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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Barnhälsovårdens [BHV] sjuksköterskor har som uppdrag att främja hälsa och 
utveckling hos barn. Detta uppfylls genom att erbjuda individuellt och generellt föräldrastöd 
till enskilda familjer och i grupp. Föräldrastöd i grupp kan ses i relation till Orems 
omvårdnadsteori då föräldrar får hjälp från omvårdnadssystemet för att utföra egenvård för 
sitt barn. Stöd efterfrågas av föräldrar och föräldrastöd i grupp bidrar till ny bekantskap och 
stöd av både andra föräldrar och BHV-sjuksköterskor. Syfte: Syftet är att beskriva BHV-

sjuksköterskor erfarenheter av föräldrastöd i grupp. Metod: Examensarbetet har en 
beskrivande design och induktiv ansats. Datainsamling genomfördes via intervjuer med 12 
BHV-sjuksköterskor inom Barnhälsovården i Västmanland som analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp 
innehåller att skapa berikande gruppträffar för föräldrar. Detta beskriv som: Att föräldrar får 

möjlighet att träffa andra i samma situation och att hantera komplexa situationer mer 
föräldrar. Slutsats: BHV-sjuksköterskors arbete med gruppträffar bidrar till en trygghet 
vilket kan hjälpa föräldrar till att utföra egenvård för sitt barn. Arbetet är komplext då det 
innebär att möta föräldrar med olika förutsättningar och olika gruppkonstellationer vilket 
BHV-sjuksköterskor har kompetens för att hantera. Detta genom ett omvårdnadssystem med 

hjälp av vad som kan förstås som hjälpmetoder. Nyckelord: Barnhälsovård, Föräldraskap, 

Innehållsanalys, Intervjuer, Vårdvetenskap. 



ABSTRACT 

Background: Child health care [CHC] nurses promote children’s health and development 
by offering individual and general parental support to individual families and groups. 
Parental support in groups can be seen in relation to Orem's nursing theory when parents 
receive help from the nursing system to perform self-care for their child. Support requested 

by parents and parental support in a group contributes to new acquaintances and support 
from both other parents and CHC-nurses. Aim: The aim is to describe CHC-nurses 
experiences of parental support groups. Method: The thesis has a descriptive design and 
inductive approach. Data collection was conducted through interviews with 12 CHC-nurses in 
the child health care services in Västmanland, which were analysed with qualitative content 

analysis. Results: The CHC-Nurses experiences of parental support groups includes creating 
enriching family gatherings for parents. This described as: Parents get the opportunity to 
meet others in the same situation and to deal with complex situations with parents. 
Conclusion: CHC-Nurses work with parental support groups contributes to safety, which 
can help parents’ self-care for their child. The work is complex as it involves encountering 

parents with different conditions and different group configurations which CHC-nurses have 
the competence to handle. This through a nursing system using what can be understood as 
auxiliary methods. Keywords: Child health care, Content Analysis, Interviews, Nursing 

Science, Parenting.
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1 INLEDNING 

Föräldraskap innebär en förändring som kan skapa behov av trygghet och stöd. Samhället 
erbjuder idag inom barnhälsovården föräldrastöd individuellt och i grupp. Föräldrastöd kan 

stärka föräldrar i sitt föräldraskap och förstås som en form av egenvård. Barnhälsovårdens 
[BHV] föräldrastödsinsatser uppkom genom Barnomsorgsgruppens arbete för att förbättra 
levnadsvillkor för barn i samhället. Föräldrastöd följer även FN:s Barnkonvention vilket 
bidrar till föräldrars kunskap om barnets bästa, rätt till liv och utveckling. Under 
specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska har vi lärt känna 

barnhälsovården som arena i teori och praktik. Detta väckte ett intresse att utforska BHV- 
sjuksköterskors arbete med föräldrastöd. Detta kan bidra till kunskapsutveckling om hur 
arbetet med föräldrastöd i grupp kan genomföras för att svara mot föräldrarnas behov och på 

så sätt stödja BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras barnhälsovårdens uppdrag samt BHV-sjuksköterskors 
föräldrastöd. En teoretisk referensram utifrån Dorothea Orems (1995;2001) teori presenteras 

tillsammans med tidigare forskning av föräldrastöd och föräldrastöd i grupp. 

2.1 Barnhälsovårdens uppdrag 

Föräldrastöd definieras som “En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 
emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk” (s. 

4) (Regeringskansliet, 2013). Ett generellt föräldrastöd i form av föräldrautbildning till 
blivande och nyblivna föräldrar tog Riksdagen beslut om 1979. Det generella föräldrastödet 
skulle vara en del av dåvarande Mödrahälsovårdens och BHV:s verksamhet. Beslutet 
baserades på Barnomsorgsgruppens arbete där målet var att förbättra levnadsvillkoren för 
familjer. Detta genom till exempel att ge ytterligare kunskap om barns utveckling, skapa 

förutsättningar för gemenskap men även skapa förståelse för hur samhälleliga förhållanden 
påverkar familjen (Proposition 1978/79:168; Statens offentliga utredningar [SOU] 1978:5; 
SOU 1980:27). Det generella föräldrastödet utvecklades sedan av regeringen år 2009 och 
baseras på den nationella strategin för föräldrastöd. Här är målet att stödja och hjälpa alla 
föräldrar för att främja hälsa och förebygga ohälsa under barnets uppväxt (Regeringskansliet, 

2013). Föräldrastödet följer FN:s Barnkonvention vilket talar för varje barns bästa, barns rätt 
att få sin röst hörd samt rätten att leva och utvecklas (Unicef, u.å). Principerna och tanken 
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med konventionen ska BHV inte bara efterfölja utan även förmedla kunskap om till föräldrar 
(Rikshandboken, 2014a). BHV:s uppdrag och mål idag innefattar ett förebyggande arbete 
gällande ohälsa hos barn, att i tid identifiera och föreslå åtgärder vid problem i både barns 
hälsa, uppväxtmiljö och utveckling samt främja hälsa och utveckling hos barn 

(Socialstyrelsen, 2014). Dessa mål uppfylls genom att erbjuda generellt och individuellt 

föräldrastöd till enskilda familjer och i grupp (Rikshandboken, 2014c). 

2.1.1 BHV-sjuksköterskors föräldrastöd 

Barnsjuksköterskor och distriktssköterskor inom BHV ska ha en specialiserad kunskap att 
leda hälsofrämjande arbete på individ och gruppnivå (Riksföreningen för 
barnsjuksköterskor, 2016; Distriktssköterskeföreningen, 2008). Arbetet ska även baseras på 

en vilja som kan förklaras med engagemang, mod och ansvar (Distriktssköterskeföreningen, 
2008). BHV-sjuksköterskors föräldrastöd involverar både att möta familjer enskilt och i 
grupp. Det enskilda stödet handlar om att med ett hälsofrämjande förhållningssätt stödja och 
vägleda föräldrar enskilt i föräldraskapet för att främja barns hälsa och utveckling. Deras 
arbete handlar även om att främja kontakter mellan BHV och familjer genom till exempel 

hembesök (Socialstyrelsen, 2014). I deras arbete med föräldrastöd i grupp erbjuds föräldrar 
information och deltagande i diskussioner kring aktuella ämnen som rör föräldraskap 
(Rikshandboken, 2014b). Diskussioner kan främja delaktighet och synliggöra andra synsätt 
vilket kan främja föräldrars eget inflytande på sin egen situation men också barnets. Detta 
ger även en chans att skapa kontakt med andra familjer i samma område. Deltagandet är 

frivilligt och föräldrar som inte deltar erbjuds samma information och råd individuellt av 
BHV-sjuksköterskor (Rikshandboken, 2014c). I Region Västmanland finns en manual 
framställd av BHV- sjuksköterskor utifrån föräldrars behov och önskemål. Denna ger 
information om barnhälsovårdens arbete och kan vara ett vägledande stöd för BHV-

sjuksköterskor i arbetet med föräldrastöd i grupp (Barnhälsovården Västmanland, 2012). 

2.2 Föräldrastöd och föräldrastöd i grupp utifrån omvårdnadsteori 

Egenvård beskrivs som aktiviteter människan utför inte bara för sitt eget välbefinnandes 
skull utan också som aktiviteter för beroende anhöriga (Orem, 1995;2001). Ett barn som föds 

till världen är beroende av omsorg från föräldrar. Föräldraskap kan leda till ett krav på att 
hantera en ny situation vilket kan vara en utmaning för en nybliven förälder. Orem 
(1995;2001) nämner detta som en obalans i egen förmåga att hantera en krävande situation, 
människan är kapabel i grunden att återställa balansen men kan behöva hjälp på vägen. 
Denna hjälp kan relateras till barnhälsovårdens arbete med föräldrastöd och föräldrastöd i 

grupp. För det här examensarbetet är fokus på omsorg om familjemedlemmar som inte kan 
upprätthålla egenvård och hur omvårdnadssystemet kan hjälpa föräldrar att utföra egenvård 
för barnet. Orems (1995;2001) omvårdnadsteori är uppbyggd av tre delterorier; egenvård, 
egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet vilket beskrivs nedan i förhållandet till tidigare 

forskning av föräldrastöd och föräldrastöd i grupp. 
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2.2.1 Egenvårdens betydelse för föräldraskap 

Egenvård kan beskrivas som aktiviteter som människor gör för att upprätthålla sitt eget liv, 
hälsa och välbefinnande men även aktiviteter för att ge omsorg till beroende 
familjemedlemmar som inte kan upprätthålla egenvård på egen hand (Orem, 1995;2001). Det 
nyfödda barnet föds utan möjlighet att klara sig själv vilket gör att omsorgsgivande vuxna är 
nödvändiga för barnets överlevnad (Anknytning hos barn, 2018). Orem (1995;2001) menar 

att det är naturligt för människor att ge omsorg till behövande vilket kan relateras till det 
nyfödda barnet väcker en instinkt hos vuxna att skydda och skapa en trygg miljö för barnet 
(Anknytning hos barn, 2018). Denna vilja och instinkt att ge omsorg till sitt barn beskrivs i 
Eronen, Pincombe och Calabrettos (2010) studie. Denna visar att de viktigaste aspekterna för 
föräldrars omsorg om sitt barn är stöd och bekräftelse gällande sina färdigheter att kunna 

göra egna val för sitt barn. Något som även kan ses som betydande för egenvården. Detta 
beskrivs av Kurth et al. (2016) som att föräldrar belyser vikten av att göra nya upplevelser 
som föräldraskapet medför mer förståeliga för dem. Detta eftersom föräldrar rapporterar 
känslor av osäkerhet att ta hand om ett nyfött barn och som i sin tur kan ha betydelse för 
egenvården. Föräldrarna är de första vuxna som barnet knyter an till (Anknytning hos barn, 

2018) och detta kan ses i samspelet mellan föräldrar och ett barn vilket ligger till grund för 
fortsatt utveckling och kommande relationer. En trygg anknytning och omsorgsfullt 
föräldraskap kännetecknas av att föräldrarna är lyhörda, reagerar på barnets kroppsliga och 
verbala uttryck, ger omsorg och skydd dygnet runt (Rikshandboken, 2014d). Med detta i 
åtanke kan egenvården ses vara beroende av ett välfungerande samspel mellan föräldrar och 

barn. 

2.2.2 Att egenvårdsbrist kan innehålla en förmåga att hantera en förändring 

Egenvårdsbrist kan beskrivas som en obalans mellan egenvårdskrav och egenvårdskapacitet. 
Egenvårdskrav är det som krävs av människor för att kunna utföra egenvård för sig själv och 
andra (Orem, 1995;2001). Detta kan liknas vid det Fägerskiöld (2008) nämner om att 
föräldraskap innebär en förändring i livet och en ny situation att behärska. Föräldrars 

egenvårdskrav kan förstås som att kunna hantera en ny hemsituation, en förändrad relation 
till partner och att skapa en relation till barnet. För att hantera dessa egenvårdskrav förklarar 
Orem (1995;2001) människors egenvårdskapacitet som en förmåga att tillgodose egenvården 
vilket kan variera beroende på var människor befinner sig i livet. Det styrs av bland annat 
ålder, kunskap, hälsotillstånd, kulturmönster och resurser. Egenvårdskapacitet kan förstås 

utifrån Fägerskiöld (2008) som föräldrars förmåga att hantera föräldraskapet och att fördela 
föräldraskapet jämlikt. Utifrån Zvara, Schoppe-Sullivan och Dush (2013) studie kan 
egenvårdskapacitet beskrivas som att känslan av eget inflytande i barnets omsorg stärks hos 
den enskilde föräldern om partnern uppmuntrar denne till engagemang. Det framkommer 
även i Buckley och Schoppe-Sullivan (201o) att föräldraskapet fördelas mer jämlikt om båda 
föräldrar har ett jämlikt förhållningssätt från början. Att ta hjälp av varandra i ett 

föräldraskap skulle kunna ses som en egenvårdskapacitet och vara till hjälp eftersom 
föräldraskapet enligt Fägerskiöld (2008) både kan medföra positiva känslor som stolthet och 
lycka men även negativa påfrestningar som vid otillräcklig sömn. Föräldrars välbefinnande 
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kan i sin tur påverka anknytning och samspel till barnet (Rikshandboken, 2014d; Trivette, 

Dunst & Hamby, 2010). 

Människor som behöver hjälp för att kunna utföra egenvård är i en situation där 
egenvårdskraven är större än egenvårdskapaciteten. Detta kallas för 
egenvårdsbegränsningar. Det kan förklaras som begränsad förmåga till bedömning och 
beslutsfattande, begränsningar i kunskap samt begränsad förmåga att nå ett resultat med 
hjälp av handlingar för att upprätthålla egenvård (Orem 1995;2001). Det kan finnas olika 

aspekter som gör att föräldrar är i behov av stöd i ett föräldraskap (Rikshandboken, 2014d). 
Begränsningar i förmåga till bedömning synliggörs av föräldrar i Nolan et. al. (2012) där 
mammor efterfrågar stöd i form av en försäkran om att deras omsorg är lika bra som andra 
mammors och en försäkran om att deras barn utvecklas normalt. Bekräftelse på att föräldrar 
gör ett bra jobb efterfrågas även av föräldrar i Eronen et. al. (2010). Begränsningar i kunskap 
identifieras av föräldrar där de uttrycker ett behov av att få stegvis information för att få en 

ökad kunskap gällande vård av ett barn (Douglas, Redley & Ottmanns, 2017).  

2.2.3 Omvårdnadssystemets betydelse för föräldraskap 

Omvårdnadssystemet beskrivs som något som kan tillföra något som saknas eller att det kan 
utveckla den förmåga människan redan har till egenvård. För att människor ska kunna ta 
emot hjälp och sjuksköterskor kunna ge denna behöver det bygga på en ärlig relation (Orem 

1995;2001). Inom föräldrastödsområdet framträder detta som att relationen mellan förälder 
och BHV-sjuksköterskor blir bättre när den utgår från förståelse för föräldrars situation. 
Detta kan skapa ett stödjande och undervisande omvårdnadssystem som ger möjlighet för 
människor att själv via lärande tillgodose omvårdnadskrav (Orem, 1995;2001) vilket stärker 
självkänslan (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). Idag är samhällets arbete med föräldrastöd 

relaterat till ett ökat självförtroende och välbefinnande hos föräldrar (Trivette et. al., 2010). 

Omvårdnadssystemet ska vara utformat efter människors behov och är beroende av 
sjuksköterskors omvårdnadskapacitet (Orem, 1995; 2001). En bristfällig 
omvårdnadskapacitet kan resultera i att föräldrar ser ett bristfälligt stöd inom 

barnhälsovården när det gäller till exempel misstanke om sjukdom, amning, nutrition, 
tillväxt och utveckling. Ett annat problem skulle även kunna vara när BHV-sjuksköterskor 
inte visar medkänsla för föräldrar vilket kan göra att de känner sig skyldiga (Fägerskiöld, et. 
al., 2003; Barimani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedal & Berlin, 2017). 
Omvårdnadskapacitet innebär att ha kunskap och färdigheter för att kunna ge omvårdnad 

och utöva omvårdnadsaktiviteter (Orem 1995;2001). I forskning synliggörs kunskap och 
färdighet genom att föräldrar blir lyssnade på, bekräftade och tagna på allvar vilket är 
betydelsefullt. Annat är att professionella tar sig tid, är pratsamma och erfarna (Barimani et. 
al., 2017; Fägerskiöld et. al., 2003; Hallberg, Beckman, & Håkansson, 2010). Otillräcklig 
kunskap och färdighet kan ses i forskning i samband med problem som kan uppstå för 

mammor efter förlossning. Problemen kan uttryckas i ångest vilket BHV-sjuksköterskor 
enligt föräldrar behöver hjälp med att hantera genom att samarbeta med andra professioner 
(Fägerskiöld et. al., 2003). Andra negativa aspekter relaterat till kunskap och färdighet är när 
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BHV-sjuksköterskor visar brister i pedagogik (Berlin, Törnkvist & Barimani, 2016), 

emotionell passivitet och en fysisk frånvaro (Forslund Frykedal & Rosander, 2015).  

Omvårdnadskapacitet innefattar även attityder vilket kan ses i Barimani et. al. (2017) där det 
framkommer att ett jämlikt föräldraskap kan påverkas både positivt och negativt av BHV-
sjuksköterskors förhållningssätt. Ett exempel på detta är när pappors roll uppmuntras och ett 
annat när BHV-sjuksköterskor har ett könsstereotypiskt förhållningssätt. Ett exempel på 
detta är när pappor inte blir involverade vid amning trots att de är intresserade och vill stötta 

sin partner (Sherriff & Hall, 2011). Betydelsen av att involvera båda föräldrar i ett barns 
omsorg kan ses i en studie som visar på att fäders engagemang före födsel är signifikant och 
positivt förknippat med engagemang i barnets senare år (Cabrera, Fagan & Farrie, 2008). 
Vägledning, skapande av stödjande och utvecklande miljöer samt undervisning ökar 
människors egenvårdskapacitet och benämns som hjälpmetoder i omvårdnadssystemet 
(Orem, 1995;2001). Detta kan handla om att få råd och praktisk hjälp samt att BHV-

sjuksköterskorna är lugnande och lättillgängliga. Föräldrar nämner att sjuksköterskors 
tillgänglighet kan vara fysisk men även emotionell vilket dock kan hindras i brist på tid 
(Fägerskiöld et. al., 2003). Att vara mer emotionellt tillgänglig kan underlätta för föräldrar 
att våga ställa mer privata frågor (Barimani et. al., 2017). Undervisning som hjälpmetod kan 

bidra till att kunskapsnivån ökar hos mammor (Bryanton, Beck & Montelpare, 2013). 

I delteorin om omvårdnadssystemet nämns miljön och den sociala gruppen som viktig för 
människors lärande i egenvårdssammanhang (Orem, 1995;2001). Här kan betydelsen av 
föräldrastöd i grupp synliggöras. Det finns studier som visar att föräldrar ser föräldragrupper 

som ett användbart och värdefullt tillfälle. Det ses som ett komplement till det som föräldrar 
själva lär sig och gör dem mer förberedda och säkra i föräldraskapet (Berlin et. al., 2016). 
Den lärande miljön behöver anpassas utifrån människors behov och kan ibland behöva 
utövas i grupp (Orem, 1995;2001). Forskning visar att en lärande miljö i form av ett utökat 
socialt nätverk med andra föräldrar är betydelsefullt. Gruppträffarna ger möjlighet att få nya 

bekantskaper i samma område och genom detta får föräldrar hjälp och stöd (Berlin et. al., 
2016; Hjälmhult, Glavin, Økland & Tveiten, 2014). Detta kan bidra till ökad trygghet för 
föräldrar (Guest & Keatinge, 2009) och den lärande miljön kan även göra att föräldrar blir 
mer uppmärksamma på sina barns behov, minska stress samt risken att isolera sig hemma 

(Lipman et. al., 2010). 

När det handlar om omvårdnadssystemet och dess sammanhang talas det även om att en 
förutsättning för lärande är att människor är medvetna om att de saknar kunskap, att det 
finns en vilja att lära sig och att undervisningen är anpassad utifrån behov (Orem 
1995;2001). Viljan att lära kan ses hos föräldrar då de anser att det är viktigt att få 

information gällande barns hälsa och utveckling samt barnsäkerhet (Lefevre, Lundqvist, 
Drevenhorn & Hallström, 2016). Att undervisning ska vara anpassad utifrån behov bekräftas 
i Berlin et. al. (2016) då information i föräldragrupp enligt föräldrar borde anpassas utifrån 
vilken utvecklingsfas ett barn befinner sig i. Konsekvenser av att inte anpassa information 
utifrån människors behov synliggörs i forskning där information från gruppledaren är 

oanvändbar och inte uppfyller de förväntningar och behov som finns. Det saknas information 
om komplexa situationer i föräldraskapet och det anses som betydelsefullt att gruppledaren 
tar upp detta (Berlin et. al., 2016; Barimani et al., 2017). Det som karaktäriserar en lärande 
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miljö är en tro på och en acceptans till människors möjligheter att utvecklas. Det involverar 
även en gemensam respekt (Orem, 1995;2001). En lärande miljö med människors behov i 
fokus efterfrågas av föräldrar då de beskriver att gruppledaren behöver tillåta diskussioner 
(Forslund Frykedal & Rosander, 2015) och att det är betydelsefullt om dessa är stimulerande 

(Barimani et. al., 2017). En stimulerande diskussion kan underlättas av att gruppledaren tar 
upp frågor som är relevanta för föräldrarna och ser till att alla får delge sina erfarenheter 

(Berlin et. al. 2016). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Föräldraskap innebär en förändring i livet vilket kan skapa ett behov av generellt och 
individuellt stöd från BHV-sjuksköterskor. För föräldrar handlar det om att kunna hantera 
den nya hemsituationen, den förändrade relationen till partnern och att skapa en relation till 
barnet. Detta kan leda till en obalans i egen förmåga att hantera en situation, en obalans 

mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. Människan är kapabel i grunden att återställa 
balansen men kan behöva hjälp på vägen av omvårdnadssystemet. Denna hjälp kan relateras 
till BHV-sjuksköterskors arbete med föräldrastöd och föräldrastöd i grupp. Tidigare 
forskning visar att stöd efterfrågas av föräldrar i den nya vardagen. BHV-sjuksköterskor har 
förutsättningar för att möta detta genom att möjliggöra för föräldrar att upprätthålla 

egenvård både för sig själva och barnet. Föräldrastöd i grupp ger möjlighet till ny bekantskap, 
hjälp och stöd av både andra föräldrar och BHV-sjuksköterskor. I den tidigare forskning som 
presenterats synliggörs inte BHV-sjuksköterskors perspektiv på föräldrastöd i grupp. Att 
beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp kan bidra till ytterligare 

kunskap om hur de kan främja hälsa och välbefinnande hos föräldrar och deras barn. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp. 

5 METOD 

Avsnittet presenterar magisteruppsatsens design, urval, datainsamling och analys. 
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5.1 Design 

Det här examensarbetet har en beskrivande design med intervjuer och induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. Detta innebär att BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av sina erfarenheter 

kring fenomenet föräldrastöd i grupp är utgångspunkt (Henricsson & Billhult, 2017). 

5.2 Urval och datainsamling 

I detta examensarbete har 12 BHV-sjuksköterskor intervjuats. Danielson (2017a) 
rekommenderar 10-20 intervjuer för att få en innehållsrik data. Med detta i åtanke och en på 
förhand begränsad tidsplan baseras datamaterialet på 12 intervjuer. Henricsson och Billhult 
(2017) menar att ett strategiskt urval kan bidra till innehållsrik information. Med hänsyn till 

detta bjöds BHV-sjuksköterskor in att delta utifrån inklusionskriterierna att de var 
yrkesverksamma inom Barnhälsovården i Västmanland in och hade erfarenheter av 

föräldrastöd i grupp. 

En första kontakt togs genom att skicka missivbrev (Bilaga A) till BHV-sjuksköterskornas 
chefer via mejl med hjälp från vårdutvecklare på Barnhälsovårdsenheten. Efter en vecka 
skickade vårdutvecklaren även missivbrev (Bilaga B) via mejl till samtliga BHV-
sjuksköterskor i Västmanland där chefer givit aktivt eller passivt medgivande. Det är oklart 
hur stort bortfallet var eftersom första kontakten sköttes av en representant från 

Barnhälsovårdsenheten. Efter första utskicket vidarebefordrades svar från sex chefer från 
barnhälsovårdsutvecklaren. Tre av dessa svarade att det inte fanns tid för BHV-
sjuksköterskor att medverka medan tre andra chefer gav sitt medgivande. Efter första 
utskicket till BHV-sjuksköterskorna erhölls svar från fyra BHV-sjuksköterskor som kunde 
delta samt en BHV-sjuksköterska som inte kunde medverka eftersom inklusionskriteriet 
erfarenhet av föräldrastöd i grupp inte uppfylldes. Första kontakten ägde rum i början av 

sommaren vilket resulterade i att inte tillräckligt många svarade på mejlet. Författarna 
skickade därför ut en påminnelse i slutet av sommaren som gjorde att ytterligare fyra BHV-
sjuksköterskor svarade och visade sitt intresse för studien. Totalt var det åtta BHV-
sjuksköterskor som svarade att de ville delta och planeringen för intervjuerna gjordes via 
mejl och telefonkontakt. Åtta intervjuer bokades in för att genomföras vecka 35. Allt eftersom 

dessa intervjuer genomfördes tillkom ytterligare fyra deltagare som var kollegor till någon av 
de andra deltagarna som genomfördes vecka 36-37. Alla BHV-sjuksköterskor som 
intervjuades var kvinnor och deras erfarenheter av att arbeta med föräldragrupper varierade 
mellan 1-15 år (medelvärde 6 år). De som intervjuades hade antingen specialistutbildning 

som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller båda. 

Datainsamlingen genomfördes enskilt och som enskilda intervjuer med BHV-
sjuksköterskorna på deras arbetsplatser. Innan intervjun började informerades BHV-
sjuksköterskorna muntligt om missivbrevets innehåll och samtycke skrevs under. 

Semistrukturerade intervjuer valdes till uppsatsen vilket kännetecknar öppna frågor som inte 
behöver ställas utifrån en ordning (Danielson, 2017b). Till en början fanns endast en 
ingångsfråga; Kan du berätta om dina erfarenheter av föräldrastöd i grupp? Svaret kunde 
sedan styra vilka följdfrågor som passade för att få en innehållsrik data. En följdfråga var; 
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kan du berätta mer? (Bilaga C). Det genomfördes två provintervjuer med BHV-
sjuksköterskor för att se om frågorna kunde bedömas och ges återkoppling på (Danielson, 
2017b). Detta för att se om frågorna stämmer överens med examensarbetets syfte. Efter 
provintervjuerna lade författarna till ytterligare frågor som svarade på syftet för att få 

innehållsrik data. Frågorna styrdes av författarna och deltagare under intervjuerna. 
Medellängden på intervjuerna var cirka 20 minuter. Intervjuerna spelades in som ljudfil på 
mobiltelefoner och sparades sedan på lösenordsskyddade datorer. När en ljudfil sparats på 
datorn raderades denna från mobiltelefonen. Detta för att se till att obehöriga inte får tillgång 

till materialet. Intervjuerna transkriberades på var sitt håll för att effektivisera arbetet. 

5.3 Analys 

I examensarbetet användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) vilket 
förklaras vara en bra metod eftersom författarna planerade att analysera verbal 

kommunikation genom intervjuer med BHV-sjuksköterskor. Tillvägagångssättet i analysen 
bestod av en förberedande fas, organiseringsfas samt en rapporterande fas. 
Förberedelsefasen påbörjades genom att materialet lästes igenom ett flertal gånger, både 
enskilt och gemensamt, för att få en helhetsförståelse för dess innehåll. Därefter påbörjades 
organiseringsfasen genom att markera de meningsbärande enheter som svarade mot syftet. 

Dessa sammanställdes därefter i en matris för att underlätta kodning och sammanställningen 
utifrån skillnader och likheter till subkategorier. Subkategorier abstraherades utifrån 
skillnader och likheter till generiska kategorier och abstraherades sedan till en huvudkategori 
(se tabell 1.). Under hela processen relaterades koder, subkategorier och generiska kategorier 

till syftet. Se analysmatris som visar utdrag av analysprocessen (Bilaga D). 

 
 

Tabell 1. Översikt av subkategorier, generiska kategorier och huvudkategori.  

Subkategorier Generiska kategorier Huvudkategori 

 

Att motivera föräldrar som uteblir 
 
 
 

Att föräldrar får möjlighet att träffa andra 

i samma situation 

 
 

 

 

 
Att skapa berikande gruppträffar för 

föräldrar 

 

Att gruppträffar ger möjlighet till gemenskap 

 

Att gruppträffar ger möjlighet till reflektion och 

erfarenhetsutbyte 

 

Att agera som ledare 
 
 

Att hantera komplexa situationer med 
föräldrar 

 

Att möta och hantera olika gruppkonstellationer 

 

Att möta enskilda föräldrar i gruppen 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskaplig forskning kan ses som betydelsefull för samhällets och människors utveckling 
vilket ställer krav på hög kvalitét inom aktuella områden (Vetenskapsrådet, 2002). I ett 
vetenskapligt arbete där människor är inkluderade visas hänsyn till forskningsetiken som 
innefattar etiska överväganden. Etiska överväganden speglas i hela examensarbetet från 
början till slut och innefattar reflektioner över vad handlingar, tankar och ord betyder för de 
involverade. Etiska överväganden innefattar även etiska principer som beaktats under 

arbetets gång för att se till deltagarnas rättigheter, säkerhet och välbefinnande under 
processens gång (Kjellström, 2017). Även de fyra grundläggande principerna utifrån 
Vetenskapsrådet (2002) berörs vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet har uppfyllts genom att 
deltagarna har informerats muntligt och skriftligt om uppsatsens syfte, att det är frivilligt 

samt att medverkan kan avslutas under studiens gång utan negativ påföljd. Samtyckes-och 
nyttjandekravet efterlevdes genom att ett missivbrev skickades ut innan uppsatsens start som 
innefattade ett skriftligt informerat samtycke och att materialet endast får användas till det 
författarna uppgivit att det ska användas till. Det framgick i missivbrev (Bilaga A) till chefer 
att vidare kontakt kommer att ske med BHV-sjuksköterskor om medgivande inte 

framkommer inom en vecka. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att det i missivbrevet 
framgick att materialet kommer avidentifieras och förvaras från obehöriga. Där framgick 
även att det endast är handledare och författarna som har tillgång till materialet till 

uppsatsen är examinerad och godkänd. 
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7 RESULTAT 

Av BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp framkommer att det handlar 

om att skapa berikande gruppträffar för föräldrar. 

7.1 Att skapa berikande gruppträffar för föräldrar 

Att skapa berikande gruppträffar för föräldrar kan förstås som att det behövs förutsättningar 
för att detta ska möjliggöras vilket är Att föräldrar får möjlighet att träffa andra i samma 
situation och Att hantera komplexa situationer med föräldrar. Dessa generiska kategorier 
synliggör betydelsen av att ge föräldrar möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation 
och när detta tillfälle ges blir det en uppgift för BHV-sjuksköterskor att göra gruppträffar 

berikande genom att hantera komplexa situationer med föräldrar. 

 

Figur 1. BHV-sjuksköterskor beskrivning av erfarenheter av föräldrastöd i grupp. 

7.1.1 Att föräldrar får möjlighet att träffa andra i samma situation 

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att föräldrar får träffa andra i samma situation 
innehåller subkategorierna: Att motivera föräldrar som uteblir; att gruppträffar ger möjlighet 

till gemenskap och att gruppträffar ger möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. 

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att motivera föräldrar som uteblir från de 
gruppträffar de bjuds in till innehåller tänkbara orsaker till att föräldrarna uteblir och de 
strategier BHV-sjuksköterskorna använder. De beskriver att det är ett dilemma när föräldrar 

uteblir. Detta eftersom de då inte når ut till alla föräldrar, särskilt till de som behöver det 
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mest: de unga, de ensamma och de som inte kan språket. En orsak till att föräldrar uteblir 
kan vara rädsla hos föräldrarna att barnet ska gråta. Detta gäller särskilt bland 
förstagångsföräldrar och särskilt om de dessutom är unga och oerfarna. Dessa föräldrar kan 
känna att de inte passar in och att de känner sig obekväma i grupp. BHV-sjuksköterskorna 

beskriver att de försöker fånga upp unga förstagångsföräldrar som uteblir genom att erbjuda 
ytterligare ett grupptillfälle. Detta kan förstås som en strategi att försöka bidra till trygghet 
hos föräldrarna i sitt föräldraskap. När barnet är lite äldre kan de ha mer erfarenhet att dela 

med sig av i en grupp. Detta synliggörs i följande citat: 

…och hon ville absolut inte första gruppen..vi bjöd in henne till nästa grupp då var hennes 

barn äldst…då kunde hon berätta litegrann för de andra hur det varit…då kände hon sig 

säkrare..det har vi sagt till föräldrar ibland om de inte passar nu kanske de kan komma in i 

nästa grupp. (Intervju 5) 

Andra orsaker till att föräldrar uteblir kan vara ointresse för grupptillfällenas tema, eftersom 
de kan ses som omoderna och inte är förnyade utifrån samhällets förändringar. BHV-
sjuksköterskorna beskriver att de försöker uppdatera sig om olika rön och på så sätt använda 
aktuella teman i föräldragrupperna. De beskriver även att de bjuder in föräldrarna att dela 

ansvaret för att forma gruppträffarna. Detta genom att fråga dem vad de vill ha ut av 
gruppträffarna och genom att uppmuntra dem till att ge förslag på teman. Att bjuda in 
föräldrarna att komma med idéer kan förstås som en strategi att bidra till gemenskap vilket 
dock även ställer krav på kontinuitet, dvs att det är samma BHV-sjuksköterska som leder en 
grupp genom samtliga träffar. Ytterligare orsaker till att föräldrar uteblir är att de redan har 

ett socialt nätverk, barnen blir sjuka eller att föräldrarna är upptagna med andra aktiviteter 
och glömmer tiden för gruppträffen. BHV-sjuksköterskor beskriver att en strategi för att 
bemöta detta är att erbjuda föräldrarna endast två träffar vilket också gynnar verksamheten 
eftersom det sparar tid. Föräldrars sociala situation och hur de mår i sitt föräldraskap kan 
också ha betydelse för om de kommer till gruppträffar. Vidare beskriver BHV-

sjuksköterskorna att gruppträffar anordnas under dagtid vilket gör att pappor har svårare att 
delta. Denna förlust av kontakt med andra föräldrar kan göra att pappor känner sig utanför. 
BHV-sjuksköterskorna beskriver dock att det kan vara svårare att motivera pappor att delta i 

föräldragrupper än mammor även när de försöker planera om grupptillfällena tidsmässigt. 

BHV-sjuksköterskorna berättar om att gruppträffar ger möjlighet till gemenskap genom att 
grupperna skapar ett sammanhang där olika personligheter och föräldrar som inte känner 
varandra får kontakt. Det är även förebyggande mot isolering genom att de skapar möjlighet 
att föra samman ensamma föräldrar som förstagångsmammor eller nyinflyttade familjer. 
BHV-sjuksköterskorna nämner även att föräldrar kan gå miste om värdefull kontakt med 

andra föräldrar om de väljer att inte delta. BHV-sjuksköterskor betonar därför att 
gruppträffar behöver prioriteras. Det är roligt att se en grupp trivas tillsammans, att de 
kommunicerar med varandra, är nöjda och belåtna. Detta ger en bekräftelse på att BHV-
sjuksköterskorna har gjort ett bra jobb. De beskriver att föräldrar i vissa grupper hittar 
varandra lätt och börjar umgås privat med gemensamma aktiviteter som promenader eller 

babysim med hjälp av sociala medier. BHV-sjuksköterskorna beskriver även att föräldrar i 
dag behöver socialisera med andra och att det finns ett större intresse och behov av 
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föräldragrupp i en större stad än i ett mindre samhälle. BHV-sjuksköterskorna beskriver 
vidare att föräldrarna i en grupp kan utgöras av en grupp sammanhållen från mödravården 
vilket skapar ytterligare möjligheter för fortsatt gemenskap för gruppen. Sådan gemenskap 
ger möjlighet för öppna diskussioner och där föräldrar är aktiva och hjälper varandra i 

föräldrarollen. Detta synliggörs i följande citat: 

En grupp är ju bra att ha liksom att man sitter tillsammans och pratar om, det blir liksom att, 

det blir ju allas åsikter och tänkande och sådär..det viktigaste är ju att dom ska få träffa 

varandra liksom och lära känna att dom ska få en gemenskap. (Intervju 8) 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att gruppträffar ger möjlighet till reflektion och 
erfarenhetsutbyte genom att grupperna är föräldrarnas egen tid. Reflektionerna och 
erfarenhetsutbytet kan handla om vardagliga saker som sömn eller amning men även om 
känslomässigt djupa frågor. De beskriver att det är lättare för mammor att reflektera och 

utbyta erfarenheter med andra mammor då pappor inte är närvarande: ” Det är lite enklare 
att…ha en grupp där mammorna är där själva..de har lättare att prata öppet om saker och 
ting än om det är en pappa med..” (Intervju 6). BHV-sjuksköterskorna berättar att föräldrars 
reflektioner och erfarenhetsutbyten kan synliggöra förväntningar på föräldraskapet och 
stärka tilltron på sin egen förmåga. Detta eftersom de inser att de inte är ensamma om att 

bemästra svårigheter som föräldraskap kan medföra. Dessa reflektioner och 
erfarenhetsutbyten kan även stärka föräldrars förståelse för barns olikheter, och att de 
behöver prova sig fram kring vad som blir bäst för det egna barnet. BHV-sjuksköterskorna 
beskriver att reflektioner och erfarenhetsutbyten i en grupp kan variera utifrån om 

föräldrarna i gruppen har barn i samma ålder eller skilda åldrar. 

7.1.2 Att hantera komplexa situationer med föräldrar 

BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att hantera komplexa situationer med föräldrar 
innehåller att agera som ledare, att möta och hantera olika gruppkonstellationer samt att 
möta enskilda föräldrar i gruppen. Det gemensamma för dessa subkategorier kan förstås som 

att arbetet med föräldragrupper är komplext. 

BHV-sjuksköterskorna beskrivningar av att agera som ledare ses som komplext eftersom det 
både är utmanande men samtidigt spännande. Detta eftersom deras ledarroll varierar från 
att vara den som bjuder in till träffen till att vara den som leder den. De beskriver att de som 
gruppledare behöver vara lyhörda inför gruppens deltagare och vad de behöver prata om i 

stunden. Det handlar om att skapa en trivsam miljö vilket BHV-sjuksköterskorna menar 
skapar ett lugn för föräldrarna och att få alla att komma till tals möjliggör samtal. Det 
handlar även om att lägga bort titlar och att få alla att mötas på samma nivå. BHV-
sjuksköterskor nämner att rollen som ledare är att styra upp genom att ge ordet till de tysta i 
gruppen och kunna dämpa de som pratar mycket. De beskriver dock att pratsamma och 

pålästa föräldrar som vill dela med sig är bra då det stimulerar till diskussion. BHV-
sjuksköterskorna beskriver att det ställs krav på att kunna hålla kommunikationen levande. 
De beskriver att de behöver arbeta med sig själva för att kunna vägleda föräldrar i samtalet. 
En förutsättning för att kunna vägleda är att de får gå utbildning som skapar möjlighet i hur 
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gruppträffar kan struktureras. Detta genom att göra föräldrar delaktiga med öppna frågor, ge 
utrymme för reflektion, finnas där om frågor uppkommer och inte föreläsa. Det handlar även 
om att stötta föräldrar i det de kan. BHV-sjuksköterskorna nämner även att främja en 
avslappnad diskussion genom att dela med sig av personliga erfarenheter men också använda 

sig av bilder och rekvisita. 

BHV-sjuksköterskor berättar att föräldragrupper anses som roligt för att det skiljer sig från 
det individuella besöket genom att gruppträffarna är en mer öppen diskussion. BHV-

sjuksköterskor berättar att det behöver skapas en relation med föräldrar för att göra dem 
trygga. Detta kan synliggöras i följande citat: “Bygga en relation så att dom blir trygga..jag 
frågar hur det är och vara genuint intresserad. Lära sig namnen väldigt fort..uppskattar 
väldigt mycket att jag tilltalar dom vid namn” (Intervju 7). De nämner även att det är viktigt 
att få grupper att förstå att det som sägs inom gruppen stannar inom gruppen. Detta kan göra 
det lättare för föräldrar att dela med sig av sina tankar och erfarenheter dock kan frågor bli 

för personliga och behöva avstyras för att det inte ska bli obekvämt. Det kan även vara svårt 

att hantera personlig rådgivning eftersom det inte finns några riktiga svar. 

BHV-sjuksköterskorna berättar att ansvaret med att leda en grupp kan skapa höga 

förväntningar vilket skapar stress och nervositet. Det eftersom utmaningen kan vara 
relaterad till hur stor en grupp är och vilken relation som finns med föräldrarna sedan 
tidigare. Detta kan underlättas genom att vara två som leder gruppen eftersom det kan göra 
både BHV-sjuksköterskor och föräldrar bekväma. Det är en trygghet att ha kollegor som 
arbetar med samma sak och att vara två underlättar mötet med familjer genom att 

iakttagelser kan diskuteras som i sin tur kan hjälpa föräldrarna. BHV-sjuksköterskorna 
nämner även att det är betydelsefullt att olika BHV-sjuksköterskor säger lika kollegor 
emellan för att arbeta professionellt. Ett oprofessionellt arbetssätt beskrivs som när kollegor 
motsäger varandra inför en grupp. BHV-sjuksköterskorna berättar dock att med mer 
erfarenhet är det lättare att agera som ledare men att ansvaret för hur en gruppträff blir även 

beror på gruppens deltagare och kemin däremellan. Det handlar om att vara trygg i sin roll 
som BHV-sjuksköterska och vara medveten om att de besitter den kunskap som behövs. De 
nämner dock att det kan vara uppskattat att bjuda in andra professioner som barnmorskor 
och familjevägledare till grupptillfället vilket kan förstärka kunskapen som förmedlas. BHV-
sjuksköterskorna nämner dock att det är barnet som är i fokus på gruppträffarna vilket gör 

att de inte har så höga krav på innehållet. De berättar att genom ett samarbete med 
mödravården kan de förbereda föräldrar inför BHV och föräldraskapet. 
För att kunna agera som ledare behöver de förbereda sig och som stöd kan de använda sig av 
barnhälsovårdens riktlinjer. BHV-sjuksköterskorna uttrycker att det inte finns tid att 
förbereda, utveckla eller reflektera kring arbetet. Detta ger begränsningar till vilka föräldrar 
gruppträffarna riktar sig till samt hur många tillfällen som ges. Att inte ha tid att ge föräldrar 

det de mår bra av skapar stress. Samtidigt framkommer att BHV-sjuksköterskorna inte 

känner krav på att ha svar på alla frågor som ställs. 

Att möta och hantera olika gruppkonstellationer beskrivs av BHV-sjuksköterskorna som 

komplext eftersom föräldragrupper är något som ingår i deras arbetsbeskrivning samtidigt 
som vetskapen hur detta tillfälle blir, är oförutsägbart och beroende av vilken grupp hen 
möter. BHV-sjuksköterskorna berättar att det kan skapa osäkerhet när de blir inkastade i 
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arbetet med gruppträffar. Denna osäkerhet kan reduceras genom förberedelser vilket kan 
skilja sig åt mellan BHV-sjuksköterskor och även vara beroende av vilken grupp de ska möta. 
Förberedelserna kan innebära att skaffa sig de resurser som behövs som till exempel att läsa 
på om familjerna som kommer. Det kan vara utmanande att möta föräldrar i grupp eftersom 

fokus kan skilja sig åt mellan t.ex. förstagångsföräldrar, som har fokus på det enskilda barnet, 
och flergångsföräldrar som fokuserar på syskonrelationen. När dessa båda ingår i samma 

grupp kan gruppdynamiken påverkas. I följande citat förklaras detta: 

När man får första barnet så är det då mycket fokus på..och sen när man får flera barn så blir 

det så mycket fokus på..syskonrelationerna..det förstår ju inte dom här 

förstagångsföräldrarna..kan tycka det är lite svårt att få ihop dom. (Intervju 11) 

Dessutom beskriver de att det är utmanande att möta och tala inför en tillbakadragen grupp 
där deltagarna inte matchar varandra eftersom det gör grupptillfället till en föreläsning. 

Detta med hur deltagarna i en grupp matchar varandra är okänt för BHV-sjuksköterskorna 
när de möter nya grupper. Att inte känna till detta på förhand bidrar till nervositet och stress 
eftersom de inte vet om föräldrarna kommer vara bekväma med varandra. De talar om att det 
behöver skapas trygghet för att det ska vara trevligt att delta samt förhindra att någon blir 
utanför. Det framkommer att gruppens storlek kan göra att föräldrar blir tysta eller utanför 

vilket ger en sårbar situation. Det är en utmaning att få dessa föräldrar att öppna upp sig men 
det handlar även om att respektera de föräldrar som vill sitta tysta och vara delaktiga på ett 
passivt sätt. De nämner att den första tiden som nybliven förälder kan vara påfrestande och 
orolig för föräldrar vilket gör att de inte alltid vågar diskutera detta på första träffen. 
Föräldrarna vill hålla en fasad och inte säga något negativ. Utmaningar som BHV-

sjuksköterskorna kan möta i en grupp kan vara t.ex. att personligheter krockar på grund av 
starka åsikter och konflikter föräldrar emellan och att föräldrar tar överhand. Dessa 
utmanande möten försöker BHV-sjuksköterskorna hantera genom att försöka se till att ingen 

ska känna sig utanför i gruppen eller känna missmod. 

Att möta enskilda föräldrar i gruppen är komplext eftersom BHV-sjuksköterskor nämner att 
det både är spännande och roligt att möta olika föräldrar men att det även kan vara 
utmanande eftersom de behöver anpassa sina gruppträffar utifrån enskilda föräldrars 
förutsättningar. BHV-sjuksköterskor beskriver att grupper varierar på grund av att de 
enskilda föräldrarna har olika förutsättningar utifrån att de som deltar bor i olika områden, 

har olika socioekonomiska tillhörighet, språkfärdigheter och utbildning. BHV-sjuksköterskor 
nämner att mötet med en enskild förälder är utmanande men också stimulerande eftersom 
att det skapar ett lärande i att bemöta olika människor. BHV-sjuksköterskor beskriver att en 
förälder med lägre socioekonomisk status kan behöva stöttning i mer basala saker. En 
erfarenhet är att det är svårt att genomföra strukturerade föräldragrupper med tolk. BHV-

sjuksköterskorna beskriver att det skulle kunna vara möjligt att skapa forum för föräldrar 
som inte talar svenska för att de ska få umgås, dock utan innehållet från föräldragruppen. Ett 
exempel på detta är samarbeten med öppna förskolor där föräldrar kan samlas och tolkar åt 
varandra. När det gäller en välutbildad förälder beskriver BHV-sjuksköterskorna denna som 
påläst och som kommer för att nätverka. BHV-sjuksköterskor beskriver att dessa kan vilja ha 

mycket information men att den ibland kan vara på för låg nivå. De beskriver vidare att 
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välutbildad förälder mår bra av att vara i grupp eftersom föräldraskapet ändå kan vara svårt 
och att denne oroar sig över att inte vara den perfekta föräldern. BHV-sjuksköterskor 
beskriver att de behöver möta och hantera frågor som ligger utanför deras kunskapsområde. 
Detta eftersom föräldrar tillgodoser sina behov via internet vilket bidrar till frågor på 

detaljnivå. De nämner även att föräldrar kan ha felaktig kunskap från internet vilket ställer 

krav på BHV-sjuksköterskorna att hänvisa till bra sidor med vetenskaplig grund. 

BHV-sjuksköterskor berättar att det individuella besöket kan användas för att göra en 

förälder mer delaktig i gruppen genom personliga frågor. Dock betonas vikten av att inte 
svika ett förtroende i en sådan situation. De beskriver även att grupptillfälle kan ge möjlighet 
att fånga upp enskilda föräldrar som inte mår bra genom att de kan se samspel mellan 
förälder och barn på ett annat sätt. Dessa föräldrar fångas då upp på ett senare individuellt 

besök. I följande citat beskrivs det hur samspel mellan förälder och barn kan synliggöras: 

Då kan man liksom se andra saker..anknytningen..hur föräldrarna är..hur dom är med sitt 

barn..Hur dom håller barnet..hur dom pratar med barnet... ibland så funkar det ju inte 

riktigt..dom har lite svårt..blir jättestressade själva..ibland har man inte sett det här inne på 

rummet..då får man försöka snappa upp det man ser och sen..pratar om det..när man träffas 

själva. (Intervju 8) 

BHV-sjuksköterskor berättar att de kan behöva anpassa sitt bemötande och vara uppdaterad 
på olika familjekonstellationer i dagens samhälle inför mötet med en enskild förälder. Detta 

kan vara spännande men också vara något som är utmanande för de andra deltagarna i en 

grupp.  

8 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod och etik. Resultatet kommer att diskuteras i relation 
till Orems (1995;2001) omvårdnadsteori samt tidigare forskning av föräldrastöd. I 
metoddiskussionen kommer examensarbetets trovärdighet synliggöras och i etiska 
diskussionen beaktas de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2012). Den etiska 

diskussionen kommer även diskutera examensarbetets nytta samt identifierade risker. 

8.1 Resultatdiskussion 

Att skapa berikande gruppträffar för föräldrar utgör huvudfynd i examensarbetet resultat. 

Det innehåller att BHV-sjuksköterskor behöver motivera föräldrar som uteblir eftersom 
gruppträffar ger möjlighet till gemenskap, kunskap och erfarenhetsutbyte. För att detta ska 
fungera behöver BHV-sjuksköterskor agera som ledare, möta och hantera olika 
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gruppkonstellationer men även möta enskilda föräldrar i gruppen. Huvudfynd presenteras 

utifrån Orems (1995;2001) omvårdnadsteori och i relation till tidigare forskning. 

8.1.1 Egenvård i sammanhanget föräldrastöd 

I resultatet framkommer det av BHV-sjuksköterskorna att gruppträffar ger möjligheter till 

reflektion och erfarenhetsutbyte för föräldrar. Dessa möjligheter menar BHV-
sjuksköterskorna bl.a. kan bidra till att föräldrar blir mindre osäkra och får sin 
föräldraförmåga bekräftad. Reflektion och erfarenhetsutbyte kan utifrån BHV-
sjuksköterskornas beskrivningar förstås som de egenvårdsaktiviteter som Orem (1995;2001) 
menar kan utövas för en beroende familjemedlem. Dessa aktiviteter kan förstås utifrån 
Rikshandboken (2014d) som att de grundar sig i föräldrars vilja att ge omsorg till sitt barn 

vilket kännetecknar ett omsorgsfullt föräldraskap. BHV-sjuksköterskornas erfarenheter i 
resultatet stämmer överens med forskning ur ett föräldraperspektiv som visar att föräldrar 
vill ha bekräftelse på sina färdigheter att ta hand om sitt barn (Eronen et. al., 2010). 
Resultatet bekräftas även av annan forskning. Den visar att föräldrar som får möjlighet till 
reflektion och erfarenhetsutbyte i gruppträffar förstår vad föräldraskap kan innebära vilket 

kan reducera deras osäkerhet (Kurth et. al., 2016). Denna förståelse bland föräldrar i tidigare 
forskning kan ur ett samhälleligt perspektiv förstås som ett resultat av BHV:s förebyggande 

arbete för att främja hälsa och utveckling hos barn (Socialstyrelsen, 2014). 

8.1.2 Föräldrastödets betydelse för egenvårdsbrist 

BHV-sjuksköterskors arbete utifrån ett samhälleligt perspektiv är att stödja och vägleda 

föräldrar för att främja barns hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Detta synliggörs i 
BHV-sjuksköterskor beskrivningar gällande att möta enskilda föräldrar i grupp när BHV-
sjuksköterskorna anpassar sitt stöd utifrån enskilda föräldrars förutsättningar för att arbeta 
för barnets bästa. Dock kan arbetet förstås som komplext eftersom det både är spännande, 
roligt men även att det är utmanande att möta föräldrar med olika förutsättningar. Dessa 
förutsättningar bland föräldrar utifrån BHV-sjuksköterskornas erfarenheter kan förstås 

utifrån Orems (1995;2001) beskrivning av att människor har olika förmåga att tillgodose 
egenvård vilket kan påverkas av bl.a. kunskap och resurser. Olika förutsättningar kan göra att 

föräldrar har olika behov av stöd i deras föräldraskap (Rikshandboken, 2014d). 

Ur ett föräldraperspektiv kan behov vara bl.a. bekräftelse men även kunskap om barns 
utveckling och omsorg (Douglas et.al., 2017; Eronen et. al., 2010; Nolan et. al, 2012). Hur 
enskilda föräldrars förutsättningar och behov kopplas till varandra framträder i resultatet 
genom att BHV-sjuksköterskorna beskriver att föräldrar med lägre socioekonomisk status 
behöver mer stöd när det gäller basala saker. Utifrån Orems (1995;2001) teori kan detta vara 

exempel på hur människors egenvårdskapacitet och förmåga till att tillgodose egenvård kan 
variera. Egenvårdskapacitet kan även förstås ur ett föräldraperspektiv. Detta utifrån hur 
föräldrar delar på föräldraansvaret jämlikt (Färgerskiöld, 2008) genom att uppmuntra 
varandra att ha inflytande i barnets omsorg (Zvara et. al., 2013). Genom att ta hjälp av 
varandra i sitt föräldraskap kan föräldrars välbefinnande stärkas vilket i sin tur kan påverka 

anknytning till och samspel med barnet (Rikshandboken, 2014d; Trivette et. al., 2010). 
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8.1.3 Föräldrastöd som omvårdnadssystem 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskornas arbete innebär att motivera föräldrar med 
hänsyn till behov eftersom de utifrån BHV-sjuksköterskornas beskrivningar uteblir från 
gruppträffarna av olika anledningar. Utifrån Orems (1995; 2001) teori kan detta arbete 
förstås som att omvårdnadssystemet behöver vara utformat efter individuella behov 
samtidigt som det är beroende av professionellas omvårdnadskapacitet. Denna 

omvårdnadskapacitet kan förstås utifrån ett föräldraperspektiv som betydelsefull och 
synliggörs när professionella tar sig tid och när de blir tagna på allvar (Barimani et. al., 2017; 
Fägerskiöld et. al., 2003; Hallberg et. al., 2010). Brister i omvårdnadskapacitet kan förstås 
som när föräldrar talar om bristfälligt stöd. Detta kan ses vid avsaknad av fysisk närvaro 
(Forslund Frykedal & Rosander, 2015), brist i pedagogik (Berlin et.al., 2016), vid frågor 

gällande amning, sjukdom och barns tillväxt samt utveckling (Fägerskiöld, et. al., 2003; 

Barimani et.al., 2017). 

I resultatet framkommer det av BHV-sjuksköterskorna att deras arbete med att motivera 
föräldrar handlar om att använda olika strategier för att få dem att komma. Detta kan förstås 

som att BHV-sjuksköterskorna i resultatet har en vilja att hjälpa föräldrar. Utifrån Orems 
(1995;2001) teori kan denna vilja kännetecknas av attityder som en del av professionellas 
omvårdnadskapacitet. Vilja kan även ses utifrån Distriktssköterskeföreningen (2008) som ett 
engagemang, mod och ansvar och som kännetecknar kompetens att utföra ett arbete. 
Frånvaro av vilja, vilket kan förstås som brist i omvårdnadskapacitet, kan synliggöras ur ett 

föräldraperspektiv i situationer när de känner sig skyldiga på grund av att BHV-
sjuksköterskor visar bristande medkänsla (Fägerskiöld, et. al., 2003; Barimani et.al., 2017). 
Vidare kan bristande omvårdnadskapacitet förstås när föräldrar efterfrågar hjälp från andra 
professioner när BHV-sjuksköterskor inte kan hantera problem som uppstår (Fägerskiöld et. 
al., 2003). Detta skiljer sig i relation till resultatet eftersom BHV-sjuksköterskorna där 

berättar om när de agerar som ledare och involverar andra professioner för att stärka 
kunskapsbasen inom föräldragruppen ytterligare. Dock kan detta förstås som att det 
efterfrågas annan kunskap och färdighet från föräldrar men att det även ses som något som 

behövs utifrån BHV-sjuksköterskornas perspektiv i resultatet. 

Det framkommer i BHV-sjuksköterskornas beskrivningar i resultatet att de behöver agera 
som ledare. BHV-sjuksköterskorna anser att det är ett komplext arbete från att vara den som 
bjuder in till att vara den som leder för att kunna ge alla föräldrar utrymme i 
gruppdiskussioner. Dock är det komplexa arbetet enligt Distriktssköterskeföreningen (2008) 
något som BHV-sjuksköterskor ska besitta kompetens för. Att agera som ledare kan förstås 

utifrån Orems (1995;2001) beskrivning som att utöva omvårdnadsaktiveter för att kunna ge 
omvårdnad vilket dessutom kräver färdighet. En reflektion kring färdigheter är att BHV-
sjuksköterskorna i resultatet besitter detta när de beskriver hur de varierar sina ledarroller 
utifrån den föräldragrupp de möter. Detta kan relateras till det Distriktssköterskeföreningen 
(2008) och Riksföreningen för barnsjuksköterskor (2016) beskriver, att BHV-sjuksköterskor 

har specialiserad kunskap att leda hälsofrämjande arbete. Dessa färdigheter och 
komplexiteten i arbetet blir även synligt i resultatet när BHV-sjuksköterskor beskriver att de 
behöver möta och hantera olika gruppkonstellationer vilket kan vara utmanande eftersom 
gruppens storlek och dynamik är oförutsägbar. Att gruppträffar kan vara utmanande för den 
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som leder gruppen kan förstås som att det bekräftas av föräldrar i tidigare forskning när de 
anser att gruppträffar är beroende av hur dessa anpassas av BHV-sjuksköterskorna som leder 

dem (Berlin et. al., 2016). 

För att kunna variera sin roll som ledare, möta och hantera gruppkonstellationer och möta 
enskilda föräldrar kan det förstås som att BHV-sjuksköterskor använder sig av olika 
hjälpmetoder. Detta är utifrån Orem (1995;2001) något som professionella i 
omvårdnadssystemet kan använda sig av vid utförande av omvårdnadsaktiviteter. 

Hjälpmetoder synliggörs i resultatet när BHV-sjuksköterskorna beskriver att de finns där för 
vägledning, försöker skapa trygga miljöer, undervisar utifrån gruppens behov och är lyhörda. 
Lyhördhet utifrån BHV-sjuksköterskornas beskrivningar i resultatet kan förstås som att de är 
emotionellt tillgängliga vilket efterfrågas av föräldrar i tidigare forskning eftersom det kan 
öppna upp för djupa samtal (Barimani et. al., 2017). Dock synliggör resultatet utifrån BHV-
sjuksköterskornas erfarenheter att djupa samtal kan bli för personliga vilket BHV-

sjuksköterskorna som ledare kan behöva avstyra för att det inte ska bli obekvämt för 
föräldrarna i gruppen. En reflektion utifrån detta är att det är av vikt för BHV-
sjuksköterskorna i resultatet att vara lyhörda och kunna avgöra när det blir för personligt i 
samtalet för att skydda enskilda föräldrar i gruppen. Vidare kan lyhördhet utifrån ett 
föräldraperspektiv ses när föräldrar blir bekräftade och att BHV-sjuksköterskor lyssnar 

(Barimani et. al., 2017; Fägerskiöld et. al., 2003; Hallberg et. al.2010). Avsaknad av lyhördhet 
kan enligt föräldrar uppkomma när information inte uppfyller föräldrars förväntningar och 

ses då som oanvändbar (Berlin et. al., 2016; Barimani et. al., 2017). 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna finner att gruppträffar ger möjlighet till 
gemenskap. Detta kan förstås som att förutsättningar för gemenskap har skapats av BHV-
sjuksköterskor som enligt Barnomsorgsgruppens arbete (SOU 1978:5) kan främja 
levnadsvillkor för familjer. Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna anser att föräldrar som 
inte känner varandra kan få kontakt och hjälpa varandra i föräldrarollen vilket även kan 

förebygga isolering. Detta kan förstås utifrån Orems (1995;2001) beskrivning av 
omvårdnadssystemet och att den sociala gruppen kan bidra till lärande för att upprätthålla 
egenvård. Utifrån föräldrars perspektiv bekräftas den sociala gruppens betydelse och att den 
bidrar till trygghet (Guest & Keatinge, 2009). Varför gruppträffar är betydelsefulla bekräftas 
även i annan forskning som visar att föräldrar blir mer uppmärksamma på sina barns behov 

och minskar stress (Lipman et. al., 2010). 

Föräldragrupper är även ett bra komplement utifrån ett föräldraperspektiv till det föräldrar 
lär sig på egen hand (Berlin et. al., 2016) och skapar möjligheter till nya bekantskaper vilket 
kan generera ytterligare stöd (Berlin et. al., 2016; Hjälmhult et al., 2014). Vad som är 

betydelsefullt i gruppträffar blir synligt genom BHV-sjuksköterskornas beskrivningar 
gällande att möta och hantera gruppkonstellationer. De beskriver att det är betydelsefullt att 
gruppen trivs och att den är välkomnande. Detta synsätt kan ses i relation till Orems 
(1995;2001) beskrivning om att en gemensam respekt är betydelsefullt för att ett lärande ska 
ske. Respekt i ett föräldragruppssammanhang kan även ses utifrån ett föräldraperspektiv när 

BHV-sjuksköterskor tillåter stimulerande diskussioner utifrån föräldrars behov (Forslund 
Frykedal & Rosander, 2015; Barimani et. al., 2017). Detta agerande av BHV-sjuksköterskor ur 
ett föräldraperspektiv i tidigare forskning kan tänkas ha uppstått på grund av att en ärlig 
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relation har byggts upp. Det här eftersom Orem (1995;2001) beskriver att en ärlig relation 

behövs för att människor ska ta emot hjälp och för att sjuksköterskor ska kunna ge den. 

8.2 Metoddiskussion 

Trovärdighet innebär att redogöra för ett vetenskapligt arbetets tillförlitlighet i urval, 
datainsamling och analys. Det innebär även att beskriva resultatets giltighet och 

överförbarhet till andra sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Förförståelsens betydelse kring fenomenet ger andra möjlighet att se om studien speglar det 
som är avsett att studeras, om forskaren beskriver denna (Priebe & Landström, 2017). En 
förförståelse kring föräldrastöd har uppkommit under specialistutbildningen med inriktning 
mot distriktssköterska. Trots detta har BHV-sjuksköterskornas subjektiva beskrivning av 

erfarenheter kring föräldrastöd i grupp beaktats. 

Tillförlitlighet gällande urval eftersträvades genom ett strategiskt förfaringssätt. Deltagarna 
var ett mindre antal med olika erfarenhet vilket kan generera innehållsrik data av fenomen i 

kvalitativ forskning. Något som kan generera variationer är om deltagarna har olika kön 
(Henricsson och Billhult, 2017). En aspekt kring detta är att endast kvinnor deltog i studien. 
Detta kunde dock inte göras inverkan på eftersom populationen inom Barnhälsovården i 
Västmanland är merparten kvinnor. Vidare bedömdes detta inte utgöra ett problem eftersom 
variationer av fenomenet ändå förekom. Variationer kan ses vara till följd av BHV-

sjuksköterskornas olika arbetslivserfarenhet och vart de är verksamma. 

Tillförlitlighet i examensarbetet kan uppnås om förförståelsen beskrivs och hur denna har 
påverkat datainsamlingen (Mårtensson & Fridlund, 2017). En förförståelse om fenomenet 
skapades genom provintervjuer vilket resulterade i att fler frågor formulerades. Detta kan 

förstås utifrån det Elo et. al (2014) menar att provintervjuer bidrar till mer innehållsrik data. 
Vidare genomfördes datainsamlingen via semistrukturerade intervjuer. Detta motsäger Elo 
et. al. (2014) som beskriver att datainsamling till kvalitativ innehållsanalys borde innehålla 
ostrukturerade intervjuer för att inte riskera att styra deltagarna. Med detta i åtanke 
genomfördes en reflektion kring frågorna d.v.s. en granskning av materialet vilket också 

bidrar till tillförlitlighet (Elo et. al., 2014). Granskningen bidrog till att vissa frågor inte var 

aktuella i förhållande till syftet och valdes bort.  

En kvalitativ innehållsanalys kan generera en sammanfattad och bred beskrivning av BHV-

sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp. Giltighet kan tillskrivas examensarbetet 
genom att varje steg i analysen presenteras så att det kan kontrolleras med resultatet (Elo & 
Kyngäs, 2008). Detta kan ha uppnåtts genom att beskriva analysen samt presentera utdrag 
ur processen (Bilaga D). Vidare har analysen bearbetats enskilt och tillsammans. Detta 
rekommenderas av Elo et. al. (2014) eftersom samarbete med minst en person gör det lättare 
att förstå och tolka data. Analysen gav ett flertal koder och utifrån Henricsson och Billhult 

(2017) kan en homogen grupp ge ett omfattande material och försvåra analysprocessen. Ett 
flertal koder medförde en ytterligare abstrahering av data eftersom det fanns likheter. Detta 
kan förstås utifrån Elo och Kyngäs (2008) som ett vanligt förekommande i analysprocessen. 
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Vidare kan giltighet ha uppnåtts genom en tydlig demonstration av resultatet med bl.a. citat. 
Detta för att möjliggöra för utomstående att följa analysprocessen (Elo och Kyngäs, 2008) 
och i handledning försäkra att data och resultat speglar varandra (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Dock har handledarens syn på data och resultat inte alltid varit överensstämmande 

med författarnas. Detta kan bero på att författarna haft en fördelaktig position att se till att 
resultatet blir giltigt eftersom det är de som har haft tillgång till all data (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). 

Överförbarhet till andra sammanhang kan uppnås om examensarbetet har visat 
tillförlitlighet och giltighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom att redogöra för 
examensarbetets tillförlitlighet och giltighet kan resultatet visa på en överförbarhet. Detta 
kan i sin tur främja BHV-sjuksköterskors arbete med föräldrastöd i grupp inom andra 
Barnhälsovårdsenheter. Dock kan detta ha påverkats eftersom examensarbetets resultat 
grundas på ett mindre antal deltagare i Västmanland. Överförbarheten kunde ha stärkts 

ytterligare om fler deltagare från andra regioner inkluderats. Detta kunde även skapa 
möjlighet för användning inom andra områden där professioner arbetar med föräldrar i 

grupp t.ex. barnmorskor och familjevägledare. 

Examensarbetet har genomförts tillsammans med undantag att datainsamling genomförts 
enskilt bl.a. för att effektivisera arbetet. Det anses inte ha påverkat resterande process 

eftersom en gemensam granskning genomförts av transkriberad data. 

8.3 Etikdiskussion 

Forskningsarbete ska vara till nytta för de medverkande eller vara av ett samhälleligt värde 
som väger mer än riskerna (Kjellström, 2017). Examensarbetet har visat en nytta och värde 
för samhället. Detta eftersom det synliggör hur BHV-sjuksköterskors arbete med föräldrastöd 
i grupp främjar både föräldrar och deras barn. Examensarbetet kan även bidra till 

kunskapsutveckling och nytta inom Barnhälsovårdens verksamhet. 

De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har varit utgångspunkt i 
examensarbetet och dessa har försökt uppfyllas under arbetets gång med vissa aspekter att 

beakta. Detta med hänsyn till informationskravet vilket medförde att frivillig medverkan var 
av vikt i sökandet av deltagare. Detta kan dock ha påverkats av att deltagarna kontaktades av 
barnhälsovårdsutvecklare i ett första skede, vilket kan ha riskerat att deltagarna känt sig 
tvingade till att medverka. Medvetenhet om att denna risk fanns gjorde att deltagarna 
erbjöds utrymme för eftertanke om medverkan samt flexibilitet vid planering av kommande 

intervjuer. Att visa respekt för deltagare och även de som inte deltar ses som god 
utgångspunkt inom forskningsetiken (Sandman och Kjellström, 2013). Att det har funnits 
respekt för deltagarna kan även ses till att nyttjandekravet har efterlevts, att arbetet och dess 
innehåll har använts till det som det sagt ska användas till. En aspekt att beakta i relation till 
samtyckeskravet var att kontakt med BHV-sjuksköterskor gjordes efter en vecka trots att alla 

chefer ej svarat via mejl. Möjligheten för chefer att säga nej framkom i missivbrevet för att 
risken fanns att verksamheter inte skulle ha tid för intervjuer. Dock innebär samtyckeskravet 
att det ska inhämtas samtycke från uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002) vilka i detta fall 
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var BHV-sjuksköterskorna. Detta efterlevdes och det har heller inte framkommit att 

intervjuerna skapade något problem för verksamheten.  

En risk att beakta för den som gör intervjuer är att de besitter en position av makt och att 
deltagandet kan kännas ansträngt (Kjellström, 2017). Detta kan ha minimerats genom att 
intervjuerna genomfördes av en person och på deltagarnas arbetsplatser. Detta eftersom det 
är till fördel att intervjuer genomförs i trygga miljöer vilket i sin tur kan generera en 
innehållsrik data (Danielsson (2017b). Citat har valts som belyser resultatets innehåll med 

tanke att dessa inte ska ge ut känslig information. Detta kan visa att hänsyn till 
konfidentialitetskravet har tagits. Dock finns det alltid en risk att konfidentialiteten påverkas 

eftersom deltagarna kan känna igen sig i resultatet.  

Trots identifierade risker för examensarbetet anses nyttan från den kunskapsutveckling som 

genererats överväga riskerna. 

9 SLUTSATSER 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskors arbete innebär att skapa berikande gruppträffar för 
föräldrar. Detta genom att föräldrar får möjlighet att träffa andra i samma situation och att 
BHV-sjuksköterskor hanterar komplexa situationer med föräldrar. Examensarbetet har 
bidragit till kunskapsutveckling gällande föräldrastöd i grupp och därmed en betydelse för 
BHV-sjuksköterskors uppdrag. Detta för att deras arbete med gruppträffar medför att 
föräldrar får kontakt med varandra vilket ger trygghet och kan hjälpa föräldrar till att utföra 

egenvård för sitt barn. Gruppträffar ger även möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte 
för föräldrar vilket kan reducera osäkerhet i föräldraskapet. Föräldrastöd i grupp innebär ett 
komplext arbete eftersom det handlar om att möta enskilda föräldrar med olika 
förutsättningar samt att möta och hantera olika gruppkonstellationer. BHV-sjuksköterskorna 
visar att de har kompetens att möta och hantera komplexa situationer. Detta genom att skapa 

ett omvårdnadssystem med hjälp av vad som kan förstås som hjälpmetoder utifrån föräldrars 
behov och förutsättningar. Det här kan i sin tur främja hälsa och välbefinnande hos föräldrar 

och deras barn. 

10 YTTERLIGARE FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV 

Resultatet visar att föräldragrupper enligt BHV-sjuksköterskorna är betydelsefulla för 
föräldrar men att det innebär ett komplext arbete vilket hanteras genom att använda vad som 
kan förstås som hjälpmetoder. Det kan vara betydelsefullt med ytterligare forskning kring 
hjälpmetoder eftersom BHV-sjuksköterskor inom Barnhälsovården behöver möta olika 
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förutsättningar och behov. Ytterligare forskning som studerar BHV-sjuksköterskors resurser 
för att agera som ledare kan vara aktuellt och intressant att undersöka. Det här kan 
förslagsvis genomföras genom en större studie med ett bredare urval. Detta för att tillföra 
nyansering i BHV-sjuksköterskors sätt att leda men även identifiera stödbehov för att 

utveckla sitt ledarskap och hantera komplexa situationer. Ytterligare forskning kring 
föräldrastöd behövs för att ge kunskapsutveckling och öka kvalitén så att den följer 
samhällets utveckling. Detta för att föräldrastöd ska kunna verka hälsofrämjande, förebygga 
ohälsa under barnets uppväxt och på sikt verka samhällsekonomiskt (Regeringskansliet, 

2013). 
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TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I INTERVJU OM DINA ERFARENHETER AV FÖRÄLDRASTÖD I 

GRUPP. 

Vi heter Johanna och Linn och är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
distriktssköterska, Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. 
Syftet med vår uppsats är att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp. 

Vår fråga till dig som BHV-sjuksköterska är om du vill delta i en intervju. Det innebär att du beskriver 
dina erfarenheter av föräldrastöd i grupp inom barnhälsovården. Vid tillfället kommer du att träffa en av 
oss och intervjun som beräknas ta ca 1 timme spelas in på en mobiltelefon och genomförs på din 
arbetsplats. Med din medverkan får du möjlighet att bidra med dina kunskaper och erfarenheter 
gällande föräldrastöd i grupp. Din medverkan kan därmed bidra till kunskapsutveckling inom området. 
Resultaten kommer publiceras som en magisteruppsats vid Mälardalens högskola och eventuellt också 
som en artikel. Du kan, om du önskar, få ta del av det färdiga resultatet. 

Du kan närsomhelst avbryta din medverkan i intervjun utan att du behöver ange orsak. Det är endast 
vi och vår handledare som kommer ha tillgång till det utskrivna materialet. De inspelade intervjuerna 
kommer förvaras på våra lösenordskyddade datorer och raderas när uppsatsen är examinerad och 
godkänd. Intervjuerna, utskrifterna och det färdiga resultatet kommer avidentifieras och hanteras 
konfidentiellt enligt Sekretesslagen (SFS 2009:400) och Dataskyddsförordningen (GDPR SFS 
2018:218). 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare. 

 

Student: Johanna Sund    
Tel: 072-3124407                  
Mejl:jsd17008@student.mdh.se                
 

Student: Linn Pettersson 
Tel: 0761662561 
Mejl: lpn12003@student.mdh.se 
 

Handledare: Maria Harder 
Docent i vårdvetenskap, Programsamordnare spec. utb. med inriktning mot distriktsköterska 
Mejl: maria.harder@mdh.se 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2  

Samtycke till att delta i intervjuer om BHV-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd i grupp. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella magisteruppsatsen och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga 
informationen om uppsatsen och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange orsak, kan 
avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta i intervjuer om BHV-sjuksköterskors erfarenheter om föräldrastöd i grupp och 
jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som beskrivits i 
informationsbrevet. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  
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BILAGA C. FRÅGEFORMULÄR 

 

 Utbildning? Barnsjuksköterska eller distriktssköterska? 
 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av föräldrastöd i grupp?  

 

 Hur länge har du arbetat med föräldrastöd i grupp? 
 

 En följdfråga skulle kunna vara;  
 
Kan du berätta mer? 
Vad skulle det kunna vara? 
Hur tänker du då? 
Hur kändes det då? 
På vilket sätt? 
Kan du beskriva? 

 
 
Ytterligare frågor: 
 

 Att leda föräldrastöd i grupp - kan du berätta mer om det? 
Hur känns det att leda en föräldragrupp? 
 
 

 Hur förbereder du dig inför en föräldragrupp? 
 
 

 Om du tänker på ett tillfälle där du har lätt en föräldragrupp, om hur det kändes 
innan och hur det kändes det efteråt? 
 
 

 Hur kändes det första gången du ledde en föräldragrupp? 
 
 

 Vad är det för frågor som dyker upp som rör föräldrars behov av stöd? 
Hur känns det att få frågorna? 

 
 Kan du beskriva utmaningar i att arbeta med föräldrastöd i grupp? 

positiva/negativa 
Kan du berätta mer? 

 
 Vad skulle du behöva för att kunna göra ett ännu bättre arbete med föräldrastöd i 

grupp? 
 

 Är det någonting med mer gällande dina erfarenheter av föräldrastöd i grupp som du 
vill tillägga? 
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BILAGA D. UTDRAG UR ANALYSPROCESS  

 

Meningsbärande 

enheter 

Koder Subkategorier Generiska 

kategorier 

Huvudkategorier 

”…svårt att få familjer att 

komma..nån form av ny 

plattform som måste byggas 

upp på ett annat 

sätt…omodernt…man måste 

hitta ett annat 

kommunikationssätt med 

varandra..”..man 

behöver..tänka om liksom hur 

samhället ser ut, hur kan vi 

göra det här på ett annat 

sätt…” 

Att det är svårt att 

få föräldrar att 

komma då 

gruppträffar ses 

som omoderna och 

kan behöva 

förnyelse utifrån hur 

samhället ser ut 

idag 

Att motivera 
föräldrar som uteblir 

 

Att föräldrar 
får möjlighet 
att träffa 
andra i samma 
situation 

Att skapa berikande 
gruppträffar för 
föräldrar  

”.. att vi egentligen inte riktigt 

når ut till dom här som kanske 

egentligen skulle behöva det 

mest..”..dom som inte alls 

pratar eller förstår svenska, 

dom kommer inte med 

liksom…det är synd för det 

kanske är dom och dom här 

väldigt unga som är 

ensamma..dom kanske är dom 

viktiga egentligen.. ” jobba mer 

på det här att försöka nå dom 

som verkligen behöver men 

det är svårt...” 

Att försöka nå de 

som verkligen 

behöver det mest 

eftersom det kan 

vara svårt att få 

dom unga och 

ensamma och dom 

som inte kan 

språket att komma 

till gruppträffarna 

”..men absolut att det behöver 
prioriteras att vara kvar..man 
har ett stort behov av att prata 
och jag tror man förebygger en 
hel del..med samtalet i grupp 
då.. ”jag tycker det speglar ett 
stort behov av att samtala och 
mötas..så kan man ju bli 
väldigt djup..därför vi lever så 
mycket genom sociala medier 
att vi behöver den här 
kontakten också att man kan 
bli väldigt ensam..det är i 
sammanhanget och gruppen vi 
växer” ”..här har de behov av 
att ses och träffas och få ett 
sammanhang gå ut och fika en 
promenadkompis knyta andra 
kontakter..”  

 

 

 

Att gruppträffar 

behöver prioriteras 

att vara kvar då det 

kan skapa ett 

sammanhang och 

vara förebyggande 

eftersom det finns 

ett stor behov i 

dagens samhälle 

att socialisera med 

andra människor 

Att gruppträffar ger 
möjlighet till 
gemenskap 
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att dom inte är tysta, dom är 

nöjda och belåtna. Att dom 

tycker det är bra, och att det 

blir en grupp som trivs 

tillsammans..Då känner man 

att man har lyckats.” ”..när jag 

kommer tillbaka igen då sitter 

de fortfarande kvar och då 

känns det ju som en 

bekräftelse att..det var ju det 

här jag ville..att få dem att 

komma nära varandra..att få 

en gemenskap..för det är det 

som bekräftar att jaja..är ju 

ganska bra jag har lyckats att 

få ihop den här gruppen och 

det ger en styrka..” 

Att se en grupp som 

trivs tillsammans, 

att dom är nöjda 

och belåtna ger 

BHV-sjuksköterskor 

bekräftelse på att 

dom har gjort ett 

bra jobb 

 

”..det är viktigt..att lyfta 
dem för det är så lätt 
idag…att ringa till bvc och 
fråga kan jag gå ut och gå 
för barnet har lite feber 
man tappar sig själv 
litegrann idag av allt flöde 
och information..så jag 
tänker att stärka det…tron 
på sig själv och sin egen 
förmåga att man är en 
fantastisk klok förälder…” 
 

Att det är viktigt att 
lyfta föräldrar och 
stärka dem i att tro 
på sig själva och 
egen förmåga att 
vara en klok 
förälder 

Att gruppträffar ger 
möjlighet till 
reflektion och 
erfarenhetsutbyte 

”..att dom kanske kan få 

upp ögonen för att de är 

små individer..att allt beror 

liksom inte på hur jag gör 

som förälder utan nu har 

jag fått ett barn som inte 

sover på nätterna..de kan 

vara så att dom är små 

personligheter..Det är ju 

faktiskt så att det är olika 

barn..”.. det finns ju inga 

rätt och fel..utan det gäller 

att hitta sitt, det man tror 

på..man får ju prova sig 

fram lite när man har ett 

litet barn..” ”…man är ju 

expert på sitt barn..att man 

också måste våga lita på 

det. 

 

 

Att få föräldrar att 
öppna upp ögonen 
för att deras barn är 
olika individer och 
att det inte finns 
något rätt eller fel 
samt att man får 
prova sig fram för 
vad som passar sitt 
barn bäst 
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”..det ska vara trevligt..vi 

bjuder på fika..brukar..gå 

runt och prata lite..” ”..få 

det lite trevligt i rummet.. 

såhär att man har lite lugnt 

omkring sig..” 

Att skapa en 

trivsam miljö för 

föräldrar genom att 

får lite lugnt 

omkring vilket 

möjliggör till samtal 

Att agera som ledare Att hantera 
komplexa 
situationer 
med föräldrar 

” Det är ju min roll också, 

att få, ja både att ge ordet 

till dom som är lite tystare 

och även kunna dämpa 

dom som pratar 

mycket..min roll är att styra 

upp det hela..utmaning att 

tysta de som pratar väldigt 

väldigt mycket..” 

Att rollen som 

ledare är att styra 

upp genom att ge 

ordet till de som är 

tysta i en grupp och 

kunna dämpa de 

som pratar mycket 

 

”..jag vart ju lite inkastad i 

det från början…fick en 

snabb genomgång sen var 

det bara att köra igång..så 

första gången vart ju inte 

jättebra..dels var man 

osäker själv och osäker att 

ha en grupp..” 

Att det inte blir bra 

om man blir 

inkastad och får en 

snabb genomgång 

då detta skapar 

osäkerhet 

Att möta och hantera 
olika 
gruppkonstellationer 

”..när man får första barnet 

så är det då mycket fokus 

på..och sen när man får 

flera barn så blir det så 

mycket fokus 

på..syskonrelationerna..det 

förstår ju inte dom här 

förstagångsföräldrarna..kan 

tycka det är lite svårt att få 

ihop dom..”  

Att fokus för 

förstagångsföräldrar 

är på det enskilda 

barnet medan 

flergångsföräldrar 

fokuserar på 

syskonrelationen 

vilket kan vara svårt 

för BHV-

sjuksköterskor att 

hantera i grupp 

” Att det är dom här som 

verkligen är framåt och tar 

för sig..som 

kan..välutbildade..fast dom, 

samtidigt så mår ju många 

utav som mammorna..är 

det ju ganska tufft att bli 

förälder..så dom kan jag 

ändå uppleva att dom mår 

väldigt bra av att va i 

grupp..” ”..Dom vill ju 

liksom lära sig saker. 

Samtidigt som dom är 

väldigt pålästa själva..” 

”..de som kommer på 

föräldragrupper är ofta om 

sig och kring sig..det är 

Att det känns som 
att det ofta är 
välutbildade och 
pålästa mammor 
som kommer för att 
nätverka och de 
som kanske 
behöver det allra 
mest oftast inte är 
där dock upplevs 
det som att 
välutbildade mår 
bra av grupper då 
föräldraskapet kan 
vara tufft  

Att möta enskilda 
föräldrar i gruppen 
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alltså insatta föräldrar som 

vill veta mer ehm..och som 

behöver nätverka 

litegrann..de som kanske 

behöver allra mest är oftast 

inte där” 

...Då kan man liksom se 

andra 

saker..anknytningen..hur 

föräldrarna är..hur dom är 

med sitt barn..Hur dom 

håller barnet..hur dom 

pratar med barnet... ibland 

så funkar det ju inte 

riktigt..dom har lite 

svårt..blir jättestressade 

själva..ibland har man inte 

sett det här inne på 

rummet..då får man 

försöka snappa upp det 

man ser och sen..pratar om 

det..när man träffas 

själva.”..men det där såg 

jag inte riktigt i början..var 

ovan själv..” 

Att grupptillfället 

kan ge möjlighet att 

se samspel mellan 

förälder och barn 

på ett annat vis och 

möjliggör att fånga 

upp föräldrar som 

inte mår bra vilket 

kan mötas på det 

individuella besöket 
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BILAGA E. ARTIKELMATRIS 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Barimani, M., Vikström, A., 
Rosander, M., Forslund 
Frykedal, K., & Berlin, A. (2017). 
Facilitating and inhibiting factors 
in transition to parenthood - 
ways in which health 
professionals can support 
parents. Scandinavian Journal 
Of Caring Sciences, 31(3), 537-
546. doi:10.1111/scs.12367 

Syftet är att upptäcka, 
beskriva och förstå 
övergångsbestämmelser 
som föräldrar uppfattar 
som underlättar och 
hämmar övergången till 
föräldraskapet och 
använda den kunskapen 
för att utveckla 
rekommendationer för 
professionella insatser 
som stödjer och 
underlättar övergången 
till föräldraskapet. 

Deduktivt kvalitativt 
tillvägagångssätt.  
 
Sekundäranalys av data 
insamlat från två 
studier.  
 
Studie ett genomförde 
semistrukturerade 
 intervjuer med 26 
föräldra, 16 individuellt 
och fem i par.  
 
Studie två genomfördes 
sju fokusgrupper med 
34 föräldrar i Sverige.  
 
Analyseras med Meleis-
övergångsteori. 
 
 
 
  

Faktorer som 
underlättade 
övergången till 
föräldraskapet:  
 

Uppfatta föräldraskap 
som en normal del av 
livet; njuter av barnets 
tillväxt; vara beredd 
och ha kunskap; 
Uppleva socialt stöd; få 
professionellt stöd och 
tar emot information 
om resurser inom 
vården; delta i 
välfungerande 
föräldrautbildningsgru
pper och höra 
yrkesverksamma 
kommentera 
könsskillnader som 
komplementära. 
 
Dessa faktorer 
inhiberade övergången 
till föräldraskapet: 
orealistiska 
förväntningar; känsla 
av stress och förlust av 
kontroll; uppleva krav 
på amning och brist på 
sömn; Stå inför en 
dömande attityder om 
amning och vara 
oförberedd för 
verkligheten; sakna 
information om 
verkligheten; sakna 
professionellt stöd och 
information saknar 
vårdresurser; delta i 
föräldrautbildningsgru
pper som inte 
fungerade optimalt och 
höra yrkesverksamma 
prata om 
könsskillnader på ett 
problematiskt sätt. 
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Berlin, A., Törnkvist, L. & 
Barimani, M. (2016). 
Content and Presentation of 
Content in Parental Education 
Groups in Sweden. The Journal 
of Perinatal Education, 25(2), 
87–96, 
http://dx.doi.org//10.1891/1058
-1243.25.2.87 

Syftet är att undersöka 
föräldrars erfarenheter 
av föräldragrupper vid 
förlossnings- och 
barnhälsovården 

Studien använde en 
kvalitativ, beskrivande, 
retrospektiv 
design.  
 
Urval var 26 föräldrar 
från 6 städer i Sverige. 
 
Datainsamling 
genomfördes genom 25 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analyserades med tre 
 innehållsanalyser. 

Föräldrar uttryckte 
både tillfredsställelse 
och missnöje med 
innehållet, 
presentationen 
av innehåll och 
ledarens roll. De 
rapporterade att social 
kontakt med andra 
föräldrar var viktigt.  
 
Vid utformning av 
framtida 
föräldragrupper är det 
viktigt att överväga att 
expandera ämnen som 
är relevanta för 
föräldrar och 
gruppaktiviteter 
eftersom den här 
strukturen anses 
tillhandahålla stöd till 
föräldrarna. 
 
 
 
 
 
 
  

Bryanton, J., Beck , CT. & 
Montelpare,  W. (2013).  
Postnatal parental education for 
optimizing infant general health 
and parent-infant relationships. 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 11, 1-90. 
doi: 
10.1002/14651858.CD004068.p
ub4 
  

Syftet var att bedöma 
effekterna av 
strukturerad postnatal 
utbildning som getts till 
en individ eller grupp i 
relation med barns 
allmänna hälsa eller 
vård samt föräldra/barn 
relationen 

Systematisk review.  
 
Slumpmässiga 
kontrollerade studier 
inkluderades av två 
granskningsförfattare. 
Studierna skulle 
innehålla strukturerad 
postnatal utbildning 
individuellt/grupp inom 
de första två månaderna 
efter födseln relaterad 
till hälsa eller vården av 
ett spädbarn eller 
föräldrabarnsrelationer.  
 
15 av 27 studier med 
2922 mödrar och 388 
fäder rapporterade 
användbara och ha 
information av intresse. 
 
Kvalitetssäkring och 
analysering av data 
genomfördes med hjälp 
av Cochrane Handbook 
for Systematic Reviews 
of Intervention och 
diskussion mellan 
granskningsförfattarna.  

 
 
 
  

Fördelar med 
utbildningsprogram för 
deltagare och deras 
nyfödda förblir oklara.  
 
Utbildning om barns 
beteende ökar 
potentiellt mammas 
kunskap. Utbildning 
om sömn resulterade i 
mer spädbarnssömn 
per dygn vid sex 
veckors ålder.  
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Buckley, C. K., & Schoppe-
Sullivan, S. J. (2010). Father 
Involvement and Coparenting 
Behavior: Parents’ 
Nontraditional Beliefs and 
Family Earner Status as 
Moderators. Personal 
Relationships, 17(3), 413–431. 
http://doi.org/10.1111/j.1475-
6811.2010.01287.x  

Syftet med studien var 
att undersöka 
relationen mellan fäders 
engagemang i omsorg, 
lek och att dela på 
föräldraskapet.   

Kvantitativ. 
Beskrivande.  
 
Urval till studien var 80 
familjer i USA. 
Datainsamling via 
enkäter enskilt för 
mammor/pappor.  Två 
veckor efter enkäten 
genomfördes 10 min 
videoinspelning med 
varje familjen där de 
skulle utföra en uppgift 
tillsammans.  
 
Analysen bestod först av 
att undersöka relationer 
mellan olika variabler 
och därefter hierarkisk 
regressionsanalys.    

När föräldrar hade mer 
otraditionella 
övertygelser om pappor 
var pappor mer 
involverade i barnets 
omsorg men dock inte i 
leken. 

Cabrera, N. J., Fagan, J., & 
Farrie, D. (2008). Explaining the 
long reach of fathers’ prenatal 
involvement on later paternal 
engagement. Journal of 
Marriage and the Family, 70(5), 
1094. 
http://doi.org/10.1111/j.1741-
3737.2008.00551.x 
 

  

I den här studien 
undersöktes sambandet 
mellan ogifta fäders 
prenatala engagemang 
och fäders engagemang 
senare i barnets liv. 

Cohort studie  
 
Urval var 3 712 ogifta 
par och 1 186 gifta par i 
USA. 
Datainsamling gjordes 
via strukturerade 
intervjuer med både 
fäder och mödrar.  
Dessa genomfördes efter 
födseln och när barnet 
var ett, tre och fem år. 
 
Data analyserades 
genom att 
svarsalternativ från 
intervjuerna blev 
variabler och dessa 
undersöktes i relation 
till varandra. Hierarkisk 
regressionsanalys. 

Resultatet visade att 
fäders prenatala 
engagemang är 
signifikant och positivt 
förknippat med fäders 
engagemang när barnet 
är mellan 1 och 3. 
Denna förening 
förklarade delvis av 
fäders övergångar från 
arbetslöshet till 
sysselsättning och i 
högre grad av fädernas 
övergångar från att inte 
vara sammanboende 
till att vara 
sammanboende med 
barnets mor. 
 

Douglas, T., Redley, B., & 
Ottmann, G. (2017). The need to 
know: The information needs of 
parents of infants with an 
intellectual disability-a 
qualitative study. Journal Of 
Advanced Nursing, 73(11), 2600-
2608. doi:10.1111/jan.13321 

Syftet med studien var 
att utforska 
informationsbehov hos 
föräldrar till spädbarn 
med en intellektuell 
funktionsnedsättning 
under det första året av 
livet 

En kvalitativ 
beskrivande metodik 
användes för studien. 
 
Urval var föräldrar till 11 
barn med intellektuella 
funktionshinder i 
Australien. 
Datainsamling 
genomfördes via 
intervjuer. 
 
Data analyserades med 
hjälp av beskrivande 
tematisk analys. 

Föräldrar upplevde 
utmaningar med att få 
tillgång till 
kvalitetsinformation 
under det första året av 
deras barns liv. 
Föräldrarna krävde 
stegvis information för 
att bygga en stark 
kunskapsbas för att 
underlätta optimal 
vård för sina barn.  
Tre typer av kunskaper 
identifierades som 
avgörande för 
föräldrarna: kunskap 
om barnets tillstånd; 
barnets specifika behov 
och  tillgängliga stöd 
och tjänster. Hälso- 
och sjukvårdspersonal 
var den viktigaste 
resursen för att komma 
åt denna information. 
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Eronen, R., Pincombe, J., & 
Calabretto, H. (2010). The role of 
child health nurses in supporting 
parents of young infants. 
Collegian, 17(3), 131-141. 
doi:10.1016/j.colegn.2010.04.001 

Syftet med denna studie 
var att bestämma 
huruvida det var någon 
förändring i 
föräldrarnas synpunkter 
av barnsjuksköterskans 
stöd under åtta 
månadersperioden, 
då förändringarna hade 
genomförts. Syftet var 
även att utforska vilka 
aspekter av vård som 
var viktigast för 
föräldrar.  

Icke experimentell 
studie. Kvantitativ.  
 

 
Två undersökningar 
genomfördes vid åtta 
månaders 
intervall(2006 och 
2007).Urvalet valdes 
strategiskt genom att 
rekrytera 413 föräldrar 
till spädbarn yngre än 12 
månader från 
barnavårdscentraler. 
Datainsamlingen 
genomfördes via 
enkäter. 
 
Studien och analyseras 
med hjälp av 
beskrivande och 
inferentiell statistik, 
faktoranalys och linjär 
regression.  

Resultaten visade att 
majoriteten av 
föräldrarna hade 
värderat det 
professionella 
stöd från 
Barnhälsovården, men 
det var ingen 
signifikant skillnad 
mellan de två 
undersökningar i 
föräldrarnas syn på 
övergripande stöd de 
fått.  
 
Även om föräldrarna 
rapporterade 
förbättring av 
tillgänglighet och 
tillgänglighet av 
tjänster hade ingen 
förbättring skett i 
de aspekter av vård 
som är viktigast för 
dem. Dessa var respekt 
som förälder, får 
bekräftas och få stöd i 
att göra  egna val vad 
det gäller barnets 
omsorg.  

Forslund Frykedal, K., & 
Rosander, M. (2015). The role as 
moderator and mediator in 
parent education groups – a 
leadership and teaching 
approach model from a parent 
perspective. Journal of Clinical 
Nursing, 24(13-14), 1966-
1974.doi: 10.1111/jocn.12856 
 

Syftet är att undersöka 
det didaktiska och 
sociala ledarskapet i 
föräldragrupper baserat 
på ett 
föräldraperspektiv och 
att förstå föräldrarnas 
erfarenheter av 
ledarrollerna i dessa 
grupper. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
 

Studien hade ett 
målinriktat urval då 
deltagarna skulle ha 
erfarenhet av 
deltagande grupp. 25 
föräldrar deltog, 20 var 
födda i Sverige och fem 
hade annan etnicitet. 
Hälften var från en 
storstad och hälften från 
en mindre stad. 
Datainsamling 
genomfördes genom  21 
halvstrukturerade 
intervjuer. 17 enskilda 
intervjuer och fyra 
parintervjuer. 
 
Data analyserades i tre 
steg. först via tematisk 
analys med två steg, 
sedan fördjupande 
jämförande analys av 
olika teman. 

Sjuksköterskornas 
handlingar och 
valmöjligheter som 
ledare för 
föräldragrupper har en 
inverkan på hur 
deltagarna uppfattar 
och tar in gruppens 
innehåll och syfte och 
om de uppfattar det 
som meningsfullt.  
 
Att få stöd i att 
reflektera över sin roll 
som ledare i detta 
sammanhang kan bidra 
till att skapa en 
lärmiljö där deltagarna 
kan bli engagerade i 
verksamheten och 
stärkas av 
erfarenheten. 
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Fägerskiöld, A.(2008). A change 
in life as experienced by first-
time fathers.  
Scandianvian. Journal of Caring 
Sciences, 22(1). doi: 
10.1111/j.1471-
6712.2007.00585.x.  

Syftet med denna studie 
var att utforska första 
gången fädernas 
erfarenheter under 
deras barns tidiga 
spädbarn.  

Grounded theory och 
konstant jämförande 
metod användes och 20 
fäder i åldern 20-48 
deltog i intervjuer. 

"Ändra livet" uppstod 
som kärnkategori som 
består av kategorierna: 
att bli en pappa som 
växlar mellan arbete 
och hem, byter 
förhållande till partner 
och utvecklar 
förhållande till sitt 
barn. 

Fägerskiöld, A., Timpka, T., & 
Ek, A.C. (2003). The wiew of the 
child helath nurse among 
mothers. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 17, 160-168. 
https://doi.org/10.1046/j.1471-
6712.2003.00106.x  

Syftet med denna 
undersökande studie 
var att undersöka 
mammas erfarenheter 
av deras möten med 
barnhälsovårds-
sjuksköterskor 

En tvärsnittsdesign 
användes för studien, 
baserat på data från 140 
mödrar samlade av den 
kritiska 
incidenttekniken. 
Analysen åstadkoms 
genom en tematisk 
innehållsanalys med 
användning av induktiv 
resonemang i tre steg.  

Centrala faktorn i 
mötet mellan mor och 
sjuksköterska är att de 
kan dela moderskapets 
rike, vilket betyder att 
sjuksköterskan är 
öppen och villig att 
dela med sig av alla 
typer av känslor, 
erfarenheter och 
attitydde. På grundval 
av denna grund är 
andra viktiga faktorer 
tillhandahållandet av 
sunda råd och 
praktiska ingrepp, och 
att sjuksköterskan är 
lugnande och 
tillgänglig. Majoriteten 
av de deltagande 
mammorna hade 
upplevt sjuksköterskor 
som hade givit dem 
värdefullt stöd under 
besvärliga incidenter. 
Det fanns dock också 
flera missnöjda 
mammor som hade 
förväntat sig stöd, men 
trodde att de fick 
förolämpande 
behandling istället. 

Guest, M.E. & Keatinge, D. R. 
(2009). The Value of New Parent 
Groups in Child and Family 
Health Nursing. 
The Journal of Perinatal 
Education,18(3), 12-22. doi: 
10.1624/105812409X461180  

Syftet med föreliggande 
studie var att: 
- bedöma inverkan av 
deltagande i en ny 
förälder grupp på 
mödrarna själva 
- utvärdera mammas 
syn på effekterna av 
deltagande i den nya 
gruppen  
-  informera innehållet 
och processerna för 
genomförandet av nya 
föräldragrupper i barn- 
och familjehälsan, 
baserad på 
informationen från 
deltagarna 
 
 
  

Kvalitativa 
forskningsstudie 
använde en fallstudie 
tillvägagångssätt för att 
undersöka och beskriva 
effekterna av nya 
föräldragrupper 
med mödrar och 
mammas interaktioner 
med sin bebis.   

Viktiga fynd visade det 
deltagande i en grupp 
skapade en möjlighet, 
det övergripande 
temat, för både mödrar 
och spädbarn. 
Nya föräldragrupper 
verkar vara lika viktiga 
som andra 
sjukvårdstjänster till 
barn och föräldrar och 
tjäna ett annat syfte än 
besök på plats  eller 
hembesök. 
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Hallberg, Beckman, & 
Håkansson. (2010). Many fathers 
visit the child health care centre, 
but few take part in parents' 
groups. Journal of Child Health 
Care : For Professionals 
Working with Children in the 
Hospital and Community, 14(3), 
296-
303.doi.org/10.1177/1367493510
373755  

Syfte är att presentera 
fädernas erfarenheter av 
barnhälsovård, både 
deras personliga 
kontakter med 
barnhälsovården och 
deras deltagande 
i föräldrars grupper 

Kvantitativ design. I 
studien genomfördes 
genom ett frågeformulär 
per telefon med 237 
fäder till små barn med 
hjälp av ett strukturerat 
frågeformulär. 
Sammanställdes i SPSS.  

En gemensam funktion 
i hela var faderns 
positiva uppfattning 
om barnhälsocentret 
och dess aktiviteter, 
med så många som 77 
procent betygsätta det 
som mycket bra eller 
bra. Sjutiofyra fäder 
(28%) hade deltagit i 
en föräldrars grupp, 
och här var det en 
positiv förening att 
vara en förstafader och 
veta om barnets 
födelsevikt och 
vaccinationer.Det var 
viktigt för dem att 
känna sig välkomna 
och att få svar på 
frågorna de hade. 
Dessa fäder kände att 
personalen lyssnade 
och att de kunde fråga 
om någonting 
och få svar på de flesta 
saker. Möjligheten att 
ringa och få ett snabbt 
svar var 
också viktigt.   

Hjälmhult, E., Glavin, K., 
Økland, T., & Tveiten, S. (2014). 
Parental groups during the 
child's first year: An interview 
study of parents' experiences. 
Journal of Clinical Nursing., 
23(19-20), 2980-2989. 
 doi.org/10.1111/jocn.12528 
 
 
 
  

Syftet var att belysa vad 
som var viktigt för 
föräldrar i 
föräldragrupper på 
barnavårdscentraler  

Grounded theory med 
en generativ och 
komparativ strategi. 
Data samlades in genom 
sju fokusgrupper och två 
enskilda intervjuer med 
föräldrar till barn i 
åldrarna 8 – 15 
månader.  

Dataanalys började med 
öppen kodning, att 
använda en jämförelse 
av incidenter genom att 
utforska likheter och 
skillnader enligt Glaser 
(1978, 1998). 

Föräldrarna var mest 
oroade över hur man 
ansluter sig till 
gruppen utan ansvar 
och hur man skaffar 
relevant 
hälsoinformation. De 
hanterade detta genom 
'mång-positionering', 
som omfattar 
strategier: (1) öva 
ovillkorlig öppenhet, 
(2) försöka tillhöra, (3) 
vänta på initiativ och 
(4) förvänta sig 
balanserad hälso-
information. 
Användningen av dessa 
strategier förklarar hur 
de löst sina 
utmaningar. 

Kurth, E., Krähenbühl, K., 
Eicher, M., Rodmann, S., Fölmli, 
L., Conzelmann, C., & Zemp, E. 
(2016). Safe start at home: what 
parents of newborns need after 
early discharge from hospital - a 
focus group study. BMC Health 
Services Research, 16(1), 1-14. 
doi:10.1186/s12913-016-1300-2  

Denna undersökning 
syftade till 
undersöka nya 
föräldrars erfarenheter 
och granska sina 
synpunkter på vård 
efter tidig utskrivning 
från sjukhus  

En kvalitativ 
forskningsdesign för att 
förstå 
nya föräldrars erfarenheter 
och förväntningar 
Sex 
fokusgruppdiskussioner 
med nya föräldrar (n = 24) 
genomfördes. Ett 
stratifierat 
provtagningssystem 
av tyska och turkiska 
talande grupper var 
anställda. 

Efter urladdning 
rapporterade mödrar 
att de kände sig fysiskt 
stressade vid 
återhämtning från 
födseln och 
initiera amning. De 
kombinerade kraven 
hos barn och 
vårdbehov resulterade i 
ett betydande behov 
för praktiskt och 
medicinskt stöd.  
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Lefèvre, Å., Lundqvist, P., 
Drevenhorn, E., & Hallström, I. 
(2016). Parents’ experiences of 
parental groups in Swedish child 
health-care. Journal Of Child 
Health Care, 20(1), 46-54. 
doi:10.1177/1367493514544344 

Syftet med denna studie 
var att 
beskriva föräldrars 
erfarenheter av att delta 
i dessa föräldragrupper.   

Kvantitativ design. 143 
föräldrar från 27 
barnhälsovårdscentraler 
i ett svenskt land 
svarade på ett online 
frågeformulär.  
Beskrivande och 
jämförande statistiska 
analyser utfördes med 
IBM Statistical Package 
for 
Social Sciences version 
20.0. Mann-Whitney U 
och Fishers exakta tester 
användes för att jämföra 
olika variabler.   

En majoritet av 
föräldrarna fann att 
föräldragrupperna var 
meningsfulla 
och mer än 60% 
träffade någon i 
gruppen som de 
socialiserade med 
utanför 
möten. Föräldrar ville 
ha ett större fokus på 
barnrelaterad 
samhällsinformation, 
existentiell 
frågor, relationer och 
föräldraskap i 
allmänhet. 
Gruppledarskap verkar 
vara av betydelse 
hur föräldrar i en 
grupp ansluter och 
huruvida föräldrarollen 
påverkas. Att göra 
CHC-sjuksköterskor 
mer medveten om de 
ämnen som 
föräldrarnas önskan 
kan hjälpa dem att 
möta föräldrarnas 
behov. Utbildning och 
träning 
i gruppdynamik och 
gruppledarskap kan 
vara av värde för att 
ytterligare förbättra 
högkvalitativ 
service CHC-
sjuksköterskor 
erbjuder redan 
föräldrar. 

Lipman, E., Kenny, M., Jack, S., 
Cameron, R., Secord, M., & 
Byrne, C. (2010). Understanding 
how education/support groups 
help lone mothers. Bmc Public 
Health, 10(4). 1-9.  doi: 
10.1186/1471-2458-10-4   

Syftet med detta 
dokument är att 
beskriva ett testgrupp 
av åtta mammor som 
deltar i utbildningen / 
stödet 
grupper, i ett försök 
för att förstå effekterna 
av gruppmedverkan 
på mammas 
välbefinnande inklusive 
socialt stöd och 
självkänsla, 
föräldraskap och 
föräldraskapet 
för dessa mödrar 

En RCT där 8 mammor 
deltar. Kvalitativa 
studien med 
individuella intervjuer 
där mödrar intervjuades 
om sig 
själva och deras 
relationer med sina barn 
före och efter stöd i 
föräldragrupp. 
Innehållsanalys 
användes för att koda 
och tolka data. 
Kvantitativa data 
samlade i RCT 
användes för att 
beskriva dessa 
mammor.  

Mödrar som deltog 
upplevde svårigheter, 
inklusive finansiella 
och humörproblem. 
Dessa mödrar 
rapporterade att de 
hade delat erfarenheter 
innan de deltog i 
gruppen 
av social isolering, 
stigma, en känsla av 
misslyckande, dåliga 
relationer med sina 
barn och svårigheter 
med ekonomisk 
förvaltning. Efter 
gruppen identifierade 
mödrar förbättrad 
självkänsla, stöd från 
andra mammor, 
förbättrad 
föräldraskap och 
förbättrad 
kommunikation med 
sina barn som resultat 
av gruppmedverkan. 
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Nolan, M. L., Mason, V., Snow, 
S.,  Messenger, W., Catling, J. & 
Upton, P. (2012). Making Friends 
at Antenatal Classes: A 
Qualitative Exploration of 
Friendship Across the Transition 
to Motherhood. The Journal of 
Perinatal Education, 20(3),178-
185.  
doi:10.1891/1058-1243.21.3.178  

Denna studie 
undersökte hur vänskap 
som gjordes vid 
föräldragrupper bevarar 
nya mammors 
välbefinnande, 
postnatalt. 

Kvalitativ pilotstudie. 
Åtta kvinnor som 
medverkat i 
föräldragrupp 
intervjuade efter deras 
första barns födelse. 
Transskriptioner 
analyserades med 
användning av en 
konstant jämförelse 
metod 

Resultat tyder på att 
vänskap som görs vid 
föräldragrupp inte bara 
är unikt men också ett 
stöd för kvinnors 
mentala hälsa och öka 
självförmågan eftersom 
kvinnorna ger och blir 
säkra på att  deras barn 
utvecklas normalt. 
Sådana vänskap kan 
minska krav på 
överdriven social och 
hälsovårdstjänster. 

Sherriff, N., & Hall, V. (2011). 
Engaging and supporting fathers 
to promote breastfeeding: a new 
role for Health Visitors?. 
Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 25(3), 467-475. 
doi:10.1111/j.1471-
6712.2010.00850.x 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Syftet är att genomföra 
en initial pilotprövning 
av fädernas syn på 
amning för att ge 
insikter om möjliga 
ingrepp som kan bidra 
till ökad antal exklusiva 
amning. 

Kvalitativ Åtta 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med fäder. Intervjuer 
registrerades digitalt, 
transkriberades och 
analyserades med hjälp 
av ett ramverk. 

Data avslöjar att fäder 
är intresserade av 
amning och vill vara 
involverade i större 
omfattning för och stöd 
till amning. Faderns 
rapportering som 
kräver mer relevant 
och tillgänglig 
information om 
fördelarna med amning 
samt detaljer om några 
av de praktiska 
frågorna som 
involverar insamling av 
deras partners amning. 
Även om vår studie är 
begränsad i sin 
omfattning och mer 
forskning behövs, visar 
våra data att fäderna 
potentiellt är en sak 
som saknas när det 
gäller amningsstöd. 

Trivette C. M., Dunst C. J., & 
Hamby D. W. (2010). Influences 
of family-systems intervention 
practices on parent-child 
interactions and child 
development. Topics in Early 
Childhood Special Education, 
30(1), 3–19. doi: 
10.1177/0271121410364250 
  

I vilken utsträckning 
inflytandena av 
familjesystemsintervent
ioner kan ses till 
variationer i föräldra-
barns interaktioner och 
barnutveckling 
undersöktes 

Åtta studier ingick i 
meta-analysen. 
Deltagarna var 910 
spädbarn, småbarn och 
förskolor med och utan 
utvecklingsförseningar 
eller 
funktionshinder och 
deras föräldrar eller 
andra primära 
vårdgivare som är 
inblandade i olika typer 
av hjälpprogram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultaten visade att 
kapacitetsuppbyggande 
hjälp-givande och 
familjepensionsinterve
ntion har haft direkta 
effekter på både 
föräldrars 
självförtoende och 
välbefinnande och 
indirekta effekter på 
föräldra-barns relation 
och barnutveckling  
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Zvara, B. J., Schoppe-Sullivan, S. 
J., & Dush, C. M. K. (2013). 
Fathers’ Involvement in Child 
Health Care: Associations with 
Prenatal Involvement, Parents’ 
Beliefs, and Maternal 
Gatekeeping. Family Relations, 
62(4), 649–661. 
http://doi.org/10.1111/fare.1202
3  

Syftet var att undersöka 
associationer mellan 
prenatalt engagemang, 
syn på könsroller och 
mödrars grindvakts 
beteende och nya fäders 
engagemang i barns 
hälsovård 

Urval var 182 föräldrar 
som antingen var gifta 
eller sambo. Mödrar och 
fäder genomgick 
enskilda intervjuer 
under tredje trimestern, 
när barnet var 3, 6 och 9 
månader. Under den 
tredje trimestern samt 
när barnet var 3 samt 9 
månader filmades paren 
tillsammans med 
barnet. 
Hierarkisk 
regressionsanalys 
användes för att 
undersöka föreningar 
mellan prenatal 
inblandning, 
föräldrarnas övertygelse 
och mammors 
grindvaktsbeteende och 
fäders engagemang i 
omsorg av barnet och 
uppfattningar om 
inflytande i beslut 
gällande barnet.  

Resultaten visar att 
prenatala fäders 
involvering var 
förknippade med både 
fäders direkta 
engagemang i barnets 
hälsa och fädernas 
uppfattningar av deras 
inflytande i beslut 
gällande barnet. Fäder 
visade också ett större 
engagemang i barnets 
hälsa när mammor 
hade mer otraditionella 
övertygelser om 
könsroller. När 
mödrarna var mer 
uppmuntrande till 
fädernas engagemang i 
barnomsorgen, kände 
fäderna mer inflytande 
i beslutsfattandet kring 
barnet. När mammor 
hade ett större 
grindvaktsbeteende 
och fäder hade en mer 
traditionell syn på 
könsroller bidrog det 
till att fäder ansåg att 
de hade ett mindre 
inflytande på 
beslutsfattandet 
gällande barnets hälsa. 
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