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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie är att värdera och vidareutveckla Familjerådgivningens medverkan i 

föräldrautbildningen i Leksand. Studien omfattar intervjuer med 35 föräldrapar som deltagit i 

föräldrautbildningen. Samtliga intervjuade föräldrar hade vid intervjutillfället barn i åldrarna 1 

till 1 ½ år.  Materialet tolkades med hjälp av en kvalitativ innehålls analys. 

      

Resultatet visar att det är en stor samstämmighet beträffande föräldrarnas synpunkter, tankar 

och erfarenheter av föräldrautbildningen.  En majoritet av föräldrarna som deltog i 

undersökningen upplevde Familjerådgivningens medverkan i föräldrautbildningen som viktig 

och meningsfull. Flera föräldrar förmedlade via intervjuerna att utbildningen hade medfört en 

förbättrat parrelationen och utvecklat föräldraskap. 
 

De teman som Familjerådgivningen tog upp i samtalen handlade om Familjerådgivningens 

verksamhet, vikten av att vårda sin relation, tids prioritering, sexualitet och samliv, känslor 

och förväntningar. Resultatet av intervjuerna visade att föräldrarna önskade en fördjupad 

dialog inom tre olika teman. Kvinnorna ville ha mera information och samtal kring 

sexualiteten och hur den påverkas av barnafödandet. Männen önskade mer utrymme för 

samtal om skillnader mellan män och kvinnor. Det tredje viktiga ämnet var samtal om 

konfliktlösning. Studien visar att föräldrautbildningar borde ge mer utrymme för dessa 

områden, något som kommer att prövas i kommande utbildningsprogram. 
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BAKGRUND 
 
Varje föräldrapar är olika. Gemensamt för alla, är att när graviditeten är ett faktum och 

barnet fötts, så har någonting viktigt hänt som kommer att påverka livet på ett avgörande 

sätt. Barnens uppväxtförhållanden påverkas av föräldrarnas kompetens och förmåga att 

skapa en harmonisk och trygg miljö för barnen. I vårt samhälle finns på olika sätt 

möjligheter att ge föräldrar stöd till detta. (SOU 1997:161) 

 

Omfattande studier finns där man fokuserat på vad som händer i parrelationen i samband 

föräldraskapet och hur föräldraskapet upplevs av kvinnan och mannen och hur deras relation 

påverkas (Uddenberg 1976, Brudal 1985, Clulow 1992, Kihlbom m.fl. 1994, Cederholm 1996, 

Hwang 1999, Ahlborg 2002). 

 
Uddenberg (1976) tar i sin studie upp hur parrelationen påverkas inför föräldraskapet. 

Han menar att omställningen till föräldraskap kan innebära nya rollkonflikter och kris i 

förhållandet. Både mannen och kvinnan kan få stora svårigheter att förstå varandra. 

Omställningen börjar under graviditeten som en förberedelse inför föräldraskapet. Denna 

period kan betraktas som en mognadskris.  

 
Clulow (1992) pekar speciellt på två faser i familjens livscykel som kan påverka parrelationen 

så starkt att man kan använda ordet kris. Detta sker då familjen förändras från dyad till triad, 

dvs. när första barnet föds och förändringen när yngsta barnet flyttar hemifrån. I sin 

forskning betonar Clulow att parrelationen starkt påverkar individens förmåga att fungera 

som förälder i både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv, samt att tillfredställelsen i 

parrelationen tycks minska då paret blivit föräldrar. Föräldraskapet prövar parets förmåga att 

hantera likheter och olikheter, närhet och distans, och kan ses som en utmaning till 

utveckling, både som par och individ. 

 
Kihlbom m.fl. (1994) använder också begreppet mognadskris och anser att perioden som 

blivande och nybliven förälder innebär en mognadsfas i livet, speciellt för förstagångs 

föräldrarna. I projektet ”Uppgift förälder”, genomförde Kihlbom och kollegor en 

undersökning som omfattade 60 blivande förstagångs- och flerbarns föräldrar vid en 

mödravårdscentral. Syftet var att ge ökad kunskap om den psykologiska utvecklingen när 

man blir förälder, samt att undersöka behovet av psykologiskt stödjande och terapeutiska 

insatser. Perioden graviditet och nybliven förälder kan om mannen och kvinnan inte är 

psykologiskt förberedda, innebära en stor psykologisk påfrestning som kan påverka 
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parrelationen och föräldra- och barnrelationen. Att befinna sig i en mognadskris innebär 

också en möjlighet till bearbetning av tidigare traumatiska händelser, t.ex. låsningar i olyckliga 

mönster till de egna föräldrarna. Kihlbom och kollegor anser att denna period, graviditet – 

nybliven förälder, erbjuder möjligheter att med relativt enkla hjälpinsatser förebygga senare 

psykologiska och känslomässiga svårigheter. Deras studie visade att många kvinnor och män 

uppvisade betydande psykologiska svårigheter, män i ungefär samma grad som kvinnor. 

 

I utredningen strukturerades problematiska situationer upp i en teoretisk modell som man 

kallar ”De sju uppgifterna i att bli förälder”       

 
1. att utveckla föräldraidentiteten, ett nytt ”själv”. 

2. att utveckla relationen till egna föräldrar och syskon. 

3. att utveckla en ny relation till partnern. 

4. att utveckla en relation till barnet. 

5. att bemöta barns reaktion på att få ett syskon. 

6. att finna en balans mellan föräldraskap och andra engagemang och lojaliteter. 

7. att utvecklas från par till familj. 
 
Dessa uppgifter skall ses som ”utvecklingslinjer eller dimensioner för mognad och utveckling 

i den mognadskris som föräldraskapet innebär” (Kihlbom m.fl. s.26-27). I studien framkom 

att ungefär hälften av föräldrarna kunde anses ha genomgått en god mognadsutveckling, en 

fjärdedel av föräldrarna ansågs ha betydande kvarstående svårigheter. 

 
I en studie från Norge, Brudal (1985), intervjuades förstagångsföräldrar i Oslo under 

graviditeten, 6-8 veckor efter förlossning och när barnet var ett år. Brudal utgår från 

psykodynamisk teori där regression är ett av de centrala begreppen, och benämner liksom 

Uddenberg, graviditetsperioden, förlossningen och nyföddhetsperioden som en mognadskris. 

 

Hon menar att mannen och kvinnan i samband med denna period, genomgår en regressiv 

process, en tillfällig återgång till en tidigare utvecklingsnivå vilket ibland kan vara smärtsamt 

eller ångestfyllt. I psykodynamisk teori används begreppet ”regression i jagets tjänst”, vilket 

menas en återgång till en tidigare utvecklingsnivå, som kan ge en möjlighet till växt och 

mognad. Föräldrarnas regressiva process i samband med graviditet och förlossning, är en 

process som är bra för barnet eftersom den innebär en ökad öppenhet, känslighet och 

sårbarhet. Detta i sin tur kan innebära en möjlighet till mognad och växt. Destruktiva 

mönster kan ersättas med nya konstruktiva mönster. Tyvärr finns det också en risk för att 
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regressionen leder till känslor av otillräcklighet och hjälplöshet som i sin tur kan leda till 

neurotiska och psykotiska tillstånd. 

 
I Brudals intervjuer framkommer också att för en tredjedel av kvinnorna påverkades deras 

sexuella lust på ett negativt sätt av förlossningen. Knappt hälften av kvinnorna upplevde 

ingen skillnad, medan cirka 12 % upplevde att deras sexuella relation förbättrades. Några av 

kvinnorna uppgav att de var så känslomässigt inriktade på barnet, att allt intresse för mannen 

försvann. Många par hittade tillbaka till varandra efter en tid, mest beroende på att de började 

prata med varandra om problemet, för andra befästes problemet och innebar att det sexuella 

samlivet helt upphörde. 

 
Ahlborg (1997, 2002) beskriver i sina studier förstagångsföräldrars upplevelser av 

föräldraskapet och dess påverkan på parrelationen samt deras syn på föräldrautbildning. I den 

första studien intervjuades fem föräldrapar vid två tillfällen, när barnet var sex månader och 

18 månader. I andra studien intervjuades 20 föräldrapar då deras barn var cirka 9 månader. 

 

I resultatet framkommer att många föräldrar upplever en ambivalens i sitt föräldraskap, 

glädje, stolthet, gemenskap men också trötthet och frustration. Föräldraskapet upplevdes av 

alla som en mer eller mindre stor påfrestning på parrelationen. Enligt författaren visar 

studierna att kvalitén på kommunikationen i parrelationen verkade stå i relation till deras 

välbefinnande i spänningen mellan ”barnet i fokus” och ”den sexuella lusten”. För männen 

verkade spänningen vara mer påtaglig än för kvinnorna. För många kvinnor var det svårt att 

sätta sexualiteten i första rum, de värderade känslomässig och sensuell bekräftelse från 

mannen före sexuellt samliv. 

 
I intervjuerna med föräldrarna angående föräldrautbildning, framkom önskemål att 

utbildningen borde ge större utrymme för samtal kring föräldrarnas reaktioner efter barnets 

ankomst samt att få lära sig kommunicera bättre. 

 
FN:s general församling antog 1989 den så kallade Barnkonventionen, där ett antal 

rättigheter tas upp som bör finnas tillgängliga för alla barn i välden. Konventionsstaternas 

skyldighet att erbjuda stöd till barnens familjer poängteras. I barnkonventionens artikel 18 

beskrivs att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets fostran och utveckling och 

barnets bästa skall för föräldrarna komma i första rummet. 
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Barnombudsmannen (BO) uppmärksammade i rapporten ”Stress i barn och ungas vardag” 

(2003), att många barn och ungdomar lever under villkor som kan ge upphov till negativ 

stress och att den ökade psykiska ohälsan är ett tecken på att det finns stora brister i vårt sätt 

att möta barns och ungas behov och krav. Budskapet från Barnombudsmannen är att det 

ställs nya krav på samhället, alla barn ska bemötas med personlig respekt och få göra sig 

hörda i frågor som rör dem, samt att familjer bör få hjälp från samhället för att tillgodose 

dessa grundläggande rättigheter. 

 
Föräldrautbildning 

Behovet av föräldrautbildning diskuterades redan under 1960-talet inom landsting, 

kommuner och folkrörelser. Föräldrautbildningen sågs till en början som en möjlighet att 

förebygga barnmisshandel. I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26,27) är det synen på 

förskolebarnets utveckling i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som dominerar, detta 

synsätt har sin grund i Homburger- Erikson’s psykosociala utvecklingsteori och Piaget’s 

teori om barns kognitiva utveckling (Carlgren, 1999). Barnstugeutredningen ansåg att ett 

barns utveckling hängde samman med de uppväxtvillkor föräldrarna kunde erbjuda och 

att samhället har ett ansvar för att erbjuda alla barn goda uppväxtvillkor. 

 

Resultatet från Barnomsorgsgruppens utredning (SOU 1978:5) ledde till att Riksdagen 1979 

fattade beslut om en allmän föräldrautbildning som skulle omfatta graviditetstiden, perioden 

kring barnets födelse och första levnadsåret. Det främsta målet med en allmän 

föräldrautbildning var att medverka till att barn och barnfamiljer skulle få en bättre situation i 

samhället. 

 

Familjestödsutredningen (SOU 1981:25) rekommenderade åldersblandade grupper i 

förskolan, då de ansåg att en stor åldersskillnad i barngrupperna skulle öka interaktionen och 

lärandet mellan åldrarna och att detta skulle gynna barnens utveckling. Utredningen tog också 

upp allmän föräldrautbildning som ett viktigt ansvar för samhället för att förbättra barn och 

barnfamiljers situation. 

 
1979 tog Riksdagen ett beslut om en utbyggd föräldrautbildning riktad till alla föräldrar för 

tiden kring barnets födelse. Beslutet kom till efter en överenskommelse mellan regeringen 

och Landstingsförbundet. Överenskommelsen innebar att sjukvårdshuvudmännen år 1980, 

utan särskild ekonomisk ersättning skulle genomföra en allmän föräldrautbildning i 

anslutning till barnets födelse. 
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Under FN:s Familjeår 1994 initierade Socialdepartementet olika projekt via  arvsfondspengar, 

t.ex. var ”Förebyggande familjerådgivning”  ett av dem ( Eenfeldt 1998). 

 
Stora satsningar gjordes under 1980-talet och i början av 1990-talet inom utbildning och 

fortbildning för att öka kompetensen och intresset för föräldrautbildning bland de anställda 

inom mödra- och barnhälsovården. Socialutskottet uttalade i sitt betänkande, Barnomsorg 

med mera, (1990/91:SOU2) att det förutom att föräldrautbildning erbjuds till föräldrar under 

barnets första år, så bör förutsättningar skapas för att erbjuda föräldrautbildning även efter 

spädbarnstiden (Bremberg, 2004). 

 
Regeringen gav den 6 mars 1997 socialdepartementet i uppdrag att föreslå hur stödet till 

föräldrar i form av föräldrautbildning och andra verksamheter för föräldrar med barn i 

förskoleåldern och skolåldern, kan utvecklas och stimuleras. Socialdepartementets utredning 

utmynnade i en mängd förslag för ökat stöd i föräldraskapet. Förslagen delas in i följande 

områden; Ekonomiskt stöd generellt och riktat, t.ex. föräldraförsäkring, barnbidrag, 

bostadsbidrag, utbildning, generellt t.ex. föräldrautbildning inom MHV och BHV, 

studiecirklar om föräldraskapet osv; Riktade insatser dvs. en mer individuellt utformad 

information om t.ex. risker med alkohol, tobak, barn med funktionshinder; Annat stöd , i 

annat stöd ingår socialt, psykologiskt, juridiskt, tekniskt och medicinskt stöd osv. i mötet 

mellan föräldrar och personal på förskolan, mödra- och barnhälsovården. Det riktade stödet 

kan vara stöd till föräldrar med speciella behov t.ex. genom kontakt med psykolog, Individ 

och familjeomsorgen, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Familjerådgivningen. 

(SOU 1997:161). 

 
Målen för stödet i föräldraskapet är: 
 
att ge en stödjande miljö som bidrar till att lyfta fram föräldrarna som en resurs och ta till 
vara deras kompetens. 
 
*   att främja kunskap och trygghet hos föräldrarna. 
 
*   att öka kontakten mellan föräldrarna. 
 
*   att underlätta föräldraskapet. 
 
*   att garantera föräldrar stöd i deras föräldraskap. 
 
*   att göra stödet tillgängligt för alla. 
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Medlen för föräldrastöd är: 
 

*   Föräldrars grupper och nätverk. 

*   Utbildning och fortbildning av personal. 

*   Utbildning av föräldrar och personal till gruppledare. 

*   Information, råd och stöd. 

*   Material som finns tillgängligt för föräldrar och personal. 
 
          

 
Föräldraproblem efter barnets födelse 
 
Inom familjerådgivningen har det länge funnits en medvetenhet om att perioden då familjen 

föds, då två blir tre, är en mycket omvälvande och sårbar period i parrelationen.  SCB:s 

statistik (Välfärdsbullentinen 1999, 2001) visar att redan vid förlossningen har cirka 10% av 

föräldrarna gått skilda vägar och under de följande åren separerar cirka 3-4% av paren. I 

SCB:s undersökningar framkommer att vissa faktorer ökar risken för separation. Störst risk 

för separation verkar finnas då de nyblivna föräldrarna är sambor, om mamman är mycket 

ung och mannens inkomst låg och om föräldrarna nyligen flyttat ihop. En ökad risk finns 

också då yngsta barnet är 2-4 år och när familjen är ombildad. (Barnfamiljer 1997, Om 

familjesammansättning och separationer. SCB 1999) 

 
Leksands modellen 
 
Många av de föräldrapar som tar kontakt med Familjerådgivningen under eller efter 

småbarnsperioden, berättar att de började ”tappa” varandra i samband med att de fick sitt 

första barn. Familjerådgivningen i Leksand arbetar med samtalsbehandling som fokuserar på 

relationer mellan i första hand vuxna i par eller familjeförhållanden. Vid sidan av 

behandlingsarbetet bedriver Familjerådgivningen också utåtriktat arbete i form av 

information om Familjerådgivningen och undervisning i samlevnadsfrågor. Sedan 1996 deltar 

familjerådgivningen i de föräldrautbildningar som anordnas av Barnhälsovården och 

Mödrahälsovården i Leksand. Familjerådgivningens medverkan är att betrakta som ett 

generellt stöd i föräldraskapet och i parrelationen. Förutom Familjerådgivningen deltar också 

Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorgen, Folktandvården, Studieförbund och 

kyrkan. 
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I Leksand deltar Familjerådgivningen vid två tillfällen under den föräldrautbildning som 

erbjuds alla förstagångsföräldrar. Familjerådgivaren träffar föräldrarna före förlossningen och 

då barnet är cirka 7 månader. 

 

Familjerådgivaren informerar och samtalar med föräldrarna omkring följande teman: 

 

A   Familjerådgivningens verksamhet. 

B   Två blir tre, hur kan relationen man – kvinna påverkas av föräldraskapet ? Hur kan 

      relationen till släkt och vänner påverkas ? 

C   Hur blir det med Tiden ? Mer tid för mig, vi två ,familjen. 

     Vårda relationen, varför ? hur ? 

      Manligt – kvinnligt. 

D   Sexualitet, samliv. 

E    Känslor efter förlossningen. 

F    Förväntningar inför och efter förlossningen, på mig själv och på min partner. 

 

Det första informations- och samtalstillfället pågår under ca 1 ½ timme. Andra informations- 

och samtalstillfället är en förkortad version av det första tillfället med fokus på föräldrarnas 

erfarenheter. Vid detta tillfälle är deras barn med. 

 

Syftet med Familjerådgivningens medverkan är: 

att verka för att undvika ”onödiga” separationer bland småbarnsföräldrar. 

att verka för att stärka föräldraskapet. 

att informera om Familjerådgivningen. 

 

I min studie vill jag titta närmare på hur föräldrarna upplever och värderar 

Familjerådgivningens medverkan i föräldrautbildningen i Leksand. 

 

Syfte 

Syftet med min undersökning är att värdera och vidareutveckla Familjerådgivningens 

medverkan i föräldrautbildningen 

 
Frågeställning 

Vad har föräldrar upplevt som meningsfullt i Familjerådgivningens information och samtal? 
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Hur har Familjerådgivningens information och samtal påverkat dem som förälder och 

partner? 

Vad har föräldrarna saknat i informationen och samtalen?  

Upplever föräldrar det som meningsfullt med information och samtal vid två tillfällen? 

Finns det likheter eller olikheter mellan män och kvinnors sätt att värdera informationen och 

samtalen? 

 
 
METOD 
 
Då syftet med min undersökning var att ta reda på hur föräldrar värderat 

familjerådgivningens medverkan i föräldrautbildningen och hur samtalen påverkat dem som 

förälder och partner, samt vad de saknade av information och dialog, valdes kvalitativ metod, 

en intervjuundersökning för att försöka fånga de kvalitativa aspekterna och processerna. För 

att också få en mer systematisk bild av vilka områden som upplevts som meningsfulla och 

viktiga i samtalen, genomfördes ett stort antal intervjuer.  

 

Urval och avgränsningar 

      Totalt tillfrågades 60 föräldrapar, som samtliga har deltagit i föräldrautbildningen i Leksand 

under åren 2005 – 2006. Av dessa föräldrapar accepterade 35 föräldrapar att delta i studien, 

vilka var i åldersspannet 20 – 42 år. I undersökningsgruppen var 30 par förstagångsföräldrar 

och 5 par var föräldrar med barn från en tidigare relation. Vid intervjutillfället hade 

föräldrarna barn i åldrar mellan 1 år – 1 ½ år. Av de 60 tillfrågade paren valde 25 att inte 

delta (bilaga 1 och 2). 

 

Studien avgränsar sig till att omfatta ömsesidigt biologiskt föräldraskap där föräldrarna levt 

tillsammans som par före och efter förlossningen och har barn mellan 1 år och 1 ½ år. Valet 

att avgränsa studien till föräldrar med barn i denna åldersgrupp, grundar sig i att föräldrarna 

skulle ha hunnit med att få en erfarenhet av omställningen i relationen, från att vara två till att 

bli tre och fått erfarenhet av föräldraskap. 

 

Föräldrar som har haft kontakt med Familjerådgivningens mottagning i par samtal eller 

enskilda samtal, undantogs från undersökningen. 
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Tillvägagångssätt 

Föräldrarna intervjuades utifrån en intervjumall med semistrukturerade frågor som 

tematiserades utifrån syfte och frågeställningar. Under intervjun följdes de utvalda frågorna 

med utrymme för egna reflektioner från föräldrarna. Intervjuerna genomfördes under 

februari till april 2008 och spelades in på ljudband. Föräldrarna erbjöds att göra intervjuerna i 

hemmet eller i samtalsrum på Barnhälsovården. Samtliga intervjuade valde hemmet. 

Intervjuerna tog cirka 1 timme. 

 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, är uppgifterna om deltagande i föräldrautbildning 

sekretessbelagda uppgifter. Av denna anledning gjorde teamledaren på Barnhälsovården och 

Mödrahälsovården i Leksand, Britt Gidlöf, utskicken med intervjuförfrågningarna till 

föräldrarna (bilaga 3). 

 

Analyser 

Intervjumaterialet bearbetades systematiskt genom att skriftligt sammanställa svaren från 

ljudbanden med de strukturerade intervjufrågorna som underlag (bilaga4). 

 
Resultatet från intervjuerna beskrivs utifrån de temaområden som den semistrukturerade 

intervjun har utgått ifrån. 

 

Följande teman redovisas: 

A   Kunskap om var man kan få hjälp om det behövs. 

B   Kunskap om att det är viktigt att ta hand om sin relation. 

C   Kunskap om att tids prioritering är viktigt. 

D   Samtal om sexlivet. 

E   Kunskap om att man kan känna sig ledsen och misslyckad. 

F   Förväntningar inför och efter förlossningen. 

G  Vad saknade ni i samtalen eller tycker att fick för lite utrymme ? 

H   Vilket samtals/informationstillfälle var viktigast, före eller efter förlossningen ?  
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RESULTAT 
 
Det övergripande resultatet visade att Familjerådgivningens deltagande i föräldrautbildningen 

är uppskattat av föräldrarna. Många föräldrar uppger att de upplevt informationen och 

samtalen som kunskapsgivande, meningsfull och användbar i föräldraskap och parrelation. 

 

Kunskap om Familjerådgivningen 

Kunskap om Familjerådgivningens uppdrag och att man kan få hjälp om det blir problem 

upplevdes som meningsfullt av de flesta som intervjuades. Följande exempel på kommentar 

beskriver resultatet: 

 

”Det kan nog vara värt att ta hjälp om man får det jobbigt, att ta det där steget att ringa, det 

är nog lättare nu när man känner en av dom, vet lite mera, på vårt dagis har två föräldrapar 

separerat på kort tid” 

”Känns tryggt att veta att man kan få hjälp om det behövs” 

”Trodde förut att man bara går till Familjerådgivningen när man ska skiljas” 

”Bra att veta hur det går till, hur de arbetar” 

”Visste inget om Familjerådgivningen förut” 

 

Sammanställningen av intervjuerna visar att många blivande och nyblivna föräldrar inte har 

någon kännedom om Familjerådgivningen och vad man kan få hjälp med. 

Föräldrautbildningen resulterade i viktig information och kunskap om detta område, vilket 

också innebar en trygghetskänsla för flera. Vid en systematisk granskning av alla 35 

intervjuer, angav 86 % av männen (30 st) och 97 % av kvinnorna (34 st) att denna kunskap 

var meningsfull under föräldrautbildningen. 

 

Ta hand om sin relation 

Föräldrarna ansåg i stor utsträckning att det var meningsfullt att föräldrautbildningen 

fokuserade på relationen mellan föräldrarna, att det är viktigt att ta hand om sin relation. I 

kommentarerna framkom ett dolt behov, att relationen mellan föräldrarna lätt kom i 

bakgrunden, samtidigt som detta lyftes fram som en viktig fråga för de flesta. Följande 

kommentarer beskriver detta fenomen.  

 

 ”Det känns ju inte som om man behöver göra saker tillsammans utan barn, men det kanske 

är bäst på sikt” 



 14 

”Det lönar sig att säga snälla saker ofta, det räcker inte med en gång, då hamnar man på plus, 

det är bra för relationen” 

”Ibland har det hjälpt att tänka på att det inte är hon eller jag det är fel på, vi är bara olika, 

tjejer och killar tänker olika” 

”Har hjälpt oss att be om barnvakt för att göra något roligt ihop, inte bara för att hinna med 

att t ex städa” 

 

I en mer systematisk granskning av intervjuerna lyftes relationstemat fram som viktigt av 85 

% av männen (29 st) och av samtliga kvinnor (35 st). 

 

Tids prioritering 

Temat om tids prioriteringar samvarierar med frågeställningen om relationens viktighet, men 

utgör en bredare problematik. Flera föräldrar ansåg att temat kunskap kring tids prioritering 

var viktigt och upplevdes som meningsfullt av 57 % av männen (20 st) och av 86 % av 

kvinnorna (30 st). Exempel som lyfter fram denna problematik är följande: 

 

”Det går att undvika att man kommer ifrån varandra, inte bara möts i dörren” 

”Jag – tiden, den bara försvann, i alla fall för mig” 

”Jag vet ju att han jobbar för oss, pengarna behövs, men man känner sig väldigt övergiven 

ibland” 

”Vi planerar in tid för oss två, försöker vara noga med det, det var ju viktigt” 

”Om man planerar blir det lättare som man vill, det har vi märkt, tiden ska ju räcka till så 

mycket” 

 

Flera föräldrar uppmärksammar och diskuterar ”tids planering” som ett verktyg, för att 

tillfredställa flera behov inom familjen. 

 

Samtal om sexlivet 

Föräldrar upplevde att samtalet om sexlivet var viktigt och meningsfullt, vilket 

bekräftades av samtliga män (35 st) och av 91 % av kvinnorna (32 st). Resultatet från 

intervjuerna visar att samtalet kring sexlivet gav en viktig kunskap som bekräftades efter 

barnets födelse. Flera föräldrar bekräftar att föräldrautbildningen genererade en viktig 

kunskap t.ex. 
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”Sexlivet, ja det existerade liksom inte efteråt, hemskt frustrerande, mest för mig, hon var 

mest ledsen, sen tog vi tag i det och började prata om det som ni sagt, då blev det bättre” 

”Bra att få höra att sexet kan förändras efter att man fått barn, det tänker man ju inte på att 

det kan göra innan” 

”Jag trodde inte att det skulle bli någon skillnad, det blev det i början, bra att hört om det” 

”Det hjälpte oss att vi hört om det, att vi var lite förberedda av någon som vet” 

 

Kunskap om att känna sig ledsen och misslyckad 

Frågeställningarna i föräldrautbildningen kring känslolivet, att man som förälder kan känna 

sig ledsen och misslyckad, upplevdes generellt som meningsfullt. I jämförelse mellan kön, 

angav 89 % av männen (31 st) och 97 % av kvinnorna (34 st) att detta var ett viktigt område. 

I intervjuerna framkom flera exempel som beskriver hur denna kunskap var till hjälp i 

situationer när man blev mamma och pappa. 

 

”Jag tror nog att jag skulle känt mig som en dålig mamma om jag inte hört hur det kan bli vad 

det beror på” 

”Tur att familjerådgivaren berättade hur kvinnor kan bli, en period var det väldigt jobbigt, det 

kändes tryggt att veta att det var normalt” 

”Jag fick bra stöd av honom, han visste lite om det och jag berättade hur det kändes, tror att 

det varit lite svårare om vi inte vetat hur det kan bli” 

”Jag såg till att vi fick hjälp, jag förstod ju vad det handlade om” 

”Jag tror jag varit mer förstående, bättre stöd för mamman, än jag varit om jag inte vetat vad 

det handlar om” 

 

Förväntningar inför och efter förlossningen 

I föräldrautbildningen fanns ett tema om förväntningar, dels inför förlossningen och dels 

efter förlossningen. Detta tema upplevdes som meningsfullt på olika sätt, och bekräftande 

kommentarer har framkommit från 71 % av männen (25 st) och 91 % av kvinnorna (32 st). 

Flera föräldrar har angett att förväntningar är viktiga att formulera och prata om, vilket 

framgår av följande exempel. 

 

”Lättare att göra rätt när man fick höra mera om hur man tänker, frågade min sambo sedan, 

fick veta saker jag har haft nytta av och försökt tänka på t ex att han får göra på sitt sätt”   
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”Jag märker att hon försöker låta bli att påpeka en massa saker, det är bra, man lägger ju ner 

om det bara blir en massa kritik” 

”Jag tror vi förstår varandra bättre, vi började i alla fall prata om vad vi tyckte var viktigt” 

”Vi pratade om förväntningar sedan, bra att få veta, man vill ju att det ska gå bra” 

”Trodde inte att jag hade några speciella förväntningar, men när vi pratade om det så förstod 

jag att det fanns en del förväntningar hos mig på honom och mig själv” 

 

Information som saknades eller fick för lite utrymme 

I intervjuerna ställdes frågan; Vad saknade ni i samtalen och informationen eller tycker ni fick 

för lite utrymme? 

I analysen framkom olika teman som systematiskt kan sammanställas i en tabell (tabell 1). 

     

Tabell 1 

____________________________________________________________ 

Tema som saknades/för lite utrymme               män         kvinnor         totalt 

____________________________________________________________ 

Sexlivet (hur samlivet kan påverkas)                     6                  15             21 

Skillnader mellan män och kvinnor                     24                   5             29 

Lösa konflikter på ett bra sätt                             12                  15             27 

Rättvis fördelning i hemmet                                 0                    6               6 

____________________________________________________________ 

      

Resultatet visar att det är tre återkommande områden som man ytterligare vill fördjupa sig 

i. Kvinnorna vill ha mera information och samtal kring sexualiteten, hur den påverkas av 

barnafödandet. Männen vill ha mer utrymme för dialog kring skillnader mellan män och 

kvinnor. Det tredje viktiga ämne som man saknar eller inte fått tillräckligt utrymme för, är 

konfliktlösning, något som både män och kvinnor upplever i lika stor utsträckning. 

Rättvisa i ansvarsfördelning i hemmet var ytterligare ett område som inte fick utrymme, 

lyftes fram av sex kvinnor. Omvänt angav fyra män att det ibland kändes som om det var 

för mycket fokus på det kvinnliga, dvs. mammans perspektiv. Männen saknade samtal om 

det specifikt manliga, hur det är att vara pappa. Två män önskade mera konkreta råd om 

hur föräldraledigheten bäst skall fördelas mellan mannen och kvinnan. 
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Viktigaste samtalet – före eller efter förlossningen? 

Den sista uppföljningsfrågan handlade om att utvärdera de olika samtalen, före och efter 

förlossningen. Föräldrarna gav ett entydigt svar, att samtalet före förlossningen var det 

viktigaste samtalet, totalt var det 80 % av männen (28 st) och 78 % av kvinnorna (27 st) som 

svarade på detta alternativ (tabell 2). Ingen ansåg att samtalet efter förlossningen var det 

viktigaste samtalet. Följande exempel på kommentarer beskriver detta; 

  

”Lite svårt att välja, bägge gångerna var lika bra men på olika sätt, andra gången var liksom en 

uppföljning av den första gången, men det var bra att bli påmind om att tid ihop är viktigt 

och skönt att höra att fler inte fått till det bättre än vi” 

”Bägge lika viktiga men andra gången kändes mer verkligt, första gången kändes det lite som 

om det inte gällde oss” 

 

Tabell 2 

_____________________________________________________________ 

Viktigaste samtalet                                          Män            Kvinnor     Totalt 

_____________________________________________________________ 

Före förlossningen                                            28                  27             55 

Både före och efter förlossningen                       7                    8             15 

Efter förlossningen                                             0                    0              0 

_____________________________________________________________ 
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DISKUSSION 
 
När första barnet föds ställs stora krav på föräldrars förmåga till omställning och anpassning. 

Att få barn är en av de större påfrestningar en parrelation utsätts för. Många unga föräldrar 

känner sig vilsna och oförberedda inför de omställningar de ställs inför. Erfarenheter från 

Familjerådgivningen är att problemen ofta börjar efter en tid som nybildad familj. Förutom 

det direkta behandlingsarbetet, medverkar Familjerådgivningen i de föräldrautbildningar som 

erbjuds alla förstagångsföräldrar i Leksand. Syftet med min undersökning har varit att 

undersöka och värdera Familjerådgivningens medverkan i föräldrautbildningen. Jag har valt 

att intervjua 35 föräldrapar som deltagit i föräldrautbildningen, för att ta del av deras 

erfarenheter och åsikter om Familjerådgivningens medverkan. 

 

Den kvalitativa intervjuundersökningen gjordes med ett relativt stort antal föräldrar för att ge 

en fyllig bild av deras erfarenheter och åsikter. Intervjufrågorna har ställts utifrån en mall och 

jag har försökt vara noggrann med att få svar från både mannen och kvinnan. Föräldrarna 

har garanterats anonymitet och de som haft kontakt med familjerådgivningen i par- eller 

individuell samtalsbehandling har undantagits från undersökningen för att undvika en 

eventuell påverkan av detta. 

 

Kunskap om Familjerådgivningen 

Familjerådgivning är sedan 1995 en obligatorisk verksamhet. I socialtjänstlagen står att 

”Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars 

genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det” (SFS 2001:453). 

Många av föräldrarna berättade att det kändes bra och tryggt att veta var man kan få hjälp 

och hur Familjerådgivningen arbetar. De värderade också att få ett ”ansikte” på 

Familjerådgivningen, dvs. en familjerådgivare som man upplevde sig trygg med, någon som 

man kunde kontakta.. Förhoppningsvis medför detta sammantaget att ”tröskeln” till 

Familjerådgivningen sänks, att föräldrarna upplever att det är bra och möjligt att söka hjälp i 

ett tidigt skede innan problemen blivit för stora eller låsta. Förutom att den personliga 

informationen är viktig, är rättigheten att få eller kommunens skyldighet att informera viktig i 

detta samanhang. Kanske finns brister i denna information, t.ex. sa en man så här: ”Det är ju 

lite märkligt egentligen att så många inte vet att ni finns, samtidigt som säkert många skulle ha 

nytta av Familjerådgivningen”.   
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Ta hand om sin relation  

Behöver en relation vårdas? En av de intervjuade kvinnorna sa så här, ”Det gäller inte oss, så 

tänkte vi båda, vi älskar varandra, men visst gällde det oss, man måste anstränga sig för att få 

tid med varandra”. När ett par knyter an till varandra, under förälskelse- och 

tvåsamhetsperioden, som vanligtvis pågår under ett till två år, har de oftast fri tillgång till 

varandras tid, psyke och kropp. Kärleksrelationen har under den tiden få konkurrenter. Hur 

relationen kan påverkas när man blir föräldrar är för de flesta svårt, för att inte säga omöjligt 

att föreställa sig. Vem vill alls tänka på svårigheter när ett av livets största mirakel växer i 

magen? Att vänta barn i en tillfredställande parrelation ger ofta en ökad känsla av 

samhörighet och stark vilja att vårda barnet. Erik Homburger-Erikson (1982) har i sin 

psykosociala utvecklingsteori beskrivit detta som en period där individen uppnått 

generativitet. 

 

Att nästan alla de intervjuade männen och kvinnorna med erfarenhet av föräldraskap och 

dess inverkan på relationen, anser att samtal om att kärleksrelationen behöver omsorg är 

viktigt, stämmer väl överens med det som framkommit i studier gjorda av Uddenberg (1976) 

och Clulow (1992).  Erfarenheten inom Familjerådgivningen har visat att många blivande 

föräldrar värjer sig mot samtal och diskussioner omkring detta tema innan barnet fötts, men 

bekräftar behovet och värdet av detsamma när de blivit föräldrar.  

     

Tids prioritering 

Att synliggöra och samtala om hur och på vilket sätt den egna tiden, parets tid och familjens 

tid kan se ut och förändras efter familjebildningen, ansågs av flera föräldrar som meningsfyllt. 

Hur ett par väljer att disponera sin tid har stor betydelse för kvalitén på deras relation. Under 

spädbarnstiden kolliderar behoven, barnets, mannens och kvinnans behov. Det lilla barnets 

behov måste gå först och de vuxna måste för en tid stå tillbaka. Det finns risk för negativa 

konsekvenser om paret inte efter en tid hittar och prioriterar tid och utrymme för vuxentid, 

var för sig och tillsammans. Erfarenheten från familjerådgivningen är att många unga 

föräldrar lyckas bra med att se till att bägge parterna får utrymme för egen tid, men att 

stunderna ihop, utan barn blir få. Då småbarnfamiljer tar kontakt med Familjerådgivningen 

för att de fått problem i sin relation, finner man med få undantag att mannen och kvinnan 

sällan eller aldrig har förmått skapa tid tillsammans utan barn. Ibland saknas någon som kan 

ta hand om barnet, men oftast handlar det om att paret valt att prioritera annat, trots att man 

tycker om varandra och trivs i varandras sällskap. Vanliga förklaringar från föräldrar är: 
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”Det känns inte bra att lämna bort henne trots att jag vet att hon har det bra där hon är” 

”Jag känner mig som en dålig förälder om vi lämnar bort vårt barn”, 

”Vi hinner med att göra saker ihop senare tänkte vi, men sen kom andra barnet och tiden 

gick” 

 

Samtal om sexlivet 

Ett tillfredställande samliv är något som de flesta värderar högt. Samtliga män och 91 % av 

de intervjuade kvinnorna upplevde att samtal och information omkring detta tema var viktigt 

och meningsfullt. Det framkom också att många fick en ökad kunskap i ämnet. Samtidigt 

angav en relativt stor andel av föräldrarna, att det blev för litet utrymme för samtal kring hur 

samlivet påverkas av föräldraskapet. Man upplever alltså detta tema som mycket viktigt, 

meningsfullt, men också att temat fick för litet utrymme. 

 

I början av graviditeten är det vanligt att kvinnors sexuella lust och aktivitet ökar p.g.a. ökad 

mängder av kvinnligt könshormon t.ex. östrogen. För andra kan illamående, trötthet, smärtor 

och negativ känsla inför den kroppsliga förändringen, minska sexuell lust och aktivitet. 

Mannens lust kan påverkas av rädsla för att skada barnet och han kan även uppleva kvinnan 

som mindre attraktiv på grund av de kroppsliga förändringarna. I en undersökning av 

Nettelblad & Uddenberg 1979, angav 66 % av de gravida kvinnorna att de var nöjda, 28 % 

att de upplevde lättare problem och 6 % att de upplevde svåra problem med sexuell lust och 

aktivitet. Av männen uppgav 60 % att de var nöjda och 40 % att de hade problem med sin 

sexuella lust och aktivitet.  

 

Även förlossningen kan påverka samlivet. Paret kan känna sig mer sammansvetsade av 

upplevelserna tillsammans under förlossningen vilket också kan innebära en svår upplevelse 

av smärta, rädsla och en känsla av att de inte förmått klara av situationen tillsammans. Efter 

förlossningen minskar ofta den sexuella lusten och aktiviteten hos kvinnan på grund av 

hormonpåverkan, trötthet och förryckt dygnsrytm. Även mannens sexuella lust kan påverkas 

om han upplevt förlossningen negativt.  

 

Vi har alla ett behov av värme, närhet, kärlek och gemenskap, att få ge och ta. Ett 

tillfredställande samliv kan fungera som ett mycket bra sätt att uttrycka känslor av kärlek och 

ömhet, kanske ett komplement när ord inte är lätta att uttrycka, ett bekräftande av 

samhörigheten. Många som arbetar med parrelationer betraktar samlivet som ett mycket 
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viktigt ”kitt” i relationen. Svårigheter i det sexuella samlivet påverkar oftast relationen 

negativt. Ökad frustration, känsla av misslyckande, skuld, skam och ökad avståndskänsla 

mellan parterna, är några av de vanliga symtom som paren tar upp. Föräldrarnas förmåga att 

förstå och hantera negativa förändringar i sitt samliv i anslutning till graviditet, förlossning 

och småbarnsperiod, har stor betydelse för deras fortsatta relation. Samtal och information 

om temat sexualitet och samliv, hade för de intervjuade föräldraparen varit verksamt genom 

att det ökat deras kunskap och gjort dem mer förberedda på förändringar i samlivet. 

Normalisering och minskad känsla av skuld och misslyckande var andra effekter 

föräldraparen tog upp i intervjuerna. 

 

Känslor efter förlossningen 

Att få barn är en omtumlande förändring som medför många olika sorters känslor, t.ex. 

känslor av stor glädje, kärlek, oro, utsatthet, ensamhet, ledsenhet och ibland djup 

nedstämdhet. De ljusa glada känslorna bär vi lätt, svårare kan vara att bära de tunga, sorgsna 

och mörka känslorna. Att bli förälder kan ses som en utvecklingskris i livet, en händelse som 

hör till det normala men som ändå kan upplevas som övermäktig. Den nya situationen som 

nybliven förälder måste man förhålla sig till och, kan av många upplevas som både 

utmanande och provocerande (Cullberg 1996). 

 

Syftet med att i föräldrautbildningen samtala och informera om känslosvängningar och 

nedstämdhet efter förlossningen är att förbereda dem på hur det kan bli och informera att 

hjälp finns om det behövs. I intervjuerna framkom att 89 % av männen och 97 % av 

kvinnorna kände sig mer förberedda och hade fått ökad insikt i temat efter informations- och 

samtalstillfället. Detta hade haft som effekt att mannens förståelse för kvinnans 

känsloreaktioner ökat. Männen upplevde att man kan fungera som ett stöd för kvinnan, vilket 

också bekräftades av flera kvinnor. Kvinnorna uppgav att de på grund av ökad kunskap 

trodde att de haft lättare att hantera sina skuldkänslor. En kvinna sa så här: ”jag bara grät 

vissa dagar, tordes inte säga någonting på BHV, skämdes, en kväll påminde han mig om vad 

vi pratat om på föräldrautbildningen, hormoner och sånt, att det var normalt med känslor 

även de ledsna, då vände det” 

 

Förväntningar inför och efter förlossningen 

Vi bär alla med oss en mängd förebilder och värderingar ”i bagaget” när vi går in i en 

relation. Detta påverkar oss och vår relation på många olika sätt, oftast mera än vi tror. I 
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samtal med oss själva och med vår partner kan vi synliggöra våra likheter och olikheter, våra 

förväntningar på oss själva och på vår partner. Ökad självinsikt och kunskap om våra 

förväntningar ger ökad förståelse och ökad förmåga att hantera känslor och konflikter i 

relationen. Detta bekräftades av nästan samtliga av de intervjuade föräldrarna. 

 

Information som saknades eller fick för lite utrymme 

En förhoppning inför intervjuerna var att det förutom en värdering av familjerådgivningens 

medverkan i föräldrautbildningen, även skulle framkomma förslag på förbättringar. Följande 

teman ansåg föräldrarna saknades eller fick för lite utrymme. 

• Sexlivet – hur samlivet kan påverkas 

• Lösa konflikter på ett bra sätt 

• Ansvarsfördelning i hemmet  

Detta är en viktig information inför planeringen av fortsatta föräldrautbildningar. 

     

Viktigaste samtalet – före eller efter förlossningen? 

Familjerådgivningen deltar i föräldrautbildningen vid två tillfällen, före och efter 

förlossningen. Inom familjerådgivningen har det diskuterats om vår medverkan vid två 

tillfällen upplevs som meningsfull av föräldrarna. Det entydiga svar som de intervjuade 

föräldrarna gav, var att det första informations- och samtalstillfället var det viktigaste. Skälen 

som angavs var att det kändes bra att vara lite förberedd inför vad föräldraskapet kan 

innebära för individen och relationen. Några föräldrar upplevde att det var lättare att lyssna 

och delta i samtalen då de inte distraherades av sina barn. Denna information bör tas med i 

planeringen av familjerådgivningens fortsatta arbete, kanske mer tid med de blivande 

föräldrarna bör skapas innan barnet fötts? 

 

Värderar kvinnor och män informationen och samtalen olika? 

Samtalen och informationen om tids prioriteringen var ett tema där män och kvinnors 

värderingar skilde sig åt, 57 % av männen och 86 % av kvinnorna ansåg att detta var ett 

viktigt och meningsfullt tema. På frågan vad de saknade eller ansåg fick för lite utrymme 

fanns också en skillnad mellan könen, 15 kvinnor och 6 män önskade mer information och 

samtal om sexlivet och hur det påverkas av förlossning, graviditet och småbarnstid. Ett större 

utrymme för samtal om skillnader mellan män och kvinnors sätt att tänka och vara, önskades 

av 24 män och 5 kvinnor. Kanske kan denna skillnad förklaras av att det sker stora psykiska 
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och fysiska förändringar hos kvinnan som påverkar hennes sexualitet och känslor i högre 

grad än hos mannen under denna period.  

 

Resultaten från studien visar att Familjerådgivningens medverkan i föräldrautbildningen är en 

viktig del i det utåtriktade arbetet och ger en värdefull förebyggande insats. Tidigare 

undersökningar har visat att tillfredställelse med föräldraskapet, parrelationen och sexuallivet, 

är viktiga faktorer när det gäller livs tillfredsställelse och hälsa. Barnens utveckling och hälsa 

är starkt kopplat till föräldrarnas tillfredställelse med sig själva, med parrelationen och 

föräldraskapet. Resultatet av studien bör kunna vara generaliserbart då studien omfattar cirka 

50 % av all de föräldrar som deltog i föräldrautbildningen under åren 2005 – 2006. Inga 

föräldrapar har sorterats bort i undersökningen, förutom de föräldrapar som valts bort på 

grund av att de hade en pågående eller avslutad behandlingskontakt på Familjerådgivningen. 

Intervjugruppen borde kunna betraktas som representativ för förstagångsföräldrar i Leksand.  

 

En begränsning i undersökningen är att alla intervjuer och analyser har genomförts av samma 

person. Det hade varit önskvärt om annan person läst igenom det skrivna intervjumaterialet 

och deltagit i analysarbetet, kanske hade en sådan analysdesign bidragit till ytterligare 

tolkningar och reflektioner. 

 

Som en konsekvens av denna studie, bör planeringen av kommande föräldrautbildningar ta 

del av resultatet. De teman som nu används är viktiga och bör få fortsatt utrymme, men mer 

fokus bör läggas på samtal och information om sexualitet, konfliktlösning, skillnader mellan 

manligt och kvinnligt samt ansvarsfördelning i hemmet. 
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Bilaga 1 

 
Till 

 
Föräldrar som deltagit i föräldrautbildning inom MVC och 
BVC 
i Leksand och som har barn i åldern  ca 1 år ---  2 år. 
 
 
 

Jag heter Ingela Lissgård och arbetar som familjerådgivare i Leksand. Jag medverkar från 

Familjerådgivningen på de föräldrautbildningar som erbjuds alla förstagångsföräldrar i 

Leksand. 

 
 
I samband med att jag går en 3 årig familjeterapeutisk utbildning 
på Umeå universitet, gör jag en undersökning där jag genomför 
intervjuer med föräldrar som deltagit i föräldrautbildning och som 
varit med vid de tillfällen Familjerådgivningen medverkat. 
 
Syftet med undersökningen är att värdera och vidareutveckla 
familjerådgivningens medverkan i föräldrautbildningen. 
 
Det skulle vara mycket värdefullt om Du / Ni ville medverka i 
undersökningen. Din medverkan innebär att Du / Ni blir 
intervjuade av mig under ca 1 tim. Vi träffas på en plats och vid 
en tid som passar er. 
Det är frivilligt att delta i undersökningen och din medverkan kan 
när som helst avbrytas. 
Intervjuer och intervjusvar behandlas med 
familjerådgivarsekretess, dvs du garanteras full anonymitet. 
 
Tacksam för Din / Er medverkan ! 
 
 
Ingela Lissgård                        
 
 
Familjerådgivare              tel  arb   0247 15188, 070 2839767 
 
 
Bifogar     svarsbrev och kuvert. Porto behövs ej. 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 Till 
 
 
Familjerådgivare 
 
Ingela Lissgård 
 
 
 
 
 
 Vi / jag  är intresserade av att delta i din undersökning. 
 
 Vi / jag vill bli kontaktad på  tel ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn   ……………………………………………………. 
 
 
Namn   ……………………………………………………. 
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Bilaga 3   

 
 

Text i brevet som skickades ut: 
 
 
 
Hej! 
 
Detta är en inbjudan till att delta i en undersökning om hur innehållet i våra föräldragrupper 
fungerar. Adressuppgifterna kommer från vårt arkiv. Deltagandet är frivilligt och gäller 
endast om Ni tackar ”ja”. Hoppas Ni vill vara med och hjälpa oss bli bättre. 
 
 
Britt Gidlöf 
Teamledare på BHV-MHV enheten 
 
Leksand 2008-02-15 
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               Bilaga 4 

  Intervjufrågor 
 
 
1. Vad upplevde Ni som mest meningsfullt  med familjerådgivningens information  och 
samtal ? 
 
 
 2.  Område A.  Information om Familjerådgivningens verksamhet. Var vi finns och hur  
man kommer i kontakt med familjerådgivningen. Vilka vi är som arbetar på 
familjerådgivningen, utbildning. 
 
a) På vilket sätt var det meningsfullt ? 
b) Varför ?  
c) Hur har det påverkat er som förälder/partner ? 
 
 
3.  Område B.  Samtal och information omkring temat  Två blir tre. Vad kan hända i 
relationen man-kvinna, hur kan relationen till släkt och vänner förändras. 
 
a) På vilket sätt var det meningsfullt ? 
b) Varför ? 
c) Hur har det påverkat er som förälder/partner ? 
 
  
4.  Område C.   Hur blir det med tiden ?  mer/mindre tid för mig, vi två, familjen. Viktigt 
att tänka på. Vårda relationen, hur, varför. Kvinnligt-mannligt. 
 
a) På vilket sätt var det meningsfullt ? 
b) Varför ? 
c) Hur har det påverkat er som förälder/partner ? 
 
 
5.   Område D.   Sexualitet, samliv, hormoner. Före och efter förlossning. 
  
a)  På vilket sätt var det meningsfullt ? 
b)  Varför ? 
c)  Hur har det påverkat er som förälder/partner ? 
 
 
6.     Område E.   Känslor efter förlossningen.         
 
a) På vilket sätt var det meningsfullt ? 
b) Varför ? 
c) Hur har det påverkat er som förälder/partner ? 
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7.   Område  F.    Förväntningar inför och efter förlossning. På mig själv på min partner.  
Samtal i smågrupper, mammagrupp, pappagrupp. Därefter samtal och återberättande i 
stora gruppen.    
          
a) På vilket sätt var det meningsfullt ? 
b) Varför ? 
c) Hur har det påverkat er som förälder/partner ?      
 
 
 
8.     Fick ni någon ny kunskap, lärde ni er något nytt ? 
            
a) Precisera, förtydliga.   
 
 
 
9.    Är det viktigt med denna typ av samtal och information ? 
 
a) På vilket sätt ? 
 
 
 
10.    Var det någon frågeställning ni saknade i samtalen eller som ni tycker  
         fick för lite utrymme ?   
 
 
 
11.    Vilket samtal/informationstillfälle, var viktigast, före eller efter förlossningen ?   
                 
a) På vilket sätt ? 
 
 
12.     Var samtalen lagom långa i tid ?        
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