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Föräldrautbildningar har sedan riksdagens beslut år 1979 erbjudits av mödrahälsovården till alla 
nyblivna föräldrar i samband med graviditeten. Föräldrautbildningen är till för att förbereda 

föräldrarna inför den kommande förlossningen och föräldraskapet samt främja barns hälsa och 
utveckling. Föräldraskap är en stor händelse i livet som innebär en livsomställning och ett stort 

ansvar. Övergången till att bli förälder kan ibland upplevas som jobbig och problematisk. Många 
föräldrar kan därmed behöva stöd och vägledning genom denna övergång. Studiens övergripande 

syftet är av en explorativ karaktär och styrs av en undersökande ansats där vi söker efter att 
karlägga föräldrautbildningens organisatoriska utformning/struktur samt utforska innehållet i det 

kunskaper som utbildningarna förmedlar. Den datainsamlingmetod som användens var semi-
strukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna bestod av fem föräldrautbildningsledarna på två 
familjecentraler i Västerbotten. En kvalitativ konventionell innehållsanalys användes för att 

analysera intervjumaterialet, vilket resulterade i följande slutsatser: Utbildningarna grundar sig i 
lokala riktlinjer och innefattar både förlossning- och föräldraförberedande information. 

Utbildningens fokus ligger på att informera om barnets psykiska hälsa och utveckling samt att få 
föräldrarna att reflektera över deras föräldraskap och parrelation. 
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1. INLEDNING 
Att bli förälder är en stor omställning på så sätt att ens verklighet förändras i och med att barnets 
behov numera är i centrum och omedelbart behöver tillgodoses. Att bli förälder kan ibland vara 
svårt. Många föräldrar upplever spädbarnstiden som en påfrestande och stressig period på grund 
av svårigheter att kombinera sitt nya familjeliv med hur de tidigare levt (Hwang & Wickberg, 
2001). Föräldraskapet innefattar en omställning av deras livssituation och skapar en förändring i 
föräldrarnas parrelation. Hur denna förändring hanteras kan komma att påverka deras framtida 
relation och avgöra om den kommer bära eller brista. Föräldrarnas parrelation och 
omsorgsförmåga kan både innebära en risk- respektive skyddsfaktor för de nyfödda barnet. Vilket 
är anledningen till att riksdagen år 1979 (SOU 1979:161) beslutade om att ge alla föräldrar stöd i 
sin föräldraroll genom att erbjuda dem föräldrautbildningar under graviditeten. För att redan 
innan barnet är fött ge föräldrarna kunskap om barnets behov och utveckling. I hopp om att 
utbildningen på sikt skulle kunna förebygga samhälleliga missförhållande och sociala problem i 
barnfamiljer. 
 
Under socionomutbildningen har vi fått relativt ingående kunskaper om vilka faktorer som är 
avgörande för barnets psykiska hälsa och hur den ska främjas. Förmågan att vara förälder, 
kunskaper kring föräldraskap och omsorgsarbete är inte medfödda. Därför kan föräldrarna vara i, 
mer eller mindre, behov av stöd inför kommande föräldrarroll. Föräldrautbildningar är tänkta att 
tillgodose ett sådant behov. Utifrån detta är det relevant för socialt arbete att studera om 
föräldrautbildningen kan ses som en förebyggande åtgärd som förhindrar eventuella framtida 
sociala problem. Genom att studera hur utbildningen är utformad och se vilket stöd föräldrar får, 
kan man få en uppfattning om föräldrautbildning skapar förutsättningar för att blivande föräldrar 
ska kunna ge sitt barn en bra start i livet. 
 
Syfte & Frågeställningar 
Syftet är av en explorativ karaktär och styrs av en undersökande ansats där vi söker efter att 
kartlägga föräldrautbildningens organisatoriska utformning/struktur samt utforska innehållet i det 
kunskaper som utbildningsledarna förmedlar. 
 
De frågeställningar som studien söker svar på är följande: 

• Hur är föräldrautbildningen organiserad? 
• Vad får föräldrarna för stöd i sin föräldraroll? 
• Vilken kunskap förmedlas kring barns behov och utveckling? 
• Finns det anledning att förändra/förbättra föräldrautbildningen? 

 
Ansvarsfördelning 
Avsikten men detta arbete var att skriva alla delar tillsammans. Vi uppäckte dock ganska snabbt 
att detta inte var möjligt därför delades arbetet upp. Detta för att vara mer effektiva och kunna 
arbeta i sin egen takt. Arbetet har fördelats på så sätt att Emily har ansvarat för inledningen och 
teorin samt ungefär hälften av metodkapitlet. Linn har skrivit föräldrautbildningens utveckling 
och tidigare forskning samt resterande delar i metodkapitlet. Empiri, analys och diskussion har 
skrivits tillsammans. Under hela processen, oavsett om vi skrivit individuellt eller tillsammans, har 
vi använt oss av Google Docs. Ett program där man kan skriva, ändra och skapa dokument över 
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internet. På så sätt har vi kunnat se vad den andra arbetar med. Allt material som vi skrivit har vi 
diskuterat, planerat och gått igenom tillsammans genom att bland annat hjälpt varandra med 
formuleringar samt att föra ihop vissa delar för att göra uppsatsen sammanhängande. 
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2. FÖRÄLDRAUTBILDNINGENS UTVECKLING 
Föräldrautbildningar utvecklades i början av 80-talet efter att riksdagen beslutat om att mödra- 
och barnhälsovården skulle erbjuda föräldrautbildningar till alla nyblivna och erfarna föräldrar i 
samband med graviditeten och barnets födsel. Anledningen till beslutet var att det enligt staten 
fattades familjepolitiska åtgärder för att motverka negativa utvecklingstendenser inom 
barnfamiljer som exempelvis skilsmässor, uppfostringsproblem och social isolering. 
Mödrahälsovården ansågs vara den bästa platsen att driva utbildningen på. Dels för att det var 
barnmorskorna som i första hand kom i kontakt med föräldrarna eftersom att nästan alla 
nyblivna föräldrar besökte mödra- och barnvårdcentralen. Dels för att föräldrarna ansågs vara 
mer mottagliga och intresserade av frågor som rör barnets utveckling och behov samt att få 
diskutera föräldrarollen under graviditeten och barnets första tid än senare under uppväxttiden 
(Hwang & Wickberg, 2010).  Riksdagen såg därmed potential för införandet av 
föräldrautbildningen som en förebyggande åtgärd och ett arbete för mödrahälsovården (SOU 
1997:161). 
 
Staten ville genom föräldrautbildningen erbjuda föräldrarna stöd i sitt föräldraskap, utveckla deras 
kompetens och stärka deras trygghet i rollen som förälder. Grundtanken var att vårdpersonalen 
utifrån sin expertkompetens skulle informera föräldrar om graviditet och förlossning, medicinska 
kunskaper, risker med bruk av alkohol och droger, barns utveckling och behov samt dess 
psykiska och fysiska hälsa. Staten ville tydliggöra hur viktigt det var för samhället att föräldrarna 
hade kunskaper om hur dess kontakt med barnet under första levnadsåret påverkar barnets 
kommande utveckling, trygghet, självtillit och empatiska förmåga. Staten menade att föräldrarnas 
ökade kunskaper om detta skulle på sikt kunna förbättra barnens levnadsvillkor och minska 
samhälleliga missförhållanden i form av alkohol- och drogmissbruk, barnaga och sociala problem 
(SOU 1980:27). Bakom beslutet fanns det med andra ord en samhällsekonomisk vinst i att ge 
föräldrarna förebyggande stöd. Eftersom att man vid det här laget var väl medveten om att barn 
som växer upp under ogynnsamma hemförhållanden senare kommer till att innebära ökade 
kostnader för samhället i form av specialresurser i skolan, institutionsplaceringar, 
missbruksproblematik och kriminalitet (SOU 1997:161). 
 
År 1997 startades en utredning på regeringens begäran av föräldrautbildningar/föräldrastöd som 
erbjuds i samhället, för att undersöka varför det behövs, vilka brister och problem som finns och 
hur utbildningarna kan utvecklas. Utredningen ansågs vara nödvändig utifrån de stora 
samhällsförändringarna som skett sedan riksdagens införande av allmänna föräldrautbildningar 
under 1980-talet. Förändring i barns och barnfamiljers levnadsvillkor hade kunnat identifieras. 
Fler barn levde i komplicerade familjemönster med separationer/skilsmässor, samflyttade par 
med barn från tidigare äktenskap och ökad arbetslöshet. Larmsignaler hade utfärdats om att fler 
barn far illa på grund av den ökade bristen på arbete. Antalet anmälda brott mot barn och unga, 
misshandel, sexuella övergrepp ökade under tioårsperioden. Det har även visat tendenser till ökat 
drogmissbruk, grövre brottsutveckling och grövre våld bland unga i samhället. Andelen barn som 
varit i behov av samhällsvård i olika former har varit konstant sedan 1980-talet. De tidiga 
förebyggande insatserna med föräldrastöd sågs därmed som angeläget. Samhällsförändringarna 
hade kommit att påverkar föräldrarnas behov av kunskap och samhällets intresse av att nå 
föräldrarna (SOU 1997:161). 
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Under utredningen av föräldrautbildningarna på mödra- och barnvårdcentralerna framkom det 
att utbildningarna var ojämnt utbyggda och att dem tenderar till att bli allt färre. I takt med att 
verksamheterna höll på att tunnas ut hade även antalet deltagande föräldrar avsevärt sjunkit. Fler 
blivande föräldrar tackade nej till erbjudandet och det var mestadels förstagångsföräldrar som 
ville gå utbildningen. Föräldrautbildningarnas innehåll kretsade mest kring medicinska och fysiska 
frågor.  Medan de relationsorienterade och psykosociala frågorna kring barnets behov och 
utveckling tenderar att falla bort (SOU 1997:161). 
 
Utredningen av föräldrautbildningarna klargjorde att utbildningarna behövde utvecklas och 
förbättras. Personalen på mödra- och barnhälsovården var i behov av att få utökad kompetens i 
familjelivs- och parrelationsfrågor genom utbildning/fortbildning för att kunna leda 
föräldrautbildningarna. De behövde utvärdera varför föräldrarna inte ville gå föräldrautbildningen 
och hur de skulle kunna öka deltagandet av erfarna föräldrar. De krävdes nya handlednings och 
samtalsmaterial i utbildningen som var utökade med frågor rörande exempelvis: 
samlevnadsfrågor, amning och rökning, alkohol- och drogmissbruk i samband med graviditet, 
barns utveckling och behov och betydelsen av det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn 
(SOU 1997:161). 
 
Statens folkhälsoinstitut fick år 2001 i uppdrag av regeringen att undersöka hur föräldrastödet 
skulle kunna utformas för att vara till verklig nytta. Folkhälsoinstitutet föreslog att 
föräldrautbildningen skulle utformas med olika användningsmetoder samt att staten skulle ge 
stöd till utveckling och forskning för strukturerade program under graviditet och spädbarnstiden 
(Socialstyrelsen, 2014). Professionerna i mödrahälsovården ansåg att det behövde utvecklas nya 
kreativa former av föräldrastöd inom verksamheten för att kunna nå fler föräldrar ur olika 
samhällsgrupper. År 2009 initierade regeringen en nationell strategi för föräldrastöd. Regeringen 
framlade, likt tidigare rapport år 1997, att föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården 
behövde utvecklas med ett bredare utbud och innehåll, fortbildning av personal och öka de 
psykosociala och informativa arbetet i utbildningen. Föräldrautbildningen behövde förnyas med 
nya metoder och former av föräldrastöd för att nå fler föräldrar ur olika samhällsgrupper samt nå 
ut till dem som är i störst behov av stödet (Socialstyrelsen, 2014). Hur denna förnyelse kommer 
att se ut och om eventuella förslag till förändringar kommer att genomföras återstår att se. 
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3. TEORI 
Uppsatsens teoretiska ramar utgör två teorier som är väsentliga för studiens syfte och relevans: transitions- och 
anknytningsteorin. Med hjälp av dessa två teorier vill vi belysa betydelsen och nyttan med föräldraförberedande 
utbildningar. 
 
Transitionsteorin: Från en verklighet till en annan 

Meleis teori om transitions utvecklades i relation till vården och personalens roll i sambandet med 
patienters så-kallade transitions. Det engelska begreppet transition kan på svenska översättas till 
övergång. Transitionsteorin präglas av att i livet gå från en fas till en annan. Detta kan vara 
graviditet och det nya föräldraskapet, men även sjukdom eller pension (Meleis et al. 2010). Kralik 
et al. (2006) menar att dessa övergångsstadium är karakteristiska genom att den förändrar 
personens verklighet. En person kan gå igenom övergångsprocessen många gånger under sitt liv 
samt att de kan ske samtidigt och varar olika länge. Efter att hen inser att livet har förändrats 
måste personen acceptera denna verklighet (Kralik et al. 2006). Faktorer som gör övergången 
lättare är personens förväntningar av händelsen, hens nivå av kunskap och färdighet samt de 
resurser som är tillgängliga för stöd och support. 
 

Egenskaper som utgör övergången 

Meleis et al. (2010) beskriver fem egenskaper som sker under övergångsprocessen: 

1) Medvetenhet (awareness): Personen måste bli medveten att det sker en förändring, till exempel 
genom att de får ett positivit graviditetstest. 

2) Engagemang (engagement): Huruvida personen är involverad i förändringen, till exempel att söka 
information om det som komma skall och att ändra samt anpassa sin livsstil. En person som är 
engagerad i förändringen söker information om till exempel graviditeten och anpassar sin 
kosthållning samt sina aktiviteter efter att ha blivit medveten om händelsen. 

3) Förändring (change and difference): Att man utvecklar en ny roll som förälder, att man blir sjuk 
eller att man går i pension betyder att man måste förändra sin verklighet och anpassa sitt liv till 
den nya fasen som uppstått. En förändring betyder inte att det är en övergång, men en övergång 
präglas alltid av en förändring. 

4) Tidsperiod (time span): Övergången har en början och ett slut där man hittar stabilitet i den nya 
verkligheten. Men det går även att se övergången som en fortsatt händelse där det inte tar slut 
men att övergången ändras över tid. 

5) Vändpunkter och händelser (critical points and events): De flesta övergångar präglas av 
vändpunkter och händelser. Dessa är associerade med att personen får en större medvetenhet 
och ett mer aktivt engagemang under hela övergångsfasen. När personen tar sig igenom en av 
dessa vändpunkter blir hen också mer stabil i sin nya livsstil.   
 

Att bli mamma 

När graviditeten inte är planerad, eller om föderskan har historia av sjukdom eller missfall, tar det 
längre tid för henne att utveckla den ’moderliga identiteten’ (Meleis et al., 2010). Kralik et al. 
(2006) menar att en av de största utmaningarna i övergångstadiet är att hitta sig själv men också 
att stöd av sociala förhållanden är en stark faktor till en lyckad övergång. Viktiga faktorer till en 
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lyckad övergång är känslan av att ha bra kunskap och på så vis känna att de kan ta kontroll över 
förändringen och hantera den nya verkligheten som förälder. Detta kan ske genom att det finns 
tillgång till nödvändig information från till exempel vården, böcker och föreläsningar samt 
rådgivning från respekterade källor och förebilder. Utifrån att kvinnorna får sina frågor 
besvarande kan de stabiliseras i övergången (Meleis et al., 2010). 
 

Anknytningsteorin: Individens trygghet idag och imorgon 

Det finns ett samspel - en anknytning - mellan barn och primär omvårdnadsperson redan under 
barnets första månader. Anknytningsteorin introducerades av John Bowlby, men har utvecklats 
av många forskare sen dess och är idag akutell i svensk forskning. Det finns starka bevis på att de 
första två åren och byggandet av anknytningen sätter vägen för individens framtida utveckling 
(Bowlby, 1990). 
 

Anknytning handlar specifikt om hur människor (barn och vuxna) utvecklar och 
bevarar förmågan att använda sig av vissa utvalda personer som källor till tygghet och 
beskydd i stunder när fara hotar (Broberg et al., 2006:158). 
 

Som citatet ovan nämner baseras anknytningen på en trygghet och säkerhet som skapas mellan 
samspelet av primär omvårdnadsperson och spädbarn redan under de första månaderna. Hur 
detta samspel ser ut kan ge spår i barnets framtid vilket diskuteras nedan. Spädbarn har en 
genetisk grund till att bilda en anknytning med personen de är närmast även om denne personen 
inte är lämplig. Däremot behöver det inte bara vara en person som barnet skapar en anknytning 
till, utan det kan vara en mindre grupp till exempel båda föräldrarna, storasyskon eller mor- och 
farförälder. Barn behöver denna trygghet för att våga upptäcka nya scenarion. Personen blir en 
säker hamn, det vill säga, personen som barnet går till när de är ledsna och vill tillbaka till för att 
känna sig säkra (Broberg et al., 2006). Det viktigaste föräldern kan ge barnet är kontinutitet, 
lyhördhet för dens signaler och förutsägbarhet i omsorg. Personen blir även barnets trygga bas – 
utgångspunkten för de områden de ska utforska (Hindberg, 2006). 
 

Barnets utveckling av en anknytning 

Det är i anknytningsrelationens tidiga faser som utvecklingen av mentalisering är sårbar och 
beroende av trygghet och omsorg. Mentalisering handlar om förmågan att förstå sig själv och 
andra, samt tillstånd som känslor, tankar och önskningar. Det visar sig också vara förälderns sätt 
att förstå sig på barnet psykologiska tillstånd som skapar en trygg anknytning, det vill säga, där är 
ett samspel mellan de båda personerna. Broberg et al. (2006) beskriver Bowlbys fyra faser i 
utvecklingen av en anknytning, tre av dessa sker under spädbarns tiden.  
 

Fas ett börjar direkt efter födsel då barnet är beroende av att en omvårdande person finns där för 
skydd och överlevnad. Första uppgiften blir att lära känna sina föräldrar och sin omgivning. Om 
barnet får sina signaler besvarade kan man även se efter en eller två månader att barnet och 
föräldern kommit in i en konituerlig fas och början av en anknytning. Efter en kontinuerlig 
period och barnet är åtta till tolv veckor gammal går barnet in i fas två som varar upp till mellan 
sex och nio månader. Fas två präglas av att barnet börjar föredra vissa personer och har ett mer 
aktivt samspel med sina anknytningspersoner. Spädbarnet har börjat visa beteendemönster som 
att gråta när föräldern lämnar rummet, att le mot föräldern och rikta sig mer åt denne person vid 
omvårdnads- och sociala behov. Under fas två börjar anknytningen utvecklas – samspelet mellan 
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spädbarn och förälder – visa sig genom att föräldrarna lär sig svara på barnets signaler och känner 
sig tillfredsställd (Broberg et al., 2006). Ungefär när barnet börjar lära sig krypa kommer barnet in 
i fas tre som varar till cirka tre års ålder. Det är nu barnet lär sig gå ifrån sin anknytningsperson 
och utmanar sig själv till att upptäcka nya områden utan sin trygga bas. Barnet börjar se sin 
förälder som, beskrivit ovan, en trygg bas och en säker hamn – men även som 
anknytningsperson. Anknytningspersonen är utgångspunkten för barnets utforskande men även 
ett ställe de kan söka närhet hos när de känner sig osäkra. 
 

Anknytning, men med vilken kvalite? 

Spädbarnet får, som nämnts ovan, en anknytning oavsett den vuxnes lämplighet för att söka 
trygghet, tröst och beskydd. Majoriteten av barn utvecklar en trygg anknytning till en av sina 
föräldrar. Hur anknytningen utvecklas beror på hur föräldern bemöter barnets sökande efter 
trygghet och skydd.  Den trygga anknytningen gör att barnet vågar utforska världen eftersom 
barnet vet att föräldern finns där när beskydd och säkerhet behövs (Broberg et al., 2006). 
 

Faktorer som kan påverka anknytning och samspel negativt är konflikter och våld mellan 
föräldrarna, utvecklingsstörning, missbruk och psykisk sjukdom hos en eller båda 
föräldrarna.[...] En passiviserad, ångestfylld och deprimerad förälder har dåliga förutsättningar 
att skapa en god relation till sitt lilla barn (Hindberg, 2006:53). 
 

Det finns därav både en trygg och en otrygg anknytning. Eftersom barnet kan ha flera 
anknytningspersoner kan kvaliten variera, spädbarnet kan till exempel ha en otrygg anknytning 
med en person och en trygg anknytning med den andra. Det finns trygg/otrygga och 
organiserade/desorganiserade anknytningsmönster (Broberg et al., 2006). De organiserade 
ankytningarna består av trygg anknytning samt otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Den 
trygga anknytningen har beskrivits ovan i texten. Däremot innebär den otrygga undvikande 
anknytningen att barnet beter sig som att hen inte har behov av en trygg bas. Detta beror ofta på 
att föräldern inte är lyhörd för barnets känslomässiga behov. Barnen lär sig att inte ”gnälla för 
småsaker” och visar inte behov av omsorg. Barnet visar inget intresse för när föräldern kommer 
tillbaka efter en seperation (Broberg et al., 2006). Den ambivalenta anknytningen uppstår när 
spädbarnet inte kan förutspå sin primära vårdnadshavare på grund av att samspelet är 
oförutsägbar och på förälderns villkor. Broberg et al. (2006) förklarar det som att barnet 
”maximerar” sina anknytningsbehov. Barn som har denna anknytning tappar förtroende för sig 
själva och kan bli passiva, varav vissa blir ängsliga, gnälliga och följer förälderns varje steg i 
sökandet av trygghet. 
 

Den desorganiserade anknytningen uppstår bland annat när samspelet är baserad på rädsla. Det 
kan vara för att barnet utsätts för psykisk och/eller fysisk misshandel eller försummelse. Det kan 
även bero på att föräldrarna blir rädda för barnets signaler och reagerar med rädsla och 
aggresivitet, till exempel att förälderna förlorat ett barn tidigare eller har varit med om andra 
trauman utan bearbetning. Föräldern blir inte medveten om sina reaktioner (gråt, rädsla, 
aggresivitet) vid barnets signaler som på så sätt skapar rädsla för barnet (Broberg et al., 2006). Det 
betyder inte bara att spädbarnet saknar lyhördhet och omsorg utan spädbarnet är också rädd för 
föräldern. Spädbarnet söker trygghet hos sin förälder samtidigt som det skapar en rädsla 
(Hindberg, 2006). 
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Sätter spår på framtida år 

Anknytningsmönsterna från de tidigare åren med sin primärvårdnadshavare kommer till att 
påverka hur man beter sig med andra i sin omgivning, som nära vänner och partner, i framtiden. 
Det kommer även att påverka sina egna framtida barn, det vill säga, om man som barn fått en 
trygg anknytning är sannolikheten större att man som förälder förmedlar en trygg anknytning till 
sina egna barn. Anknytningen vid tidig ålder sätter spår hela livet genom att barn runt ett års ålder 
utvecklar inre arbetsmodeller om sig själv, andra och sina relationer till andra samt att man börjar 
utveckla mentaliseringsförmågan. De inre arbetsmodellerna byggs upp av minnen och 
anknytningserfarenheter från samspelet mellan barnet och den vuxna. Mentalisering, som nämnt 
tidigare, handlar om förmågan att förstå sig själv och andra, samt tillstånd som känslor, tankar 
och önskningar genom att man under samspelet lär sig förstå hur sin anknytningsperson agerar 
och känner (Svenskt forum för mentalisering, 2015). Det är viktigt att barnet lär sig att uppfatta 
och tolka känslor i samspelet med andra. Detta lär de sig genom att föräldrarna visar barnet hur 
känslor uppfattas och hanteras. Föräldern kan möta barnets signaler och hjälpa hen att förstå sina 
egna känslor samt kunna hantera dem på ett tryggt sätt utvecklar mentaliseringsförmågan på ett 
positivt sätt. Om föräldrarna har dessa förmågor och egenskaper beror det oftast på deras egna 
anknytningsmönster som de fått i samspel med sin primärvårdnadshavare (Broberg et al. 2006).  
 

Det är i de första anknytningsrelationerna som mentaliseringsförmågan lätt kan brista då den är 
sårbar och beroende av trygghet och omsorg för en positiv utveckling. Det vill säga, är där en 
trygg anknytning mellan barn och förälder så har föräldern hjälpt barnet att skapa kopplingar 
mellan den yttre verkligheten och den inre känslovärlden och på så sätt har hen utvecklat en 
mentaliseringsförmåga. Finns det däremot en otrygg anknytning har deras föräldrar inte kunnat 
ge mentaliseringshjälp och barnet kan ha blivit fånge i sitt eget känslotillstånd. På så sätt påverkar 
föräldrarnas egna anknytningsmönster hur det kommer att bemöta deras egna barn och vilket 
anknytningsmönster som barnen kommer att utveckla gentemot dem (Broberg et al., 2006). 
Forskare menar att mentaliseringsförmågan är ett sorts vaccin till psykiska svårigheter och 
diagnoser (Svenskt forum för mentalisering, 2015). Det är därför viktigt att de har förmåga att 
reflektera över sina egna barndomserfarenheter och deras föräldrars beteende gentemot dem som 
barn för att kunna ta hand om sitt egna barn på rätt sätt. Föräldern reglerar nämligen barnets 
känslor genom hur de agerar på barnets signaler. På så sätt hjälpa barnet utveckla en bra 
mentaliseringsförmåga och ett reflekterande sinne över sin egna värld för att förverkliga sitt 
verkliga själv (Svenskt forum för mentalisering, 2015). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
I denna del presenteras tidigare forskning med relevans för den studerade problematiken. I kapitlet beskrivs, 
utifrån tidigare forskning, hur föräldrarna förbereds inför den kommande förlossningen och föräldraskapet, hur 
föräldrarnas parrelation och vardagsliv kan komma att påverka det nyfödda barnet, pappornas roll i 
föräldrautbilningarna samt vilka som brukar delta. 
 
Det finns många studier som utfärdats på mödra- och barnavårdscentraler runt om i landet och 
behandlar frågor gällande barnmorskornas arbete, graviditet och förlossning. Däremot finns det 
bara ett fåtal av dessa som belyser de föräldrastöd som erbjuds av mödrahälsovården till föräldrar 
under graviditeten. De studier som har utfärdats inom området har även genomförts på olika sätt 
och innefattar både intervjuundersökningar med barnmorskor, enkätstudier med sjuksköterskor 
och analyser av utvärderingar och dokument. Gemensamt för dessa studier är dock att de alla 
försöker belysa föräldrautbildningarnas betydelse för föräldrar och barn. Denna betydelse har 
dock fått olika uttryck beroende på om undersökningen behandlat intervjuer med barnmorskor 
eller analys av dokument. 
 

Föräldrautbildningen - ett användbart verktyg vid familjebildning   
I en intervjustudie av barnmorskor som håller i föräldrautbildningarna berättar barnmorskorna 
att målet med föräldrautbildningarna är att ge de stöd, information, kunskap och verktyg som 
paren behöver för att känna sig förberedda inför den kommande förlossningen och 
föräldraskapet (Ahldén et al., 2008). Den föräldraförberedande informationen ska bland annat 
handla om att stärka föräldrarnas självförtroende så att de kan känna sig trygg i föräldrarollen och 
öka dess kunskap kring omsorgsarbete och föräldraskap. Den förlossningsförberedande 
informationen ska ge föräldrarna kunskap om olika förlossningssätt, smärtlindring, amning och 
reaktioner som kan uppstå under förlossningen. 
 

Barnmorskorna påpekar att det är viktigt att föräldrautbildningarna är preventivt utformade på så 
sätt att den information som förmedlas till föräldrarna utgår från de grundläggande kunskaperna 
som föräldrar anses behöva för att kunna ge spädbarnet ett så bra liv som möjligt (Ahldén et al., 
2008). En central del i utbildningen har därmed kommit att handla om anknytning och samspelet 
mellan föräldrar och barn. De förmedlar hur föräldrarnas bemötande och lyhördhet inför barnets 
signaler samt dess känslomässiga tillgänglighet påverkar barnets anknytningsrelation (Hwang & 
Wickberg, 2001). En annan viktigt del i utbildningen enligt barnmorskorna är att prata om hur 
föräldraskapet kan komma att påverka föräldrarnas vardagsliv genom att diskutera hur 
omsorgsarbetet och föräldraansvaret kan fördelas mellan föräldrarna (Ahldén et al., 2008). 
Barnmorskorna menar att föräldrarna bör informeras om att föräldraskapet innebär en stor 
livsomställning som präglas av ett stort ansvar, förändring av identitet och anpassningsmönster. 
Föräldraskapet ställer krav på omprioriteringar i och med att barnet numera står i centrum och 
annat kommer i andra hand (Hwang & Wickberg, 2001). Detta på grund av att barnmorskorna 
genom sitt arbete fått vetskap om att många blivande föräldrar tror att föräldraförmågan kommer 
av sig själv. Kunskaper kring föräldraskap och omsorgsarbete är medfödda och kommer spontant 
när barnet är fött (Ahldén et al., 2008). 
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Spädbarnstiden - en tuff period som sätter parrelationen på prov 

Tidigare forskning har även visat att många blivande föräldrar upplever spädbarnstiden som en 
väldigt påfrestande och stressig period som sätter parrelationen på prov. Många föräldrar 
upplever även svårigheter med att under spädbarnstiden kombinera familjeliv med arbetslivet. 
Orsaken till att föräldrastressen är mer påtaglig under spädbarnstiden är ännu oklart. Däremot 
tycks faktorer som exempelvis mat- och sömnproblem, skrikighet hos barnet och bristande stöd i 
föräldrarnas nätverk bidra till att föräldrastressen ökar. Forskning påpekar dock att 
föräldrastressen är ett allvarligt problem som bör belysas och förebyggas med anledning av att de 
hittat tydliga samband mellan hög föräldrastress, osäker anknytning och beteendeproblem hos 
barn. Forskning har även funnit andra faktorer som har en direkt och indirekt påverkan på 
barnets anknytning gentemot föräldrarna, nämligen föräldrarnas parrelation. Konfliktfyllda 
parrelationer/äktenskap utgör en risk för att barnet ska uppvisa tecken på ängslan, depression 
och osäkerhet. De sätt varpå konflikten tar sig uttryck och hanteras av föräldrarna kan skapa 
stress hos barnet som senare kommer att påverka barnets förmåga att reglera känslor, sociala 
förmåga och andra beteende negativt. Forskningen tyder på att konfliktfyllda parrelationer även 
påverkar föräldraförmågans kvalitet, på så sätt att föräldrar som grälar mycket är mindre 
konsekventa, kärleksfulla och lyhörda för barnets signaler än föräldrar som befinner sig i mindre 
infekterade parrelationer. Utifrån denna vetskap påpekar forskning att det är viktigt att 
förebyggande föräldrastödsprogram fokuserar på hela familjen och att föräldrarollen, 
parrelationen och föräldrastressens betydelse för barnet och eventuella åtgärder för detta tas upp 
(Hwang & Wickberg, 2001). 
 
I intervjustudier med barnmorskor på mödrahälsocentraler redogör barnmorskorna för hur de 
under föräldrautbildningarna försöker stärka föräldrarnas kompetens gällande samspelet mellan 
föräldrar och barn. De berättar att de som gruppledare fokuserar på att aktivera föräldragruppen 
till att reflektera över sitt kommande föräldraskap och vad barnet behöver för att de ska kunna 
växa upp under trygga livsförhållanden och utvecklas gynnsamt. De vill få föräldrarna att våga 
diskutera, dela erfarenheter och ställa frågor om olika problem eller funderingar kring 
spädbarnstiden. För att på så sätt få föräldrarna till att fortsätta diskutera och behålla ett kritiskt 
tänkande i hemmet (Ahldén et al., 2008). 
 

Kunskap skapar trygghet, eller? 

Som nämnts tidigare, finns det många svenska studier som utfärdats om mödra- och 
barnhälsovårdens föräldrastöd, däremot finns det inga vetenskapliga utvärderingar som är 
generaliserbara och visar föräldrautbildningarnas effekt på föräldrar och barn. Det vill säga på 
vilket sätt utbildningarna är till stöd för föräldrarna, ökar dess kompetens gällande barnets behov 
och utveckling samt förmåga att samspela med barnet. Utifrån en riksinventeringsrapport av 
tidigt föräldrastöd på mödrahälsocentraler i Sverige, framkommer det att det finns ett begränsat 
utbud av dokument om de föräldrastöd som erbjuds på mottagningar runt om i landet. De 
huvudsakliga dokumenten som finns är lokala utvärderingar som utgår från ett 
”kvalitetssäkringsperspektiv”. I rapporten tydliggörs även att de inte finns några nationella 
riktlinjer för hur föräldrastödsprogram på mödra- och baranavårdcentralerna ska se ut, utan de 
flesta utbildningarna är utformade efter lokala arbetsformer som organiserats av barnmorskor 
eller sjuksköterskor. Föräldrautbildningarnas innehåll och upplägg kan därmed skifta mellan olika 
mottagningar. Vilket förvårar möjligheterna till att få en övergripande bild och vetenskapligt 
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grundad uppfattning om föräldrautbildningens organisation, innehåll och resultat (Collberg et al., 
2008). 
 

I och med att föräldrautbildningarna inte är likvärdiga gällande innehåll och upplägg på olika 
mottagningar, orsakar detta att föräldrarna inte erbjuds samma information och därmed inte får 
med sig likvärdiga kunskaper efter utbildningen. Vilket gör att alla föräldrar inte är lika 
förberedda inför den kommande förlossningen och föräldraskapet. Studier har nämligen visat att 
mottagningarna erbjuder ett varierande antal utbildningstillfällen. Föräldrarna kan erbjudas allt 
från enstaka informationstillfällen till ett flertal regelbundna träffar. Mottagningarnas 
utbildningsinnehåll har dock visats vara relativt likvärdiga och omfattar både förlossnings- och 
föräldraförberedelse. Däremot får de olika delarna större eller mindre prioritet på olika 
mödrahälsocentraler beroende på föräldrarnas önskemål och utbildningsledarnas kompetens. 
Vilket betyder att vissa föräldrar får mer förlossningsförberedande kunskaper än 
föräldraförberedande och tvärt om (Collberg et al., 2008). Fabian beskriver att många föräldrar är 
mer intresserad av förlossningsfrågor och amningsproblem under graviditeten. Medan de flesta 
föräldrar, efter förlossningen, önskat att de hade fått mer kunskap om omsorgsarbete och 
information om tiden efter barnet är fött under föräldrautbildningarna. 
 
Känslan av att vara förälder nummer två 

I en intervjustudie med förstagångsfäder om deras upplevelser av föräldrautbildningarna, 
uttrycker papporna ett klart missnöje. Papporna berättar att de upplevde sig åsidosatta på så sätt 
att de fick en sekundär roll i utbildningen där deras uppgift blev att agera stödperson åt kvinnan 
under förlossning, utbildningen och att vara ”förälder nummer två” under barnets första tid. De 
flesta av männen deltog därmed enbart för kvinnans skull. Papporna upplevde sig även besvikna 
efter att de deltagit i föräldrautbildningen på grund av att innehållet var mer riktat till kvinnan, 
men även att det kretsade mestadels kring förlossningsförberedelser (Premberg, 2011). Fäderna 
berättar att de tyckte att barnmorskorna saknade kunskaper kring vad det innebar att bli pappa. 
De hade velat få mer specifik information om deras roll som partner och blivande pappa. 
Papporna tyckte att barnmorskornas undervisningar inte speglade männens behov och önskemål. 
De var många som bar på flera obesvarade frågor efter utbildningen som bidrog till en känsla av 
ökad stress inför de kommande föräldraskapet. Männen kände sig stressade över att inte veta hur 
de skulle göra sig delaktiga i barnets vård, att hjälpa till kring barnets behov och dela på ansvaret i 
parförhållandet (Mollberg & Määttä, 2012). 
 

Vilka skall erbjudas? 

Enligt riksdagens bestämmelser (SOU 1997:161) ska föräldrautbildningarna erbjudas till alla 
gravida kvinnor och deras partner i Sverige, oavsett om de är förstföderskor eller omföderskor. 
Studier visar dock att detta inte uppnås på så sätt att alla nyblivna och erfarna föräldrar inte 
tillfrågas. Utifrån olika undersökningar där man studerat vilka föräldrar som nås och vilka som 
inte nås av föräldrautbildningarna, framkommer det att det i större utsträckning är förstföderskor 
som blir tillfrågade och som även väljer att delta i utbildningarna (Fabian, 2008). 
Undersökningarna har även visat att de gravida kvinnornas partner inte nås i samma utsträckning 
som kvinnan. Andra sociala grupper som inte nås är främst de som är mer psykosocialt utsatta, 
det vill säga personer med exempelvis låg utbildning och arbetslöshet, oönskad eller oplanerad 
graviditet, förlossningsrädsla och icke svenskfödda. Denna grupp innefattade även personer som 
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hade låga förväntningar på föräldraskap. I forskning har det också uppmärksammats att de 
föräldrar som väljer att delta i föräldrautbildningarna, men som inte nyttjar gruppkontakten som 
skapats mellan deltagarna och fortsätter hålla kontakt efter att barnet är fött, utgörs av mammor 
med liknande psykosociala problem som nämnts ovan. Detta anses tyda på att 
föräldrautbildningarna brister både i förmåga att nå socialt utsatta grupper och i sin struktur, på 
så sätt att den passar bättre de ”välsituerade” (Waldenström et al., 2011). De totala antalet 
deltagare i föräldrautbildningarna har drastiskt sjunkit det senaste åren och tenderar att sjunka 
ytterligare för varje år. Varför färre föräldrar väljer att delta i utbildningarna vet man inte. Det 
man däremot menar är att föräldrautbildningarna måste ses över och eventuellt förändras samt 
utvecklas för att lyckas nå fler deltagare (Collberg et al., 2008). 
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5. METOD 
I kapitlet nedan kommer val av metod, urvalsförfarande, intervjuer som datainsamlings metod, genomförande av 
intervjuer, och forskningenskvalite utifrån kriterierna reliabilitet och validitet samt genomgång av studiens 
analytiska generalisering nämnas.  
 
Val av metod 
För att undersöka upplägget på föräldrautbildningarna i Västerbotten har en fallstudie valts som 
metod. En fallstudie undersöker på ett grundligt och deltaljerat sätt ett eller några enstaka fall. 
Fallen kan utgöras av allt från individer till stora organisationer och institutioner, till exempel 
hälsocentraler eller företag. Metoden söker efter att förstå innebörden i fenomenet och vad det 
egentligen handlar om (Widerberg, 2002). En fallstudie kan använda olika slags metodiker. Den 
kan vara kvantitativt inriktad, fullständigt kvalitativ eller en blandning av båda två. Det är syftet i 
studien som avgör vilken metod som är lämpligast att använda. Kvalitativa metoder fokuserar 
främst på vad människor berättar, eller hur de agerar, för att skapa en förståelse av fenomenet 
och på bästa sätt få en förklaring (Gillham, 2000). En fallstudie används inte primärt för att 
representera andra fall, utan för att fokusera på ett eller flera specifika fall. Däremot om det 
studerade fallet är på något sätt typiskt för andra strukturellt besläktade fall kan det studerade 
fallet i viss mån generaliseras (Stake, 1995). Den analytiska generaliseringen beskrivs mer utförligt 
senare i kapitlet. 
 
I denna studie har två familjecentraler i Västerbottens län undersökts för att kartlägga hur de är 
organiserade genom gruppledarnas egna berättelser och reflektioner om sina utbildningar för att 
få en förståelse. Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna var den kvalitativa falltudien 
lämpligast då vi vill förstå dessa två föräldrautbildningars upplägg utifrån gruppledarnas 
perspektiv. Utförandet av den kvalitativa fallstudien valdes för att se djupet och grunden i 
föräldrautbildningarna och inte bara det som kunde ses på ytan (Gillham, 2000). För att göra 
detta möjligt bestämdes intervjuer som datainsamlingmetod. Varför denna datainsamlingsmetod 
ansågs lämpligast beskrivs nedan. 
 
Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 
Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är vanligt i undersökningar där syftet är att få 
fram en förståelse av ett fenomen genom att höra hur människor resonerar, reflekterar, uppfattar 
och tolkar fenomenet (Widerberg, 2002). Genom att använda denna datainsamlingsmetod får vi 
kunskap om föräldrautbildningen och en förståelse för hur dessa utförs och praktiseras. Vilket 
ligger till grund för att slutligen kunna beskriva de studerade föräldrautbildningarna och besvara 
de frågor som ställdes i början av forskningsprocessen  
 
Studien har därför grundats på tre intervjuer, med fem utbildningsledare, från två olika 
familjecentraler belagda i Västerbottens län. Intervjuerna innefattar all personal som är delaktig i 
familjecentralernas föräldrautbildningar. Varje intervju är utförd efter en semi-strukturerade 
intervjumetod, vilket innebär att intervjuaren utgår från ett antal frågeområden/teman istället för 
exakta, detaljerade frågor. Studiens intervjuguide (se bilaga 1) var utformad utifrån fyra olika 
teman och ett antal  frågor som berörs under intervjun. Dessa teman utformades på ett specifikt 
sätt för att lyckas ta upp de frågeområden som ansågs nödvändiga att få besvarade i relation till 
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studiens syfte. I och med att intervjuguiden inte baserades på en uppsättning av fasta frågor, 
kunde intervjufrågorna anpassas efter interjupersonens svar och odningsföljd. Intervjuguiden gav 
även utrymme för att komplettera intervjupersonernas svar genom att ställa följdfrågor (Bryman, 
2011). 
 
Urvalsförfarande 
Möjliga deltagare i studien var barnmorskor som arbetar på mödravårdavdelningar inom olika 
hälso- och familjecentraler i Västerbotten som har erfarenhet av att leda föräldrautbildningar som 
erbjuds under graviditeten. Det sätt varpå intervjupersonerna rekryterats till denna studie är i 
enlighet med ett strategiskt urval då deltagarna har blivit handplockade enligt kriterierna nämnda 
ovan (Perlinski, 2009). Ett bekvämlighetsurval har också använts, det vill säga att urvalet i studien 
innefattar personer som funnits tillgängliga för forskaren och som tackat ja till att medverka i 
studien (Bryman, 2011). Till en början kontaktades verksamhetschefer på hälso- och 
familjecentralerna per mejl för tillfrågan och godkännande om att få intervjua några av personalen 
på mottagningarnas mödravårdsavdelning. I mejlet informerades de om studiens syfte, 
frågeställningar samt vad ett medverkande i studien skulle innebära (se bilaga 2). Anledningen till 
att cheferna kontaktades via mejl var dels för att de på så sätt kunde ges en bredare information 
om studien än vad som kunde ges under ett telefonsamtal samt att cheferna sedan kunde 
vidarebefordra informationen till berörd personal. Dels för att cheferna ansågs vara den del av 
personalen som var lättast att få tag på i och med att övrig personal bara kunde nås under 
bestämda telefontider. De verksamhetschefer som inte hade offentliggjort sin e-postadress 
kontaktades per telefon eller via hälso- och familjecentralernas egna mejl. Till vår förvåning var 
responsen per mejl relativt låg, det vara nämligen bara ett fåtal som svarade och alla tackade nej. 
De chefer som kontaktades per telefon gav inte heller något positivt gensvar. Därefter 
kontaktades mottagningarnas barnmorskor, vilket gav god respons. Dock var det bara två hälso-
/familjecentraler av totalt 13 stycken tillfrågade som tackade ja. De hälsocentraler som tackade 
nej valde att inte medverka med anledning av begränsade resurser på grund av hög 
arbetsbelastning, sjukdom, delaktighet i flyktingmottagande samt för lite erfarenhet. 
 
Genomförande av intervjuer 
Studiens mål var att genomföra individuella intervjuer med den personal som håller i 
föräldrautbildningen på varje hälso-/familjecentral, vilket tyvärr inte gick att genomföra i 
praktiken på grund av begränsade resurser och tidsbrist. Detta innebar att alla intervjuer utfördes 
på olika sätt, där bland annat enstaka intervjutillfällen enbart innefattar en intervjuperson medan 
en annan är utförd i form av en gruppintervju med alla aktörer (förskollärare, barnmorska och 
socionom) som var inblandade i föräldrautbildningen. Användandet av gruppintervjuer kan 
ibland upplevas som problematisk i och med att det finns en risk för att det bara är de 
språksamma och dominanta personernas synpunkter som kommer fram och de mindre 
pratsammas åsikter åsidosätts. Intervjupersonerna kan även påverka varandra och skapa 
majoritetssynpunkter (Trost, 2010). Detta var dock inget som uppstod under studiens 
gruppintervju på grund av att intervjupersonerna var gruppledare för olika delar i 
föräldrautbildningarna. Alla aktörer fick därmed komma till tals eftersom de berättade om varsin 
del. Interaktionen som skapades i gruppen upplevdes även bidra till att interjvupersonerna vågade 
uttrycka sina olika synpunkter, tankar och reflektioner. 
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Intervjuerna genomfördes på två familjecentraler i utbildningsledarnas arbetsrum. Att vara två 
intervjuare ser vi som en fördel i och med att båda, genom ett möte med intervjupersonerna, 
kunde ta del av informationen samtidigt. Vilket skulle bidra till en ökad förståelse för 
intervjupersonernas berättelse, på så sätt att ytterligare information kunde inhämtas från 
intervjupersonernas gester och kroppspråk. En annan fördel är att två intervjuare dessutom kan 
turas om att ställa frågor, komplettera varandras svagheter och därmed lyckas få fram en större 
informationsmängd än om det bara varit en som intervjuade. Nackdelen är dock att det av 
intervjupersonen kan upplevas som ett maktövergrepp där den interjuade hamnar i underläge 
(Trost, 2010). Detta var däremot inget som kunde identifieras under studiens intervjuer, på grund 
av att intervjuerna genomfördes med en god kontakt till intervjupersonerna, bar stämmning och 
mycket skratt. Varje intervju spelades in med hjälp av dator och mobiltelefon. Efter avslutad 
intervju överlämnade intervjupersonerna riktlinjer som är utfärdade av Västerbotten läns 
landsting och familjecentralens egna broschyrer för deras föräldrautbildningar. Eftersom att 
denna undersökning inte har till avsikt att analysera dokument har riktlinjerna utesluts från 
studien. 
 
Etiska principer 
Innan vi började våra tre intervjuer informerade vi om de etiska principerna i enlighet med 
etikprövningslagen (2003:460). Det vill säga att intervjun är frivillig och de har rätt att avbryta 
dess medverkan när som helst, att materialet kommer avidentifieras för att säkerställa deltagarnas 
och mottagningens anonymitet samt att inga berörda kommer få ta del av materialet och 
inspelningarna kommer raderas efter studien är avslutad (Bryman, 2011). När vi informerade 
intervjupersonerna om att de kommer avidentifieras fick vi som svar att det inte var nödvändigt. 
Anledningen till detta är oklart och går bara spekulera kring. I och med detta hamnade vi i ett 
etiskt dilemma och diskuterade därmed fram och tillbaka kring hur vi skulle gå tillväga. Slutligen 
kom vi  fram till att det ändå var bäst att anonymisera intervjupersonerna i uppsatsen, för att de 
inte skulle känna sig utlämnad efter intervjun. Eftersom att vi inte var intresserade av 
intervjupersonerna som person tyckte vi även de var bättre att anonymisera dem så att fokuset 
togs från personen och istället lades på de fenomen vi ville studera, nämligen 
föräldrautbildningarna (Widerberg, 2002). Det är med andra ord inte individen i sig som står i 
centrum och är av intresse i studien. Det är professionernas perspektiv på och berättelse om 
föräldrautbildningarnas utformning och innehåll som vi önskar kartlägga och förstå. 
 
Analysmetod 
Intervjuerna analyserades enligt en konventionell kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod 
används för att beskriva ett fenomen genom att tolka innebörden av innehållet i olika typer av 
texter eller dokument. Konventionell kvalitativ innehållsanalys är en process som inbegriper att 
identifiera, koda och kategorisera det väsentliga innehållet i datamaterialet. I hopp om att kunna 
utforska vad som gömmer sig under ytan och på så sätt besvara djupgående frågor om vad som 
händer i texten (Hsieh & Shannon, 2005). Studiens analysprocess startade med att 
intervjutexterna genomlästes upprepade gånger för att få en känsla och förståelse av helheten i 
intervjuerna. Meningsbärande enheter identifierades och plockades ut för att få fram textens 
relevanta information i förhållande till frågeställningarna. Meningsbärande enheter är på den 
manifesta nivån, det vill säga, det som direkt uttryckts i intervjutexterna. Ur de meningsbärande 
enheterna bildades kondenserade koder i syfte att korta ner intervjutexten utan att förlora dess 
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innebörd. Koderna organiserades och grupperades till kategorier utifrån kodernas gemensamma 
innehåll. Därefter summerades de olika kategorierna till en eller flera övergripande 
kategorier/teman. Temat är den röda tråden som återkommer i varje kategori och beskriver den 
underliggande meningen (latent nivå) i intervjutexten (Graneheim & Lundman, 2004). I och med 
att studien är genomförd som en fallstudie har intervjumaterialet från de olika 
föräldrautbildningarna kodas och kategoriserats seperat för att kunna presenteras de studerade 
fallen individuellt. Nedan ges ett exempel från kodningsproceduren och omvandlingen från koder 
till kategorier och teman (se tabell 1). 
 

Tabell 1. Exempel på kodningsprocedur 
 
Under kodningsproceduren uppstod sammanlagt tolv kategorier, sju stycken ur intervjumaterialet 
från familjecentral A och fem stycken från familjecentral B. Kategorierna omvandlades sedan till 
sju teman; fyra i familjecentral A och tre i central B. Dessa teman kommer presenteras utförligare 
som vårt resultat i nästa kapitel och senare diskuteras i nästkommande kapitel. 
 
Reliabilitet och validitet 
Det finns olika bedömningskriterier för att bedöma forskningskvaliteten. Några menar att 
begreppen trovärdighet och äkthet är starkare för den kvalitativa forskningen, medan validitet 
och reliabilitet i grunden är till för en kvantitativ design. Däremot har validitet och reliabilitet 
under senare tid fått stöd i den kvalitativa forskningen. De två begreppen delas upp internt och 
externt (Bryman, 2011). Denna studie eftersträvar en hög reliabilitet och validitet, hur detta är 
gjort förklaras i texten nedan. 
 
Reliabilitet 
Den interna reliabiliteten mäter hur forskarlaget tolkar datainsamlingen om man är fler än en som 
gör studien (Bryman, 2011). Under arbetet har reliabiliteten försökts styrkas genom att 
studieförfattarna varit eniga om hur datainsamlingen tolkats. För att behålla enigheten genom 
hela arbetet har vi båda varit närvarande under hela analysprocessen. På grund av detta har vi 
diskuterat fram tolkningar samtidigt som båda har hjälpt varandra med att ha ett opartiskt 

Koder 
- Förlossningsförfarande 
- Undvika negativa förlossningsuppleveser 
- Andning förkortar förlossningsprocessen 
- Ovanlig förlossning 
- Normal förlossning 
- Knystandning 
- Negativa förlossningsupplevelser kan 

påverka anknytningen 
- Reflekterande film om 

förlossningsavdelningen 
- Förlossningsrum och bedövningsmedel 
- Andning underlättar för kroppen 
- Avslappning och andning 
- Pappans coachande och hjälpande roll 

Kategori 
 
 
 
 
 
Kroppens arbete 
under förlossning 

Tema 
 
 
 
 
 
Vad händer när vattnet går? 
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perspektiv genom hela arbetet. För att på sätt försäkra oss om att vi inte låtit personliga 
värderingar och åsikter färga resultaten. Intervjuerna spelades in för att senare lyssnas igenom och 
transkribreras för att uppnå en rättvis bild av intervjupersonernas berättelser i hopp om att sudda 
ut de misstolkningar som kan ha framstått i minnet och för att höja studiens interna reliabilitet. 
Den externa reliabiliteten står för i vilken utsträckning som studien kan upprepas. Dock är detta 
svårt i kvalitativ forskning eftersom det inte går att “frysa” en social miljö, men Bryman (2011) 
menar att det finns möjgliheter att styrka den externa reliabiliteten. Han säger att forskaren 
behöver gå in i en liknande roll som den tidigare forskaren för att på så sätt kunna jämföra det 
som kommit fram. Utifrån detta har forskaren möjlighet att upprepa studien. För att kunna gå in i 
den tidigare forskarens roll krävs en tydlig beskrivning av studiens tillvgagångssätt. Därför har vår 
studie, för att styrka den interna och externa reliabiliteten, försökt att tydligt ange en beskrivning 
och reflektion av forskningsprocessen, som till exempel vårt val av metod och 
undersökningspersoner samt tillvägagångssätt vid datainsamling och analys (Bryman, 2011).  
 
Validitet 
Den interna validiteten handlar om i vilken utsträckning forskaren och studiens metod 
undersöker det som avsätts att undersökas och om det representerar den verklighet som studien 
är baserad på. Denna studie har fått tillgång till alla gruppledare som är involverade i 
familjecentralernas föräldrautbildningar och på det sättet har studien fått 100 procent täckning på 
de två fallen. I kapitlet som redovisar empirin användes citat från intervjuerna för att återspegla 
den verklighet som studerats. Det har även använts en intervjuguide med förslag på frågor och 
fasta teman som checkas av under intervjuernas gång för att säkerställa att våra frågeställningar 
blev besvarade. Eftersom vi använda oss av semi-strukturerad intervju fanns möjligheten att 
förändra intervjuguide för att ställa följdfrågor och därefter undgå misstolkningar. Dock insåg vi 
under presentering av empiri och analys att vi hade kunnat fråga upp mer omkring vissa områden 
för att få en mer ingående förklaring om varför de gör på vissa sätt, men det var problematiskt på 
grund av intervjuernas tidsram. Genom att ytterligare stärka den interna validiteten hade 
respondentsvalideringar kunnat göras, genom att tilldela intervjupersonerna våra transkriberingar 
och resultat för att få en bekräftelse på att vi uppfattat dem rätt. Detta ansågs dock inte vara 
möjligt i förhållande till den tidsram som angetts för studien (Bryman, 2011). 
 
Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, handlar om i vilken utsträckning studiens resultat 
kan överföras till andra undersökningspersoner, miljöer eller situtioner. Generaliserbarheten inom 
kvalitativa fallstudier har länge diskuterats mellan olika forskare där några hävdar att resultaten 
inte går att överföras till andra kontexter. Stake (1995) menar att kvalitativa fallstudiers resultat 
inte kan säga något om en större population eller förmedla någon universiell kunskap och därmed 
inte är generaliserbar i denna mening. Han säger däremot att den kunskap som produceras i 
specifika fall kan lära oss något om den studerade situationen, som även kan antas vara likvärdig 
för andra relevanta situationer (Stake, 1995). Resultatet från den ena studien kan därmed komma 
att vägleda förväntningar om hur saker förhåller sig och vad som kan komma att hända i andra 
likvärdiga kontexter. Utifrån kontexternas likheter och olikheter kan kunskapmässiga paralleler 
dras mellan situationerna och resultatet blir på så sätt möjliga att överföra (Kvale, 2014). 
 



18 
 

Denna typ av generalisering kallas av Stake (1995) för analytisk generaliserbarhet. Den analytiska 
generaliseringen riktar sig till fallstudier och kan på så sätt tillämpas på den här studien. Genom 
en sammanställning av fallstudiens intervjuresultat har likvärdig fakta mellan de två 
familjecentralernas föräldrautbildningar gällande deras riktlinjer, utformning och upplägg kunnat 
identifieras. Dessa likheter har även kunnat kopplas till tidigare forskning. De riktlinjer som de 
studerade föräldrautbildningarna grundar sig på visade sig vara generella för hela Västerbottens 
län.  Detta betyder troligen att övriga föräldrautbildningarna i Västerbotten är uppbyggda på ett 
liknande sätt. Vilket i sin tur gör att våra studieresultat kan generaliseras. 
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6. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de teman som utvecklats genom metoden konventionell innehållsanalys. De teman som 
uppstod från den individuella kodningen av familjecentral A och B presenteras separat. Teman från familjecentral 
A: En samverkansprocess för att kunna gör föräldrautbildningen så bra som möjligt, Vad händer när vattnet 
går? och Den viktiga parrelationen. Teman från familjecentral B: Utbildningen hos barnmorskorna - ett lyckat 
koncept, Barnmorskorna och kvinnans ständiga kamp för en bra förlossning och Hur vill vi vara som föräldrar? 
 

Familjecentral A 

Familjecentral A är belägen i en mindre kommun i Västerbottens län. Familjecentralen ligger 
fristående från hälsocentralen och innefattade de avdelningar som är aktuella för familjer att 
besöka. Där finns en barnmorskemottagning, barnavård (BVC), öppen förskola, 
familjerådgivning och ungdomsmottagning. Tanken bakom detta koncept är att på ett och samma 
ställe erbjuda ett utbud av olika professionella tjänster som en mötesplats för barnfamiljer. 
 

En samverkansprocess för att göra föräldrautbildningen så bra som möjligt 

Intervjupersonerna på familjecentralen menade att föräldrautbildningen är en samverkansprocess 
mellan personal på barnmorskemottagningen, familjerådgivningen och öppna förskolan. Deras 
föräldrautbildning består av ett gemensamt upplägg som utformats av en barnmorska, 
förskollärare och socionom och har sin grund i lokala riktlinjer som Västerbotten läns lansdsting 
utfärdat. Enligt intervjupersonerna innefattar riktlinjerna ett basprogram för de kunkaper som ska 
förmedlas under föräldrautbildningen samt tips på hur utbildningsprogrammet kan utformas. Det 
finns inga krav på hur utbildningarna eller innehållet ska se ut, utan personalen kan själv välja 
utbildningens struktur så länge riktlinjernas baskunskap förmedlas. Föräldrautbildningen har på 
så sätt kunnat utformas med ett gemensamt upplägg som hålls av flera aktörer. Därigenom har 
utbildningarnas innehåll även kunnat anpassas efter aktörernas professionella kunskap. 
Intervjupersonerna berättar att föräldrautbildningen är fördelade mellan ledarna på så sätt att 
barnmorskan håller i tre utbildningstillfällen, socionomen i ett och förskolläraren delar det första 
tillfället tillsammans med barnmorskan. Tanken bakom detta koncept är att framkalla reflektioner 
och förbereda paren inför det kommande föräldraskapet och föräldrarollen. Att få paren att 
längta efter upplevelsen att bli förälder, att stärka dom i föräldrarollen, minska rädsla och 
avdramatisera förlossningen samt svara på övriga frågor.   
 

Jag tänker kunskap framförallt, att man ha lite reflektioner och framförhållning inför vad som 
komma skall – Socionomen 
 

Att man gör det här lilla barnet mer levande i magen genom att prata om det. Sen att vi ger 
dom möjligheten att ställa frågor, vi kan ju svara. Vi vet ju det här – Barnmorskan 
 

Intervjupersonerna berättar att föräldrautbildningarna under graviditeten består av fyra 
sammankomster med fem par åt gången, där varje utbildningstillfälle är två timmar. 
Familjecentralens föräldrautbildning erbjuds i först hand till alla förstföderskor som befinner sig i 
graviditetsvecka 28-30 och deras partners. De medger dock att erbjudandet oftast anpassas efter 
hur föräldrarnas familjekonstelation ser ut. Vad som menas med detta beskrivs i citatet nedan. 
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Nä, i första hand är det ju förstföderskor. Men sen beror det ju på hur det ser ut i familjen. 
Är man omföderska och har fått en ny man och det är deras första barn, då är dom givna. 
Sedan kan det ju vara tvärt om också – Barnmorskan 
 

Omföderskor som tidigare av olika anledningar inte blivit tillfrågade eller inte kunna medverka i 
föräldrautbildningarna kan även bli erbjudna på nytt. Intervjupersonerna berättar att de par som 
blir tillfrågade om att gå föräldrautbildningarna oftast tackar ja till att medverka. På 
utbildningarna finns även ett högt deltagande av både kvinnor och män. Det är bara vid ett fåtal 
tillfällen där kvinnorna kommit ensamma. De flesta par fullföljer utbildningar tillsammans. 
Däremot tenderar papporna att falla bort under de föräldrautbildningar som erbjuds på BVC 
efter att barnet är fött. Intervjupersonerna reflekterade över detta och tror att det berodde på att 
förlossningen upplevdes som något nytt och spännande av papporna. 
 

De är väl jobb bland annat och sen tänker jag att förlossningen är något spännande som dom 
aldrig varit med om och där vet dom att dom måste vara aktiva. Medan när det gäller barn är 
det som att det [barn] finns alltid. Det är ju lite luddigt sådär – Socionomen 
 

Anledningen till att föräldrautbildningarna i första hand ska innefatta förstföderskor och 
förstagångsföräldar beror på att utbildningen även har en social innebörd. Det är ett sätt att lära 
känna andra föräldrar som befinner sig i samma situation och som kommer att få barn samtidigt. 
Förskolläraren försöker, genom en övning där föräldrarna får måla sitt ofödda barn, få 
föräldrarna att känna en samhörighet i gruppen och skapa en gruppdynamik. 
Föräldrautbildningen bildar på så sätt ett forum för gemenskap och ger möjligheter för 
föräldrarna att få nya kontakter, ett nätverk och kanske i bästa fall vänner för livet. 
 

Vad händer när vattnet går? 
Barnmorskans roll i föräldrautbildningen är bland annat att förmedla en baskunskap om 
förlossningsprocessen till kvinnan, så att kvinnan känner sig trygg inför den kommande 
förlossningen och vet vad som kommer att hända när vattnet går. Barnmorskan brukar börja med 
att hjälpa kvinnorna att lära känna sin kropp genom att prata om det ofödda barnet, hur barnet 
har det i magen och hur det känns samt vad som händer i kroppen. För att senare övergå till att 
prata om hur en ”normal” förlossning går till, det vill säga hur barnet kommer ut, vilka muskler 
som jobbar och hur man upplever olika stadier. Vid detta tillfälle informerar barnmorskan även 
om kejsarsnitt och sugklocka. Barnmorskan påpekar dock att det inte tillhör en ”normal” 
förlossning. Däremot uttrycker hon att det ändå är viktigt att informera om olika 
förlossningsförfaranden i fall att någon av kvinnorna i slutändan kommer att bli snittade eller får 
vara med om en sugklocka. Under utbildningen får paren titta på en film som handlar om ett 
tillfälle vid förlossningsavdelningen. 
 

Den här reflektionsstunden, om hur det är att vara på förlossningen. Det är inte så mycket 
förlossningsscener eller sådant, utan mer om hur man upplever olika stadier i förlossningen – 
Barnmorskan 
 

Reflektionsfilmen ska på något sätt förmedla en känsla till föräldrarna för hur det kännas att vara 
på förlossningen. Att ge dem en inblick i hur de olika stadierna kan gå till genom att föräldrarna 
får höra hur mamman och pappan i filmen reflekterar om detta ögonblick. Vidare informeras 
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paren om hur kvinna respektive man kan hjälpa till och underlätta för kroppen innan och under 
förlossningsprocessen. Barnmorskan lär kvinnan olika sätt att utöva avslappningsträning, 
krystträning samt hur hon kan använda sig av profylaxandning. Profylaxandning är en 
andningsteknik som hjälper kvinnan att slappna av, inte spänna sig eller motarbeta vid smärta 
under förlossningen. Enligt barnmorskan är andning och avslappning väldigt viktigt att behärska 
inför den kommande förlossningen. Andningen förkortar förlossningsprocessen och ska hjälpa 
kvinnan att arbeta med kroppen och ta sig igenom förlossningen. Barnmorskan berättar att om 
kvinnan motarbetar sig själv genom att spänna sig och vara rädd är det lätt hänt att kvinnan får en 
negativ förlossningsupplevelse. Vilket i sin tur kan framkalla en rädsla och oro inför 
nästkommande graviditet. Av en negativ förlossningsupplevelse kan kvinnan få svårt att ge barnet 
en anknytning, på så sätt att den jobbiga förlossningen orsakar att kvinnan får fullt upp med sig 
själv och sin egen kropp. Därmed kan hon få svårt att till sig barnet. 
 

Barnmorskan lär även männen hur de kan hjälpa kvinnan genom förlossningen eftersom att de är 
otroligt betydelsfulla för kvinnan. På så sätt involveras även pappan in i förlossningsprocessen. 
Genom att pappan hjälper, stöttar och underlättar för kvinnan under processen kan pappan bidra 
till att kvinnan får en bra förlossningsupplevelse. 
 

Det som är meningen med föräldrautbildningen är ju att försöka underlätta för kroppen och 
vad kan man underlätta? Jo, pappans roll genom att hjälpa till med massage, andning och 
peppa för han är ju den bästa coachen – Barnmorskan 
 

Barnmorskan berättar att hennes tre utbildningstillfällen är uppdelade så att hon ska hinna 
informera om all den kunskap som föräldrarna anses behöva veta inför förlossningen. Hon går 
igenom vad som händer under graviditeten och vad som händer i samband med förlossningen 
och hela processen fram tills dess att mjölken rinner till på tredje/ fjärde dagen. Mot slutet av 
utbildningarna informerar hon om hur förlossningen startar, när man ska veta att man åka in till 
BB och vad som händer efter förlossningen när man ligger på BB. Att kvinnan kan bli trött, 
känna en nedstämdhet och att de ska söka hjälp om dessa symtom håller i sig. Föräldrarna får 
även med sig några tips och praktiska råd om amning och vars bröstmjölken kommer ifrån, vad 
händer om bröstet går sönder, hur länge mjölken håller sig i frysen samt vad som kan vara bra att 
köpa innan barnet är fött. 
 
En fungerande parrelation 

Under föräldrautbildningens tredje tillfälle pratar socionomen med föräldrarna om saker som 
berör området kärlek och relation. De diskuterar bland annat om hur de kan upprätthålla 
kärleken och parrelatonen, vad som krävs för att en relation ska fungera och hur de på olika sätt 
kan samtala med varandra. Socionomen berättar att det är viktigt att informera paren om att de 
ska värna om varandra i relationen genom att bland annat tänka på hur de kommunicerar med 
varandra. Att de ska föra en öppen dialog mellan varandra för att på så sätt undvika missförstånd 
samt att det är bättre att använda sig av ett jag-budskap istället för ett du-budskap. Det vill säga 
att istället för att kritisera hur partnern beter sig eller gör ska personen berätta hur hen upplever 
och uppfattar partnerns beteende samt hur detta beteende påverkar personen. Då bemöts det på 
ett bättre sätt. 
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Tanken bakom det här utbildningstillfället är att få föräldrarna att fundera över och reflektera 
kring hur deras parrelation ser ut, vad som är bra och hur den skulle kunna förändras genom att i 
gruppen diskutera de fyra olika områderna; jämställdhet, anknytning, närhet och sex. Dessa 
områden presenteras genom fyra korta filmsekvenser. Mellan varje sekvens får paren diskutera 
synpunkter och tankar som dykt upp. I ett av dessa filmavsnitt som visas under 
utbildningstillfällena speglas det media-samhälle som vi lever i idag i form av en teater. I teatern 
får motbiltelefonen och datorn en central roll där föräldrarna i filmen ängar mer tid åt datorn än 
deras barn. Genom denna filmsekvens vill socionomen få föräldrarna att fundera kring hur 
mycket tid de spenderar i dator/mobiltelefon samt göra dem medvetna om den prioritet 
teknologin har i deras liv. Budskapet som förmedlas är att när föräldrarna håller i och är med sitt 
barn ska de ägna den stunden åt det lilla barnet. 
 

Ett ämne som socionomen brukar försöka trycka lite extra på är jämställdhet. Här informeras 
föräldrarna om att det är viktigt att både mamman och pappan är delaktiga och hjälps åt med det 
nyfödda barnet och att de delar på arbetsbördan genom att till exempel båda tar ansvar för att 
stiga upp på natten.  
 

Jag tycker att man kan ta upp ganska mycket när dom sitter hos mig då, och det är klart 
vissa saker trycker jag på lite extra, till exempel att man ska hjälpas åt och att hjälpas åt 
betyder att man också stiger upp på natten. För jag har mött allt för många där papporna inte 
tar detta ansvar på nätterna utan mammorna kör slut på sig själva. Ibland kan man få höra 
”ja, men dom jobbar också”, men då brukar jag säga att det finns ju en lördag och söndag 
också - Socionomen 

 

Därigenom menar är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga, tar ansvar och hjälps åt i arbetet 
kring det nyfödda barnet för att på så sätt kunna bibehålla en bra och fungerande parrelation. 
 

Ett område som även presenteras är anknytning. Det vill säga vikten av att få en anknytning till 
det lilla barnet. Anknytning är ett tema som aktörerna brukar trycka lite extra på och som tas upp 
i varje utbildningstillfälle. Intervjupersonerna vill genom detta tema förmedla till föräldrarna att 
det under första tiden med barnet är viktigt att skapa en anknytning, trygghet och lära känna 
barnets signaler. Att föräldrarna måste lära sig förstå vad barnet vill när det skriker. Barnmorskan 
brukar därmed informera föräldrarna om att barnets skrik kan handla om andra saker än bara 
hunger.  
 

Ibland ser man ju på tok för tjocka barn och då funderar man om det är det som är 
anknytningen. Att det ger dom flaskan direkt dom skriker och att det blir som tryggheten för 
barnet. Det enda varma tillägget och då blir dom lugna - Barnmorskan 

 

Det tredje utbildningstillfället avslutas med att informera föräldrarna om faderskap, vårdnad och 
umgänge. Detta för att det är socionomen som utför faderskapsutredningen och för att informera 
dem om varför man gör faderskap samt vilka som behöver göra det. Det allmänna syftet med 
utbildningstillfället är att socionomen vill förmedla till föräldrarna att om det mot förmodan 
skulle bli osams eller på något sätt köra ihop sig, ska det inte tveka att söka hjälp.  
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Familjecentral B 
Familjecentral B är belägen i en större kommun i Västerbotten och ligger i anslutning till deras 
hälsocentral. Familjecentralen är ett samarbete mellan kommunen och Västerbottens läns 
landsting. Familjecentralen har egen ingång och vänder sig till blivande föräldrar och barn i 
förskoleåldern. På centralen finns öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och 
föräldrastöd. 
 
Utbildningen hos barnmorskorna – ett lyckat koncept 
Utbildningarna på Familjecentral B hålls av två barnmorskor, detta för att minska risken för att 
glömma saker samt att det gör det enklare att ha någon att diskutera med. Utbildningen är 
uppdelad i fyra träffar och består av sex till åtta par som är gravida i vecka 28 och ska få barn 
ungefär samtidigt. Tanken är att de ska bilda en grupp som kan träffas på fritiden och när barnet 
är fött. Deltagarna är oftast förstföderskor eller en nybliven förälder i den nya relationen. De 
menar att pappornas deltagande är högt under utbildningarna men att de försvinner vid träffarna 
på barnhälsovården, utan att veta varför. Omföderskor och deras partners tenderar inte att gå på 
utbildningarna då de känner att de fick tillräckligt med information vid den första förlossningen. 
 

De är ju riktlinjer och hjälp, men riktlinjer är ju till för att följa. Jag tycker att man 
följer riktlinjer. Man kan liksom inte tycka en massa själv utan vi måste ju jobba efter 
det vi vet är bra och det finns ju hur mycket evidens som helst – Barnmorska  
 

Under intervjun framkom det att alla barnmorskemottagningar enligt Västerbottens läns landsting 
har en pärm med riktinjer för föräldrautbildning under graviditet som de ska följa. Riktlinjerna är 
relativt nya för familjecentralen och barnmorskorna anser att det är viktigt att de följs, som citatet 
ovan nämner. Däremot lägger de upp innehållet själv och har därför möjlighet att variera 
innehållet i träffarna beroende på paren som deltar och deras önskemål. De anser att det är viktigt 
att alla föräldrar ska få samma chans och erbjudas samma innehåll. Oftast ser träffarna ut på 
samma sätt, säger de. En barnmorska nämner att de brukar använda sig av sina egna kunskaper 
som de fått med sig från tidigare erfarenheter i sitt arbete som barnmorska. 
 
Barnmorskorna berättade även att träffarna idag ser annorlunda ut då de tidigare hade mycket 
fokus på hur förlossningen går till och vad som händer under förlossningen. Idag försöker de 
hitta en balans mellan förlossning och föräldraskap samt, som nämnts i citatet nedan, ett fokus på 
metoden ”hjälp till självhjälp”. 
 

Vi som utbildningsledare ska vägleda och stötta föräldrarna i deras föräldraroll genom 
att komma med tips och råd utifrån föräldrarnas egna funderingar. Vi ska inte säga 
vad eller hur de ska göra, utan gå mer från det här med hjälp till självhjälp – 
Barnmorska 
 

För att skapa en mer “hjälp till självhjälp”-situation vill barnmorskorna få föräldrarna att 
reflektera under samtal och diskussioner de har om till exempel amning, den gravida magen, 
förlossningsprocessen, samspelet med barnet, föräldrarollen och hur man mår efter 
förlossningen. Det visar sig dock i träffarnas utvärderingar, som ges efter varje träff, att 
kvinnorna är mest intresserade av förlossningen, även om barnmorskorna går in på 



24 
 

föräldrarollen, massage och andning som det nya fokuset handlar om. Barnmorskorna menar att 
det nya fokuset är precis lika viktigt som deltagarnas intresset av att veta mer om 
förlossningsprocessen. 
 
Barnmorskorna på familjecentral B uttryckte sin tilltro till hur deras utbildning är upplagd. De vill 
inte ändra något i den, men skulle gärna ha ytterligare en träff för att prata om barnets första tid, 
som de själva påpekar att de inte pratar mycket om. De vill också ha mer utbildning om 
anknytningsteorin och samspelet med barnet för att kunna föra vidare kunskapen till föräldrarna. 
Även då de inte har all den kunskap som de önskar, anser de ändå att det är viktigt att de nämner 
anknytning för att ge föräldrarna en medvetenhet om hur viktig den är. De har funderat över att 
ha med en BVC-sköterska som kommer under en träff för att berätta mer om den första tiden, 
men har haft svårt att få ihop det på grund av hög arbetsbelastning från bägges sida. Som nämnt 
tidigare har barnmorskorna en stark tro på sin utbildning och får samma signaler från föräldrarna 
eftersom deras utvärderingar oftast är positiva. Samtidigt säger de att det är svårt att se effekten 
av föräldrautbildningen då man inte vet hur vardagen ser ut utanför och efter träffarna. 
 
Barnmorskan och kvinnans ständiga kamp för en bra förlossning 
Det som framkom under intervjun var att majoriteten av det som ingår i förlossningsämnet hos 
familjecentral B handlar om att reflektera över känslor och tankar. Barnmorskornas vilja att ge de 
redskap och verktyg som behövs för att stärka kvinnan och för att göra förlossningen så smidig 
som möjligt. De vill att kvinnan och partnern, som nämnt i citatet nedan, ska fundera mycket 
över vad det är som händer med kroppen och hur de önskar att deras förlossning ser ut för att 
smidiggöra processen. 
 

Att man helt enkelt målar upp den här bilden som man skulle vilja att det var. För 
då har man ju lättare att nå dit, istället för att tänka ’det här kommer aldrig gå’ eller 
stoppa huvudet i sanden och tänka att personalen kan det här – Barnmorska 
 

Många av paren visar oro över att något ska gå fel eller att de ska få panik under förlossningen. 
Barnmorskan försöker få föräldrarna att reflektera över vad de kan göra under föräldraträffarna. 
En förebyggande metod som kvinnan kan träna på är profylax-andningen som, enligt 
barnmorskorna, är en mycket viktig del i att få en bra förlossning. Den ska hjälpa kvinnorna att 
inte drabbas av panik och lära dem att fortsätta andas genom smärtan istället för att spänna sig 
och hålla igen andningen under förlossningen. När det gäller smärta måste kvinnorna lära sig ett 
nytt beteende. För att föräldrarna ska börja tänka på andning och smärta berättar en av 
barnmorskorna att de försöker skapa en diskussion om hur smärta uppstår och på vilket sätt 
smärtan kan visa sig. Det beror på situationen och de menar att smärta känns värre om man är 
stressad. Därför är andningsteknikerna en väldigt viktig roll i föräldrautbildningarna. Samtidigt vill 
de, vid varje träff, påpeka att man inte alltid kan förbereda sig.  
 

Sen finns det alltid saker som vi inte kan förbereda oss på, vad som än händer. Och 
det är vi ganska noga att poängtera vid varje tillfälle. Saker kan hända som inte kan 
tränas på och det måste vi påminnas om – Barnmorska 
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Som nämnts tidigare har de nya riktlinjerna fått mer innehåll angående partnerns roll i 
förlossningsprocessen där de automatiskt får rollen som stöd. Under förlossningen ska fokuset 
vara på kvinnan och göra det bra för henne. Därför måste man prata mycket om hur partnern ska 
agera under förlossningen. Det kan vara bra att de känner till massagetekniker och att de 
påminner kvinnan om den viktiga andningen. Genom det som beskrivits i detta tema tar 
föräldrautbildningen upp kampen mot smärtan för att skapa en bra förlossning. 
 
Hur vill vi vara som föräldrar? 
Ett annat tema som framkom under intervjuerna med Familjecentral Bs barnmorskor var 
gruppträffarnas reflektioner över att bli förälder. De nämnde att ett av de nya temat som tas upp 
är parrelationen och hur den kan förändras när man blir föräldrar. Deras egentid tillsammans 
kommer att minska då det kommer en ny familjemedlem. Barnmorskorna menar att det därför är 
viktigt att reflektera över förändringarna som sker. Förutom att samtala om parrelationen anser 
barnmorskorna också det är bra att reflektera över det nya föräldraskapet. Syftet med 
utbildningarna är att stärka föräldrarna och få dem att känna sig trygga i den nya rollen. Speciellt 
när det gäller samspelet med barnet som de tar upp under träffarna. De diskuterar hur 
föräldrarnas barndom har sett ut och ber de reflektera över hur sin anknytning såg ut. På så sätt 
diskuterar de vad de själva kan föra vidare till sitt egna barn. När barmorskorna förmedlar 
information om anknytning säger de att de inte är några psykologer och på så sätt inte har all den 
kunskap som behövs för att utbilda föräldrarna om anknytning. Däremot tycker de ämnet är 
viktigt och vill förmedla det till gruppdeltagarna för att föräldrarna redan under graviditeten ska 
ha möjlighet att knyta an till barnet i magen. Barnmorskan förklarar att de berättar för föräldrarna 
att det oftast räcker med att vara sig själv, att de inte ska få anknytningen att låta omöjlig utan att 
det räcker att de är medvetna om vad barnet behöver under de första åren. 
 

Jag skulle vilja breda ut detta ännu mer och prata mycket mer om det. Och det som 
också är viktigt när man pratar om det, är att man också poängterar att i samspel 
med barn så räcker det med att vi är den vi är. Det får inte bli såhär oerhört stort och 
viktigt att man nästan känner ’men hur ska jag klara av det här?’ – Barnmorska 
 

Det är också viktigt att diskutera om ansvarsfördelning i föräldraskapet. Idag är det inte självklart 
att det är mamman som går upp för att byta blöja eller amma mitt i natten. I vissa förhållanden är 
det en självklarhet och i andra parrelationer har diskussionen inte kommit upp än. Det är genom 
föräldraträffarna som barnmorskorna vill starta dessa diskussioner för att förbereda föräldrarna 
på vad som kommer att förändras, de vill samtidigt ta upp de förväntningar som finns efter 
förlossningen och berätta att man ska ta det lugnt. Föräldrarna, speciellt kvinnan, behöver inte ha 
familj eller vänner på besök en vecka efter förlossning. Det är sådant man ska ignorera och istället 
återhämta sig med sin nya familjemedlem för att ge barnet den trygghet den behöver under de 
första månaderna. 
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7. ANALYS 
I analyskapitlet kommer arbetets helhet kopplas samman utifrån teori, tidigare forskning och empiri. Fokuset i 
analysen är våra fyra frågeställningar; Hur är föräldrautbildningen organiserad? Vad får föräldrarna för stöd i 
sin föräldraroll? Vilken kunskap ges ut om barns behov och utveckling? Finns det anledning att 
förändra/förbättra föräldrautbildningen?  
 
Föräldrautbildningens struktur 
Genom fallstudien fick vi vetskap om att föräldrautbildningarna består av fyra träffar som är 
förlagda på eftermiddagen och fördelade med en träff i veckan under en månadsperiod samt att 
varje träff varar i två timmar. Utbildningen erbjuds i första hand till förstföderskor och deras 
partners och startar i graviditetsvecka 28-30. Föräldrautbildningarnas hålls av olika professioner 
på familjecentralerna. Föräldrautbildningens gruppledare på familjecentral A består av en 
barnmorska, socionom och förskollärare medan utbildningarna på familjecentral B hålls av två 
barnmorskor. Antalet deltagare på utbildningarna varierar mellan familjecentralerna på så sätt att 
utbildningen på familjecentral A innefattade ungefär fem par, varav den på familjecentral B 
omfattar sex till åtta par. Ur emperin framkommer det att majoriteten av de par som blir 
tillfrågade att gå föräldrautbildningarna oftast tackar ja till att medverka samt att paren oftast 
fullföljer utbildningen tillsammans. Med andra ord är det ett högt deltagande av både kvinnor och 
män på de studerade föräldrautbildningarna. Vilket motbevisar det Collberg et al. (2008) nämner i 
sin forskning att det totala antalet deltagare drastiskt sjunkit och tenderar att sjunka ytterligare för 
varje år, på grund av att allt fler föräldrar inte vill delta i föräldrautbildningarna. Anledningen till 
att de studerade föräldrautbildningarna har ett högt deltagande tror intervjupersonerna beror på 
att den förberedande förlossning- och föräldraskapsinformationen är aktuell och ses av 
föräldrarna som något nytt och spännande. 
 
I de genomförda intervjuerna framkommer det att föräldrautbildningarnas upplägg och 
utformning grundar sig i lokala riktlinjer som är generella för hela Västerbotten. Dessa riktlinjer 
är framställda av en barnmorskesamordnare och utfärdade av Västerbottens läns landsting. 
Riktlinjerna innefattar ett basprogram som framför den information som måste förmedlas till 
föräldrarna under föräldrautbildningen samt tips på hur utbildningsprogrammet kan utformas. 
Hur informationen ska förmedlas och fördelas i utbildningsinnehållet är upp till gruppledarna 
själva att bestämma. Detta stämmer överens med det Collberg et al. (2008) säger om att det flesta 
föräldrautbildningarna i Sverige är utformade efter lokala direktiv som är organiserade av 
barnmorskor eller sjuksköterskor. Collberg et al. (2008) nämner även att dessa lokala direktiv 
bidrar till att föräldrautbildningarnas innehåll och utformning kan komma att se olika ut mellan 
olika mottagningar. 
 
I och med att Västerbottens lokala riktlinjer lämnar utrymme för personalen att själva välja hur 
föräldrautbildningsprogrammet ska se ut, har skillnader och likheter mellan de studerade 
föräldrautbildningarna kunnad identifieras. Det har nämligen visat sig att föräldrautbildningarna 
är lika i sina olikheter på så sätt att utbildningarna förmedlar en liknande information om 
förlossningen och föräldraskap, men att denna information förmedlas på olika sätt. Utifrån denna 
vetskap kan det därmed tolkas som att föräldrarna får en likvärdig kunskap. Däremot kan det 
tänkas att kvaliten i informationen skiftar i och med att den förmedlas av olika professioner med 
expertkunskap inom olika områden.  Exempelvis förmedlas den föräldraförberedande 
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informationen på familjecentral A av en socionom med arbetslivserfarenhet inom 
familjerådgivning, medan den i familjecentral B förmedlas av erfarna barnmorskor. 
 
Förändringar och/eller förbättringar 
Collberg et al. (2008) säger i sin forskning att den förlossning- och föräldraförberedande 
informationen i föräldrautbildningarna får olika prioritet på mottagningarna utifrån föräldrarnas 
önskemål och utbildningsledarnas kompetens. Detta tydliggörs i de studerade 
föräldrautbildningarna på så sätt att den förlossningsförberedande informationen får ett större 
utrymme i innehållet än den föräldraförberedande. Detta är dock intervjupersonerna medvetna 
om. De berättar att de tycker att det är svårt att finna en balans mellan den 
förlossningsförberedande och föräldraförberedande informationen på grund av att deltagarna 
önskar att få veta mer om just förlossningen. Fabian (2008) nämner i sin forskning att många 
föräldrar är mer intresserad av förlossningsfrågor och amningsproblem under graviditeten än 
föräldraskap. Medan de flesta föräldrar, efter förlossningen, önskat att de hade fått mer 
kunskaper om omsorgsarbete och föräldrarollen under utbildningen. Denna obalans mellan 
förlossning och föräldraskap är något som intervjupersonerna berättar att de länge velat förändra, 
genom att bland annat utöka föräldrautbildningen med en träff till samt gå fortbildning inom till 
exempel området anknytning. Detta har däremot inte kunnat genomföras på grund av hög 
arbetsbelastning och bristande resurser.  Vidare anger intervjupersonerna att 
föräldrautbildningarna är under ständig förändring, på så sätt att utbildningens innehållet och 
upplägget justeras när gruppledarna upptäcker att något behöver förbättras. De menar att 
utbildningen förändras över tid och att den troligtvis inte kommer se likadan ut om två år. 
 
Stöd i föräldrarollen 
Familjecentral A och B fokuserar mycket på att försöka aktivera och starta reflektioner hos 
föräldrarna under utbildningtillfällena. Detta skriver även Ahldén et al. (2008) om i sin studie där 
flertalet barnmorskor intervjuades, som menade att deras fokus ligger på att aktivera 
föräldragruppen genom att de ska reflektera över föräldraskapet samt barnets behov och 
utveckling. Barnmorskorna menade att det var deras roll som gruppledare att få föräldrarna att 
våga diskutera, dela erfarenheter och ställa frågor om olika problem eller funderingar kring 
spädbarnstiden. Detta märktes när en av intervjupersonerna från Familjecentral B förklarade att 
de ville hjälpa paren utifrån ”hjälp till självhjälp”. De menar att de som ledare ska vägleda och 
stötta föräldrarna i deras föräldraroll med tips och råd utifrån föräldrarnas egna funderingar.  
 
Att bli förälder är en stor förändring som präglas av en omställningsprocess från en verklighet till 
en annan. Hwang och Wickberg (2001) menar att många föräldrar ser spädbarnstiden som en 
påfrestande och stressig period, samt att de ser svårigheter med att kombinera sitt vardagsliv med 
det nya familjelivet. För att denna övergång ska ske på ett lyckat sätt nämner Meleis et al. (2010) 
vissa faktorer som kan finnas som vägledning. De pratar om hur vardagen kommer att ändra 
fokus och på vilket sätt den kan förändras. Meleis et al. (2010) och Kralik et al. (2006)  nämner 
även att de nyblivna föräldrarna behöver få en grundläggande kunskap inför förlossning och 
föräldraskap. Detta får föräldrarna på så sätt att gruppledarna svarar på deras frågor och ger 
föräldrarna den kunskap de behöver för att känna sig trygga i sitt föräldraskap. En del av båda 
familjecentralernas mål är att ge föräldrarna stöd, inte bara med kunskap och råd, utan också för 
att ge deltagarna de förutsättningar för att de ska hitta varandra och förhoppningsvis umgås efter 
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träffarnas slut. Genom gruppens sociala förhållanden får de stöd utöver barnmorskan. Detta 
anses av Meleis et al. (2010) som en nödvändig faktor för en lyckad övergång från en parrelation 
till ett föräldraskap. Alla har nämligen inte familj och vänner i närheten som kan stötta de i den 
nya processen. 
 
Familjecentral B menar att det idag läggs ett större fokus på föräldraskap och parrelation i 
utbildningarna än vad det gjort tidigare. Detta för att förebygga konflikter i hemmet då Hwang 
och Wickberg (2001) menar att föräldrarnas parrelation har en direkt och indirekt påverkan på 
barnets anknytning. Hindberg (2006) säger detsamma och nämner att konflikter och våld är en 
negativ faktor som påverkar barnets anknytningsmönster, på så sätt att barnet kan få en otrygg 
anknytningen. Socionomen på familjecentral A försöker ge paren de redskap som behövs för att 
bibehålla en kärleksfull relation efter barnet är fött. Detta genom att prata om kommunikation 
och hur de kan bemöta varandra i ett samtal genom att använda jag-budskap för att undvika 
misstolkning och att klandra varandra. Varav familjecentral B förmedlar vikten med att få paren 
att reflektera över hur deras relation kan komma att förändras under föräldraskapet och att de 
kan få mindre utrymme för egentid. Det är viktigt att paren är medvetna om den stressiga period 
som komma skall och redan under graviditeten försöka diskutera hur det kan hantera konflikter. 
Konfliktfyllda föräldrar utgör nämligen en risk för att barnen ska visa tecken på depression, 
ängslan och osäkerhet. Föräldrarnas beteende mot varandra kan skapa stress för barnet vilket i 
sin tid kan påverka barnets anknytning och mentaliseringsförmåga (Hwang & Wickberg, 2001; 
Svenskt forum för mentalisering, 2015).   
 
Båda familjecentralerna vill förmedla att spädbarnstiden, som Hwang och Wickberg (2001) 
nämner, är en stressig och påfrestande period. Därigenom vill barnmorskorna göra paren 
medvetna om detta i syfte att förbereda föräldrarna inför denna tid. Parrelationen har en 
betydande roll i barnets trygghet. Det finns tydliga kopplingar mellan hög föräldrastress, osäker 
anknytning och beteendeproblem hos barn. Båda familjecentralerna talar om vikten att diskutera 
uppfostran och att dela på vardagsarbetet. De båda ger exempel på att det är viktigt att dela på 
ansvaret under natten och att prata om vad de förväntar sig av den föräldern som är hemma. Om 
det är självklart att det är personen som är hemma som ska gå upp. Familjecentral A berättar om 
alla de mammor de mött som kört slut på sig själva för att papporna inte tar ansvaret att stiga upp 
på nätterna och hjälpas åt. Familjecentral B nämner samma sak och menar att det inte är självklart 
att det bara är mammorna som ska ta det ansvaret. Oftast förklarar mammorna att männen 
jobbar, men socionomen menar på att det finns en helg också. 
 
Båda centralerna tar därför upp föräldrarollen och ansvarsfördelningen i hopp om att det ska få 
föräldrarna att redan under graviditet börja diskutera dessa frågor. Barnmorskan på familjecentral 
A menar att det är viktigt att visa mannen att han både innan och under förlossning har en 
betydelsefull roll i att underlätta för kvinnan. Han är ju den bästa coachen. Genom att påminna 
kvinnan om andningen, ge henne massage och stötta henne genom förlossningen för att ge 
kvinnan en bra upplevelse. En negativ upplevelse av förlossningen kan nämligen betyda att 
kvinnan har svårt att skapa en anknytning med sitt barn. Den negativa förlossningen kan få både 
en fysisk och psykisk inverkan på kvinnan och kan göra att hon har fullt upp med sig själv och 
därmed kan ha svårt att ta till sig barnet. Meleis et al. (2010) nämner även att föderskor som 
tidigare genomgått sjukdom, oplanerad graviditet eller missfall kan stöta på större utmaningar 
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under övegångstadiet till att bli förälder, jämfört med andra kvinnor, och på så sätt ha svårare att 
utveckla den ‘moderliga identiteten’.  
 
Barns behov och utveckling 
Anledningen till att mycket fokus ligger på att få föräldrarna att reflektera över hur parrelationen 
ser ut och hur den kan komma att förändras efter barnet är fött, handlar om att det finns evidens 
på att stress och konflikter mellan föräldrar har en negativ inverkan på barnet. Hwang & 
Wickberg (2010) nämner i sin forskning att dessa faktorer även påverkar förldraförmågans 
kvalite, på så sätt att föräldrar som grälar mycket är mindre konsekventa, kärleksfulla och lyhörda 
för barnets signaler. Om barnet inte får sina signaler besvarade påverkar det barnets 
mentaliseringsförmåga, det vill säga förmågan att förstå sig själv och andra samt tillstånd som 
känslor, tankar och önskningar (Broberg et al., 2006). Om föräldrarna inte hjälper barnet att 
handskas med sina känslor genom att försöka förstå barnets psykologiska tillstånd, kan det orsaka 
att barnet utvecklar beteendeproblem i framtiden. Broberg et al. (2006) säger att om föräldrarna 
har de förmågor och egenskaper som krävs för att kunna ge barnet detta, oftast har att göra med 
vad de själva fått för anknytningsmönster i samspelet med sina föräldrar. Familjecentral B 
försöker få paren att reflektera över hur deras anknytningsrelation sett ut som barn och vad de 
vill överföra till sina egna barn. 
 
Barnmorskorna vill även förmedla att första tiden med barnet är viktig för anknytningen. De 
menar att det är viktigt att föräldrarna, under de första månaderna, ska fokusera på att lära känna 
barnet och att förstå barnets signaler. En barnmorska säger att en del barn som de träffar är 
överviktiga och tror det beror på att föräldrarna inte förstår barnets signaler. På så sätt att vissa 
föräldrar tror barnets skrik bara handlar om hunger. De försöker därmed informera föräldrarna 
om att barnets skrik kan handla om flera olika saker. Broberg et al. (2006) nämner att, det redan 
under de förstå månaderna, är viktigt att föräldrarna ständigt undersöker vad barnet signaler 
betyder och ger barnet en kontinuerlig omsorg. För att på så sätt skapa förutsättningar för barnet 
att utveckla en trygg anknytning och mentaliseringsförmåga. En annan faktor som kan påverka 
kvaliten på anknytningen är det teknologiska samhället som vi lever i idag. Detta är även något 
som intervjupersonerna på familjecentral A försöker få föräldrarna att reflektera över. Genom att 
få föräldrarna att fundera över hur mycket tid de spenderar på sociala medier och gör dom 
medvetna på den prioritet som teknologin har i våra liv. Intervjupersonerna menar att många 
föräldrar spenderar mer tid i mobiltelefon/dator än vad de gör med sina barn och på så sätt 
distraherar föräldrarnas lyhördhet.  
 
Sammanfattning av analys 
Avslutningsvis kan vi konkludera att föräldrautbildningarnas organisatoriska utformning/struktur 
innefattar fyra träffar som främst riktar sig till förstagångsföräldrar. Utbildningarnas innehåll 
bygger på lokala riktlinjer som utfärdats av Västerbottens läns landsting om den information som 
utbildningarna måste förmedla. Med anledning av detta innefattar familjecentralernas 
föräldrautbildningar både en förlossning- och föräldraförberedande information. Däremot har 
den förlossningsförberedande informationen fått större utrymme än den föräldraförberedande 
delen. Dels för att deltagarna önskar att få mer förberedande kunskaper inför förlossningen. 
Även för att intervjupersonerna anser att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna utöka 
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utbildningen, med ytterligare en träff, för att på så sätt kunna ge mer av den föräldraförberedande 
informationen.  
 
Vidare i analysen framkommer det att utbildningarna i grunden utgår från ett barnperspektiv, på 
så sätt att de bland annat pratade om omställningen till att bli förälder och hur denna omställning 
kan komma att påverka föräldrarnas vardagsliv. De reflekterar även kring hur föräldrarnas 
relation gentemot varandra ser ut och vad som krävs för att bibehålla en fungerande relation. I 
och med att parrelationen har en direkt och indirekt påverkan på föräldraförmågan och barnets 
anknytning. Anledningen till att de under föräldrautbildningarna försöker aktivera föräldrarna till 
att diskutera och reflektera kring detta är för att möjliggöra att barnet ska kunna växa upp under 
trygga och goda förhållanden, få sina behov tillfredställda och utvecklas gynnsamt.  
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8. DISKUSSION 
Nedan diskuteras fjärde forskningsfrågan om det finns anledning att förändra och/eller förbättra 
föräldrautbildningen samt en diskussion om intervjutillfällena och därefter förslag på vidare forskning.  
 
Resultatsdiskussion 
I denna studie har föräldrautbildningarna på två olika familjecentraler studerats genom att 
intervjua dess utbildningsledare. Detta för att ta reda på hur föräldrautbildningen är organiserade 
samt de kunskaper och stöd som föräldrarna får med sig efter utbildningen. Genom att studera 
dessa två föräldrautbildningarna har likheter gällande deras utformning, upplägg och innehåll 
kunnat identifieras. De stora likheterna är att utbildningarna grundar sig på samma riktlinjer och 
att båda förmedlar en förberedande information om förlossning och föräldraskap. Däremot 
förmedlas denna information på olika sätt och av olika professioner. Vilket kan tänkas påverka 
föräldrautbildningarnas kvalite. I analysen tydliggjordes att den förlossningsförberedande 
informationen fick ett större utrymme än den föräldraförberedande i båda utbildningarna. Detta 
uppfattades till en början som något negativt med anledning av att den föräldraförberedande 
informationen ansågs vara minst lika viktig, om inte ännu viktigare. 
 
Däremot förändrades vår uppfattning ju längre in i arbetet vi kom. Vi insåg vitsen av att 
föräldrautbildningar innefattade en större del av förlossningsförberedande information. Genom 
intervjuerna framkom det att den förlossningsförberedande delen hade ett förebyggande syfte. I 
form av att ge kvinnan information om hur förlossningen brukar gå till, hur hon kan jobba med 
smärtan och minska rädslan för att på så sätt ge henne redskap för att kunna få en positiv 
upplevelse. Om kvinnan får en positiv förlossningsupplevelse är det även lättare för henne att ta 
till sig barnet efteråt. Det visade nämligen sig att all information som tas upp under 
föräldrautbildningen i grund och botten handlar om att göra det så bra som möjligt för det 
nyfödda barnet. Att det som tas upp om föräldrastressen, parrelationen, förväntningarna och 
jämställdhet har ett förebyggande syfte, nämligen att skapa en trygg miljö för barnet. Eftersom att 
dessa faktorer kan komma att påverka barnets anknytning. 
 
Trots att föräldrautbildningarnas innehåll utgår från barnets bästa anser vi dock att det borde 
förmedlas mer information om omsorgsarbete och barnets behov samt ges mer utrymme åt den 
föräldraförberedande informationen. Däremot är föräldrautbildningen under graviditet begränsad 
på det sättet att det är tänkt att den ska handla mer om att förbereda föräldrarna inför förlossning 
och föräldraskap. För att sedan under föräldraträffarna på BVC prata mer om anknytning samt 
barnets behov och utveckling. Detta tycker vi är konstigt i och med att intervjupersonerna 
berättar att det har ett högt deltagande av både kvinnor och män på föräldrautbildningarna under 
graviditeten. Medan utbildningarna på BVC präglas av ett lägre deltagande på grund av att 
papporna faller bort. Utifrån detta borde därmed föräldrautbildningarna under graviditeten 
innehålla mer information om barnets första tid, så att båda föräldrarna kan tilldelas 
informationen. I och med att båda föräldrarnas delaktighet i föräldraskapet är viktigt för det lilla 
barnet. 
 
Som tidigare nämnt bygger föräldraubildningarna på familjecentral A på en samverkan mellan 
flera aktörer. Detta anser vi är ett bra koncept som borde överföras till andra familjecentraler. 
Genom samverkan med andra professioner kan föräldrarna erbjudas expertkunskap inom de 
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olika områdena och på så sätt höja kvaliten i den information som förmedlas. Till exempel skulle 
de kunna nyttja de aktörer som finns på familjecentralen, genom att överlåta delar av 
utbildningen till BVC-sköterskor som pratar om den första tiden med barnet, 
socionom/psykolog som tar upp parrelationen och föräldraskap, barnmorskorna som informerar 
om graviditet och förlossning samt använda sig av förskollärarens kunskap om gruppdynamik. 
 
Metoddiskussion 
En av studiens intervjuer genomfördes som en gruppintervju med anledning av att det var det 
enda sättet att få med alla inblandade aktörer. Detta är dock något som vi hade velat göra 
annorlunda genom att istället genomföra intervjuerna individuellt eller fått tillgång till mer tid 
under gruppintervjun. För att på så sätt kunna få mer djupgående svar på våra frågor, skapa större 
utrymme för reflektioner samt kunna ställa fler följdfrågor. När vi började skriva empiri och analys 
insåg vi nämligen att vi hade velat få fler förklaringar och detaljerade beskrivningar av 
intervjupersonerna till exempel kring hur de mer specifikt arbetar med anknytning, parrelation och 
jämställdhet. Detta stämmer även överens med de invidividuella intervjuerna då vår tid begränsade 
våra följdfrågor och inte gav oss möjligheten att fråga upp om tillräckligt mycket kring vissa 
ämnen. Hade vi fått nyttja följdfrågor och fått mer reflektioner hade kanske vår empiri blivit mer 
detaljerad. Däremot anser vi inte att det har gjort vårt arbete sämre, utan vi tycker fortfarande att vi 
har fått en rättvis bild av familjecentralernas föräldrautbildningar. Vid en av intervjuerna fick vi 
även tillgång till Västerbotten läs landstings riktlinjer Föräldrastöd i grupp: inom Mödrahälsovården. 
Dessa hade varit intressanta att studera för att se mer detaljerat på hur de lokala riktlinjerna 
utformar sig och hur de efterlevs i pratiken. Detta var dock inte möjligt utifrån vår studiedesign.  
 
Förslag på vidare studier 
Utifrån det som är skrivit ovan hade det varit intressant att fokusera mer på riktlinjerna och se 
hur de följs av mödrahälsovård i praktiken. Ett annat ämne som hade varit intressant att studera 
om är föräldraträffarna på BVC eftersom många utbildningsledare har nämnt att mycket av 
barnets första tid tas upp av BVC-sköterskorna. 
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Bilaga 1- Intervjuide 
 
Bakgrund 
Hur länge har du jobbat som barnmorska? (formellt/informellt) 
Hur länge har du hållt på med föräldrautbildningar under graviditet? 
Har du fått gå utbildning för att hålla i föräldrautbildningarna? 
Vad är det bästa med ditt jobb här? 
Vad är det sämsta med ditt jobb här? 
 
Föräldrautbildningens  upplägg 

• Vem bestämmer innehållet på utbildningarna? 
• Finns det några riktlinjer i utformandet av utbildningarna?  
• Är det alltid samma som håller i utbildningarna hos er? 
• Vilka resurser har ni? Vilken budget? 
• Kan du berätta hur föräldrautbildningen ser ut hos er? Hur många träffar? Början/Slut? 
• Hur är den uppdelad? Tanke bakom uppdelningen? 
• Orsak och bakgrund till verkställande av era utbildningarna. 
• Samverkan med andra aktörer? 
• Hur valdes föräldrautbildningsmetoden? Hur mycket inflytande har deltagarna? 

 
Föräldraförberedelse 

• Vad är syftet med utbildningarna? Vad är viktigt? 
• Hur ser ni att kursen förbereder deltagarna inför sin framtida föräldraroll? 
• Hur hade ni velat att föräldrautbildning ser ut? Förändra/förbättra? 
• Hur ser deltagandet ut på utbildningarna? Ökning/minskning? Mammor och pappor? 
• Förebyggande? 
• Vilka kunskaper får föräldrarna med sig? 

 
Barnperspektiv 

• Hur mycket fokus läggs i utbildningen på spädbarnets första år? 
• Vad pratar ni om då?  
• Vad är viktigt för föräldrarna att veta för att kunna ge barnet en bra start i livet? 
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Bilaga 2 – E-post 

 
Hej, 
 
Vi heter Linn Fredriksson och Emily Borgström. Vi är två socionomstudenter på Umeå 
universitet som nu är inne på vårt sista år på programmet och ska därmed börja skriva ett 
examensarbete. I arbetet ingår att utföra en mindre studie som sedan kommer att presenteras i en 
skriftlig rapport.   
 
Anledningen till att vi hör av oss till er är för att vi är intresserade av att undersöka de 
föräldrautbildningar som ges ut på mödrahälsovården i Umeå kommun för blivna och nyblivna 
föräldrar. Vi vill genom detta arbete belysa hur föräldrautbildningen ser ut idag gällande innehåll 
och uppdelning, samt vilket stöd och förberedande kunskap som ges till föräldrarna. Därmed 
skulle vi vilja intervjua någon/några från er personal som har erfarenhet av eller arbetar med 
föräldrautbildningen på er mottagning. Fler deltagare kommer att tillfrågas från andra 
mottagningar inom kommunen.  
 
Deltagandet i studien innebär att medverka i en individuell intervju som beräknas ta cirka en 
timme. Intervjun kommer att spelas in för att sedan användas i vår analys. Dessa inspelningar 
kommer raderas efter studien är färdig. Materialet kommer att avidentifieras för att säkraställa 
deltagarnas och mottagningens anonymitet. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst 
under studiens gång.  
 
Ni får gärna ta kontakt med oss om ni har frågor. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Linn Fredriksson & Emily Borgström 
Mejladress (nämns ej i uppsats) Tel. - 
Mejladress (nämns ej i uppsats) Tel. - 
 
Socionomprogrammet 
Institutionen för socialt arbete 
Umeå Universitet 
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