet. Nyttjandekravet 
tillvaratogs genom att datamaterialet inte användes emot någon individ eller för kommersiellt 
bruk. För att ta tillvara på konfidentialitetskravet informerades intervjupersonerna om att 
datamaterialet skulle förvaras på ett säkert ställe samt att de blev upplysta om att informationen 
de tillhandahöll, skulle avidentifieras med hänsyn till deras integritet. Intervjupersonerna blev 
även informerade om att det enbart är informationen och inte personen i sig, som utgör vikt för 
studien. Med hänsyn till intervjupersonernas integritet har vi således försökt att tillämpa största 
möjliga konfidentialitet.    

4.6 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE     

Att varje forskare redogör för sin förförståelse bidrar till att grunden för studiens tolkning läggs. 
Med förförståelse menas all kunskap som erhålls genom föreställningar och erfarenheter, om det 
specifika området (Olsson & Sörensen, 2002). Då en utav oss har genomfört verksamhetsförlagd 
utbildning på det valda familjecentrumet, har detta bidragit till en kunskap om arbetet som 
genomförs av verksamheten. Under vår socionomutbildning har vi även tillägnat oss kunskaper 
om att tidiga insatser för familjer är viktigt, och ett förebyggande arbete är något 
eftersträvansvärt, både i individens perspektiv men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Litteratur som vi anser är av vikt att lyfta upp som grund till denna kunskap är Lagerberg och 
Sundelin (2005) samt Socialstyrelsens (2004) rapport "Tänk långsiktigt".     

5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS   

Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens intervjupersoner, kallade IP i hänsyn till 
deras konfidentialitet. Vi väljer att beskriva dem sammanhängande, för att kommande citat inte 
skall kunna härledas till en specifik person. Det kommer även användas figurerade namn, där 
sådant behövs. Därefter presenteras resultatet i form av kategorier som utarbetats med hjälp av 
den manifesta innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Följande kategorier har 
utarbetats:    

 Det sociala sammanhanget  
 Ledaren  
 Information  
 Föräldragruppen  
 Att bli förälder  
 Föräldrarnas önskemål    

För att bevara en struktur i resultatredovisningen avser vi att ta oss friheten att ta bort vissa ord, i 
de fall då dessa inte enligt oss, tillför citatet något av betydelse. Efter resultatredovisningen 
kommer en analys av resultatet att ske, i relation till den tidigare forskningen samt till den 
presenterade teoretiska tolkningsramen.   
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5.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER     

I studien deltog sju kvinnor och en man. Deras ålder varierade, där den yngsta var 25 år och den 
äldsta 40 år. Majoriteten av intervjupersonerna var runt 30 år. Hälften utav intervjupersonerna 
deltog i föräldragruppen år 2008 medan den resterande hälften deltog år 2009. Hälften utav dem 
var gifta och andra är sambos. Två utav dem hade också fler än ett barn. Flera intervjupersoner 
hade dessutom erfarenheter av att ha deltagit i andra föräldragrupper än den som studien ämnat 
undersöka.    

5.2 RESULTAT      

5.2.1 Det sociala sammanhanget      

De flesta utav intervjupersonerna lyfte framför allt upp att deras förväntningar på gruppen 
handlade om att etablera nya kontakter att umgås med, framför allt under föräldraledigheten. IP 4 
framhöll:    

... jag ju en ganska rastlös person, så jag var ganska orolig för att hur jag skulle klara 
mig att va föräldraledig, utan att ha nånting att göra, [föräldragruppen] å då får man ju 
lite olika hållpunkter liksom, tider som man ska passa å så där.    

Samtliga intervjupersoner framhöll den sociala gemenskapen med andra i samma situation, som 
det mest väsentliga med deltagandet. En annan viktig del som de flesta intervjupersoner lyfte upp 
avsåg trygghet, som de upplevde skapades utifrån ett ambitiöst upplägg med många antal träffar. 
Trygghet, som de uppgav bidrog till att de vågade ”öppna sig” för varandra, dela erfarenheter, 
både positiva och negativa. Flera intervjupersoner beskrev att när tuffa situationer uppkommer, 
finns då människor runt omkring som kan stötta samt ge råd och tips om hur personen kan gå 
tillväga i en specifik situation. IP 4 belyste detta:     

…med tanke på hur många organiserade träffar det var innan så hann man lära känna 
varandra lite och det kändes ganska naturligt när man träffades, vilket även underlättade 
när man träffades efter det att barnet var fött …då var det enklare att liksom ta upp 
tråden… 

Å andra sidan förklarade en intervjuperson att tillfällena kunde utökats ytterligare, detta för att 
lära känna varandra redan innan de inledande träffarna kring förlossningen. IP 8 framhöll att 
frågor av intim karaktär fordrar att deltagare får chansen att lära känna varandra innan:   

... men man kan prata väldigt intimt om så här förlossningen å innan, å så, som man 
kanske inte gör annars så.. … med tanke på att de va nya människor å man skulle börja 
prata , så hade jag nog velat att upplägget va kanske mer att man, att man lärde känna 
varann lite innan istället för ha så där...    

Att dela erfarenheter med andra föräldrar i samma situation, var återkommande i samtliga 
intervjupersoners utsagor. Dela erfarenheter avsåg bl.a. att kunna uppleva en bekräftelse i sina 
tankar och funderingar kring föräldraskapet. Flera intervjupersoner berättade även att de 
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uppskattade att få lära känna föräldrar i närområdet, vilket de förklarade skulle underlätta vid 
flertal tillfällen, att exempelvis gå promenader tillsammans. De flesta intervjupersonerna framhöll 
att de hade önskemål om att träffa nya vänner. Att etablera nya kontakter framhölls som särskilt 
viktigt hos en intervjuperson, vilken ansåg att föräldragruppen var viktig för henne i förhoppning 
om att träffa nya vänner, då hon kom från ett annat land och upplevde att det var svårt att etablera 
nya kontakter. Detta bekräftades även av andra intervjupersoner, även om de kom från andra 
städer eller stadsdelar, så beskrevs upplevelsen på liknande sätt: ”…man kanske hoppades på 
att..eftersom dom som deltog i den här föräldragruppen är i samma område, det var bra att man 
kunde knyta lite kontakter…” (IP 7).   

En annan viktigt del var att intervjupersonerna framhöll att det var av vikt att träffa och umgås 
med personer som befann sig i samma fas i livet, exempelvis som att vara i stånd med att byta till 
större bostad. Intervjupersonerna belyste detta i sammanhanget med att åldern hos de andra 
deltagarna inte hade någon avgörande betydelse, utan mer handlade om personkemi och hur 
”man klickar med varandra”. Samtidigt berättade IP 1 att om det hade kommit in en avsevärt 
yngre person, skulle detta kunna ha medfört att personen upplevde ett visst utanförskap:   

...näe men, jag tyckte att det var ett bra spann, jag kan tänkte mig att om det hade kommit 
in någon 17-årig tjej så hon säkert inte tyckte att det var lika kul…Nu känns det liksom 
som om alla var på samma nivå.. i vår grupp kände jag att det var.. samma… skede i 
livet, eller vad man ska säga.. det här med… på ett ungefär … så att man hade något 
gemensamt att prata om, att man kanske kollar på ett större boende… 

I sammanhanget avseende intervjupersonernas egna önskemål, gällande övriga deltagarna, 
berättade flera, att de innan träffarnas start hade förhoppningar om att övriga deltagarna skulle 
"likna" dem själva. En intervjuperson förklarade med erfarenhet från tidigare föräldragrupp, att 
det upplevdes viktigt, eftersom hon hade förhoppningar om socialt umgänge under 
föräldraledigheten:      

... Alltså, att jag skulle träffa folk som var lite mer lika mig i livet, så att man stod ...lite 
mer på samma punkt liksom. Det kändes inte som man hade nåt gemensamt med nån av 
dom. Så att jag hoppades ju på att skulle vara människor med samma ålder, som liksom, 
som hade ungefär samma sorts syn.. Alltså dom behövde ju inte jobba med samma sak, 
men ändå, ja, det låter ju jätte hemskt men liksom, ah,.. Akademiker, har ju oftare liksom 
en mer, man trivs med sitt jobb och att man liksom inte tänker att man ska vara 
föräldraledig så länge som möjligt bara för att slippa va på jobbet…  (IP 3) 

En sista anblick på den sociala aspekten hos föräldragrupperna, var att flera deltagare från 2008, 
samt en IP från 2009 vilken haft erfarenhet från annan föräldragruppsverksamhet, berättade att de 
fortfarande umgås och är goda vänner med föräldrar som deltagit i respektive föräldragrupp.     

5.2.2 Ledaren      

Viktiga egenskaper hos ledarna som framkom i intervjupersonernas utsagor, handlade framför 
allt om att vara flexibel och initiativtagande, vara lättsam och rolig, men också att inte förmedla 
egna värderingar eller vara förmanande, samtidigt som ledaren bör kunna svara på frågor. Att 
vara flexibel framhävde flertalet intervjupersoner, vilket IP 7 förklarade med att ledaren ska vara 
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öppen, vilket också bekräftades av IP 3, vilken berättade att ledaren bör kunna vara avslappnad 
under träffen. Angående ledarnas flexibilitet efter gruppens behov, berättade flera 
intervjupersoner att de var nöjda. Två utav dem uttryckte att de önskat att vissa av ledarna på 
kvällsträffarna, ibland kunnat vara mer flexibla, då de upplevde tiden som knapp, men också att 
behovet av att få diskutera ett visst ämne ibland kunde vara större än det för kvällen bestämda 
ämnet. IP 4 beskrev:   

...men ibland så kunde det kännas som att det var lite kort tid att diskutera..ja, alltså, om 
man nu märker att gruppen vill prata och diskutera om en viss grej, så kanske man skulle 
fokusera på det mer istället för att gå vidare, nu ska vi prata om det här punkten.…lite 
mer flexibel… 

Angående dagträffarna framhöll flera att de upplevde sig nöjda med utrymmet som gavs för att 
diskutera ämnen efter gruppens behov och efterfrågan. IP 6 skildrade även tiden efter den 
formella dagträffen: ”…det var ju sällan som man hade jätte bråttom därifrån, kände man att 
man hade behov av att prata mer med nån sådär så, så kunde man stanna kvar sen efteråt åh...".    

I sammanhanget avseende ledarnas roll, uttryckte IP 8 att hon upplevde en avsaknad av struktur 
hos ledarna på kvällsträffarna. Hon framhöll också att hon inte upplevde ledarna som ”ledare”, 
utan uttryckte att hon trodde att de hade tilldelats arbetsuppgiften utan egentlig kompetens, 
samtidigt som hon framhöll tillfredställelse kring bemötandet:    

… å de här är ju säkert bara ett sidospår som dom blivit tillfrågade å så, en kul grej eller 
"vi kör det på kvällarna" å så, men de ju inte så att dom kanske har fått nån utbildning i 
de eftersom att dom inte har så uppstyrt å sagt vad man ska göra, de tycker jag absolut 
skulle behövas mer planering å organisation kring.  

Som tidigare redovisats, upplevde intervjupersonerna det som betydelsefullt att ledaren inte 
förmedlade sina egna värderingar eller var förmanande, samtidigt som de lyfte upp att det var av 
vikt att ledaren ändå kunde berätta sin åsikt, om det finns ett önskemål att höra ledarens 
personliga uppfattning. Att kunna svara på frågor var på samma sätt en viktig beståndsdel hos 
ledaren. Flera intervjupersoner uttryckte att de kommit till dagträffarna med vissa frågor, som de 
önskat få svar på och särskilt då beskrevs ledarens kunskap och svar som viktigt:    

…hon har liksom aldrig lagt nå värderingar i det.. medans man kanske kan tänkte då att 
hon har vissa erfarenheter... hon talar aldrig om dom, hon visar aldrig det…och det 
tycker jag är jätteskönt..så…sen ibland, då frågar jag rakt ut, vad tycker du? och då svara 
hon ju… (IP 1) 

Avslutningsvis lyfte intervjupersonerna också upp andra förmågor som de uppskattade hos 
ledarna, främst gällande dem på kvällsträffarna, var att de upplevdes roliga och lättsamma. 
Intervjupersonerna lyfte även upp att av det var av värde att de använde sig av rollspel. Gällande 
dagträffarna berättade intervjupersonerna att de uppskattade att ledarna tydliggjort vad de ville 
förmedla genom att illustrera med en docka: ” ...Sen var dom ju roliga, dom hade rollspel och 
grejer…” (IP 3).   
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5.2.3 Information    

Information var ett ämne som intervjupersonerna frekvent lyfte upp. Å ena sidan berättade de 
flesta att informationen i sig inte var den bidragande orsaken till deltagandet i gruppen. Å andra 
sidan lyfte flera upp att de fått ”matnyttiga” tips, framför allt ifrån de andra 
föräldragruppsdeltagarna. Samtidigt framhöll de att den information och tips de fått från de 
professionella, varit dem till nytta. Flera berättade att en viktig ingrediens i föräldragruppen var 
att det fanns utrymme för att dela erfarenheter med varandra, hur en person gör i en viss situation 
kan hjälpa en annan i en liknande situation. Ett par intervjupersoner förklarade även att i och med 
att de fått lyssna på övriga gruppdeltagare, medförde det att de började tänka på ett nytt sätt, och 
att de reflekterade på saker som de tidigare inte ägnat tankar åt: ”...och kanske det finns nånting 
jag inte tänker på men dom andra pratar och diskuterar och frågar så där.. man börjar tänka..." 
(IP 7).    

Flera utav intervjupersonerna beskrev att det idag finns en hel del tillgänglig information riktat 
till föräldrar på Internet och i andra medier. Detta var något de upplevde att de flesta föräldrar 
använder sig av, åsyftat att dagens föräldrar är mer pålästa än förr.     

... För sen, informationsmässigt, det dom berättar när man är där, det kan man ju 
egentligen lika gärna läsa sig till, och dom allra flesta mammor, man surfar å ah, håller 
på med en massa olika forum [internet] å så där. Så informationsmässigt gav det väl 
kanske inte så mycket. (IP 3) 

Emellertid lyfte en intervjuperson upp att föräldragruppen utgjorde ett stöd i och med hon 
upplevde sig sakna någon att diskutera med kring att bli förälder: ” ..och man får ta del av andras 
erfarenheter och sånt där.. jag har ingen annan syster som har fått barn innan mig, det var bara 
mamma.. och det är inte lätt att bara att ringa och fråga hela tiden.” (IP7).    

Återkommande i intervjuerna var att informationen bidrog till en viss upplevelse av förberedelse. 
Detta beskrevs likt att ”ligga steget före”, men också att hur de ska gå tillväga om exempelvis 
problem uppstår: ”... om det händer så är det naturligtvis jobbigt att det händer, men jag vet vad 
jag ska göra…” (IP 5).    

5.2.4 Föräldragruppen    

Flera av intervjupersonerna uttryckte att studiens föräldragruppsverksamhet innehåller många 
träffar, detta dels utifrån erfarenheter av andra föräldragrupper och dels från vänner och bekanta. 
Bl.a. uppgav IP 1 följande: ”... för dom som var gravid i föräldragruppen dom hade ju gått jätte 
många gånger [betoning] innan förlossningen.. medans vi, jag som gick hos ”Privatläkarna”, vi 
fick två gånger…”    

Flera utav intervjupersonerna uppgav även att upplägget med hänsyn till antalet träffar, upplevdes 
ambitiöst, vilket bekräftas genom följande: ”... men däremot måste jag säga att den här gruppen 
överträffade mina förväntningar i antal gånger, för det var väldigt omfattande och ambitiöst 
upplägg på den gruppen…" (IP 4).    
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Flertalet intervjupersoner beskrev tillvägagångssättet med att mötesledarna, på kvällsträffarna, 
delade upp mammor och pappor i mindre grupper, i övervägande positiva ordalag. Gemensamt 
för dessa intervjupersoner var den till synes större benägenheten att lättare kunna ”öppna sig” för 
varandra och lättare kunna dela mer privata erfarenheter. IP 1 berättade:    

... å saker som man själv tycker är jobbigt kanske ens partner inte tycker alls, då är det ju 
jätte skönt att kunna ventilera det där utan att…och kanske andra tjejer som känner att 
det precis så känner jag också…med svärmor, att man är hemma om dagarna, att det är 
jobbigt.. åå, ja, det finns ju massor av sådana här saker..ååå sitta där liksom..svärmor 
bara…liksom… 

IP 2 uttryckte även att han hade en nyfikenhet på de andra pappornas upplevelser av att vara 
förälder. Detta kunde inte alltid tillfredställas, då som tidigare nämnts, ibland fanns en 
snedfördelning, med majoritet mammor. IP 2 uttryckte ur en pappas perspektiv:    

… Ja..kvällstid när vi gick på pappagrupp, eller, mamma och pappagrupp,så önskade jag 
att det hade vart lite större uppslutning.. Så att e.. Man är ju nyfiken, om de är nåt att se.. 
Hur dom ser på första tiden som föräldrar å hur dom papporna tänker å .. Ehh, så att.. 
Men vi var som mest tre pappor på en pappagrupp tror ja. Annars var vi två och en gång 
var jag själv till och me, så att e.., då känns de lite tråkigt att åka dit.. Kunde lika gärna 
vara hemma... ( IP 2)    

En annan aspekt som majoriteten intervjupersoner tog upp, var att uppslutningen deltagare var 
bristfällig vid ett antal tillfällen. Två intervjupersoner spekulerade i att det kan handla om den 
faktiska tidpunkten för träffarna. IP 7 uppgav bl.a. att hennes man inte kunde delta då träffarna, 
framför allt kvällsträffarna, var för tidigt lagda vilket bidrog till att mannen inte kunde närvara, då 
han inte hann hem ifrån sitt arbete:    

…ehh.. kanske det var nån gång när han kunde komma, han jobbar i Stockholm så han 
fick, tiderna passar inte hela tiden så… på dagtiden, var han inte med alls då … ja, om 
det var nåt jätteintressant tema …då tror jag att han varit med nångång.. men klockan två 
är jätte svårt… 

IP 2 trodde samtidigt att det skulle kunna påverka uppslutningen om en bättre planering av tiden 
gjordes: ”…Eventuellt om man skulle sätta sig ner, nu vet jag att de är svårt, med föräldrarna … 
å se över tiderna man träffas kvällstid å se över, så att så många som möjligt kan komma… så det 
blir bättre uppslutning...”.    

Två andra, belyste uppslutningen i gruppen ur en annan synvinkel, att innehållet i de olika temana 
möjligtvis kunde upplevas för intimt och privat, vilket de trodde kunde bidra till bortfall av 
deltagare:      

… för att de var inte alltid det var så jättemånga där, de kanske beror på att de som 
upplevde det som väldigt obehagligt, dom kanske tror att dom inte har nånting å tillföra 
eller inte riktigt vill...  (IP 6) 
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…Å jag vet också att de va några som inte kom... Som dök upp dom första gångerna å sen 
tror jag att dom ba "herregud, sitta här o snacka amming eller, relationen äh, de e inte 
min grej" asåå, dök man inte upp då…  (IP 8)   

Ytterligare en aspekt som avsåg pappors deltagande, beskrevs av IP 6 utifrån hennes tidigare 
erfarenhet från annan föräldragrupp:    

… Där var vi i princip alltid bara mammor… Men jag skulle kunna tänka mig att man, 
eller som jag upplever det så arbetar man mycket mer aktivt för att få med papporna här 
än vad man gjorde i Sala. Å det tycker jag är jättepositivt, verkligen … å dom här 
kvällsträffarna lika mycket riktat, det byggde ju på att båda skulle vara med egentligen … 
att papporna verkligen känner sig välkomna...    

Intervjupersonerna beskrev träffarnas konstellation, att dagträffarna utgjordes av en majoritet 
mammor samt att det var en större variation under kvällstid. Vad som framkomm utifrån flera 
intervjupersoner var upplevelsen av en stundtals dålig uppslutning, främst i avseende 
kvällsträffar. 

Flera intervjupersoner berättade vidare att föräldragruppen haft en betydelse för deras partner, i 
och med att träffarna fokuserade på både mammor och pappor. Då det oftast varit mammor 
närvarande på dagträffarna under den första tiden av föräldraledigheten, uppgav de på så sätt ha 
fått möjlighet till socialt utbyte sinsemellan. Kvällsträffarna framhölls ändå av flera 
intervjupersoner, som viktiga för papporna, då de på ett liknande sätt fått möjlighet till socialt 
utbyte med andra pappor. 

 ...ehh, för då fick papporna en chans att dels lära känna varandra lite bättre…men sen 
då när vi gick därifrån då kunde dom liksom skaffa ett band tillsammans och göra det 
här, utbyta åsikter.. och det intrycket har jag även fått ifrån min sambo då…att han tyckte 
att der var väldigt bra att prata… (IP 5) 

5.2.5 Att bli förälder    

Flera av intervjupersonerna beskrev att de upplevt att det inneburit påfrestningar för dem själva 
men också på parrelationen, i samband med familjebildning. I sammanhanget lyfte två av dem 
upp att de önskat mer information om de kroppsliga förändringar, så som exempelvis att håravfall 
och hemorrojder, vilket kan uppkomma i samband med graviditet. Även förlossningsrelaterade 
åkommor var något de uppgav att de saknat diskussion kring, samtidigt som de betonade att det 
var av vikt att inte skrämmas, men samtidigt inte negligera risker.  

…varför är det ingen som berättar för mig, hur jävligt det blir efter en förlossning?" 
Amen, alltså så..För det va ingen, man pratade bara om själva förlossningen, "gud va 
härligt" å "hur ska man klara av de" å så, men det är ingen som har pratat om vad som 
händer efteråt liksom… (IP 8)    

I kontrast till ovanstående, framhöll en annan intervjuperson att dagträffsledarna på ett 
tillfredställande sätt förmedlat den berörda informationen: 
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…för att.. ööhhh, det spelar ingen roll hur mycket du läser om det här i början, du har 
massa med frågor och du är nyfiken och [betoning] rädd och det blir nånting nytt, det 
händer grejer med din kropp, du har ingen aning hur det blir och så där, jag tyckte att 
dom förklarade jättefint…  (IP 7) 

IP 8 berättade även om hur förvånad hon blev då det visade sig att hon inte kunde träna så snart 
efter förlossningen som hon förväntade sig, att hennes kropp inte var redo för fysisk ansträngning 
förrän efter flera månader. Hon uttryckte också en önskan om att få mer information kring detta, 
vilket för henne skulle ha bidragit till mer rimliga förväntningar. En annan intervjuperson 
bekräftade likt föregående, att hon också önskade mer information, dock mer om vad som kunde 
hjälpt henne inför förlossningen. Till skillnad från övriga intervjupersoner önskade hon mer 
fokusering kring smärtlindring inför förlossning. Hon beskrev även sin besvikelse över ledarens 
oförmåga att bekräfta hennes rädsla och se till individen under de dagträffar som behandlade 
förlossning:    

…kunde känna att jag som kände mig orolig inför förlossningen, ville liksom, gott väl i 
förväg, hur smärtlindring och vad man kan förvänta sig… Jag kan känna att den delen 
inte riktigt togs på allvar, jag hade nog velat haft ett helt annat upplägg på när vi prata 
om sådana här saker, jag kan ju säga det här också..jag gick ju t.o.m. på sådana här 
samtal för förlossningsrädda, för jag kände inte alls att jag hade blivit bekräftad i mina 
farhågor och rädsla, utan jag kände att, där tycker jag att våran…att det här faktiskt 
fallerade ganska mycket, och det tycker jag är tråkligt, för det hade kunnat varit mycket 
bättre.. men å andra sidan så var jag ju bara en person och dom andra nio personerna i 
gruppen inte kände så, då kan ju inte mina behov...  (IP 4)    

IP 2 beskrev också en upplevelse av nonchalans kring de farhågor som deltagarna i gruppen 
kunde uppleva runt förlossningen, vilket beskrivs genom följande:    

…de va det där om förlossning, där i början .. man fick ju va med om en förlossning, man 
fick sitta o titta på ett ungefär hur de går till..de va ju en sån där förlossning som man 
skratta sig igenom .. Allting gick ju så himla bra, hit å dit å pluttenuttigt å , stryk 
varandra över ryggen å.. Det va ju liksom en gudalik.. Asså det va ju liksom ..Det går ju 
bara liksom inte till sådär [skratt].."hmmmm" [härmar kvinnan på filmen] ligger å 
halvler å, så kommer det ett barn.. [Skrattar lite igen]…    

Flera intervjupersoner beskrev en potentiell kris i parrelationen, i samband med barnets födelse. 
De förklarade att de inte hade tid med varandra på samma sätt som innan, men också att 
romantiken ”fått lida”. Samtidigt lyfte flera upp att kvällsträffarnas fokus på parrelationen, hade 
bidragit till men ökad medvetenhet om att ”se och bekräfta varandra i relationen”.     

…det är ju en jättekris för förhållandet att skaffa barn, så är det ju. Alltså det e ju, alltså 
det var många som sa att, när vi träffades på ettårsträffen, att nu är man äntligen tillbaka 
till sitt riktiga förhållande liksom. Det är ju alla, i stort sett, tänker ju nångång under 
första året där att "alltså vi kommer aldrig klara det här, det är kört, vi får gö slut" 
liksom, "jag får bli ensamstående förälder", alltså, det är ju en normal tanke.. Och på sätt 
och vis är det väl bra att man har haft en diskussion …  (IP 3)      
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Även om vissa av intervjupersonerna framhöll att de inte ansåg att föräldragruppen i sig, bidrog 
med professionell hjälp i parrelationen, uppgav de att de ändå uppskattade att de fått upplysning 
om var de skulle kunna vända sig om de ansåg sig i behov av hjälp och stöd.    

…absolut, och dels så är det ju en påminnelse om man skulle få problem i sin relation och 
det skulle bli väldigt tufft då kanske man kan tänka att steget till att söka hjälp inte är så 
långt, för man vet ju att sådana där socionomer som.. dom jobbar ju med sånt, man kunde 
ju gå dit om man fick problem… (IP 4) 

Flera intervjupersoner nämnde att föräldraledigheten i sig kunde upplevas som en jobbig tid, 
exempelvis som tidigare nämnts, med slitningar i parförhållandet, samt att det dessutom 
upplevdes jobbigt att vara hemma ensam med barnet med viss isolering som följd. En del uppgav 
att föräldragruppen givit dem en viss struktur och sysselsättning under föräldraledigheten:” jag 
var ganska orolig för att hur jag skulle klara mig att va föräldraledig, utan att ha nånting att 
göra, å då får man ju lite olika hållpunkter liksom, tider som man ska passa å så där ” (IP 4).    

5.2.6 Föräldrarnas önskemål    

I detta avsnitt väljer vi att redovisa resultat som bl.a. berörts under tidigare kategorier, skillnaden 
nu är att det finns ett förtydligande samt en mer omfattande beskrivning av resultaten.  

Tre intervjupersoner lyfte upp syskongrupper som önskemål, en grupp där föräldrar kan träffas 
för att återigen etablera nya sociala kontakter. De förklarade vidare att de vänner som de tidigare 
umgåtts med från föräldragruppen glidit ifrån varandra, då en del åter börjat arbeta eller fått ett 
andra barn. En intervjuperson berättade:    

…konstigt att man inte får nån hjälp när man får barn nummer två.. Men jag kan ju tänka 
att nu när man funderar lite, att man vill ha ett barn till, att "hur sjutton ska man få det 
att gå ihop"? Ahhh.. Att ha liksom både ett stort barn med det, vad det kräver samtidigt 
som man ska hantera en ny bäbis, å då får man ju inget stöd alls… Även om jag kommer 
att hålla kontakt med min föräldragrupp så kan jag ju inte räkna med att dom får barn 
samtidigt, jag menar en har ju redan barn nummer två, hon är ju hemma nu. Så om jag 
ska få barn om ett år, så är ju hon inte hemma … (IP 3)    

En annan intervjuperson berättade även att hon önskat en grupp för de föräldrar som invandrat till 
Sverige, oavsett om de haft barn sen tidigare, då hon förklarade att gruppen behövs för att skapa 
möjlighet till social gemenskap. Vidare lyfte samtliga intervjupersoner att de önskat en större 
uppslutning deltagare under träffarna. De förklarade att om endast ett litet antal personer är 
närvarande så försvinner gruppdynamiken, vilket de uppgav var viktigt då avsikten framför allt 
var att generera gruppdiskussioner. En intervjuperson berättade således att den dåliga 
uppslutningen vid vissa kvällsträffar, bidrog till att han ibland övervägde att stanna hemma. Han 
uppgav också att han önskat fler pappor till dagträffarna, där han för det mesta var ensam 
närvarande pappa. I sammanhanget avseende gruppträffarna belyste även en intervjuperson att 
hon önskade fler träffar innan de tillfällen, på dagtid, som behandlade temat ”förlossning”. Detta 
för att hon ansåg att trygghet och kännedom om varandra var av vikt för att kunna diskutera och 
dela erfarenheter av intim karaktär. Förlossning var ett återkommande ämne hos 
intervjupersonerna, där dessa talade utifrån dagträffarna. En intervjuperson ansåg att hon önskat 
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mer fokus på exempelvis smärtlindring. Hon upplevde att det varit ett omfattande fokus på att 
barnfödande skulle upplevas som något ”naturligt” för kvinnan, och att ”anda sig igenom 
förlossningen” som ett bra tillvägagångssätt. Då hon beskrev att hon upplevde en rädsla och oro 
inför förlossningen, var det för henne viktigt att diskutera smärtlindring i större omfattning, för 
att på så sätt minska den oro hon kände. I sammanhanget lyfte hon även upp att hon önskade att 
ledaren kunnat bekräfta henne i hennes rädsla, vilket hon saknade. En intervjuperson berättade 
kort om att hon önskat mediaförbättringar, då hon skildrade att de filmer som visades upplevdes 
ålderdomliga, även om innehållet i sig kändes meningsfullt:”Själva budskapet är det ju det 
samma men det spelades in i början på 80-talet..så är budskapet rätt, men sen att det var liksom 
lite knackit åå…ljudet ååå så där...” (IP 1).    

Flertalet intervjupersoner förmedlade en positiv bild av upplevelse till inflytande över träffarna 
generellt, där de bl.a. beskrev ledarna som tillmötesgående och lyssnande.    

…ahh, vi kunde ju säga till att… kanske skulle vill göra så här eller kan vi inte prata om 
det här istället åå…då tog dom ju till sig det och gjorde de…om alla var överrens om 
det..sen hade vi ju inte några oeniga åsikter satt… ehh, att nån ville veta nåt om de eller 
de…åå, hade dom velat de så hade det varit ok…för ju mer man lär sig desto bättre är det 
ju…  (IP 5)   

Några intervjupersoner önskade dock att ledarna generellt kunde ha ”släppt lite på strukturen” vid 
vissa tillfällen, då vissa diskussionsämnen kändes viktigare än andra. I kontrast till flertalet 
intervjupersoners upplevelse, uppgav en annan, att hon helt och hållet saknat struktur i både 
upplägg och hos ledaren, framför allt avseende kvällsträffarna.  

5.3 RESULTATANALYS     

I studiens resultat framkom att det var av vikt för föräldrarna att knyta nya kontakter med andra 
föräldrar. Att delta i föräldragrupper för att uppleva gemenskap, bekräftas således av Scott el al. 
(2001), som då menar att i och med att gruppdeltagarna kunde skaffa nya vänner inom gruppen, 
bidrog det till att de upplevde ett socialt stöd av varandra. Detta resultat är även något som 
korrelerar med vad systemteorin lyfter upp. Människan lever i ett socialt sammanhang och 
människans beteende är ett resultat av samspelet med andra system. Att få känna social 
tillhörighet menar Klefbeck och Ogden (2003), är det mest centrala behov som en människa har. 
Payne (2002) skriver även att en människa är beroende av olika system, så som informella och 
formella system, i sin omgivning, för att på så sätt kunna leva ett tillfredsställande liv. Vidare 
bekräftar även Hanna et al. (2002) intervjupersonernas upplevelser av att det är viktigt med 
gemenskap och att kunna etablera nya kontakter. Hanna et al. (2002) beskriver nämligen 
fördelarna med att föräldrar gemensamt träffas i grupp. När individer går samman och 
tillsammans hjälper varandra att uppnå vad de vill uppnå, capacity for agency. Kruske et al. 
(2004) visar även resultat på att föräldragruppen främjar det sociala nätverket, stärker 
föräldrarollen samt ger ökat självförtroende, vilket framhålls vara några nyckelresultat. Denna 
studies resultat visar även på att det är av vikt med personer som befinner sig i samma fas i livet, 
men de flesta framhöll personkemin som det viktigaste. I relation till denna studies resultat, att få 
träffa föräldrar som befinner sig i samma situation och fas i livet, betonar Scott et al. (2001) att 
föräldragrupper är av stor betydelse för nyblivna föräldrar, vilka befinner sig i en annars stressfull 
tid i livet. Intervjupersonerna för denna studie framhåller socialt utbyte, för att uppleva stöd och 
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trygghet framför allt i sin roll som nybliven förälder. Resultatet styrks bl.a. av Hanna et al. (2002) 
som framhåller att gruppen i sig frambringar stöd från andra deltagare, ömsesidighet och 
vänskapsfrämjande. I anknytning till att gruppen åstadkommer ömsesidighet, tar Putnam upp 
(2000) som en del av vad han menar vara en individs sociala kapital. Putnam (2000) beskriver 
vidare att det sociala nätverket har ett väsentligt värde för individen. Framkomna resultat 
gällande denna studies intervjupersoner, visar i flera fall på en kontinuitet i vänskap som uppstått 
mellan deltagarna i föräldragrupperna. Resultaten från studien gjorde av Scott et al. (2001)  
bekräftar detta, att föräldragruppsdeltagande, potentiellt har förmåga att generera informella 
nätverk som är bestående över tid.   

Intervjupersonerna i denna studie beskriver i stort sett att de är belåtna med 
föräldragruppsledarnas bemötande, dock framkommer någon avvikande åsikt. Ledarens sociala 
kompetens och kunskap, är några nyckelresultat. Lagerberg och Sundelin (2005) framhåller 
allmänt gällande interventioner, likt föräldragrupper, att den professionelles kompetens är av stor 
betydelse för utfallet. Gällande ledarens förmåga att handha gruppen, visar denna studies resultat 
på att föräldrarna förvisso uppskattar en viss struktur, med vissa avvikelser, samtidigt som de 
upplever att det är av vikt att ledaren har förmåga att göra avsteg från strukturen vid vissa 
tillfällen. Detta är något som bekräftas av Hanna et al. (2002), som framhåller forskningsresultat 
som uttrycker vissa risker, som exempelvis att gruppdiskussioner stagnerar och svårigheter i 
öppenhet, med att bedriva grupper för kontrollerat och strukturerat. Likt resultat från denna 
studie, var det även viktigt för de deltagande papporna i studien gjord av Barnhill et al. (1979) att 
få dela erfarenheter med andra och att samtala kring de farhågor kring det nya föräldraskapet. Det 
var även av vikt att återvinna de interpersonella tillgångarna, istället för att den professionelle 
skulle ha rollen som expert, och leverera all kunskap till papporna i gruppen.     

Ett annat resultat i denna studie, berör deltagarnas upplevelse av den givna informationen. 
Sammanfattningsvis kan nämnas, att deltagarna i stort, med en enstaka avvikelse, upplevde den 
formella informationen mer som goda råd och tips, än givande kunskap. I kontrast till detta 
resultat visar Arimotos och Murashimas (2008) studie på att mödrarna menade att 
föräldragruppen har bidragit till en deras stress har lindrats men också de fått information om 
barnuppfostran, vilket de upplevde som positivt. Som vi tidigare lyft upp, kan det vara svårt att 
applicera Arimotos och Murashimas (2008) resultat till svenska förhållanden. Angående 
information, visar ett resultat i denna studie, en skildring av behov av stöd och information, vilket 
är av vikt då inte alla har samma förutsättningar till att få stöd från sin omgivning, så som släkt 
och vänner. Putnam (1993, 2000) skildrar även att i ett nätverk där det finns tillit och förtroende 
finns det utrymme för att information ska kunna utbytas. Dessutom framhålls det av Scott et al. 
(2001) att förutsättningar till stöd och information har förändrats i och med samhällsutvecklingen. 
Det har blivit en större individualisering vilket bidragit till att människor idag är mer isolerade 
från varandra, där bondesamhällets intimitet mellan människorna har förbytts till storstadslivets 
anonymitet. Således redogör Scott et al. (2001), att föräldrar idag inte har samma förutsättningar 
till rollmodeller för skapandet av sin föräldraidentitet som förr. Ytterligare resultat från vår 
studie, kan ses parallellt till föregående, att föräldragrupp kan ses som ett stöd i en annars 
upplevd social isolering under föräldraledigheten.      

Angående deltagare i föräldragrupperna, framför allt i avseende dagträffarna och i viss fall 
kvällsträffarna, beskrivs nästan uteslutande ett deltagande av mammor. Således återfinns en 
asymmetri gällande mammor och pappor. Detta är något som poängteras och bekräftas som ett 
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återkommande problem avseende föräldrastöd. Både Behm och Vehviläinen-Julkunens (1999) 
studie, samt studien gjord av Barnhill et al. (1979), har en gemensam uppfattning om att både 
litteratur och forskning inte behandlar pappor och deras upplevelser av föräldraskap. Således 
redogör även Barnhill et al. (1979) för att olika typer av föräldrastöd även brister i att ha en 
fokusering på pappornas upplevelser. Resultat som framkommit i intervjupersonernas utsagor, 
skildrar emellertid inte att föräldragruppen i denna studie, brister i ett ”pappafokus”, däremot 
upplevs det ibland vara en brist på pappors deltagande. Vidare visar även resultatet i denna studie 
på att ”pappor” är ett återkommande ämne hos intervjupersona, detta avser först och främst deras 
uppfattning om att det är av betydelse att pappor får möjlighet att delta, diskutera och känna 
gemenskap med andra pappor. Barnhill et al. (1979) skriver att pappor har ett lika stort behov av 
stöd som mammor, då papporna i deras studie upplevde en kris, framförallt avseende 
rollförskjutning, samtidigt som ett intresse inför föräldraskapet finns. Vidare menar de även att 
det är just i perioden, övergången till föräldraskapet, som papporna är mest tillgängliga för att 
tillgodogöra sig stöd. Förebyggande arbete som är inriktade på papprollen, är under denna period, 
bäst i hänseende att frambringa störst effekt hos papporna (Barnhill et al. 1979).   

Flertalet av intervjupersonerna upplevde påfrestningar i samband med föräldrablivandet, i 
synnerhet fysiska men även psykosociala, så som omställningen till föräldraskap och 
förändringar i parrelationen. Kihlbom et al. (1994) bekräftar ovanstående resultat, att det nya 
föräldraskapet innebär flera förändringar, som exempelvis ett nytt identitetsskapande, att blir 
förälder, men också att individen träder in i en ny roll vilket innebär ett nytt perspektiv på sig 
själv. Detta ”nya perspektiv” är något vi kopplar till vårt resultat, vilket skildrar vissa föräldrars 
upplevelse av att åsidosätta sig själv och sina egna behov. Erikson (1985) belyser även detta i sin 
utvecklingspsykologiska teori, när han talar om den ”livskris” som innefattar övergången till 
föräldraskap. Det är enligt författaren avgörande för föräldern att denne löser uppgiften genom 
generativitet, annars uppstår risken för stagnation, där föräldern ”fastnar” i en självupptagenhet, 
och således avstannar i sin ”jagutveckling”. I och med att samtliga intervjupersoner befinner sig i 
det stadium, som Erikson (1985) kallar, vuxenåldern, och har de utvecklat intimitet med sin 
partner och upplever ett intresse av att fostra en ny generation. Vidare menar Erikson (1985) att 
det är karaktäristiskt för det sjunde stadiet, att individerna upplever sig fungera som förebilder, 
och prioriterar barnet framför sina egna behov, vilket även denna studies resultat tyder på. Vidare 
visar resultat i denna studie på att föräldrarna har upplevt förändringar i parrelationen i samband 
med det nya föräldraskapet. Att det sker förändringar i parrelationen kan förklaras med 
systemperspektivet. von Bertalanffy (1968) menar att systemet, som då kan ses som 
parrelationen, är i ständig förändring. Förändringen i sig skapar obalans i systemet, vilken kan 
vara både positiv och negativ. Obalansen kan vid en första anblick ses som negativ, men detta 
kan även skapa utrymme för förändring, med nya mönster och roller, vilket även denna studies 
resultat visar på.    
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6. SLUTDISKUSSION    

Syftet med studien var att undersöka hur deltagare upplevde familjecentralens föräldragrupps 
innehåll och utförande. Frågeställningarna för studien avsåg:     

1. Hur upplever deltagarna föräldragrupperna?  

2. Upplever deltagarna att innehållet stämmer överrens med deras förväntningar kring 
föräldrastöd i form av föräldragrupp?    

6.1 RESULTATDISKUSSION  

I hänsyn till de presenterade resultaten, anser vi att de aktuella frågeställningarna blivit 
besvarade, även om vi uppfattar  att den andra frågeställningen till viss del var svårbesvarad. 
Eftersom vår första frågeställning är att uppfattas som bred och således inbegriper utrymme för 
många olika svar, tolkar vi att de sex presenterade resultatkategorierna besvarar denna 
frågeställning, vilket belyses genom följande avsnitt. Framkomna resultat tyder bl.a. på att det är 
betydelsefullt för föräldrar att ingå i ett socialt sammanhang, där både föräldraidentiteten kan bli 
bekräftad och stärkt, men också av praktiska skäl, där föräldrar kan utbyta erfarenheter med 
varandra. Resultatet bidrar med förståelse för att det är viktigt framför allt för 
förstagångsföräldrar, att delta i en föräldragrupp utifrån olika aspekter. Detta är något som även 
den tidigare forskningen visar på, bl.a. Hanna et al. (2002). 

Andra viktiga resultat som framkommit avser professionalitet och bemötande hos gruppledarna. 
Att ledaren i gruppen behöver ha egenskaper som exempelvis inkännande och bekräftande, är 
något som belyses av intervjupersonerna. En möjlig tolkning av detta kan kopplas ihop med att 
de nyblivna föräldrarna står inför något som de upplever som främmande, och i viss mån 
skrämmande, då de aldrig befunnit sig i denna situation tidigare. Utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, är det för oss ett rimligt antagande att nyblivna föräldrar har 
ett behov av att få samtala om sina farhågor och upplevelser gällande föräldraskap, vilket en 
föräldragrupp skulle kunna erbjuda. Genom att använda Putnams (2000) begrepp, 
sammanbindande och överbryggande kapital, ger det mening till vårt resultat, då det visar att 
båda dessa typer återfinns inom föräldragruppsverksamheten. Till en början kan föräldragruppen 
uppfattas som ett överbryggande socialt kapital, i hänsyn till att nätverket då är utåtblickande och 
människorna som ingår kommer från olika sammanhang, vilket leder till att banden mellan dem 
är svaga. Efter det att föräldragruppen haft flera träffar, visar denna studies resultat på att 
intervjupersonerna upplever en större trygghet. Detta kan förklaras med att de kan öppna sig för 
varandra, vilket kan förklaras med att det sociala kapitalet nu är i form av sammanbindande. Vad 
som också lyfts upp som viktigt för intervjupersonerna, är något vi tolkar som gruppens ”klimat”, 
vilket resultaten indikerar genom att gruppen å ena sidan bör vara strukturerad, men å andra sidan 
ha utrymme för flexibilitet. En rimlig tolkning av detta är att det då finns möjlighet för deltagarna 
att tillsammans kunna diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Om det är ett för hårt 
strukturerat ”gruppklimat” kan det kväva gruppdynamiken. Detta är något som också bekräftas 
utifrån tidigare forskning.  
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Andra intressanta resultat kring vad som avser upplevelser av föräldragrupperna, är den formella 
information som gavs. Intervjupersonernas uttryckta upplevelser av informationen, vilket 
medförde att vi betraktade dem som pålästa och således av den anledningen inte i behov av 
föräldrastöd. De flesta uttryckte att den mest betydelsefulla delen av informationen bestod av den 
som delades mellan deltagarna själva, den informella. Denna form av informationsinhämtande, 
leder oss till ett antagande om att det mest väsentliga inte avser informationen i sig, utan snarare 
kan ses som ett behov av social interaktion. En viktig aspekt i sammanhanget är att den tidigare 
forskningen visar att information är viktigt för nyblivna föräldrar, då de kan uppleva en osäkerhet 
i föräldrarollen, i hänsyn till samhällsförändringen. Ändock, vilket tidigare nämnts, visar denna 
studies resultat att informationen i sig inte var så väsentlig. Detta kan förklaras med att våra 
intervjupersoner är kapitalstarka, och är därmed inte i behov av information på samma sätt, som 
personer som kommer från andra socioekonomiska förhållanden. Utöver intervjupersonernas till 
synes likartade socioekonomiska situation, har deras ålder också en viss relevans då majoriteten 
befinner sig i 30-årsåldern. I hänsyn till deras ålder, samt att de har genomgått en föräldragrupp 
utifrån att de är förstgångsföräldrar, menar vi att intervjupersonerna, befinner sig i det som 
Erikson (1985) benämner vuxenkrisen. Karaktäristiskt för denna kris, är således att individen 
upplever en vilja till att reproducera sig, vilket intervjupersonerna för denna studie har upplevt. 
En möjlig tolkning, utifrån en central del i Eriksons (1985) teori - att klara uppgiften i 
vuxenkrisen innebärande att reproducera sig och hänge sig till det -, är att intervjupersonerna 
"klarat uppgiften" för vuxenkrisen i och med att de tagit steget att skaffa barn och att delta i 
föräldragrupp. En del i att visa omsorg och känna förpliktelse, skulle kunna handla om att delta i 
föräldragrupp, då den tidigare forskningen visar på att delta i föräldragrupp, bl.a. ökar förälderns 
självkänsla och identitet, vilket i sin tur får positiva effekter på relationen mellan barn och 
förälder. Putnam (2000) tar upp att det sociala kapitalet får positiva effekter för individen, och att 
det samtidigt får positiva effekter för samhället i övrigt. Vi tolkar därför att föräldragrupper, har 
en potential att utöka individens sociala kapital. Därför är det enligt oss, motiverat också ur ett 
samhälleligt perspektiv. Om föräldrar får umgås, uppleva stöd och kunna etablera sociala 
kontakter, kan detta ses som en förebyggande åtgärd. Genom att erbjuda stöd till föräldrar redan 
innan barnets födelse kan detta förebygga framtida problem, som kan kosta samhället ännu mer 
än de kostnader som investerats i att erbjuda föräldragrupper.   

En intressant aspekt som vi upptäckte under studiens gång, var att majoriteten intervjupersoner 
var akademiker, boende i ett socioekonomiskt välbärgat område i antingen bostadsrätt, radhus 
eller villa. Detta är något som vi, med hjälp av Bourdieu, tolkar vara individer som besitter ett 
visst ekonomiskt och kulturellt kapital. I sin tur skulle även detta kunna förklara varför 
intervjupersonerna inte väljer att delta för informationens skull, utan främst deltar i hopp om 
socialt umgänge under föräldraledigheten. Vidare är det för oss rimligt att anta att deras redan 
beskaffenhet av materiellt och kulturellt kapital, möjliggör att de av den anledningen lättare 
kunnat knyta kontakter, m.a.o. utöka sitt sociala kapital, så som de önskat. Ur ett mer 
övergripande perspektiv, har vi reflekterat över att det kan vara möjligt att föräldrastöd är något 
som är lättare att tillgodogöra sig, om föräldern redan har olika former av kapital, då tidigare 
forskning också problematiserar detta genom att skildra deltagare som i första hand vita 
medelklasskvinnor. Då studien genererade resultat som indikerade en viss brist på manliga 
deltagare, anser vi också kunna knyta an till den tidigare forskning som belyser svårigheter med 
att engagera och dra till sig pappor och individer från annan etnisk bakgrund.  
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En annan förekommande upplevelse som resultaten utvisar, är att intervjupersonerna känner en 
viss oro inför att det inte erbjuds något stöd om eller när familjen eventuellt kommer utökas.  
Dock är detta kanske något som inte uppfattas direkt svara på vår frågeställning, men utgör 
således ett viktigt resultat, och kan därför klassas som ett bifynd. En tänkbar tolkning sett ur ett 
systemteoretiskt perspektiv, är att föräldrarna upplever en kris likt den som uppstår när systemet 
går från dyad- till triadsystem. Då det föreligger ett behov av föräldrastöd till 
förstagångsföräldrar, som både denna studies resultat och tidigare forskning indikerar, kan det 
vara motiverat med stöd också för flerbarnsföräldrar. En annan viktig del i sammanhanget kring 
föräldrarnas önskemål, är att alla intervjupersonerna lyfter upp något avseende ”förlossning”. Då 
detta ämne fick ett stort utrymme i intervjuerna på deltagarnas egna initiativ, anser vi att det 
förtjänar ännu större uppmärksamhet och att det är av vikt att ämnet bearbetas ytterligare och 
anpassas efter behov. Andra viktiga resultat visar även att föräldrarna upplever påfrestningar hos 
sig själva, men också på parrelationen. Framkomna resultat bekräftar således den tidigare 
forskningen vilken beskriver omställningen till föräldraskap likt en kritisk period. Den teoretiska 
tolkningsramen, avseende systemperspektivet men också Eriksons psykosociala utvecklingsteori, 
anser vi ger mening åt resultaten kring denna till synes kritiska period.   

Den andra frågeställningen, är det desto svårare att bemöta med ett entydigt svar, eftersom 
intervjupersonerna uppgett att de inte direkt hade några större uttalade förväntningar på 
föräldragruppen innan de började delta. De uttryckte själva snarare förhoppningar, än 
förväntningar, då de i egenskap av förstagångsföräldrar, med undantag för en flerbarnsförälder, 
inte hade erfarit föräldrastöd tidigare. Resultaten visar på att den huvudsakliga anledningen, 
vilket majoriteten intervjupersoner beskrivit, var att utöka sitt sociala umgänge vilket också 
samtliga upplever sig har gjort. Med hänsyn till detta, menar vi att den andra frågeställningen 
ändock blivit besvarad.      

6.2 METODDISKUSSION     

Då denna studie hade till syfte att fånga deltagarnas upplevelser, menar vi att den kvalitativa 
metoden, bestående av intervjuer, var mest fördelaktig. Den semistrukturerade intervjuguiden 
som användes, var även för oss gynnsam, då den gav utrymme för intervjupersonernas 
individuella erfarenheter, men också då vi menar att frågorna har givit oss svar som är relevanta 
för studiens frågeställningar. Som tidigare presenterats, ansåg vi att det var av vikt med en smärre 
revidering av intervjuguiden, då vi efter första intervjun valde att bortse en fråga och istället välja 
en annan, menar vi att det gav rättvisa åt intervjupersonerna. Vi upplever att detta troligtvis inte 
påverkade vårt resultat negativt, utan snarare att det tillförde studien en större tillförlitlighet.  Vårt 
val av den manifesta innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004) betraktade vi som 
lämplig, i hänsyn till dess uppdelning i fem steg, där datamaterialet på ett systematiskt sätt 
bearbetades. Vi uppfattar att detta kan tillföra studien ett mer fördjupat och tillförlitligt resultat. 
En annan aspekt som avser intervjuguiden, är att vi på ett bättre sätt skulle tydliggjort 
åtskillnanden mellan dag- och kvällsträffarna. Vi avser då främst frågor angående ledarnas roll 
och bemötande, men också kring de olika teman som behandlats under träffarna. Anledningen till 
detta var att vi under studieprocessen, upptäckte att intervjupersonerna stundtals svarade utifrån 
dagträffarna, och stundom utifrån upplevelserna av kvällsträffarna. Detta kan ha påverkat frågans 
validitet, att vi fått svar på det vi avsåg att mäta.  Till saken hör att vi inledningsvis missuppfattat 
de olika temana och dess tillhörande syfte, då vi antog att temana var övergripande och således 
inbegrep dagträffarna, vilket inte var fallet. Till detta, bör klargöras att de teman som återfinns i 
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intervjuguiden, vilka skickades till intervjupersonerna innan intervjutillfället, enbart innehöll 
kvällsträffsteman. Trots detta, menar vi att resultatet inte blivit menligt påverkat, då vi under 
intervjuerna inte ställde frågor utifrån specifika teman, utan lät intervjupersonerna tala fritt, vilket 
i sin tur innebär att deras upplevelser ändock fångats.  

En reflektion kring vår urvalsmetod är att det skulle kunna ha påverkat vårt resultat. Efter vårt 
första utskick fick vi endast ett svar, och sex personer rekryterades därför genom en informell 
kontakt, men också genom ett snöbollsurval. Å ena sidan är en reflektion att en respondent tar 
kontakt med likasinnade personer. Vi menar dock att vi genom resultatredovisningen kan 
bekräfta att så inte var fallet, då deras åsikter skiljer sig. Förvisso finns alltid risker med 
informella kontakter och snöbollsurval, dock hade vi inte ett större handlingsutrymme. 

Något som vi menar att vi kunde ha gjorts annorlunda, var att vi redan vid utformandet av 
studiens syfte och frågeställningar, skulle kunnat använda ordet förhoppningar eller önskemål, 
snarare än förväntningar. Det kan vara svårt att förvänta sig något,  som man inte har någon 
erfarenhet av, vilket även bekräftas av intervjupersonerna själva. Vid valet av en induktiv ansats, 
kan vår bristande erfarenhet av olika teorier och teoretiska begrepp begränsat studiens 
tolkningsram, vilket kan medföra att att den därför bör betraktas som relativ. Således kanske 
läsaren själv finner andra teorier och perspektiv som mer relevanta. Vi anser ändock att vår valda 
tolkningsram är motiverad. 

6.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING     

Eftersom denna studie genererat resultat som indikerat en viss brist på pappors deltagande, vilket 
i sin tur överrensstämmer med den tidigare forskningen, är det enligt oss välgrundat att ta reda på 
hur och vad som skulle kunna bidra till en ökning av pappor i föräldragrupper. Detta är för oss 
motiverat, då ytterligare resultat från denna studie belyser både en efterfrågan och en 
tillfredställelse av socialt utbyte mellan pappor.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
Under denna bilaga har vi valt att byta ut stadens namn mot tre punkter (...) för att på så sätt inte 
röja vilken stad som är aktuell.    
   
BARN OCH UNGDOMSPROGRAM  
i ... stad  
   
SYFTE  
Syftet med ... stads barn- och ungdoms- program är att ange den politiska viljeinrikt-  
ningen för hur arbetet med barn och ungdomar bör utvecklas.  
   
MÅL  
Målet är att skapa förutsättningar för att alla ... barn och ungdomar växer upp under goda sociala 
villkor och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  
   
UTGÅNGSPUNKTER OCH DEFINITIONER  
Programmet syftar till att ange den politiska viljeinriktningen och ska fungera som stimulans och 
utgångspunkt för hur barn- och ungdomsarbetet ska utvecklas i ... Att omsätta programmets 
inriktning i konkret arbete görs bäst av alla engagerade med arbetare ute i förskoleverksamheten; 
förskola, familjedaghem, öppen förskola, i skolbarnsomsorgen; fritidshem, familjefritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, på skolor, fritidsgårdar, socialkontor, gruppboende etc.Men också av 
stadens sam arbetspartners inom landstinget, polis, föreningar, kyrkor och naturligtvis genom 
engagemang hos de mest betydelsefulla – barnen, ung domarna och deras föräldrar. Med barn 
och ungdom avses i detta sammanhang alla som bor i ... och ej fyllt 20 år. Programmet inleds 
med en allmän beskrivning av utvecklingen. Därefter presenteras programmets sex huvudpunkter 
i ett antal ”VI VILL”. ... stads barn- och ungdomsprogram utgår från den av FN antagna 
Barnkonventionen. Programmet har uttryckts i sex områden där separata mål/ambitioner för ... 
stad har angetts.  
     
1  
Vi vill skapa en förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola där kunskap och social 
kompetens kombineras och där man står för ett demokratiskt tänkande som utgår från den 
värdegrund som presenteras i utbildningsplanen och läroplanerna.  
   
.. stad ska verka för en bra förskoleverksamhet,skolbarnsomsorg och skola både vad gäller 
kvalitet, tillgänglig heten till plats och pedagogiskt innehåll. ... stad ska arbeta aktivt med att 
stärka varje barns och ungdoms naturliga nyfikenhet och intresse av att lära och utvecklas.   
   
... stad ska särskilt lägga vikt vid och stödja barn och ungdomar med fysiska, psykiska och/eller 
medicinska svårigheter.    
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... stad ska ge stöd och utveckla förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan genom att 
bl.a. delta i natur-, teknik- och miljöprojekt samt inspirera till att använda informations 
teknologin.   
   
... stad ska stödja och stärka barns och föräldrars engagemang för och delaktighet i beslut som rör 
barns och ungdomars verksamhet inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorgen och skola.  
   
... stad ska ge alla barn och ungdomar kun skap och medvetenhet, så att de kan bidra till ett miljö 
vänligare samhälle.    
   
2   
Vi vill skapa ett ... som är både spännande och tryggt att leva i.    
   
... stad ska stödja uppbyggandet av spännande mötesplatser, för dialog mellan olika kulturer och 
generationer.    
   
... stad ska arbeta aktivt för att samarbetet mellan kommunen, polis, affärsidkare, restaumellan 
kommunen, polis, affärsidkare, restaurangägare, fastighetsägare, försäkrings bolag, föreningar 
och andra stärks.    
   
... stad ska stimulera och stödja olika lokala projekt och initiativ i varje stadsdel som motverkar 
våld och kriminalitet.    
   
3    
Vi vill att barns och ungdomars kraft och engagemang ska tillvaratas i samhället.    
   
... stad ska tillskapa forum där barn, ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare direkt eller 
indirekt till exempel via elevråd, fritidsgårdsråd, ungdoms föreningar och sammanslutningar ges 
möjlighet att påverka sin egen närmiljö, men också få ge synpunkter på andra kommunala beslut 
som rör barn och ungdomar.    
   
... stad ska särskilt uppmärksamma barns och ungdomars delaktighet när olika mötesplatser och 
träffpunkter planeras i såväl city som ute i bostads områdena.  
   
... stad ska ta med barn och ungdomar i planeringen av den fysiska miljön och fästa speciell vikt 
vid deras synpunkter.    
   
... stads nämnder och styrelser ska, i varje beslut där barn och ungdomar berörs, ta hänsyn till 
deras synpunkter. Barn och ungdomar ska ha möjlighet att yttra sig i frågor som berör dem innan 
beslut tas.    
   
4     
Vi vill att ungdomar ska ha arbete och sysselsättning/uppgifter.   
   
... stad ska minska arbetslösheten bland ung domar. Här krävs ett nära samarbete mellan 
kommunens förvaltningar, arbetsförmedling, högskola, föreningar och näringsliv.    
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5    
Vi vill att tonårstiden ska vara fri från tobak, alkohol, narkotika och andra droger.   
   
... stad ska i opinionssyfte i olika sammanhang profilera sig som en kommun mot droger.  
Information, rådgivning och tidiga ingripanden är särskilt viktiga.    
   
... stad ska i all sin verksamhet beakta att alkohol och ungdomar ej hör ihop. Särskilt viktigt är att 
höja ungdomars eventuella alkoholdebut till efter myndighetsåldern.  
   
... stad ska i olika sammanhang arbeta tillsammans med andra för bättre hälsa för våra  
barn och unga.    
   
6    
Vi vill ta tillvara de krafter som finns i barns och ungdomars närmiljö/bostadsområden.    
   
... stad ska pröva olika former av inflytande såväl för barn och ungdomar som föräldrar.    
   
... stad ska göra det möjligt att starta lokala föräldraråd eller styrelser med föräldramajoritet inom 
förskola och skola. På gymnasiet ska ges möjlighet att starta lokala styrelser med elevmajoritet.    
   
... stad ska vara öppen för föreningars och föräldrars engagemang och införliva dessa i sin  
egen verksamhet.    
   
... stad ska arbeta för att utveckla det lokala samarbetet runt ungdomar i bostadsom rådena.  
   
   
... stad ska arbeta för att naturliga mötesplatser skapas i bostadsområdena. Det underlättar för 
sociala kontakter och motverkar spänningar och motsättningar.    
   
... stad ska stödja barn, ungdomar, föräldrar, föreningar och andra ideella initiativ i 
bostadsområdena. 



Bilaga 2 
   

Under denna bilaga har vi valt att byta ut namn mot tre punkter (...) för att på så sätt inte röja 
vilken stad som är aktuell. Vi har även valt att skriva figurerade namn där sådant behövs.  
   
Nov 2007 KAP 3  
   
KVALITETSMÅL FÖR BHV, BARNHÄLSOVÅRDSENHETEN  
   
Kvalitetsmål för Barnhälsovården i …. ingår i Närsjukvårdsprogrammet  
och gäller från 2008-01-01. Sidorna 2-5 i kapitel 3 är kopierade från landstingets hemsida,  
Kvalitetsmål för barnhälsovård (sid. 8-11).  
   
Barnhälsovård  
   
Definition  
 
Barnhälsovården inom familjeläkarverksamheten skall aktivt erbjuda ett generellt program med 
hälsoövervakning, regelbunden sjuksköterskekontakt, läkarundersökningar samt psykologinsatser 
enligt allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:8, och enligt de lokala program som finns i BVC-
handboken. Barnhälsovårdsenheten arbetar på uppdrag av Landstingsstyrelsen och består av 
barnhälsovårdsöverläkare, vårdutvecklare, psykologkonsult och teamsekreterare. Enheten 
ansvarar för tillsyn och uppföljning av barnhälsovården i Landstinget …. samt bistår med råd och 
stöd. Målgruppen är listade barn, från nyfödda till de börjar förskoleklass samt deras föräldrar.  
   
Syfte  
 
Att främja barnets hälsa, trygghet och minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn samt 
stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap.  
   
Mål  
 
• Vaccinationer skall erbjudas samtliga barn enligt socialstyrelsens rekommendationer.  
   
• Föräldrastöd i grupp skall erbjudas alla nyblivna föräldrar. Stöd tillblivande och nyblivna 
pappor skall inom föräldragruppsverksamhetens ram erbjudas dessa, s k pappagrupper.  
   
• Hembesök skall erbjudas alla nyblivna föräldrar efter hemkomsten från BB/neonatalavdelning. 
Alla nylistade barnfamiljer bör erbjudas hembesök. Föräldrar till adoptivbarn skall erbjudas 
hembesök efterhemkomsten.  
   
• Individuellt stöd skall ges till barn och familjer med särskilda behov, t ex familjer med 
adoptivbarn, invandrarfamiljer, barn med funktionshinder, barn till missbrukare eller psykiskt 
sjuk förälder/ar och barn till identifierade deprimerade mödrar. Varje BVC-sjuksköterska ska 
kunna erbjuda depressionsscreening till nyblivna mödrar.  
   
• Hälsoinformation skall ges enligt BVC-handboken.  
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• Verksamhetschefen ansvarar för att den egna verksamheten anpassas i enlighet med 
utvecklingen av barnhälsovården i Landstinget…  
   
• För nyfödda födda 2008-01-01 och senare ska BVC-journal upprättas som  
datajournal.  
 
Kompetenskrav för personal  
   
BVC-sjuksköterskan skall ha specialistutbildning för legitimerad sjuk-sköterska i öppen hälso- 
och sjukvård (50 poäng) och/eller Hälso- och sjukvård för barn och ungdom (40 poäng).  
   
BVC-läkaren skall vara specialistkompetent inom allmänmedicin eller barn- och 
ungdomsmedicin. Läkare under specialistutbildning kan ha BVC efter introduktion och 2 
månaders tjänstgöring på barnklinik/barnmottagning eller då denne haft egen BVC under 
handledning.  
   
BVC-psykologen skall vara legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn eller PTP-
psykolog under handledning.  
   
Varje BVC skall ha tillgång till barnmedicinska konsultinsatser. Barnläkare – färdig eller 
blivande specialist - bör finnas på BVC minst en gång per halvår.  
   
Lokaler och utrustning  
   
Undersökningsrum skall ha plats för screeningsundersökningar och vara utrustade med 
undersökningsbrits, mätsticka och våg för små och stora barn samt testmaterial för att barnen 
skall kunna undersökas enligt anvisning. Väntrum skall ha tillräckliga ytor för lek.  
   
Samverkan  
   
Varje BVC skall samverka med familjeläkare, MHV, kvinnoklinken, barn- och ungdomskliniken, 
barn- och ungdomspsykiatrin, tandhälsovården, handikappcentrum, barnomsorgen, 
skolhälsovården och socialtjänsten. Dessutom skall man regelbundet samverka med 
logopedmottagning, hörcentral och ögonklinik.  
   
BVC skall samverka i Familjecentral där sådan finns. Ett lokalt samverkansavtal där resursåtgång 
regleras skall då upprättas. Där Familjecentral saknas ska Privatläkarmottagningen verka för att i 
samarbete med kommunen tillskapa en sådan.  
   
BVC skall svara för epidemiologiska ärenden vid förskolor (dock inte förskoleklass), öppna 
förskolor samt annan kommunal barnomsorg för barn 0-6 år. Varje förskola skall ha en 
namngiven BVC som kontaktmottagning, enligt förteckning upprättad av Landstinget. BVC-
sjuksköterska skall ha kontakt med förskolan via telefon eller efter egenbedömning genom besök 
och ge råd enligt Socialstyrelsens direktiv ”Smitta i förskolan”. BVC-sjuksköterska skall rådgöra 
med utsedd familjeläkare och vid behov överlämna ansvaret till denne. Privatläkaren kan vid 
behov vända sig till Smittskyddsenheten.  
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Kvalitet  
   
Kvalitetssäkring av barnhälsovården skall ske enligt de nationella kvalitetsmål som finns angivna 
i Hälsoundersökningar inombarnhälsovården (Allmänna Råd SoS 1991:8), Kvalitetssäkring av 
barnhälsovården – att skydda skyddsnätet (SoS-rapport 1994:19), Stöd i föräldraskapet (SOU 
1997:161), Konvention om barnets rättigheter (FN1989), Hälso- och sjukvårdslagen och gällande 
Handbok för barnhälsovården.   
   
De nationella kvalitetsmålen mäts dels genom årlig statistikrapportering från varje BVC, dels 
genom fortbildningsträffar, enskilda träffar med BHV-enheten samt telefonkontakter.  
   
Rekommendationen för BVC-sjuksköterskan är 40 timmar/vecka för 300-330 listade barn. Om 
vårdtyngden är stor på grund av många nyfödda (fler än 50-55 barn/år och BVC-sjuksköterska), 
många barn av utländskhärkomst, många förstagångsföräldrar eller ensamföräldrar, område med 
hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå eller hög omflyttning bör ansvaret omfatta 300. BVC-
sjuksköterskan bör ha ansvar för minst 25 nyfödda/år för att upprätthålla sin kompetens och få 
tillräcklig erfarenhet. Om undantag  
måste göras, t ex för glesbygd, skall sjuksköterskans kompetenstillgodoses på annat sätt, t ex 
genom samarbete med andra BVC-enheter.  
   
Behovet av läkartid på en BVC med 60 nyfödda/år rekommenderas till 4 timmar i veckan, 
inklusive tid avsatt för samråd med sjuksköterska, psykolog samt olika samverkansinstanser. För 
att upprätthålla kompetens och få erfarenhet bör antalet barn per BVC-läkare inte bli för lågt.  
   
Rekommendationen för psykologens arbete är 40 timmar/vecka/2000 barn och 300-400 gravida i 
ett normalområde. I psykologens arbete ingår förutom direkta kontakter med barn och föräldrar, 
kontakter med förskola, familjecentral och andra samarbetspartners samt regelbunden 
konsultativhandledning till BVC-sjuksköterskan. Vid intressekonflikter mellanbarnets och 
förälderns behov skall inte BVC-psykologen ansvara för förälder och barn inom samma familj.  
   
Verksamhetschefen ansvarar för att BVC-personalen har erforderlig kompetens, är väl förtrogen 
med nationella och lokala överenskommelser, författningar och regelsystem samt vid behov 
deltar i den fortbildning som erfordras. All BVC-personal skall kontinuerligt erbjudas 
fortbildning. Särskild tid bör avsättas för områdesträffar och sjukskötersketräffar för praktisk 
handledning, samt psykologisk konsultativ handledning till BVC-sjuksköterskan.  
   
BVC-sjuksköterska som saknar samrådsmöjligheter i BHV-frågor inom den egna 
privatläkarmottagningen skall ha en namngiven samarbetspartner bland de övriga BVC i länet.  
   
Varje familj med BVC-barn bör erbjudas en barnansvarig sjuksköterska. BVC-sjuksköterska 
skall vara tillgänglig per telefon eller vid mottagningen varje vardag i veckan.  
   
Uppföljning och tillsyn  
   
BVC skall varje år till BHV-enheten lämna in statistikuppgifter. BHV-enheten skall före 
verksamhetsårets början bestämma vilka lokala statistikuppgifter som kommer att vara aktuella. I 
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övrigt kommer en sammanställning av vilka mål som ska följas upp att arbetas fram inför varje 
verksamhetsår.    
   
Barnhälsovårdsenhet  
   
Barnhälsovårdsenheten utgör en gemensam resurs för hela landstinget. Den består av 
barnhälsovårdöverläkare, vårdutvecklare, teamsekreterare och psykologkonsult. Enheten står för 
utvecklings- och utbildningsinsatser för barnhälsovården och skall svara för kvalitetskontroll  och 
statistik. Som en av landets barnhälsovårdsenheter följer man och bidrar till utvecklingen  på 
riksplanet. Lokalt utbyter man kunskap och erfarenheter genom möten med olika  
befattningshavare och BVC:s samarbetspartners. Barnhälsovårdsenheten finns representerad  i 
flera samverkans- och referensgrupper i länet.  
   
Barnhälsovårdsöverläkare  
   
Barnhälsovårdsöverläkaren har det övergripande, funktionella ansvaret för innehållet i 
barnavårdscentralernas arbete, för utveckling och för översyn av rutiner i landstingsområdet. 
Han/hon arbetar praktiskt med konsult-BVC och har mottagning på Barn -och Ungdomskliniken. 
Barnhälsovårdsöverläkaren fungerar som länk mellan BVC/primärvård och Barn- och 
Ungdomsklinik och svarar gärna på frågor i allt som rör barnhälsovård.  
   
Vårdutvecklare  
   
Arbetar tillsammans med överläkaren med frågor som rör barnhälsovårdens utveckling och 
rutiner. Hon har särskilt ansvar vid arrangemang av utbildningsaktiviteter samt att BVC får 
tillgång till ny litteratur och informationsmaterial. Hon svarar gärna på alla frågor om 
barnhälsovård med särskild inriktning mot omvårdnadsarbete på BVC, sjuksköterskans roll, 
föräldragrupper, mat och barnsäkerhet. Hon arbetar tillsammans med teamsekreterare och 
överläkare med statistik och verksamhetsutveckling. Initierar och driver utvecklingsarbete inom 
området med särskild inriktning på kvalitetsutveckling.  
   
Teamsekreterare  
   
Skriver ut brev, kallelser, informations- och utbildningsmaterial och bearbetar, sammanställer och 
vidarebefordrar länets BVC-statistik till Socialstyrelsen och SMI. Sammanställer lokal statistik åt 
varje BVC. Teamsekreteraren redigerar och sammanställer material till BHV-Nytt, Årsrapport 
och Handboken och ansvarar för journalutskrifter gällande BHV-överläkarens mottagning på 
kliniken. Telefonbevakning på enheten samt sedvanliga expeditionsgöromål.  
   
Psykologkonsult   
   
Arbetar tillsammans med övrig personal i BHV-enheten med metodutveckling, utbildning  
och uppföljning av barnhälsovårdens verksamhet. Psykologkonsultens uppgift är att tillföra  
psykologisk kunskap med särskilt ansvar för det psykosociala innehållet i 
barnhälsovårdsenhetens  utvecklingsarbeten



Bilaga 3 
   

Eskilstuna, den 15 mars 2010  
Hej,  
   
Vi är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 
rehabilitering vid Mälardalens högskola. Under våren kommer vi att göra vårt examensarbete där 
vi ska göra en undersökning, i vilket deltagare i föräldragrupper på xxx familjecentrum ligger i 
fokus. Om detta ämne vill vi göra en intervju med dig, som beräknas ta ungefär 45 minuter. 
Intervjugenomförandet är planerad i enlighet med forskningsetiska regler.  
Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vill vi komma kontakt 
med dig för att bestämma en tid för intervjun, vilket vi önskar kunna genomföra i mitten och 
slutet av april. (v.15- v.17).  
   
Vi är tacksamma för svar senast den 31 mars 2010. Om du har möjlighet får du även ange en dag 
och tid då du har möjlighet att träffas.  
Tack på förhand.   
   
Vänliga hälsningar  
   
Josefine Azrang (student@student.mdh.se, 070-0000000)  
Pia Salo (student@student.mdh.se, 070-0000000)
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Bilaga 4 
Hej!                                                                                                 Eskilstuna, den 23 mars 2010  
   
För en tid sedan skickades en förfrågan ut efter intervjupersoner till ett examensarbete på 
Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola.  
   
Syftet med ovannämnda undersökning är att utforska upplevelsen av deltagande i föräldragrupp, 
och vi är av den anledningen intresserad av att intervjua personer som deltagit i xxx 
familjcentrums föräldragrupper. Intervjun beräknas ta ca. 45 min, och vi önskar kunna genomföra 
dem under v.15-v.17.  
   
Din erfarenhet av föräldragruppen är viktig för oss!  
   
Vi är tacksamma för svar senast den 31 mars 2010.  Om du har möjlighet får du även ange en dag 
och tid då du har möjlighet att träffas.  
   
Tack på förhand!  
   
Vänliga hälsningar  
   
Josefine Azrang (student@student.mdh.se, 070-0000000)  
Pia Salo (student@student.mdh.se, 070-0000000)
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Bilaga 5 
   
Intervjuguide      
- Egenpresentation  

- Syftet: Studien syftar till att undersöka hur deltagare upplever familjecentralens föräldragrupps 
innehåll och utförande, samt i vilken utsträckning dessa upplevelser överrensstämmer med 
riktlinjer för föräldragrupper, som uppdragsgivarna, i form av landsting och kommun, har angett. 
Ambition är således att via studien bidra till ett kunskapsunderlag för framtida revideringar av 
föräldragruppsverksamheten.     
   
Frågeställningar  
1. Hur upplever deltagarna föräldragrupperna?  
2. Upplever deltagarna att innehållet stämmer överrens med deras förväntningar kring 
föräldrastöd?  

- Introduktionsfrågor  
1. Kön..............  
2. Vilket år är du född?..............  
3. Hur ser din familj ut idag? Civilstånd? Hur många barn?  
4. Vilket år gick du föräldragruppen?  
5. Gick du ensam eller tillsammans?  
6. Hur många gånger gick du på gruppträffarna?               
   
Endast en gång…               Hälften…                            Mer än hälften…                Alla gånger   
   
- Temafrågor   
* Information  
7. Vad visste du om föräldragruppsverksamheten innan du blev erbjuden?  
8. På vilket sätt fick du information om föräldragruppen?  
9. Kan du berätta hur du tänkte/upplevde kring erbjudandet?   
10. Vilken information fick du om föräldragrupperna?  
11. Var den bra?  
12. På vilket sätt var den bra?  
13. Vad fick dig att välja att deltaga i gruppen?  
   
* Förväntningar på föräldragruppen  
14. När du hade beslutat dig för att delta, hade du några förväntningar på gruppen då?  
15. Vilka i sådana fall?  
16. Vad ansåg du var det viktigaste, innan du genomgått föräldragruppen ?  
17. Vad ansåg du var det viktigaste, efter du genomgått föräldragruppen ?  
   
*Föräldragruppens sammansättning  
18. Hur såg "din" grupp ut med anvseende åldersfördelning?  
19. Hade det någon betydelse för dig?  Om ja, på vilket sätt?  
20. Hur såg "din" grupp ut med avseende könsfördelning?  
21. Hade det någon betydelse för dig? Om ja, på vilket sätt?    
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* Upplägg  
- de olika teman: "Föräldraskap", "Förlossningsförberedelser", "Kärlek och vänskap", 
"Två har blivit tre", "Förlossning ur pappans perspektiv", "Viktiga smörjmedel som 
motverkar gnissel i parrelationen", "Hur håller vi kärleken levande?" samt "Återträff med 
ettåringar".  
   
21. Fick du information om syftet och målet med gruppen?  
22. De teman som träffarna hade, på vilket sätt upplevde du dessa teman?  
23. Gått in djupare på något?  
24. Upplevde du att du fick det du behövde under dessa olika teman?  
25. Var de relevanta för dig?  
26. Hur upplevde du upplägget på träffarna? (Då menar vi att mammor och pappor blev 
uppdelade, och sedan samlas i storgrupp.)  
27. Upplever du att det kan finnas konsekvenser av upplägget?  
28. Vilka i sådana fall?  
29. Kan du se några konsekvenser i ditt liv efter att du genomgått denna föräldragrupp? Har ditt 
deltagande i föräldragruppen påverkat ditt föräldraskap?  
30. Om, i så fall hur?  
31. Vad var mest lärorikt med gruppen?  
32. Vad var roligast?  
33. Upplever du att syftet med gruppen blev uppfyllt?  
34. Upplevde du att du hade en möjlighet att påverka utformningen av gruppen? (Att gruppen 
skall utformas efter behov.)  
   
* Föräldrastöd   
35. Vilken kunskap anser du att du hade om "temat" innan föräldragruppen?   
36. Kan du berätta om vad du har lärt dig om....  (teman.)  
37. Kan du berätta om någon specifik situation där du hade nytta av det du lärt dig från 
föräldragruppen?  
38. Vilka svårigheter enligt dig, kan blivande/nybliven förälder ha?  
39. Behövs föräldrastöd enligt dig?  
40. Varför och på vilket sätt?  
41. Vad innebär föräldrastöd för dig?  
42. Vad tror du påverkar vilken typ av föräldrastöd en blivande/nybliven förälder vill ha eller 
behöver?   
   
* Bemötande  
43. Hur upplever du ledarnas funktion i gruppen?  
44. Hur upplever du ledarnas roll i gruppen?  
45. Kan du beskriva?  
46. Hur upplever du ledarens bemötande?  
   
- Följdfrågor  
Vad menar du me det? /På vilket sätt? / Kan du utveckla det där?  
   
- Avslutningsfrågor   
Är det något vi inte pratat om som du vill tillägga. Kan vi kontakta dig efter intervjun?  


