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SAMMANFATTNING: Blivande föräldrar står inför stora utmaningar. Föräldragrupperna 

utformas på mödrahälsovårdsmottagningarna så att föräldrarna får stöd i föräldraskapet 

och skapar ett nätverk som kan främja en positiv utveckling. Norra Kalmar län vill 

utveckla sitt arbetssätt i syfte att säkerställa kvalitet inom föräldrastödet för att svara mot 

föräldrars behov. Syfte: Utvärdering av föräldragrupperna bland förstagångsföräldrar. 

Metod: Retrospektiv tvärsnittstudie med kvantitativt ansats. Data samlades in genom ett 

frågeformulär med strukturerade frågor som har utarbetats av författaren. Analys: 

Beskrivande statistik. Resultatet sammanställdes med hjälp av programmet Excel. 

Resultat: 252 (n=656) föräldrar deltog i studien. 202 föräldrar (123 mammor och 79 

partner) hade deltagit i grupperna. 145 föräldrar hade deltagit i alla träffar. Resultatet visar 

på att föräldrarna tyckte att grupperna var meningsfulla (84,5 %) och uppfyllde deras 

behov (85,9 %). Föräldragrupperna anses som en bra förlossningsförberedelse (85,1 %) 

och kan stärka föräldrarna i föräldraskapet (75,5 %). Hälften av föräldrarna (50, 4 %) har 

tack vare grupperna skapat kontakter och gemenskap med andra föräldrar. Slutsats: 

Nästan alla föräldrar känner sig nöjda med sitt deltagande (97,8 %) och kan 

rekommendera andra (93,3 %) att delta i grupperna.  
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Examensarbete  vårdvetenskap 15 hp 

 

Evaluation of group antenatal education in North Kalmar County. 

 

Author: Jose A. Zarazaga 

 

Keywords: Antenatal education, support, parenthood, midwife, pregnancy. 

 

ABSTRACT: Expectant parents are faced with major challenges. Group antenatal 

education is formed in the antenatal clinics so that parents receive support in childbirth 

and parenthood, and create a network that can promote a positive development. North 

Kalmar county wants to develop its approach in order to ensure the quality of parental 

support to meet the parents' needs. Objective: Evaluation of group antenatal education 

among first-time parents. Method: A retrospective cross-sectional study with quantitative 

approach. Data were collected through a questionnaire with structured questions designed 

by the author. Analysis: Descriptive statistics. The results were compiled using the 

program Excel. Results: 252 (n=656) parents participated in the study. 202 parents (123 

mothers and 79 partners) had participated in the groups. 145 parents had attended all 

meetings. The results show that parents felt that groups were meaningful (84.5 %) and met 

their needs (85.9 %). Group antenatal education is regarded as a good prenatal (85.1 %) 

and can strengthen parents in parenthood (75.5 %). Half of the parents (50.4 %) have 

established relationships and fellowship with other parents thanks to the groups. 

Conclusion: Almost all parents feel satisfied with their participation (97.8 %) and can 

recommend others (93.3 %) to participate in the groups. 
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Inledning 

 

Att föda barn är en stor händelse, en förändring i livet. Upplevelser från förlossningen kan 

påverka resten av livet. En bra förberedelse kan bidra till en bra förlossningsupplevelse och 

kan bidra till att anknytning mellan föräldrarna och barnet stärks. Därför rekommenderar 

myndigheter i många länder att grupper som stärker stödet i föräldraskapet ges när 

föräldrarna väntar barn (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2005). 

 

Gravida kvinnor i Sverige följer ett basprogram på mödrahälsovårdsmottagningar för att 

övervaka graviditeten och bidra till medicinsk säkerhet. Under denna tid skall alla 

kvinnor och deras partner erbjudas att delta i föräldragrupper i anslutning till graviditet 

och förlossning. Syftet med detta föräldrastöd är både en förberedelse inför förlossningen 

och att stärka paret i sin tro på sig själva som föräldrar (Santesson, 2009). 

 

Mödrahälsovårdsmottagningarna ordnar föräldragrupperna. Ett antal par, där kvinnorna 

beräknas föda vid ungefär samma tidpunkt, bildar en föräldragrupp. Grupperna träffas vid 

olika tillfällen. Frekvens och längd kan variera enligt arrangörerna. En barnmorska 

fungerar som gruppledare. I grupperna kan olika ämne diskuteras och erfarenheter 

utbytas. Man anser att grupper utgör en viktig och essentiell roll. Föräldrarna får stöd som 

kan stödja dem i de funderingar och problem som uppkommer. Grupperna är till för att 

föräldrarna ska kunna utveckla ett socialt nätverk där paret kan ha möjlighet till kontakt 

och gemenskap med andra föräldrar. Inte alla par som väntar barn deltar i grupperna, det 

är främst förstagångsföräldrar som deltar. (Verksamma inom MHV och BHV, 2007).   

 

Vi lever i ett samhälle som utvecklas konstant. Kunskap, levnadsvillkor och behov 

varierar från person till person. För att kunna garantera kvalitet och bra insatser inom 

vården krävs det att man utvärderar föräldragrupperna, i syfte att åstadkomma 

förbättringar.  Mödrahälsovårdsmottagningar i norra Kalmar län vill utveckla sitt 

arbetssätt i syfte att säkerställa kvalitet inom föräldrastödet för att svara mot föräldrars 

behov. Det är därför en utvärdering som visar på om resultatet tyder på avvikelser från 

det förväntade och önskade resultatet, kan bli aktuell. 
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Bakgrund 

 

Historia 

 

Under 50- och 60-talet utvecklades i Europa och Norra Amerika ett utbildningsprogram 

för att hjälpa blivande mammor att hantera smärta under förlossning. Detta program hade 

två enkla syften: att minska både droganvändning (som smärtlindring) under förlossning, 

och antal förlossningar med kejsarsnitt. Mammorna förberedde sig fysiskt och psykiskt 

inför förlossningen. Grunden för själva programmet var introducering av psykoprofylax, 

där en andningsteknik lärdes ut för att underlätta för de blivande mammorna att slappna 

av, öka känsla av kontroll, uppleva mindre smärta och underlätta förlossningsarbetet 

(Enkin et al., 2000). Denna teknik blev mycket populär i Sverige på 70-talet bland 

barnmorskorna och de blivande papporna började delta i utbildningsprogrammet 

(Petersson, Collberg & Toomingas, 2008). 

 

Behovet av föräldrautbildning som ett tidigt föräldrastöd, började diskuteras i Sverige på 

1960-talet. År 1972 formulerade Socialstyrelsen att föräldrastöd, i gruppform, skulle vara 

sammanhållna under graviditet, spädbarnstid, barnomsorg och skola. Efter två 

betänkanden från barnomsorgsgruppen fattade Riksdagen beslut år 1979 om en allmän 

föräldrautbildning kring barnets födelse och första levnadsår, som skulle börja 

genomföras år 1980. Socialstyrelsen fick i uppdrag att lämna förslag på hur 

föräldrautbildning skulle genomföras (Petersson et al., 2008). 

 

År 1984 ansåg Socialstyrelsen att föräldrautbildning borde följa dessa principer: 

 

 Utbildning skulle genomföras av ordinarie personal i det reguljära arbetet och 

skulle bygga på utbyte av kunskaper och erfarenheter. 

 Personalen skulle bedriva utbildningen med ett psykosocialt arbets- och 

förhållningssätt. 

 Utgångspunkten till utbildningen var föräldrarnas egna frågor och erfarenheter. 
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 Utbildningen skedde i form av föräldragrupper och var en integrerad del av 

mödra- och barnhälsovården.    

 Målet med utbildningen var att stärka föräldrarna i deras föräldraskap.  

 Båda föräldrarna fick delta.  

 

För att uppnå målet rekommenderade Socialstyrelsen: 

 

 Öka kunskaper hos föräldrarna. 

 Ge föräldrarna möjlighet att skapa kontakt och gemenskap med andra.  

 Skapa möjligheter till medvetenhet om påverkan av samhällsförhållandet.  

 

Föräldrastöd  

 

Sedan 1997 har ”stöd i föräldraskapet” ersatt begreppen föräldrautbildning och 

föräldrastöd. Förändringen genomfördes för att sammanställa kunskapen och stödet, 

utveckla föräldrarna i föräldraskapet och stärka deras trygghet (Petersson et al., 2008). 

 

Under senare delen av 1990-talet började en utveckling av föräldrastödet gällande former 

och innehåll, med stora skillnader inom och mellan olika landsting. December 2004 

redovisade Folkhälsoinstitutet rapporten Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya 

former för föräldrastöd (Petersson et al., 2008). Detta arbete redovisade förslag till 

föräldrastöd under graviditeten och senare under olika delar av barnets uppväxt. Analysen 

fokuserade på en utveckling inom föräldragrupperna baserad på erfarenhet. År 2005  

inbjöd Folkhälsoinstitutet olika representanter från föreningar¹ som arbetade inom 

Mödrahälsovård (MHV) och Barnhälsovård (BHV). De formade det som kallades 

Verksamma inom MHV och BHV, en arbetsgrupp, som kunde analysera föräldrastödet i 

 
 

¹ Inbjudna föreningar till Verksamma gruppen: Svenska barnmorskeförbundet, Svensk förening för 
obstetrik och gynekologi, Distriktssköterskeföreningen i Sverige, Riskförening för barnsjuksköterskor, 

Mödra- och barnhälsovårdpsykologernas yrkesförening och Svenska barnläkare förening. 
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sin helhet. Arbetsgruppen gav förslag, i rapporten Tidigt föräldrastöd, om olika kriterier 

att följa angående föräldrastöd i MHV och BHV (Verksamma inom MHV och BHV, 

2007). De som berörde MHV nämns nedan: 

 

 Tidigt föräldrastöd, under graviditeten, ska uppmärksamma och ligga kvar 

inom MHV. MHV har erfarenhet, kompetens och större möjlighet att nå 

föräldrarna.  

 Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande föräldrar. Det ska ske både individuellt 

och i grupp. Pappor ska uppmuntras att delta i verksamheten.  

 Föräldrastöd ska utvecklas för att förbättra resultatet. Nya metoder ska prövas 

och värderas. 

 Föräldrastöd i grupp ska kvalitetssäkras i förhållandet till personalkompetens, 

tid och andra förutsättningar.  

 Föräldrastöd måste utformas så att båda könens behov fylls i lika hög grad. 

 Föräldrastöd ska inkludera både förlossnings- och föräldraförberedelse. 

 MHV ska samarbeta med BHV så att ett kontinuerligt föräldrastöd sker. 

 Utvärdering behöver göras (Verksamma inom MHV och BHV, 2007). 

 

Grupper som nyckel i föräldrastödet  

 

Sedan 70-talet har det blivit allt vanligare i Sverige med gruppcentrerade utbildningar för 

blivande föräldrar. Det har alltid varit en barnmorska som har lett grupperna på 

mödrahälsovårdsmottagningar. Barnmorskans roll, i detta fall, har varit att vägleda och 

meddela kunskap, samt stimulera och uppmana föräldrarna att ta initiativ i grupperna 

(Verksamma inom MHV och BHV, 2007).  

 

Att arbeta med en gruppstruktur kan ta med sig några fördelar som kan bidra till ett bättre 

resultat. Deltagarna i gruppen kan vara mer aktiva och intresserade då alla har ett 

gemensamt kännetecken. Alla är blivande föräldrar med samma utgångspunkt. De har 

viljan att lära sig.  När information analyseras och diskuteras, i gruppen, kan deltagarna 

identifiera sig med andra i gruppen. Kunskap och erfarenhet kan delas med varandra. 
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Olika lösningar till det diskuterade problemet kan förefalla lätt hos en del av deltagarna, 

baserad på deras egna resurser, som kunskap och erfarenhet (Pettersen, 1999). 

 

För att garantera kvalitet och ett bra resultat inom föräldrastöd behöver handledaren vara 

insatt på föräldragruppens övergripande mål och processen erhållas kontinuerligt. 

Grupperna behöver en kompetent handledare, lyhörd för föräldrars behov som kan stötta 

dem i deras utveckling (Petersson et al., 2008).  

 

Föräldragrupper  

 

MHV utför en del av föräldrastöd i gruppform. På mödrahälsovårdsmottagningar bildas 

grupperna med ett antal par, där kvinnorna beräknas föda vid ungefär samma tidpunkt. 

Grupperna träffas vid olika tillfällen. Frekvens och längd för dessa träffar inom grupperna 

kan variera enligt arrangörerna. En barnmorska fungerar som handledare under träffarna. 

I grupperna kan olika ämnen diskuteras och erfarenheter utbytas. Träffarna fortsätter på 

Barnavårdcentralen (Verksamma inom MHV och BHV, 2007).  

 

Föräldragrupperna är kostnadsfria. Föräldrarna har rätt att få ersättning under tiden som 

de deltar i träffarna. Båda föräldrar kan få föräldrapenning för samma tid när de deltar 

samtidigt i föräldragrupperna (Försäkringskassan, 2010).  

 

I Sverige tar 99 procent av alla blivande mammor del av MHV. På 

mödrahälsovårdsmottagningar har mammorna elva individuella träffar i genomsnitt, 

främst med barnmorskor, genom basprogrammet. Av alla mödrahälsovårdsmottagningar 

erbjuds föräldragrupper till ca 98 procent av förstagångsföräldrar och ca 60 procent av 

flerbarnsföräldrar (SFOG, 2002). Föräldragruppens struktur har redovisats i en enkät 

genomförd år 1994 av Socialstyrelsen. Där framkom det att antal träffar var ca sex gånger 

och varje grupptillfälle tog omkring två timmar. Gruppstorleken var 13 deltagare i 

medeltal (Statens folkhälsoinstitut, 2004).  I föräldragrupper deltar 81 procent av 

föräldrar med sitt första barn i mer än hälften av föräldragruppträffar och 14 procent av 

flerbarnsföräldrarna. Av dessa deltagare var 46 procent män (SFOG, 2002). 
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Effekterna av föräldragrupperna beror inte bara på egenskaperna hos deltagarna eller 

gruppledare kompetens och färdigheter. De beror också till stor del på programmets 

innehåll och mål (Enkin et al., 2000). Idag har de flesta utbildningar ytterligare mål, 

bland annat: livsstil, förstärkning av familjeband, stärka empowerment, 

spädbarnsuppväxt, familjeplaneringrådgivning eller att öka föräldrarnas förtroendekänsla 

under graviditeten (Enkin et al., 2000). Palomeno (2007) skriver också om en 

utbildningsanpassning till föräldrars behov. Föräldrautbildningen ska vara mer än en 

förberedelse till förlossning. Det är viktigt att förbereda föräldrarna inför övergången till 

föräldraskapet och den nya familjen. Föräldrarna kan möta förändringar som kan vara 

svårt att anpassa sig till och har en negativ effekt i deras förhållande.  

 

Intressegruppen för MHV inom SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi), 

Samordningsbarnmorskorna inom SBF (Svensk Barnmorskeförening) i samarbete med 

Mödrabarnhälsovårdspsykologernas Förening rekommenderar i rapport nr. 59 

Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa (2008) att gruppträffarna under 

föräldrastöd har mer en karaktär av samtalsgrupp än av undervisning, och att särskilda 

teman diskuterades med föräldrarna (se tabell 1), i grupp- eller individuellform (Petersson 

et al., 2008). 
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Tabell 1. Särskilda teman rekommenderade i rapport nr. 59 

Parrelationen Att vårda och utveckla relationen, tid för varandra, 

konflikthantering, sex, preventivmedel, avvägning arbete 

och familj 

Föräldraskap Från två till tre, den nya familjen, egna förebilder, 

föräldraledighet, jämställt föräldraskap 

Livsstil Kost, motion, tobak, alkohol, droger, stress och barnsäkerhet 

Graviditet Fysiska o psykiska förändringar, anatomi och fysiologi 

Förlossning Förlossningsstart, normal förlossning, smärthantering, 

andnings-avslappning, induktion, komplicerad förlossning, 

komplikationer hos mor och barn, BB-tiden.  

Det väntade o nyfödda 

barnet 

Barnet i magen, egna inre bilder av det väntade barnet, det 

nyfödda barnets kompetens och behov, relaterande, bindning 

och anknytningsprocessen, prematuritet. 

Amning och uppfödning Bröstens anatomi och fysiologi, amningens betydelse, 

amning under barnets första dagar, om man inte vill/kan 

amma eller att amningen inte fungerar. 

Praktisk 

förlossningsförberedelse 

Förlossningsförberedelse med träning bör ingå vid varje träff 

(andning, avslappning, målbild och visualisering). De 

blivande föräldrarna bör uppmuntras att träna hemma.  

                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Ur Petersson et al., 2008 (sida 94). 
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Kontext 

 

Norra Kalmar Län består av fyra kommuner, en 

landareal på ca 5 200 Km² och ca 92 000 

invånare, som utgör ca. 1 % av befolkningen i 

Sverige. Dessa kommuner är: Västervik, 

Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred  

(se figur 1) (Statistiska Centralbyrån, 2011). I 

norra Kalmar län finns två sjukhus, Västerviks 

och Oskarshamns sjukhus. Västerviks sjukhus har 

en kvinnoklinik. Denna klinik bedriver en 

välfungerande hälso- och sjukvård inom   

Figur 1. Karta över norra Kalmar län                    kvinnosjukvård, mödrahälsovård  och   

                                                                förlossning. På Västerviks sjukhus föds det  

ca. 850 barn varje år. Det finns fem mödrahälsovårdsmottagningar i norra Kalmar, två i 

Västerviks kommun och en i varje av de andra kommunerna. Alla är offentliga och 

samordnas av Kvinnokliniken (se figur 2). 

 

Figur 2. Kvinnoklinikens organisation 
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Inom MHV i norra Kalmar län arbetar 20 barnmorskor och 6 undersköterskor, samt flera 

läkare från kvinnokliniken. Mödrahälsovårdsmottagningarna erbjuder hälsoövervakning 

under graviditet, preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning, utåtriktad verksamhet 

hälsoupplysning, samt gynekologisk hälsokontroll. Mödrahälsovårdsmottagningarna 

samordnar och genomför också den föräldrautbildning som sker inför förlossningen 

(Enligt verksamhetschefen E. Wester genom personligt meddelande, 10/feb-2011).  

 

Föräldragrupper i norra Kalmar län  

 

Under graviditeten erbjuder de olika mödrahälsovårdsmottagningarna i norra Kalmar län 

föräldragrupper. En stor del av förstagångsföräldrar deltar i dessa grupper. Syftte med 

grupperna är att öka kunskapen hos föräldrarna inom förlossning, stärka föräldrarna i 

deras föräldraskap, samt ge dem möjlighet att skapa kontakt och gemenskap med andra i 

samma situation. Det sker oftast i smågrupper och ofta inbjuds de par som är beräknade 

att få barn under samma månad. Innehåll och antal träffar kan variera mellan de olika 

mottagningarna (se tabell 2, 3, 4). Föräldragrupperna har en öppen struktur eftersom de 

kan utformas olika beroende av gruppledaren och deltagarnas intressen.  

En barnmorska organiserar träffarna, handleder gruppen och bidrar med sin kunskap och 

erfarenhet. Barnmorskan försöker alltid hålla en aktiv gruppdiskussion.  Media kan 

användas under träffarna. Personal från andra verksamheter kan bjudas in att delta. 

Deltagarna i föräldragrupperna får ett verbalt erbjudande till en 

smärtlindringsinformationsträff som arrangeras av Förlossningsavdelning på Västerviks 

sjukhus. Efter förlossningen tar barnhälsovårdsmottagningarna över ansvaret för 

föräldragrupper med ytterligare träffar (Enligt verksamhetschefen E. Wester genom 

personligt meddelande, 10/feb-2011).  
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      Tabell 2.  Beskrivning av strukturen i föräldragrupperna på de olika mödrhälsovårdsmottagningar     

 

            Tabell 3.  Innehållet i föräldragrupperna på de olika mödrhälsovårdsmottagningar (Part I) 

  Västervik Oskarshamn Vimmerby Hultsfred Gamleby 

Antal träffar 3 3 3 3 5 

Längd 2 timmar 2 timmar 2 timmar 2 timmar 1,5 - 2 timmar 

Fika nej ja ja ja ja 

Film ja ja ja ja ja 

Andra 

kontakter BHV/Kommun BHV/Kommun BHV/Kommun BHV/Kommun BHV/Kommun 

    Västervik Oskarshamn Vimmerby Hultsfred Gamleby 

P
ar

re
la

ti
o

n
en

 

Tid för varandra X X X X X 

Konflikthantering Ibland  X X X 

Preventivmedel X X X X X 

Familj X  X X X 

Avvägning arbete X   X  

Relationen X X X X X 

Den nya 

familjesituationen X X X X X 

F
ö

rä
ld

ra
sk

ap
 

Egna förebilder Ibland X X X X 

Föräldraledighet Ibland  X X X 

Jämställt 

föräldraskap X   X X 

L
iv

ss
ti

l 

Kost 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

Motion 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

Tobak 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

Alkohol 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

Droger 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

Stress 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

Barnsäkerhet 
Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform Individuellform 

G
ra

v
id

it
et

 

Fysiska 

förändringar X X X X X 

Psykiska 

förändringar X X 

 

X X X 

Anatomi X X X X X 

Fysiologi X X X X X 
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       Tabell 4. Innehållet i föräldragrupperna på de olika mödrhälsovårdsmottagningar ( Part II). 

 

 

Smärtlindringsinformation på Västerviks sjukhus  

 

Förlossningsavdelningen på Västerviks sjukhus har sedan mitten av 1990-talet ordnat 

träffar, som ett komplement till föräldragrupperna. Först var dessa träffar på 

mödrahälsovårdsmottagningar med föräldragrupperna som en resurs. Dessa träffar har 

framfört en speciell inriktning mot smärta och smärtlindring. Anledning till att denna 

information sker direkt av förlossningspersonal är att de har mer aktuell kunskap och 

kännedom om de olika metoder som användas på sjukhuset. 

      Västervik Oskarshamn Vimmerby Hultsfred Gamleby 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
ö
rl

o
ss

n
in

g
 

  Förlossningsstart X X X X X 

  Normal förlossning X X X X X 

  Induktion Ibland  X X  

  Komplicerad förlossning X X X X X 

  Andra komplikationer X X X X X 

  Smärta Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus 

  Smärthantering Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus Sjukhus 

  BB tiden X  X X X 

  
  

A
m

n
in

g
  

  
U

p
p
fö

d
n

in
g
 

Betydelse X X X X X 

De första dagarna X  X X X 

Mjölkersättning X   X  

D
et

 v
än

ta
d
e 

  
  
  
  

n
y

fö
d
d

a 
b

ar
n

et
 Barnet i magen X  X X X 

Inre bilder på barnet X  X X X 

Behov hos den nyfödda X  X X X 

Prematuritet Ibland Ibland X X X 

Anknytning X  X X X 

  
 P

ra
k
ti

sk
  

  
 f

ö
rb

er
ed

el
se

 

Andning Ibland Nej Nej Nej Ibland 

Avslappning Ibland Nej Nej Nej Nej 

Uppmuntras att träna själv Ibland Nej Ja Ja Ja 
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År 2002 började denna tematräff på förlossningsavdelningen två gånger per vecka, så 

föräldrarna kunde bli bekanta med lokalerna och personalen. År 2009 ändrades systemet 

pga. svininfluensa. Besökförbjudet gjorde att grupperna inte kunde komma till 

avdelningen. För att lösa problemet började dessa träffar ges som en aulaföreläsning i 

mellangrupp, med tio-tolv föräldrapar. En barnmorska föreläser med hjälp av en power 

point presentation. Den sker under en timma. Träffen är öppen så att föräldrarna får 

avbryta med frågor. Med denna undervisning kan föräldrarna få en uppfattning om: 

 

- Lokalerna. 

- När det är dags att komma till förlossningen. 

- Strategier för att hantera den initiala fasen hemma. 

- Olika smärtlindringmetoder som används på sjukhuset.  

- BB-tiden  

 

(Enligt A. Malm och E. Thunström genom personligt meddelande, 3/2- 2011).  

 

Tidigare forskning inom området.  

 

Flera forskare har genomfört studier relaterad till föräldragrupper i Sverige. I Fabians, 

Rådestads & Waldenström studie (2004) om egenskaper hos kvinnor, som inte deltar i 

föräldragrupper, framkom att 93 procent av förstagångsföräldrar hade deltagit i 

föräldragrupperna mot bara 19 procent av flerbarnsföräldrar. Detta visar på ett mycket 

högt deltagande av förstagångsföräldrar.  

 

En undersökning som gjorts av Ahldén, Göransson, Josefsson och Alehagen (2008) 

visade bland annat att barnmorskor och obstetriker trodde att föräldragrupperna hade en 

positiv inverkan gällande förlossnings- och föräldraskapsförberedelse. Detta påstående 

stämmer inte helt med Fabians et al. (2005) studie, med föräldraperspektiv, där 74 

procent av deltagarna trodde att föräldragrupper var ett bra system för att förbereda sig 

inför förlossningen, men bara 40 procent tyckte att träffarna hjälpte dem att anpassa sig 

till den nya rollen. Ett liknande resultat framkom i Serçekuş och Metes (2009) studie. 
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En av Socialstyrelsens rekommendationer för att uppnå målet med föräldrautbildning har 

varit att förstärka familjernas informella sociala nätverk. Det saknades studier som visade 

att föräldragrupper kunde nå detta mål. Därför efterfrågade Statens folkhälsoinstitut år 

2004 undersökningar inom området. Ett år senare publicerades resultatet från Fabians et 

al, studie som visade att föräldragrupperna hjälpte deltagarna att skapa kontakt och 

gemenskap med andra föräldrar. I studien framkom att mer än hälften av föräldrarna 

träffade andra föräldrar ett år efter barnens födelse. Rydén (1995) har även visat i en 

studie om föräldragrupper, att det som deltagarna uppskattade mest var att kunna träffa 

andra, som befann sig i samma situation.  

 

Moran, Ghate & van der Meure (2004) undersökte fungerande faktorer i föräldrastöd. Det 

framkom att föräldragrupper som diskuterade lämpliga teman gav föräldrar möjlighet att 

dela erfarenhet och förstärkte familjernas informella sociala nätverk. Författarna lyfte 

också fram behovet av att använda strategier i grupperna som gjorde att föräldrarna 

deltog aktivt och stannade kvar. 

 

Arbetsgruppen från verksamma inom MHV och BHV som formerades år 2007 för att 

undersöka tidigt föräldrastöd, saknade utvärderingar av gruppbaserade 

föräldrastödsprogram. Bergström (2010) har nyligen publicerad en sammanfattning av 

fyra studier som har utvärderat effekten av föräldrastöd med träning i psykoprofylax 

jämfört med föräldrastöd utan sådan träning. Studierna sökte skillnader mellan dessa två 

typer av föräldrastöd gällande användning av ryggbedömning under förlossningen, 

förlossningsupplevelse, samt stress i tidigt föräldraskap. Det framkom inte signifikanta 

skillnader i dessa områden.  

 

Idag finns få utvärderingar, men det finns ett stort behov av att kunna utvärdera 

föräldragrupperna. För gruppledarna och själva verksamheten kan en utvärdering vara 

värdefull. En ”feed-back”- studie, som kan mäta värdet av föräldrarnas upplevelser och 

åsikter och öka möjligheten att förbättra verksamheten så att den anpassas efter 

föräldrarnas behov och de riktlinjer som finns (Petersson et al., 2008).
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Syfte och eventuella frågeställningar  

 

Syfte med studien var att göra en utvärdering av föräldragrupperna på 

mödrahälsovårdsmottagningarna i norra Kalmar län bland förstagångsföräldrar. 

 

Frågeställningar som denna studie vill lyfta fram:  

 

1. Följer programmet befintliga rekommendationer om form, metod och 

diskussionsämne? 

2. Upplever föräldrarna att föräldragruppen stärkt deras föräldraroll? 

3. Upplever föräldrarna att föräldragruppen gett dem möjlighet till kontakt och 

gemenskap med andra föräldrar? 

4. Har föräldragruppen varit en bra förlossningsförberedelse? 

5. Känner sig föräldrarna nöjda med deltagandet i föräldragrupperna?  

 

 

Metod 

 

Retrospektiv tvärsnittstudie med kvantitativt ansats. Data samlades in genom en ett 

frågeformulär som skickades via posten. Studien vände sig till förstagångsföräldrar i norra 

Kalmar län. Datainsamlingen pågick under april 2011. Resultatet av studien redovisas i form 

av en magisteruppsats.  

 

Urval 

 

Populationen i studien bestod av förstagångsföräldrar som hade fått barn under perioden 

jan-2010/dec-2010 på förlossningsavdelning vid Västervik sjukhus. De inklusionskriterier 

som fastställdes för deltagande i studien var följande:  
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- Att mamman hade svenskt personnummer.  

- Att graviditeten hade följts i ett basprogram på mödrahälsovårdsmottagningarna i  

      norra Kalmar län. 

- Att vara förstagångsförälder oavsett om partnern hade egna barn sedan tidigare. 

- Att det födda barnet var friskt. 

 

Frågeformuläret 

 

Ett frågeformulär konstruerades av författaren utifrån syfte och frågeställningar i denna 

studie, samt två tidigare frågeformulär som hade utvärderat föräldragrupper tidigare 

(Friberg, 2001; Fabian et al., 2005). Tillstånd att använda dessa frågeformulär inhämtades 

från författaren. Frågeformuläret (bilaga 6) innehöll 46 strukturerade frågor och indelades 

i fem olika kategorier. Frågeformuläret kunde besvaras med fasta svarsalternativ, 

likertskalor, samt med skriftliga kommentarer.   

 

Frågeformuläret bestod av fyra olika delar. För att kunna besvara de olika delarna 

krävdes att deltagarna svarade ”ja” på tre frågor om deltagande (13, 14 och 17). Dessa 

frågor fungerade som slussar (se bilaga 6).  För att ge en försäkran om att studiens 

huvudinklusionskriterie uppfylldes, ställdes under demografiska frågor: ”Har du egna 

barn sedan tidigare?”  Med denna fråga försökte författaren att filtrera bort 

flerbarnsföräldrar som kunde hade missats igenom granskningen av journalerna. 

 

Genomförande 

 

Kontaktinformationen togs från förlossningsliggarens register. Uppgifterna kontrollerades 

med hjälp av datajournalsystem Obstetrix och Cosmic. De förstagångsföräldrar som fick 

barn inom perioden jan-2010/dec-2010, och som fyllde inklusionskriterierna, fick ett brev 

via posten i början av april 2011. I detta brev tillfrågades föräldrarna om deltagande i 

studien. Föräldrarna fick skriftligt information om studiens syfte och genomförande, samt 

att deltagandet i studien var helt frivilligt (bilaga 1, 2). I brevet fanns det ett frågeformulär 

till varje förstagångsförälder i familjen och ett förfrankerat svarskuvert. Frågeformulären 
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besvarades konfidentiellt. Alla kuvert, som användes för att skicka tillbaka 

frågeformulären hade en kod. Koden användes bara för att kontrollera föräldrarnas 

deltagande. 

 

En påminnelse skickades efter 14 dagar till de föräldrar som inte hade svarat på 

erbjudandet (bilaga 3,4). För att undvika dubbla svar från föräldrarna användes en dubbel 

kod på de förfrankerade svarskuverten.  Kodnyckeln slängdes efter att datainsamlingen 

hade avslutats. Författaren öppnade alla kuverten och samlade frågeformulären i närvaro 

av cheferna på förlossning för att kunna garantera deltagarnas konfidentiellitet. Efter 

frågeformulärinsamling påbörjades databearbetning.  

 

Databearbetning 

 

Insamlade frågeformulär indelades i olika grupper efter deras egna svar om deltagande i 

föräldragrupperna: 

 

1. De som inte deltog i föräldragrupperna. 

2. De som deltog i en del av träffarna i föräldragrupperna. 

3. De som deltog i alla träffar i föräldragrupperna på mödrahälsovårdsmottagning. 

4. De som deltog i smärtlindringsinformationsträffen på Västerviks sjukhus. 

 

Huvudgrupper för denna studies syfte var förstagångsföräldrar som deltog i alla träffar 

som hade förekommit inom föräldragrupperna på mödrahälsovårdsmottagningar i norra 

Kalmar län (grupp 3), samt de förstagångsföräldrar som deltog på 

smärtlindringsinformationsträffen på Västerviks sjukhus (grupp 4). 

 

Resultatet sammanställdes med hjälp av programmet Excel. Excel programmerades för 

att beräkna data matematiskt och statistiskt. För att kunna registrera insamlad data 

kodades svaren i frågeformulären till siffror och resultatet presenterades med beskrivande 

statistik. Icke-numeriska variabler som användes i frågeformuläret redovisas med hjälp av 

tabeller, stapel- och cirkeldiagram.  
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Etiska reflektioner  

 

Etiska aspekter beaktades under arbetetsgenomförande. Alla föräldrar i urvalet fick 

skriftlig kortfattad information om författaren, studiens syfte och genomförande, samt att 

deras deltagande var frivilligt och deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 

1). Föräldrarna hade möjlighet att ställa frågor och fick svar på sina funderingar genom 

mail- eller telefonkontakt med författaren och handledare i föreliggande studie. För att 

undvika diskriminering gällande lesbiska par skrev författaren ”partner” istället för 

”pappor” på det frågeformulär som användes i studien.  

 

Deltagandet i studien skedde genom att frågeformuläret fylldes i och skickades tillbaka. 

Genom detta antogs ett formellt samtycke. De insamlade kuverten togs om hand av 

biträdande chef på förlossning och låstes in. För att skydda föräldrarnas identitet 

behandlades frågeformulären konfidentiellt och uppgifterna användes bara för studiens 

ändamål. Data sammanställdes på gruppnivå. Detta garanterade att resultatet inte kunde 

kopplas med någon specifik deltagare.  Endast personer involverade i studien fick tillgång 

till materialet.  

Denna studie har blivit godkänd av Etikkommittén Sydost (Dnr EPK 72-2011) (bilaga 5) 

och därmed även godkänd av verksamhetschef på Kvinnokliniken i norra Kalmar län. 

Enhetscheferna på mödrahälsovårdsmottagningar och förlossningsavdelningen 

informerades om studiens genomförande.  
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Resultat 

 

Populationen i denna studie innehöll 734 förstagångsföräldrar. Det var 78 föräldrar som 

exkluderades (se tabell 5). Sexhundrafemtiosex föräldrar, 327 mammor och 329 partner, 

fick erbjudandet att delta i studien. Demografiska data samanställs i tabell 6. 

                

 

                 Tabell 5. Inklusionkriterier 

 Antal förstagångsföräldrar som fick barn under 2010 på  

förlossningsavdelning i Västerviks sjukhus (En partner blev eliminerad då 

denna inte var förstagångsförälder 735 –1)  

 

734  

 Saknar svenskt personnummer     12 (1,6 %)  

 Ej BAS-program i norra Kalmar Län                                   22 (3 %)  

 Förstagångsföräldrar där barnet ej var friskt  44 (6 %)  

 Samtliga förstagångsföräldrar som erbjöds att delta i studien                                        656   

 

 

Totalt 306 frågeformulär ankom. Av dessa var 54 tomma. Tvåhundrafemtiotvå föräldrar 

hade fyllt i frågeformulären och deltog i studien, 145 mammor och 107 partner. Det fanns 

föräldrar från de fem olika mödrahälsovårdsmottagningarna i länet. Detta gav ett 

deltagande på 38,4 %. De flesta var sambo eller gifta, hade svenska som modersmål och 

arbetade.  Mammorna hade högre utbildning än partnerna.  
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Tabell 6.  Demografiska data 

 Mammor Partner Samtliga Internt bortfall 

Antal 145 (57,5 %) 107 (42,5 %) 252  

Medelålder 29,8 år 31,3 år   

     

Mödravårdsmottagning där BAS-

programmet följdes 

    

Gamleby 8 (5,5 %) 4 (3,7 %) 12 (4,7 %)  

Hultsfred 16 (11 %) 14 (13 %) 30 (11,9 %)  

Vimmerby 36 (24,9 %) 28 (26,2 %) 64 (25,4 %)  

Oskarshamn 41 (28,3 %) 28 (26,2 %) 69 (27,4 %)  

Västervik 44 (30,3 %) 33 (30,9 %) 77 (30,6 %)  

     

Svenska som modersmål 140 (96,5 %) 103 (96,2 %) 243 (96,4 %)  

     

Utbildnings nivå    1 (0,4 %) 

Högskola/Universitet 59 (40,7 %) 28 (26,2 %) 87 (34,5 %)  

Gymnasium/Komvux 79 (54,5 %) 73 (68,2 %) 152 (60,3 %)  

Grundskola 7 (4,8 %) 5 (4,6 %) 12 (4,8 %)  

     

Civilstånd under graviditeten    1 (0,4 %) 

Gift/sambo 133 (91,7 %) 102 (94,9 %) 235 (93,2 %)  

Särbo 10 (6,9 %) 4 (4,2 %) 14 (5,6 %)  

Ensamstående 1 (0,7%) 1 (0,9 % ) 2 (0,8 %)  

     

Sysselsättning innan graviditeten                               

Arbete 125 (85,9 %) 99 (92,4 %) 224 (88,9 %)  

Studier 7 (4,9 %) 4 (3,8 %) 11 (4,3 %)  

Arbetssökande,  9 (6,4 %) 1 (1 %) 10 (4 %)  

Sjukskriven,  3 (2,1 %) 2(1,8 %) 5 (2 %)  

Annat 1 (0,7 %) 1 (1 %) 2 (0,8 %)  

     

Sysselsättning under graviditeten    1 (0,4 %) 

Arbete 108(74,5 %) 102 (95 % ) 210 (83,3 %)  

Studier 13 (9 %) 2(2 %) 15 (6 %)  

Arbetssökande,  5( 3,4 %) 1 (1%) 6 (2,4 %)  

Sjukskriven,  16(11 %)  16 (6,3 %)  

Annat 2 (1,4 %) 2 (2 %) 4 (1,6 %)  
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Föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningar 

 

 

Föräldrarna fick svara på om de hade fått informationen angående föräldragruppens 

innehåll, fått erbjudande att delta, samt uppmuntran till deltagande av båda föräldrar. De 

flesta föräldrar, 229 (90,8 %) hade fått ett erbjudande från barnmorskan för att delta i 

grupperna, men bara lite mindre än hälften av dem (118 föräldrar (46,8 %)) hade fått 

information om innehållet vid inskrivningssamtalet. De var 146 föräldrar (58 %) som 

svarade att båda två föräldrarna hade uppmuntrats till deltagandet. Inga stora skillnader 

mellan mammornas och deras partners svar framkom (se tabell 7). 

 

Tabell 7. Erbjudande till deltagande (n = 252) 

 Mammor Partner Samtliga Internt bortfall 

Information om innehållet    4 (1,6 %) 
Ja 73 (50,3 %) 45 (42,1 %) 118 (46,8 %)  
Nej 46 (31,7 %) 27 (25,2 %) 73 (29 %)  
Vet inte 25 (17,3 %) 32 (29,9 %) 57 (22,6 %)  

     
Erbjudande till föräldragruppen    2 (0,8 %) 
Ja 138 (95,2%) 91 (85 %) 229 (90,8 %)  
Nej 6(4,1 %) 5 (4,7 %) 11 (4,4 %)  
Vet inte 1 (0,7%) 9 (8,4 %) 10 (4 %)  

     
Uppmuntran till deltagandet av 

båda föräldrar 
   1 (0,4 %) 

Ja 83 (57,3 %) 63 (58,9 %) 146 (58 %)  
Nej 35 (24,1 % ) 17 (15,9 %) 52 (20,6 %)  
Vet inte 27 (18,6 %) 26 (24,3 %) 53 (21 %)  
 

              

Det var 50 (19,8 %) föräldrar som inte deltog i grupperna. Föräldrarnas mest 

framkommande anledning för att inte delta var att tiden inte passade. Hos partnerna 

uppvisades detta i ännu högre grad (se tabell 8).    

 

                    Tabell 8. Anledning till att ej delta (n = 50) 

            

                     

 

 

 

 

 

 
                  * Arbete och sjukdom, bland annat                 

 Mammor Partner Samtliga 

Ej Viktig 5 (22,7 %) 4 (14,3 %) 9 (18 %) 

Tiden passade inte 7 (31,8 %) 17 (60,7 %) 24 (48 %) 

Var upptagen 3 (13,7 %) 1 (3,6 % ) 4 (8 %) 

Annat * 7 (31,8 %) 6 (21,4 %) 13 (26 %) 
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Totalt deltog 202 (80,2 %) föräldrar, varav 123 mammor och 79 partner, i 

föräldragrupperna. Det fanns 67 föräldrar som hade missat någon träff. Hälften av dem 

hade bara missat en träff.  Partnerna missade träffarna oftare än mammorna. Orsaken till 

frånvaron var ofta tiden för träffarna (Se tabell 9).   

 

 

               Tabell 9. Anledning till frånvaro från en eller flera träffar (n = 67) 

                    

            * Arbete och sjukdom, bland annat.  

 

 

Totalt 135 föräldrar deltog i alla träffar i föräldragrupperna. Föräldrarna tillfrågades om 

genomförande och interaktion i grupperna. Åttiofem (63 %) av dem svarade att 

gruppstorleken var mellan sju och tolv personer. Bara 10 föräldrar (7,4 %) hade deltagit i 

grupper med fler än 13 deltagare. Nästan alla (99,3 %) var överens om att deltagarna fick 

diskutera och ställa frågor i träffarna. Det var 111 föräldrar (82,2 %) som hade deltagit 

aktivt i träffarna. Nästan alla dessa som hade ställt frågor fick en bra respons från 

barnmorskan. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans medverkan i föräldragruppen 

varierade, men den var framför allt positiv. Åsikterna om kunnande, förberedelse och 

engagemang framställs i figurer 3, 4 och 5.  

 

 

      Figur 3. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans kunnande (nm = 95, np = 40) 

 Mammor Partner Samtliga 

Ej intressant 7 (25 %) 3 (7,7 %) 10 (14,9 %) 

Tiden passade ej 7 (25 %) 18 (46,2 %) 25 (37,3 %) 

Var upptagen 3 (10,7 %) 10 (25,6 %) 13 (19,4 %) 

Annat * 11 (39,3 %)  8 (20,5 %) 19 (28,4 %) 
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        Figur 4. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans förberedelse (nm = 95, np = 40) 

 

 

         Figur 5. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans engagemang (nm = 95, np = 40)  

 

 

 

Föräldrarna fick gradera hur viktig ämnen som: ”parrelation”,” föräldraskap”, 

”förlossning”, ”det väntade och nyfödda barnet” och ”amning och uppfödning” var för 

dem. Skillnaden mellan de olika ämnena var inte stor men fler föräldrar tyckte att de två 

viktigaste ämnen var ”det väntade och nyfödda barnet” och ”förlossning” (se figur 6). 

Både mammorna och partnerna var överens om detta.  
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       Figur 6. Ämnesbetydelse för föräldrarna (n = 135)  

 

Föräldrarna fick ta ställning till hur mycket de föregående ämnena hade diskuterats i 

grupperna. De flesta svarade att alla ämnen hade diskuterats tillräckligt. I studien 

framkom att 50 föräldrar (37 %) tyckte att diskussionen i ämnet ”parrelationen” inte 

hade nått ovanstående nivåerna. Ämnet ”förlossning” hade varit diskuterat mest (se  

figur 7). 
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       Figur 7. Diskussionsnivå av ämnen under träffarna (n = 135) 
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Föräldrarna fick ta ställning till om vilka teman som hade missats i diskussionen i 

föräldragruppen. Mammorna och partnerna liknade varandra i svaret. De teman som 

framkom mest var: parrelation, konflikthantering, sex, avvägning arbete, mjölkersättning 

och prematuritet (se tabell 10).  

 

               Tabell 10. Olika teman som missades i diskussionen i föräldragruppen (n = 135) 

 

 
 

Samtliga tillfrågades om vad de tyckte om antal träffar i grupperna. Merparten svarade att 

antal träffar i gruppen var tillräckligt, men de ansåg att träffarna inte räckte för att börja 

känna de andra föräldrarna i gruppen. I studien uppvisades en betydlig skillnad mellan 

mammornas och partners åsikt. Mammorna var mer villiga att svara att antal träffar i 

gruppen var för få. Bara en förälder svarade att antal träffar var för många (se tabell 11).  

 

 

 Mammor Partner Samtliga 

Tid för varandra 16 (16,8 %) 8 (20 %) 24 (17,8 %) 

Konflikthantering 55 (57,9 %) 26 (65 %) 81 (60,0%) 

Sex   32 (33,7 %) 16 (40 %) 48 (35,6 %) 

Preventivmedel    24 (25,3 %) 11 (27,5 %) 35 (25,9%) 

Familj    3 (3,2 %) 0 3 (2,2 %) 

Avvägning arbete 56 (58,9 %) 28 (70 %) 84 (62,2 %) 

Anknytning  14 (14,7 %) 7 (17,5 %) 21 (15,6%) 

Egna förebilder    32 (33,7 %) 12 (30 %) 44 (32,6 %) 

Föräldraledighet  25 (26,3 %) 12 (30 %) 37 (27,4%) 

Jämt föräldraskap    23 (24,2 %) 11 (27,5 %) 34 (25,2 %) 

BB tiden    10 (10,5 %) 1 (2,5 %) 11 (8,1%) 

Mjölkersättning  37 (38,9 %) 13 (32,5 %) 50 (37,0 %) 

Förändringar i kroppen    15 (15,8 %) 3 (7,5 %) 18 (13,3%) 

Förlossningsstart  12 (12,6 %) 0 12 (8,9 %) 

Normal förlossning    1 (1,1 %) 0 1 (0,7%) 

Komplicerad förlossning  15 (15,8 %) 5 (12,5 %) 20 (14,8 %) 

Induktion  13 (13,7 %) 5 (12,5 %) 18 (13,3%) 

Inre bilder på barnet    20 (21,1 %) 6 (15 %) 26 (19,3 %) 

Barnet i mage  5 (5,3 %) 2 (5 %) 7 (5,2%) 

Prematuritet    37 (38,9 %) 13 (32,5%) 50 (37,0 %) 

Amningens betydelse  4 (4,2 %) 1 (2,5 %) 5 (3,7%) 

Behov nyfödda  15 (15,8 %) 1 (2,5 %) 16 (11,9 %) 

Amning under de första dagarna  17 (17,9 %) 10 (25 %) 27 (20,0%) 

Den nya situation    12 (12,6 %) 3 (7,5 %) 15 (11,1 %) 

Komplikationer 22 (23,2 %) 12 (30 %) 34 (25,2%) 
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         Tabell 11. Åsikt om antal träffar i gruppen (n = 135) 

 

 

Denna studie försökte belysa om föräldragrupperna fungerade som ”kontaktskapande”. 

Föräldrarna fick svara på hur många i gruppen de umgicks med nu.  Nästan hälften av 

föräldrarna umgicks inte med andra från gruppen.  Skillnad mellan mammorna och 

partner var här också betydligt. Partnerna umgicks sällan med andra från gruppen (se 

tabell 12).  

                                    

                       Tabell 12. Andra från gruppen som föräldrarna umgicks med (n = 135)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En stor del av föräldrarna svarade att föräldragrupperna hade stärkt dem i föräldraskapet. 

De ansåg att grupperna hade varit en bra förlossningsförberedelse (se tabell 14). 

Merparten tyckte att grupperna var meningsfulla (se figur 8) och hade uppfyllt deras 

behov (se tabell 13).  

  

 

 

 

 

 

 Mammor Partner Samtliga 

För få 34 (35,8 %) 4 (10 %) 38 (28,1 %) 

Tillräckligt 61 (64,2 %) 35 (87,5) 96 (71,2 %) 

För många 0 1 (2,5 %) 1 (0,7 %) 

    

Antal träffar var tillräckligt för att börja känna 

varandra i gruppen 

   

Ja 43 (45,3 %) 15 (37,5 %) 58 (43 %) 

Nej 52 (54,7 %) 25 (62,5 %) 77 (57 %) 

 Mammor Partner Samtliga 

0 36 (37,9 %) 29 (72,5 %) 65 (48,1 %) 

1-2 35 (36,9 %) 8 (20 %) 43 (31,8 %) 

3-4 18 (18,9 %) 3 (7,5 %) 21 (15,6 %) 

5 eller flera 4 (4,2 %) 0 4 (3 %) 

Internt bortfall 2 (2,1 %) 0 2 (1,5 %) 
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   Tabell 13. Föräldrarnas åsikt om föräldragrupperna (n = 135) 
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       Figur 8. Föräldrarnas åsikt om föräldragrupperna (n = 135) 

 

 

Det fanns 132 föräldrar (97,8 %) som kände sig nöjda med sitt deltagande i 

föräldragrupperna. Hundratjugosex föräldrar (93,3 %) skulle rekommendera andra 

föräldrar att delta i grupperna. Sextiotre föräldrar (46,7 %) var positiva med att delta igen 

i grupperna om de skulle skaffa ett barn till, men 37 (27,4 %) visste inte om de skulle 

göra det. Bland dessa föräldrar som skulle delta igen visade sig mammorna mer villiga.  

 

 Inte alls Inte mycket Tillräckligt Mycket Väldigt 

mycket 

Vet inte 

Stärkte föräldrarna i sitt 

föräldraskap 

      

Mammor 3 (3,2 %) 22 (23,2 %) 49 (51,5 %) 20 (21 %) 1 (1,1 %) 0 

Partner 1 (2,5 %) 7 (17,5 %) 24 (60 %) 7 (17,5 %) 1 (2,5 %) 0 

Samtliga 4 (3 %) 29 (21,5 %) 73 (54 %) 27 (20 %) 2 (1,5 %) 0 

       

Bra förlossningsförberedelse       

Mammor 3 (3,2 %) 10 (10,5 %) 52 (54,7 %) 25 (26,3 %) 5 (5,3 %) 0 

Partner 1 (2,5 %) 6 (15 %) 19 (47,5 %) 11 (27,5 %) 3 (7,5 %) 0 
Samtliga 4 (3 %) 16 (11,9 %) 71 (52,5 %) 36 (26,7 %) 8 (5,9 %) 0 

       

Kunde uppfylla föräldrarnas 

behov 

      

Mammor 3 (3,2 %) 12 (12,6 %) 64 (67,3 %) 13 (13,7 %) 3 (3,2 %) 0 

Partner 1 (2,5 %) 3 (7,5 %) 25 (62,5 %) 9 (22,5 %) 2 (5 %) 0 

Samtliga 4 (3 %) 15 (11,1 %) 89 (65,9 %) 22 (16,3 %) 5 (3,7 %) 0 
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Smärtlindringsträff  

 

Totalt 174 (86,1 %) av föräldrarna som hade deltagit i föräldragrupperna fick information 

om smärtlindringsträffen som skedde på förlossningen i Västerviks sjukhus. Hundratjugo 

(69 %) av dessa föräldrar deltog i träffen. Fem förstagångsföräldrar som inte hade deltagit 

i föräldragrupperna på mödrahälsovårdsmottagningarna deltog. Föräldrarna, varav 76 

mammor och 49 partner, fick svara om barnmorskans medverkan i smärtlindringsträffen. 

Merparten hade positiva åsikter angående kunnande, förberedelse och engagemang (se 

figurer 9, 10, 11). 

 

 

      Figur 9. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans kunnande (nm = 76, np = 49) 

 

 

      Figur 10. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans förberedelse (nm = 76, np = 49)                                                                 
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       Figur 11. Föräldrarnas åsikt om barnmorskans engagemang (nm = 76, np = 49) 

 

Samtliga tillfrågades om de hade haft möjlighet att ställa frågor. Bara en av mammorna 

(0,8 %) svarade negativt. Sextiofyra av föräldrarna (51,2 %) hade deltagit aktiv och ställt 

frågor. Bara två föräldrar (3,1 %) svarade att de inte fick en bra respons från 

barnmorskan. 

 

De flesta av föräldrarna svarade att smärtlindringsträffen hjälpte dem under förlossningen 

(se tabell 14). De flesta (80,8 %) tyckte att informationen var meningsfull (se figur 12). 

Hundraelva (88,8 %) av föräldrarna som deltog i smärtlindringsinformationen skulle 

rekommendera andra att delta i träffen.  

 

 

Tabell 14. Föräldrarnas åsikt om smärtlindringsträff  som hjälp under förlossning (n = 125) 

 

 Inte alls Inte mycket Tillräckligt Mycket Väldigt 

mycket 

Vet inte Samtliga 

Mammor 5 (6,6 %) 16 (21,1 %) 30 (39,4 %) 17 (22,4 %) 7 (9,2 %) 1 (1,3 %) 76 (60,8 %) 

Partner 2 (4,1 %) 3 (6,1 %) 6 (12,3 %) 19 (38,8 %) 15 (30,6 %) 4 (8,1 %) 49 (39,2 %) 

Samtliga 7 (5,6 %) 19 (15,2 %) 36 (28,8) 36 (28,8 %) 22 (17,6 %) 5 (4 %) 125 
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       Figur 12. Föräldrarnas åsikt om smärtlindringsinformationen (n = 125) 

 

 

 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden som användes vid genomförande av studien var kvantitativ. Valet till kvantitativ 

ansats grundar sig väsentligen på intresset om att populationen blev så bred som möjligt 

(Bowling, 2009). Studien omfattade ett frågeformulär. Detta garanterade att författaren 

inte påverkade direkt på den samlade informationen (Hansagi & Allebeck, 2005). 

Av samtliga förstagångsföräldrar som fick barn under 2010, deltog i denna studie 252 

föräldrar (38,4 %). Av dessa var mammor 145 (57,5 %) och partner 107 (42,5 %). De 

samtliga förstagångsföräldrarna som erbjöds att delta i studien utgjorde ungefär lika 

många mammor som partner. Detta visar att mammorna var mer villiga att delta i studien. 

Medelålder hos samtliga mammor var 27,6 år medan medelålder hos mammorna som 

deltog i studien var 29,8 år. Författaren får inte dra slutsatsen av att deltagandet är 

representativt, då det saknas demografisk information av dem som ej svarade och studien 

fick ett lågt deltagande. 
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Urval  

 

Deltagarna valdes ut från förlossningsliggarens register på Västerviks sjukhus. Nästan 

alla gravida kvinnor som hade följt ett BAS-program på mödrahälsovårdsmottagningarna 

i norra Kalmar län födde barn på Västerviks sjukhus. Registren innehöll alla födda barn i 

perioden som undersöktes.  

Inklusionskriterierna som sattes upp för studien syftade till en population som var 

kontaktbar och att alla hade erbjudits deltagande i föräldragrupperna i norra Kalmar län.  

Genom att inkludera förstagångsförälder oavsett om partnern hade egna barn sedan 

tidigare har studien undgått externt bortfall (Polit & Beck, 2010). En annan typ av urval 

hade bidragit till en mindre population och skulle kunna ha påverkat resultatet och 

studiens trovärdighet, genom att resultatet hade blivit missvisande. Anledning att 

exkludera de föräldrar som inte hade ett friskt barn kom från rekommendationen av 

Etikkommittén Sydost. De ansåg att deltagande av föräldrar vars barn hade avlidit eller 

hade sjukdom var olämpligt i denna typ av studentarbete (se bilaga 5).  

 

Urvalsprocessen var komplicerad. Data för 839 förlossningar överfördes till 

dataprogrammet Excel och alla dessa journaler granskades för att få ett preliminärt antal 

av 702 förstagångsföräldrarna.  En annan svårighet blev att undersöka om barnen var 

friska. Författaren hittade att ca. 35 % av barnen hade haft någon direkt kontant med 

Barnkliniken. Totalt eliminerades 44 föräldrar pga. att deras barn inte var friska. Under 

sista delen i urvalet framkom också att ca. 25 % av familjerna hade flyttat till en ny 

adress, då kontaktlistorna behövde aktualiseras. Antal möjliga deltagare i studien uppgick 

till 656 då 78 föräldrar inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. Detta ansågs dock inte 

inverka på studiens resultat då antalet föräldrar endast utgjorde 10,6 % av den totala.   

 

Genomförande  

 

Datainsamlingsperioden uppfattades som tillräckligt lång för att föräldrarna kunde 

besvara frågeformuläret och delta i studien. Varje förstagångsförälder fick hem ett 

informationsbrev, ett frågeformulär och ett förfrankerat svarskuvert. Denna 
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insamlingsmetod syftar till både underlätta inlämnandet för deltagarna och inte belasta 

föräldrarna med någon kostnad, så risken för externt bortfall kan minska (Bowling, 

2009).  Att kunna besvara frågeformuläret hemma när det passade för föräldrarna ansågs 

av författaren som en fördel.   

 

En påminnelse skickades efter två veckor till dessa föräldrar som inte hade svarat på 

erbjudandet och informerades om datainsamlingens deadline. Författarens tanke med 

detta var att det externa bortfallet skulle minska, då föräldrarna påmindes, samt att 

anmoda till att delta i studien. Det skulle kunna förklara varför ca. 65 % av 

frågeformulären ankom under de sista två veckorna. Bra väder i april och påskveckan i 

mitten av insamlingsperioden kunde också ha påverkat negativt på deltagandet i 

undersökningen.   

 

Deltagarna fick information om att de fick avböja studien genom att skicka tillbaka 

frågeformuläret blankt. Detta utnyttjades av 54 föräldrar. Vad detta beror på kan bara 

författaren spekulera om, men två misstänkta anledningar kunde vara ointresse och 

tidsbrist. 

 

Frågeformuläret  

 

Frågeformuläret som användes i denna studie utformades av författaren och följde 

Hansagis och Allebecks (2005) rekommendationer: De flesta frågor rörde bara 

föräldrastöd och i den översta delen fanns den praktiska informationen angående 

ifyllandet av frågeformuläret. Denna metod kan minska bortfallet, då ifyllandet av 

frågeformuläret underlätts och deltagarna förstår att författarens intresse gäller bara det 

undersökande ämnet (Bowling, 2009).    

 

För att prova innehållsvaliditeten lästes frågeformuläret av flera personer väl insatta i 

området (Pollit & Beck, 2010). Studiens handledare, Marie Oskarsson och olika 

yrkeskategorier av personal på förlossningen bidrog med nya frågor och 

omformuleringar, som kunde vara lättare att förstå för föräldrarna. Frågorna innehöll 



32 

 

framför allt fasta svarsalternativ. Fördelar med dessa frågor är att deltagaren lättare kunde 

ta ställning till de olika svarsalternativen. Denna frågetyp underlättar även bearbetningen 

och analysen av insamlad data. Nackdelar med dessa frågor var att deltagarna inte var fria 

att ge sina egna svar (Hansagi & Allebeck, 2005). 

 

Enhetschefen på förlossningen godkände både frågeformuläret och genomförandet av ett 

provtest. Polit & Beck (2010) skriver att studiens validitet och reliabilitet kan stärkas om 

en pilotstudie genomförs. Frågeformuläret testades genom att 14 nyblivna 

förstagångsföräldrar fick uttrycka sina åsikter och besvara frågorna. Författaren kunde se 

om föräldrarna hade uppfattat frågorna rätt och om någon ändring behövde göras. 

Frågeformuläret ansågs som lättförståeligt och lättläst då frågorna inte blev misstolkade 

och föräldrarna tyckte det var lätt att svara. Inga kommentarer lämnades under provtestet, 

men ett totalt av 25 föräldrar i studien missade instruktionerna och svarade på frågorna 

som inte hade rätt till. Dessa svar beräknades inte för att inte påverka på resultatet.  

 

Inget test-retest utfördes som kunde stärka säkerheten. Detta kunde ha höjt reliabiliteten i 

studien (Polit & Beck, 2010). Den interna konsistensen mättes inte då antal frågor som 

var relaterad med varandra var för få. Ju högre den interna konsistensen är, desto bättre 

reliabilitet har en studie (Hansagi & Allebeck, 2005).     

 

Då frågeformulären med svaren på frågorna varken hade namn eller personnummer, 

kunde inte information som hade givits härledas till någon specifik person. I 

instruktionerna specificerades att besvara frågorna så fullständigt som möjligt. Ett totalt 

av 14 föräldrar strök ”partner” i de demografiska frågorna och skrev ”pappa” istället.  

 

Population 

 

I denna studie uppkom ett externt och ett internt bortfall. Det externa bortfallet var  

64,4 %. Det höga externtbortfallet skapar bekymmer i studien då studiens validitet är 

ifrågasätts (Bowling, 2009). En studie är godkänd om deltagandet når 60 % (Polit & 

Beck, 2010). Det interna bortfallet som inträffades pga. ej svarade frågor är lågt. Tolv 
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frågor besvarades inte. Då dessa frågor var olika anser författaren att det interna bortfallet 

varken påverkade validitet eller reliabilitet.   

  

 

Databearbetningsanalys  

 

 

Programmeringen i dataprogram Excel provades och författaren verifierade att 

beräkningen av olika värden var korrekt. Osäkerhet finns om inmatad data i systemet blev 

helt rätt, eftersom författaren endast gjorde det en gång. De inmatade svaren lästes dock 

igenom ytterligare en gång innan nästa inmatning gjordes. 

 

Genom att använda beskrivande statistik i denna studie blev det lätt att bilda sig en 

uppfattning av det konstaterande resultatet. För att undvika att en del av detta resultat 

kunde ignoreras beskrevs mammors och partners fynd. En stor del av resultatet valdes att 

presenteras i form av tabeller och diagram, för att bidra till en lätt läsning och förståelse. 

För att underlätta förståelse av resultatet har författaren kompletterat 

datasammanställningen med procenttal även om antalet var mindre än 100 i många fall.  

 

 

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen utgår från studiens syfte och frågeställningar. Krogstrup (2006) 

klargör att det finns två olika modeller som kan forma en utvärdering: formativ och 

summativ. Att välja mellan dessa modeller beror på anledningar till själva utvärderingen. 

Frågeställningar i denna studie kräver att denna utvärdering följer båda modeller. 

Formativ utvärdering 

De höga siffror som framkom i resultatet visar att föräldrarna upplevde föräldragrupperna 

positivt. Detta tyder på att en formativ utvärdering av föräldragrupperna skulle ge ett bra 

resultat. Då en formativ utvärdering avgör om en produkt eller process uppfyller 

användarnas behov (Krogsstrup, 2006).  



34 

 

Resultatet i denna studie visar att föräldragrupperna i norra Kalmar län når några av 

delmålen som är uppsatta av Socialstyrelsen, Svenska barnmorskeförbundet och Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi inom föräldragrupperna. Det var 85,1 % av 

föräldrarna som tyckte att föräldragrupperna hade varit en bra förlossningsförberedelse 

och 75,5 % ansåg att föräldragrupperna hade stärkt dem i föräldraskapet. Detta resultat 

stämmer totalt med barnmorskors och läkares tanke om föräldragruppers positiva 

inverkan (Ahldéns et al., 2008). Det finns en viss likhet med Fabians et al. (2005) studie 

där föräldragrupperna fokuserade mer på förlossnings- än föräldraskapsförberedelse.  

 

En annan fråga som väcker intresse är föräldragrupperna som ”kontaktskapande”. Det 

framkom i studien att merparten av föräldrarna (57 %) svarade att antal träffar inte var 

tillräckligt för att börja lära känna varandra, men  50,4 % av föräldrarna umgicks med 

någon av föräldrarna från sin grupp. En förklaring till detta skulle möjligtvis kunna vara 

att föräldrarna hade träffats igen under föräldrastödet på barnhälsovårdsmottagningarna 

och kontakten fortsatte. Detta skulle kunna förklara skillnader mellan båda siffrorna. I 

Fabians et al. (2005) resultat framkom det att grupperna hjälper att förstärka familjernas 

informella sociala nätverk. I insamlade data mellan mammorna och partnerna framkom 

en stor skillnad. Mammorna visade sig mer villiga att ha kontakt med andra. Författaren 

anser att föräldraledigheten kan påverka denna siffra, då det är mammor som brukar ta 

ledigheten först samt är de som är hemma längst. Detta ger en större möjlighet för att 

umgås och träffa andra. En stor del av partnerna som fick barn i slutet av året har inte haft 

lika mycket tid för umgänge med andra föräldrar som mammorna. 

 

Summativ utvärdering 

Resultatet diskuteras utifrån tre olika områden som författaren anser betydande för att 

bedöma kvalitet. Dessa områden är form, metod och diskussionsämne. Områdena 

kommer att värderas av olika kriterier och befintliga rekommendationer. Då en summativ 

utvärdering bedömer produktens kvalitet och baseras på en jämförbar grund (Krogstrup, 

2006).  
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Det framkom i resultatet att formen för föräldragrupperna generellt hade en bra 

följsamhet. De flesta föräldrar (90,8 %) svarade att de fick erbjudande om att delta i 

föräldragrupperna. Författaren hittade att frågorna om information och uppmuntran inte 

hade ett liknande resultat. Ca 20 % av föräldrarna kunde inte komma ihåg varken om de 

hade blivit informerade om innehållet eller om barnmorskan hade sagt att det var viktigt 

med båda föräldrarnas deltagande. Totalt 29 % av föräldrarna påstod att de inte fick 

någon information. Det var 20,6 % som förnekade att båda uppmuntrades att delta. 

Författaren tolkar det som en möjlighet att dessa svar kunde användas som ursäkt av 

föräldrarna som inte deltog i grupperna.  

 

I denna studie framkom att partnerna deltog i på föräldragrupperna i mycket mindre skala 

än mammorna. Bergström (2010) visade ett liknande resultat, då det var svårt för 

föräldragrupperna att nå papporna. En annan studie har visat att papporna bör uppmuntras 

att delta eftersom antal pappor som är närvarande i de träffarna är alltid färre än 

mammorna (Föräldrastödsprojektet, 2008). Författaren anser att partners deltagande i 

föräldragrupper är viktigt.  Partnern behöver möjligheten att knyta an till barnet redan 

innan det är fött och mamman behöver partners engagemang (Ardeby, 2002). En studie 

av Tighet (2010) har visat att blivande mammor inte skattade vikten av partners närvaro. 

Det är viktigt att barnmorskan uppmärksammar detta. Om den gravida kvinnan hamnar 

totalt i centrum kan partnern känna sig bortglömd. Både från myndigheters sida och 

studier har visat att båda föräldrarnas deltagande i föräldragrupper är viktiga. Båda 

föräldrarna behöver stöd inför förlossning och förberedelse till föräldraskapet 

(Verksamma inom MHV och BHV, 2007). I Premberg (2011) framkom att blivande 

pappor ser föräldragrupperna betydelsefulla, då de har möjlighet att träffa andra i samma 

situation och lära sig av andras upplevelser. 

 

Författaren anser att det är bättre att använda skriftlig information när barnmorskan 

erbjuder medverkan i en föräldragrupp. På så sätt elimineras eventuella missförstånd i 

given information och föräldrars uppfattning om mottagen information. Ett skriftligt 

informationsblad kan också vara en påminnelse. En muntlig information kan lätt 

glömmas framförallt då det väntande paret redan har så mycket tankar kring graviditeten 
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och förändringarna i livet som detta medför. Dessa personer är alltför upptagna och har 

en begränsad mottaglighet (Ewles & Simnett, 2003).   

 

En stor del av dessa föräldrar som inte deltog eller var frånvarande i någon träff har gett 

som anledning att tiden inte passade. Detta svar kan tyda på att deltagandet skulle kunna 

öka om tiderna anpassades till föräldrarna. Det kan vara svårt att hitta tider som passar 

alla men en ökad flexibilitet kan kanske bara ett sätt att tillmötesgå föräldrarna. En av 

utgångspunkterna till föräldragrupperna är att försöka tillgodose föräldrarnas behov 

(Tighe, 2010). 

 

Merparten av föräldrarna (63 %) deltog i grupper med ett antal deltagare mellan 6 och 12 

deltagare. Författaren anser det som en rätt nivå då gruppstorleken bidrar både till 

lärandet genom andras erfarenhet och delaktigheten. Nästan alla föräldrar påstår att de 

kunde föreslå teman och 82 % hade deltagit aktivt i grupperna. Detta är i linje med de 

studier som har visat att det finns anledning att anpassa grupperna till föräldrars intressen 

(Moran, Gate & van der Meure, 2004). Detta kan ge ett bättre resultat och öka 

deltagandet.   

 

Peterssson et al. (2008) betonar att grupperna behöver en kompetent handledare som kan 

stötta föräldrarna. Verksamma inom MHV och BHV föreslår att träffarna behöver inledas 

av kompetent personal som kan säkerställa kvalitet. I denna studie framkom det att ca. 90 

% av föräldrarna var positiva gällande barnmorskans medverkan. Liknande resultat har 

framkommit i andra svenska studier t.ex. kvinnorna i Hildingssons (2003) studie ansågs 

att barnmorskorna var duktiga i sin medverkan.  Åhman (2008) upplyste att 

barnmorskorna kunde få stabilitet i grupperna tack vare sitt höga kunnande och sitt bra 

förberedelse. Författaren anser att om barnmorskan ger ett positivt intryck till föräldrarna 

skulle detta kunna bidra till ökad känsla av meningsfullhet i att delta i träffarna.  

Barnmorskan i gruppen har ett eget ansvar för föräldrar och måste kunna möta föräldrar 

och deras behov just där de befinner sig. Det krävs ett stort engagemang att leda grupper 

(Föräldrastödet projektet, 2008).  
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Författaren anser att det är svårt att kunna diskutera alla de olika teman som ingår i 

styrdokumentet under träffarna då de spänner över många områden. Träffarna måste 

anpassas till föräldrarna, vilket kan vara en svårighet då intressen för olika ämnen från 

föräldrarna är så varierat. Det kan förklara varför vissa teman missas i grupperna.  

Merparten av föräldrarna ansåg att antalet träffar var tillräckligt, därför skulle en ökning i 

antal träffar troligen inte ge en önskad lösning på detta problem.  Författaren lade märke 

till att några specifika diskussionsteman periodvis missades. Det var 20 % av föräldrarna 

som tyckte att parrelationen var ämnet som fick mindre uppmärksamhet i grupperna. 

Detta stöds av många andra deltagare som har påpekat att olika teman som tillhör detta 

ämne var mindre diskuterade. Det kan vara så att parrelationen inte diskuteras så mycket 

under träffarna därför att föräldrarna var så fokuserade på förlossning och helst ville 

fokusera detta ämne. Det kanske inte är förrän barnet är fött som de inser vikten av att 

parrelationsfrågor diskuteras.  

 

Slutsats 

Detta arbete är tänkt som en objektiv bedömning av föräldragrupperna. En process där 

författaren fick information om form, metod, diskussionsämne och inverkan. Enligt denna 

information uppfattar författaren att förstagångsföräldrar i Norra Kalmar län anser 

föräldragrupperna på mödrahälsovårdsmottagningarna som meningsfulla och att deras 

behovs uppfylls. Föräldrarna känner sig nöjda med sitt deltagande och kan 

rekommendera andra blivande föräldrar att delta i grupperna. Barnmorskans medverkan i 

träffarna anses som positiv av föräldrarna. Grupperna bedöms som en bra 

förlossningsförberedelse och stärker föräldrarna i föräldraskapet. Föräldragrupperna har 

hjälpt en del av föräldrarna att skapa kontakt med andra nyblivna föräldrar.   

Enligt insamlade data för denna studies genomförande anser författaren att 

mottagningarna följer många av rekommendationerna angående form, metod och 

diskussionsämne. Författaren rekommenderar dock till mottagningarna:  

 - Gruppträffarna bör grundas på föräldrarnas behov och intresse.  



38 

 

 - Att försöka anpassa tiderna för träffarna till föräldrarnas behov. Icke-deltagande 

och frånvaro kan då minska.   

Det framkommer i studien att smärtlindringsinformation på Västerviks sjukhus har fått en 

positiv kritik av merparten av föräldrarna. Föräldrarna anser att informationen är 

meningsfull och är till hjälp under förlossningen. Många föräldrar rekommenderar 

träffen.   

 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Nyblivna föräldrar står inför stora utmaningar. Att föräldrar får ett bra stöd är också 

viktigt för hur barnet ska utvecklas. För att detta ska vara möjligt behövs att MHV i norra 

Kalmar län tar ett ytterligare ansvar. Författaren anser att periodiska uppföljningar och 

utvärderingar är nödvändiga och kan garantera den kvalitet som föräldragrupperna 

behöver. För att få bättre fungerande föräldragrupper behövs ökade kunskaper om 

föräldrarnas behov och intresse. Dessa förutsättningar är nödvändiga för att ge 

föräldrarna en god omvårdnad och för att arbeta utifrån deras behov och önskemål. Så 

kan föräldrarna bli trygga och få förtroende för verksamheten.   

 

Mängden forskning angående föräldragrupperna tycks vara begränsad. Föreliggande 

studie har väckt nya funderingar hos författaren. En kvalitativ studie inom samma 

population skulle kunna fullborda resultatet. En jämförande liknande studie i annat 

geografiskt område skulle också vara betydande. Rutiner, genomförande och resultat 

kunde då jämföras. Framtida studier i att följa dessa föräldrar som inte har deltagit i 

föräldragrupperna vore även intressant. Då skulle eventuella skillnader angående 

föräldrar som har deltagit kunna upplysas. 
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 i samarbete med  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

INFORMATIONSBREV 

2011-04-01 

 

Ref: Förfrågan om deltagande i utvärdering av föräldragrupper på 

mödrahälsovårdsmottagningarna. 

 

                                                                                         
Mitt namn är Jose Zarazaga och jag är student på barnmorskeprogrammet, Linné Universitet i 
Kalmar, som under våren 2011 ska skriva magisterexamen.  

Denna magisterexamen är en studie som genomförs i norra Kalmar län, och skall utvärdera 

föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningarna. Resultat kommer förhoppningsvis att visa 

var förbättringar kan göras för att uppfylla föräldrars förväntningar och att hjälpa till med att 
skapa en positiv utveckling till de nya föräldrarollerna.   

 

Jag kontaktar dig eftersom du blev förstagångsförälder inom perioden jan-2010/dec-2010 och 
tillfrågar dig om du vill besvara ett frågeformulär. Det tar ca 20 minuter att svara på alla frågorna. 

Frågorna handlar framförallt om föräldragruppen. 

 
Med detta brev bifogas ett frågeformulär. Genom att besvara frågeformuläret accepterar du att 

delta i denna studie. Jag ber dig då att besvara frågorna så fullständigt som möjligt och skicka 

tillbaka frågeformulären i det förfrankerade kuvertet. Om du inte vill delta i studien ber jag dig att 

skicka tillbaka frågeformuläret blankt, så slipper du en påminnelse efter två veckor. 
 

Att delta i denna studie är helt frivilligt och svaren behandlas på ett sådant så att ingen enskild 

deltagare kan identifieras. Svaren kommer att bearbetas statistisk. Resultatet av studien kommer 
att redovisas skriftligt och muntligt för berörd personal på förlossning och på 

barnmorskemottagningar i norra Kalmar län. 

 

Om du har några frågor eller behöver en närmare förklaring får du kontakta mig. 
 

Med vänliga hälsningar: 

 
 

 

Jose Zarazaga                                           Handledare: Marie Oscarsson 
Tfn: 0760-166095                                    Universitetslektor 

jza1313@hotmail.com Tfn: 0480-446680                                                                  

marie.oscarsson@lnu.se 

 
 

mailto:jza1313@hotmail.com
mailto:marie.oscarsson@lnu.se
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 i samarbete med  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

INFORMATIONSBREV 

2011-04-01 

 

Ref: Förfrågan om deltagande i utvärdering av föräldragrupper på 

mödrahälsovårdsmottagningarna. 

 

                                                                                         
Mitt namn är Jose Zarazaga och jag är student på barnmorskeprogrammet, Linné Universitet i 

Kalmar, som under våren 2011 ska skriva magisterexamen.  

Denna magisterexamen är en studie som genomförs i norra Kalmar län, och skall utvärdera 

föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningarna. Resultat kommer förhoppningsvis att visa 
var förbättringar kan göras för att uppfylla föräldrars förväntningar och att hjälpa till med att 

skapa en positiv utveckling till de nya föräldrarollerna.   

 
Jag kontaktar er eftersom ni blev förstagångsföräldrar inom perioden jan-2010/dec-2010 och 

tillfrågar er om ni vill besvara ett frågeformulär. Det tar ca 20 minuter att svara på alla frågorna. 

Frågorna handlar framförallt om föräldragruppen. 

 
Med detta brev bifogas två frågeformulär, ett till varje förälder. Genom att besvara 

frågeformuläret accepterar ni att delta i denna studie. Jag ber er då att besvara frågorna så 

fullständigt som möjligt och skicka tillbaka frågeformulären i det förfrankerade kuvertet. Om du 
eller din partner inte vill delta i studien ber jag er att skicka tillbaka frågeformuläret blankt, så 

slipper ni en påminnelse efter två veckor. 

 
Att delta i denna studie är helt frivilligt och svaren behandlas på ett sådant så att ingen enskild 

deltagare kan identifieras. Svaren kommer att bearbetas statistisk. Resultatet av studien kommer 

att redovisas skriftligt och muntligt för berörd personal på förlossning och på 

barnmorskemottagningar i norra Kalmar län. 
 

Om ni har några frågor eller behöver en närmare förklaring får ni kontakta mig. 

 
 

Med vänliga hälsningar: 

 
 

Jose Zarazaga                                           Handledare: Marie Oscarsson 

Tfn: 0760-166095                                    Universitetslektor 

jza1313@hotmail.com Tfn: 0480-446680                                                                  
marie.oscarsson@lnu.se 

mailto:jza1313@hotmail.com
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i samarbete med 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Påminelse 

2011-04-15 

 

Ref:  Förfrågan om deltagande i utvärdering av föräldragrupper på 

mödrahälsovårdsmottagningarna 

 

                                                                                         
Mitt namn är Jose Zarazaga och jag är student på barnmorskeprogrammet, Linné Universitet i 

Kalmar, som under våren 2011 ska skriva magisterexamen.  

Denna magisterexamen är en studie som genomförs i norra Kalmar län, och skall utvärdera 

föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningarna. Resultat kommer förhoppningsvis att visa 
var förbättringar kan göras för att uppfylla föräldrars förväntningar och att hjälpa till med att 

skapa en positiv utveckling till de nya föräldrarollerna.   

 
För ett par veckor sedan kontaktade jag dig eftersom du blev förstagångsförälder inom perioden 

jan-2010/dec-2010 och tillfrågade dig om du ville delta i utvärderingen.  

 

Att delta i denna studie är helt frivilligt och svaren behandlas på ett sådant så att ingen enskild 
deltagare kan identifieras. Svaren kommer att bearbetas statistisk. Resultatet av studien kommer 

att redovisas skriftligt och muntligt för berörd personal på förlossning och på 

barnmorskemottagningar i norra Kalmar län. 
 

Med detta brev bifogas ett frågeformulär. Det tar ca 20 minuter att svara på alla frågorna. 

Frågorna handlar framförallt om föräldragruppen. Genom att besvara frågeformuläret accepterar 
du att delta i denna studie. Jag ber dig då att besvara frågorna så fullständigt som möjligt och 

skicka tillbaka frågeformuläret i det förfrankerade kuvertet. Frågeformulärinsamling tar slut den 

28:e april.  

 
 

Om du redan har skickat tillbaka frågeformuläret behöver du inte svara en gång till.  För frågor 

eller en närmare förklaring får du kontakta mig. 
 

 

Med vänliga hälsningar: 
 

Jose Zarazaga                                           Handledare: Marie Oscarsson 

Tfn: 0735-311055                                    Universitetslektor 

jza1313@hotmail.com                           Tfn: 0480-446680 
                                                                  marie.oscarsson@lnu.se 

mailto:jza1313@hotmail.com
mailto:marie.oscarsson@lnu.se
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Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Påminelse 

2011-04-15 

 

Ref:  Förfrågan om deltagande i utvärdering av föräldragrupper på 

mödrahälsovårdsmottagningarna 

 

                                                                                         
Mitt namn är Jose Zarazaga och jag är student på barnmorskeprogrammet, Linné Universitet i 

Kalmar, som under våren 2011 ska skriva magisterexamen.  

Denna magisterexamen är en studie som genomförs i norra Kalmar län, och skall utvärdera 

föräldragrupper på mödrahälsovårdsmottagningarna. Resultat kommer förhoppningsvis att visa 
var förbättringar kan göras för att uppfylla föräldrars förväntningar och att hjälpa till med att 

skapa en positiv utveckling till de nya föräldrarollerna.   

 
För ett par veckor sedan kontaktade jag er eftersom ni blev förstagångsföräldrar inom perioden 

jan-2010/dec-2010 och tillfrågade er om ni ville delta i utvärderingen.  

 

Att delta i denna studie är helt frivilligt och svaren behandlas på ett sådant så att ingen enskild 
deltagare kan identifieras. Svaren kommer att bearbetas statistisk. Resultatet av studien kommer 

att redovisas skriftligt och muntligt för berörd personal på förlossning och på 

barnmorskemottagningar i norra Kalmar län. 
 

Med detta brev bifogas två frågeformulär, ett till varje förälder. Det tar ca 20 minuter att svara på 

alla frågorna. Frågorna handlar framförallt om föräldragruppen. Genom att besvara 
frågeformuläret accepterar ni att delta i denna studie. Jag ber er då att besvara frågorna så 

fullständigt som möjligt och skicka tillbaka frågeformulären i det förfrankerade kuvertet. 

Frågeformulärinsamling tar slut den 28:e april.  

 
 

Om ni redan har skickat tillbaka frågeformulären behöver ni inte svara en gång till.  För frågor 

eller en närmare förklaring får ni kontakta mig. 
 

 

Med vänliga hälsningar: 
 

Jose Zarazaga                                           Handledare: Marie Oscarsson 

Tfn: 0735-311055                                    Universitetslektor 

jza1313@hotmail.com                           Tfn: 0480-446680 
                                                                  marie.oscarsson@lnu.se 

mailto:jza1313@hotmail.com
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Projektet Dnr EPK 72-2011: Utvärdering av föräldragrupper på 
mödravårdsmottagningar I norra Kalmar län.  
 
Yttrande  
 
Kommittén ser inga etiska hinder för genomförande av denna intervjustudie som verkar 
vara väl genomtänkt men kommittén lämnar några rådgivande kommentarer och 
förslag att beakta inför det fortsatta arbetet.  
Kommentarer och råd.  
Enligt ansökan ska kontaktuppgifter till föräldrar tas fram via förlossningsregister på 
sjukhuset och dessa uppgifter kontrolleras med datajournalsystem. Är det så att 
studenten kommer att ha tillgång till information som finns i datajournal – dvs. tillgång 
till information i form av vad som enligt personuppgiftslagen (pul) är att betrakta som 
känsliga personuppgifter, alltså uppgifter som är känsliga och utöver vad som krävs för 
studien. Kanske kan någon ”behörig person” förse studenten med sådan 
kontaktinformation som är nödvändig för studien för att därmed undvika risk att 
obehörig får tillgång till känsliga personuppgifter.  
Kommittén utgår från att Ni beaktar risken att sända brev till föräldrar vars barn avlidit 
eller har sjukdom där deltagande är olämpligt i denna typ av studentarbete.  
Informationsbrevet bör inledas med en ny rubrik där det framgår ett detta är en 
förfrågan om deltagande i en studie – ex. Förfrågan om deltagande i utvärdering av 
föräldragrupper…. (nuvarande rubrik som inleds Ref: …. plockas bort).  
 
Lycka till i det fortsatta arbetet.  
 
Karlskrona 2011-03-14  
Göran Holst  
Ordförande 
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