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Sammanfattning: 

Föräldrastöd är en del av barnmorskans arbete och att leda föräldragrupper ingår i 

barnmorskans profession inom sexuell och reproduktiv hälsa. Föräldrastöd innebär att 

föräldrarna erbjuds insatser som syftar till att främja barnets hälsa och psykosociala 

utveckling. Syftet med studien är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att leda 

föräldragrupp. Kvalitativ ansats har använts. Intervjuer gjordes med sex stycken barnmorskor 

verksamma inom mödrahälsovården. Materialet analyserades utefter kvalitativ 

innehållsanalys och det framkom fyra kategorier och 16 subkategorier. Resultatet visar att 

barnmorskorna i studien vill förmedla information till föräldrarna för att förbereda dem inför 

föräldraskapet. De har en önskan om att förbättra föräldragrupperna genom att vara öppna för 

förnyelse, ta lärdom av varandra och fortbilda sig. Vidare har de ett behov av att få feedback 

från föräldrarna och utvärdera föräldragrupperna. Barnmorskan har ledarrollen för 

föräldragrupperna och skall samordna dem, förbereda föräldragruppens utformning och 

inkludera både mammor och pappor. Barnmorskorna i studien anser att deras egna tankar och 

hur de mår påverkar arbetet med föräldragrupperna. Studiens konklusion är att barnmorskans 

arbete med föräldragrupper är ett viktigt arbete och barnmorskorna behöver få tid till att 

regelbundet reflektera och planera tillsammans. Föräldragrupperna blir enligt barnmorskorna 

bäst när föräldrarna är engagerade och aktiva. Föräldrarna bör vara delaktiga i planeringen av 

innehållet och gruppträffarna bör styras av deras önskemål. Barnmorskorna behöver därför få 

fortbildning i pedagogiskt arbete för att få strategier att nå ut till föräldrarna.                                                                       

Nyckelord: Barnmorska, Föräldragrupp, Föräldrastöd, Föräldrautbildning, Kvalitativ 

innehållsanalys, Mödravård, Sexuell och reproduktiv hälsa 
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INLEDNING 

Föräldraskapet är en stor förändring och en naturlig utveckling i livet, och det är oftast både 

en fantastisk och omtumlande tid. Paret går från sin nuvarande situation in i något helt nytt 

och okänt. Idag finns en efterfrågan av föräldrastöd från föräldrarna. Barnmorskan skall stödja 

föräldrarna under graviditeten och erbjuda föräldraundervisning till paret. 

Mitt intresse för föräldraundervisning uppkom under min kliniska utbildning då jag fick 

möjlighet att delta i föräldragrupp ledd av barnmorska. Jag ser det som en stor utmaning att 

leda föräldragrupper i framtiden och jag vill gärna veta mer från erfarna barnmorskor om 

deras upplevelse av att leda föräldragrupp. 

BAKGRUND 

HISTORIK 

Föräldrastöd har genom åren alltid varit en del av barnmorskans arbete, redan år 1840 stod det 

i barnmorskereglementet att den oerfarna modern skulle bistås med goda råd. Under början av 

1900-talet arbetade den brittiske förlossningsläkaren Grantly Dick-Read med att utbilda den 

gravida kvinnan och hennes partner i naturlig förlossning. Read förespråkade en naturlig 

förlossningsprocess med så lite inblandning som möjligt av sjukvårdspersonal. Att 

barnafödande ska vara en positiv upplevelse för paret var målet för Read och smärtan skall 

inte vara i fokus. Smärtan beror inte bara på en fysiologisk funktion i kroppen, utan smärtan 

kommer från rädsla och fruktan enligt Read (Read, 1950). I Sverige har föräldrastödet funnits 

för blivande mödrar under graviditeten sedan 1950-talet då de erbjöds mödragymnastik och 

förlossningsutbildning enligt Reads metod samt kurs i praktisk barnkunskap (Blixt-Lindström, 

2009) (Petersson, Collberg & Toomingas, 2008). Sedan 1960-talet har behovet av 

föräldrautbildning diskuterats (Petersson et al, 2008). Föräldrastöd för paret har erbjudits 

sedan 1970-talet då fäderna skulle stimuleras att vara engagerade och ta ansvar för barn och 

familj. Barnmorskan Signe Jansson införde på 1970-talet metoden psykoprofylax och 

kurserna innebar att föräldrarna förberedde sig både fysiskt och psykiskt inför förlossningen. 

Aktiv andning och avslappning ingår i psykoprofylax och syftet är att delaktigheten i den 

egna förlossningen skall öka. Psykoprofylax har varit beskrivet som ett viktigt verktyg för att 

hantera förlossningssmärta och har ofta varit en del i innehållet i föräldragrupperna 

(Bergström, 2010).  

 



 

2 
 
 
 

År 1979 lade regeringen fram en proposition om allmän föräldrautbildning och 

Socialstyrelsen lämnade förslag på hur föräldrautbildningen borde genomföras, målet var att 

föräldraparet skulle bli stärkta i deras föräldraskap. Detta skulle ske genom att ge föräldrarna 

ökade kunskap om omställningen under graviditeten, barnets utveckling och behov, relationen 

till barnet samt parrelation mellan föräldrarna. Att föräldrarna skulle få kontakt och 

gemenskap med andra vuxna och personal var av vikt så de kunde dela erfarenheter. 

Föräldrarna skulle även få insikt i samhällsförhållanden och hur det kan påverka familjen 

(Socialstyrelsen, 1984:12). Att stärka föräldrarna i deras föräldraskap är det övergripande 

målet med föräldrautbildningen och ändringen i föräldraförsäkringen gjorde det möjligt för 

bägge föräldrarna att delta i föräldrautbildningen. Personalen inom mödra- och 

barnhälsovården fick under 1980-talet utbildningsinsatser för att öka kompetensen och 

intresset för föräldrautbildning. År 1996 fick Socialdepartementet i uppdrag att kartlägga, 

beskriva och analysera arbetet med föräldrautbildning och föräldrastöd deras arbete 

presenterades år 1997 i SOU 1997:161 Stöd i föräldraskapet. Begreppet föräldrautbildning  

ansågs av utredningen vara för gammalt och borde bytas mot begreppet ”stöd i 

föräldraskapet”. Utredningen definierar begreppet ”stöd i föräldraskapet” som den kunskap 

och det stödet som samhället förmedlar till föräldrar för att hjälpa dem att utveckla sin 

kompetens och stärka dem i deras föräldraroll.  

FÖRÄLDRASTÖD 

 

Med föräldrastöd menas insatser som föräldrarna erbjuds delta i vilka syftar till att främja 

barnets hälsa och psykosociala utveckling. Föräldrastödet bidrar till att stärka föräldrarna i 

deras roll, skapar gemenskap och kontakt samt ger kunskap om barns rättigheter och behov. 

I Socialdepartementets utredning Föräldrastöd- en vinst för alla tas upp varför föräldrastöd är 

så viktigt för samhället. Föräldrastöd behövs för att främja en positiv utveckling hos barnen 

och för att det finns en efterfrågan från föräldrarna. Föräldrastöd är även viktigt för samhället 

då det har positiv effekt på samhällsekonomin. Stöd till föräldrar hjälper samspelet mellan 

dem och barnet, vilket gynnar barnets utveckling och i sin tur minskar hälsoproblem och 

psykiskt ohälsa hos barnet. Många föräldrar efterfrågar mer stöd än det idag finns. Satsar man 

på förebyggande hälsoinsatser ger det i sin tur vinster i form av minskade kostnader längre 

fram i tiden (Socialdepartementet, 2008). Socialdepartementets utredning nationell strategi för 

ett utvecklat föräldrastöd- en vinst för alla (2009) definierar föräldrastöd som ” En aktivitet 
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som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling 

och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.”. Utredningen tar upp att det är viktigt för 

samhället att bistå föräldrar med föräldrastöd under hela barnets uppväxt och att stödet skall 

bygga på beprövad erfarenhet och forskning. Stödet föräldrar behöver förändras med tiden 

och barnets ålder. Inom föräldrastödet är det föräldrarnas egna frågor och funderingar som är 

en viktig utgångspunkt för informationen och diskussionen som ges. Det är viktigt att göra 

föräldrastödet intressant från början så att de grupper som är svåra att nå blir intresserade. 

Dessa grupper är bland annat ensamstående, föräldrar till funktionshindrade barn och 

föräldrar med utländsk bakgrund (Socialdepartementet, 2009). 

 

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP INOM MVC 

 

På de flesta barnmorskemottagningar är det oftast förstagångsföräldrar som erbjuds delta i 

föräldrautbildning i grupp, förstagångsföräldrar erbjuds detta till 98 % på alla 

mödravårdscentraler och flerbarnsföräldrar till 60 %. Barnmorskor avsätter ungefär 8-10 % av 

deras arbetstid till att hålla i föräldrastöd i grupp. I föräldrastödet i grupp på MVC deltar ca 81 

% av förstagångsföräldrar och ca 14 % av flerbarnsföräldrarna (Socialstyrelsen, 2002).  

I slutet av graviditeten erbjuds föräldrarna att delta i föräldragrupp som är ledd av 

barnmorska. Grupperna innehåller ofta en blandning av föräldrar men i vissa fall har man 

grupper för föräldrar i speciella situationer exempelvis unga föräldrar eller ensamstående 

(SOU 2008:131). Barnmorskorna styr utbildningens utformningen och innehåll i 

gruppträffarna, antalet träffar kan därför variera. Föräldragrupperna brukar bestå av 4-7 

föräldrapar. Oftast träffas föräldragruppen fyra gånger, och varje träff brukar ungefär 2 

timmar (Petersson; Collberg & Toomingas, 2008). 

Inom föräldrastödet i grupp är syftet att erbjuda kunskap, gemenskap, möjligheter till kontakt, 

diskussion föräldrar emellan, samt en möjlighet för föräldrarna att påverka den egna 

situationen. Stora delar av tiden går åt till information om exempel graviditet, förlossning, 

smärtlindring, amning och det nyfödda barnet. Men tid avsätts även till diskussion 

(Socialstyrelsen, 2002). Ett av gruppverksamhetens mål är att öka medvetenheten om 

samhällsförhållanden och påverkan från samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Frågor 

som kan vara av intresse för föräldrar att diskutera i grupp är hur barnet knyter an till 
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föräldrarna, barnets hälsomässiga utveckling, barnets behov och inflytande och delaktighet 

samt föräldrarnas egna förmågor (Socialdepartementet, 2009).   

 

BARNMORSKANS ROLL INOM FÖRÄLDRASTÖD 

 

Barnmorskan har ett brett kunnande inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Enligt 

kompetensbeskrivningen skall barnmorskan kunna ge information och rådgivning kring 

förberedelsen inför förlossningen och vara ett samtalsstöd kring föräldraskapet. Vidare skall 

barnmorskan ha pedagogisk kompetens för att förmedla kunskap kring sexualitet och 

reproduktiv hälsa både på individ och på gruppnivå (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorska har 

ett stort ansvar inom arbetet med föräldrastöd. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är ett 

av mödrahälsovårdens (MHV) övergipande uppdrag och en del av kärnan i MHVs arbete. 

Föräldrastöd är en del i barnmorskors varje möte med föräldrarna. Barnmorskorna inom MHV 

arbetar med enskilda möten med föräldrarna, med föräldragrupper och även samverkan med 

andra verksamheter och dessa tre kompletterar varandra. Barnmorskan erbjuder föräldrarna 

det stödet som passar bäst för dem i deras situation (Statens folkhälsoinstitut, 2007). 

Föräldrastödet som ges av barnmorskan skall stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga 

och inte undergräva föräldrarnas egen kompetens. Det är viktigt att föräldrarnas egna resurser 

bevakas och att de får tid att reflektera själva. Barnmorskan skall ge föräldrastöd kring både 

förlossningsförberedelse men även förberedelse för föräldraskapet (Statens folkhälsoinstitut, 

2007). I Sverige deltar 99 % av alla gravida i mödrahälsovården (Socialstyrelsen, 2002). 

Studier visar att kvinnor är nöjda med vården som ges på mödrahälsovården, så många som 

57 % av kvinnorna gjorde fler besök än basprogrammet anvisat (Olsson, 2010). Kvinnorna 

uppskattar att kunna berätta om sina känslor kring graviditeten och få uppmuntran och 

bekräftelse tillbaka (Olsson, 2010).  

Statens folkhälsoinstitut (2007) påtalar vikten av att verksamhetschefen är väl insatt i 

föräldrastödets betydelse för att säkerställa resurser och kvalitén på föräldrastödet. 

Barnmorskorna som arbetar på MHV behöver ha adekvat kompetens och de bör därför 

kontinuerligt erbjudas fortbildning och handledning avseende metodik och innehåll i arbetet 

med föräldrastöd. Kvalitén på föräldrastöd i grupp säkerställs genom att barnmorskan får 

kompetens i att vara gruppledare. En studie gjord av Casey, McNamara, Fealy & Geraghty 

(2011) visar att barnmorskorna själv önskar sig och har behov av att utveckla sitt ledarskap.  
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Idag är föräldrar välinformerade genom att all information finns lätt tillgänglig för dem, detta 

högre krav på barnmorskan. Trots kunskapen hos föräldrarna upplever de ändå en osäkerhet i 

sitt föräldraskap, mer information kan få motsatt effekt och göra det svårt för föräldrarna att 

sovra bland alla information. Därför behövs barnmorskan stöd och råd fortfarande (SOU 

2008:131). 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Fabian, Rådestad och Waldenström (2005) har studerat kvinnors åsikter och möjliga utfall av 

föräldrautbildning. I deras resultat framkom att majoriteten av förstföderskor uppgav att 

föräldrautbildningen under graviditeten hjälpte dem förbereda sig för förlossningen, men en 

lägre procent ansåg att de blev förberedda för föräldraskapet. Mödrarna som deltog i 

föräldrautbildningen använde i allmänhet mer smärtlindring både i form av läkemedel men 

även icke-farmakologisk smärtlindring. De mödrar som fann föräldrautbildningen mindre 

givande var ofta yngre, ensamstående mödrar med låg utbildningsnivå. 

 

Premberg & Lundgren (2006) har studerat pappor upplevelser av föräldrastöd i grupp. I 

studien framkom att papporna kände sig som en person i underordnad roll. Papporna som 

deltog i studien ville ha information angående födelseprocessen men deltog endast för 

mammans skull i föräldragruppen. Papporna sökte istället information från andra källor så 

som internet, vänner, familj och böcker istället för att alltid söka information från 

barnmorskan. I Sverige sjunker antalet deltagande pappor, föräldragrupperna behöver 

utvecklas för att bättre passa båda könen. 

 

En deskriptiv studie gjord av Hallgren, Kihlgren och Norberg (1994) följde tolv barnmorskor 

under deras föräldragrupper på mödravården. Syftet var att observera arbetsformer och 

reaktioner/interaktioner i gruppen. Det framkom i studien tre perspektiv på arbetsformer. Den 

obstretiska där innehållet som togs upp i gruppen inriktades på medicinsk och teknisk syn, 

den föräldraorienterade där barnmorskan använde föräldrarnas önskemål och förväntningar 

som ramen för gruppen. Den blandade utgick också från föräldrarnas perspektiv men 

inkluderade obstetrisk fakta till de teman som diskuterades. Konklusionen i studien var att den 

blandade arbetsformen resulterade i en dialog i föräldragrupperna, författarna antog därför att 

denna arbetsmodell ger en ökad förståelse inför kommande förlossning.  
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Hallgren, Kihlgren, Norberg & Forslin (1995) visar kvinnors uppfattningar om födelsen och 

förlossningsutbildning före och efter utbildning och födelsen. Elva stycken kvinnor som 

väntade deras första barn intervjuades enskilt sammanlagt tre gånger före och efter 

föräldragruppen. I studien framkom att en modell för föräldrastöd i grupp som inte bejakar 

den individuella kvinnans uppfattning kring förlossning och förlossningsförberedelse 

förefaller otillräcklig. 

Ahldén, Göransson, Josefsson & Alehagen (2008) fokuserade på intervjuer med 25 stycken 

ansvariga obstretiker och barnmorskor för mödrahälsovården i Sverige. Resultatet visar på att 

det finns en stark övertygelse för föräldragrupper hos cheferna men att resultatet av 

föräldrastödet i grupp behöver utvärderas för att kunna organisera effektiva program. I studien 

framkommer även behovet av pedagogisk utbildning hos barnmorskorna.  

 

Bergström, Kieler & Waldenström (2009) har forskat kring effekterna av psykoprofylax. I 

studien har en jämförelse gjorts mellan föräldragrupper med psykoprofylax och 

föräldragrupper med standard program. Studien visar att resultatet utav psykoprofylax är 

begränsat. Vid jämförelsen ses ingen skillnad i användandet av epidural under förlossningen. 

Vidare har inte psykoprofylaxen visats förbättra upplevelsen av förlossningen eller ha 

påverkan på stressen hos de nyblivna föräldrarna.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Föräldrautbildning erbjuds till alla blivande föräldrar under graviditeten och sker i grupper 

ledda av barnmorskor verksamma inom mödrahälsovården. Studier visar på att föräldrar 

efterfrågar ett bättre föräldrastöd än vad som idag finns. Idag finns all information lätt 

tillgänglig för föräldrarna och många föräldrar är redan pålästa innan föräldragruppen startar, 

detta gör att högre krav ställs på barnmorskan. De flesta studier beskriver föräldrars 

upplevelse av föräldrastöd i grupp och endast ett fåtal studier beskriver föräldrastöd i grupp 

utifrån barnmorskans perspektiv. Då det är barnmorskor som leder grupperna med 

föräldrautbildning vill jag studera barnmorskors upplevelse av att leda föräldragrupper. Detta 

för att få en större förståelse om arbetet med föräldrastöd i grupp inom mödrahälsovården. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att leda föräldragrupp. 

METOD 

I denna studie har kvalitativ ansats använts. I kvalitativ metod studeras de levda 

erfarenheterna hos informanterna. När man gör intervjuer samlar man beskrivningar av 

informanternas livsvärld som sedan tolkas för att beskriva problemet (Kvale, 2008). 

Verkligheten sedd ur ett livsvärldsperspektiv är individuell och kulturell, vi utforskar 

människor med den kvalitativa metoden och kan i många fall förstå dem. Målet är att studera 

hur människan uppfattar sin omgivning (Patel & Davidsson, 2003).  Intervjuer gjordes för att 

samla data och de analyserades med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys är en allmänt 

använd forskningsmetod och den har kommit till stor användning inom vården (Hsieh & 

Shannon, 2005).  

UNDERSÖKNINGSGRUPP 

Kriterierna för att delta i studien var att barnmorskorna skulle ha minst två års erfarenhet av 

att arbeta inom mödravården och ha erfarenhet av att leda föräldragrupper. I studien deltog 

sex barnmorskor. Erfarenheten av att arbeta på MVC med föräldragrupper varierade på 

mellan 2 år och 30 års tid. Alla barnmorskorna hade lång arbetserfarenhet som barnmorska. 

Informanterna arbetade på två av de större mödravårdscentralerna inom Västra Götalands 

region. En de tillfrågade barnmorskorna var det en som valde att inte delta i studien.  

DATAINSAMLING 

Under perioden 110905 -110920 genomfördes datainsamlingen. Tiden på intervjuerna 

varierade men låg på mellan 29 minuter och 42 minuter. Alla intervjuer utfördes på 

informanternas arbetsplats under arbetstid.  

Som förberedelse för intervjuerna har samtal tagits med deltagarna angående studiens syfte 

och deltagarna har fått ge ett informerat samtycke till att delta i studien. Därefter har tider för 

intervjuerna bokats. Inspelningsmaterial som användes införskaffades och kontrollerades för 

att undvika att fel uppstod. Intervjuerna hölls av författaren och utgick från en öppen 

inledningsfråga ”Kan du berätta om ditt arbete med föräldraundervisning”. Kompletterande 

frågor ställdes efterhand för att få informanten att vidare utveckla svaren. En pilotintervju 

gjordes för att testa inledningsfrågan och för att öva på intervjuteknik. Ingen ändring gjordes 
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efter pilotintervjun och därför valde författaren att inkludera denna i studien då den innehöll 

relevant material. 

ANALYS 

Studiens syfte bidrog till valet av analysmetod, som var att studera barnmorskors upplevelse 

av att leda föräldragrupp. Att analysera är en process där man går fram och tillbaka i hela 

materialet och delar av det (Graneheims & Lundmans, 2004). Under hela arbetets gång har 

författaren gått tillbaka till ursprungstexten för att inte förlora något under analysens gång. 

Analysen har genomförts baserat på Graneheim & Lundmans modell för kvalitativ 

innehållsanalys.  

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant på datorn. Textmaterialet 

avidentifierade därefter. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med 

materialet och för att få en känsla av vad informanterna talar om. Från materialet har sedan 

meningsbärande enheter plockats ut för att sedan kondenserats. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) identifieras meningsbärande enheter från den valda texten som har betydelse 

för syftet med studien, dessa kortas sedan ned utan att förlora det centrala innehållet. En 

meningsbärande enhet kan vara ord, meningar eller stycken från texten.  De kondenserade 

meningsbärande enheterna märktes med koder. Koderna jämfördes sedan baserat på likheter 

och olikheter och sorterades in i subkategorier. Därefter grupperades subkategorierna som 

handlade om samma ämne. Subkategorierna gavs sedan rubriker vilka blev kategorierna.  

Tabell 1. Exempel från analysen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Och sen frågar man vad 

vill ni få ut? Vad vill ni få 

med? Då är det mycket om 

hur det är att föda och vad 

finns det för 

smärtlindring? Det 

återkommer hela tiden. 

Och så kanske man får 

låta bli att prata om vissa 

saker som man själv hade 

velat, för att paret just den 

gruppen styr frågorna till 

andra områden.” 

Ibland får man 

låta bli att 

pratat om vissa 

saker man 

skulle vilja för 

att gruppen 

styr frågorna 

till andra 

områden. 

Att ge tid 

till det 

föräldrarna 

vill 

diskutera. 

Anpassa 

innehållet 

efter 

föräldrarna. 

 

Förmedla 

information 

och förbereda 

inför 

föräldraskapet. 
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ETISKA ASPEKTER 

Forskning där enskilda människor är forskningsobjekt regleras av lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor.  Enligt bestämmelser för studier som bedrivs 

på avancerad nivå krävs ingen prövning av studien från den regionala etikprövningsnämnden 

(Codex, 2011). Innan studiens startades skickades informationsbrev (Bilaga 1) ut till 

verksamhetscheferna för de berörda Mödravårdscentralerna, författaren tog därefter kontakt 

med dem och informerade dem muntligt om syftet med studien. Verksamhetscheferna fick 

sedan ge sina skriftliga godkännanden till studiens genomförande. Barnmorskorna i studien 

mottog informationsbrev (Bilaga 2) innan författaren tog kontakt med dem via telefon för 

förfrågan om deltagande i studien. I informationsbrevet förklarades syftet med studien, samt 

att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Barnmorskorna informerades 

även om att allt material skulle hanteras konfidentiellt. Författaren har innan studien tagit del 

av Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning som omfattar 

människor innan studiens start och har i möjligaste mån försökt följa deras riktlinjer 

(Arlebrink, 2006). Bland annat är deltagandet frivilligt och allt material hanteras 

konfidentiellt. I informationsbrevet har nödvändig information getts och resterande frågor har 

besvarats muntligt. Allmänt kända vetenskapliga principer skall användas till forskningen och 

detta görs genom att författaren använts sig av känd analysmetod.   

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utefter de fyra kategorier som framkom under arbetet med 

analysen av materialet. Nedan visas en tabell av de subkategorier och kategorier som 

framkom.    

Tabell 2.    

Subkategori Kategorier 
Förmedla kunskap och erfarenhet  

Förmedla information och förbereda inför 
föräldraskapet. 

Anpassa innehållet efter föräldrarna. 

Förberedelse inför föräldraskapet. 

Lära sig utav varandra.  

Utveckling av den pedagogiska rollen. Fortbildning inom området. 

Vara öppen för förnyelse. 

Utvärdering av föräldrarnas upplevelser. Utvärdering och bekräftelse. 

Bekräftelse från föräldrarna. 

Egna känslor påverkar arbetet.  
Ledarrollens förutsättningar och krav. Inkludera båda föräldrarna. 

Utforma gruppsammankomsterna med avseende på 



 

10 
 
 
 

innehåll och pedagogisk strategi. 

Samordna föräldragruppen. 

Leda föräldragruppen. 

 

Förmedla information och förbereda inför föräldraskapet. 

Första kategorin handlar om att barnmorskan vill bidra sin kunskap och erfarenhet för att 

föräldrarna skall få del av information som är givande för dem. För att göra detta behöver de 

ta del av föräldrarnas tankar och önskemål kring föräldragruppen och kunna anpassa 

upplägget efter dem. 

Förmedla kunskap och erfarenhet. 

Barnmorskorna i studien ser sig som sakkunniga. Barnmorskan är den personen som sitter 

inne med kunskapen om graviditet, förlossning, amning och den första tiden med barnet. 

Denna kunskap vill de dela med sig av till föräldrarna i föräldragrupperna och även bidra med 

sina erfarenheter. Barnmorskorna i studien anser att de har ett yrke där det finns mycket att 

prata om. Barnmorskorna ville ge föräldrarna kunskap för att göra dem förberedda inför 

förlossningen och föräldraskapet. De delade med sig av sina erfarenheter som komplement till 

den teoretiska kunskapen, och använde exempel för att förtydliga.  

”Och jag ska ju vara den som då har kunskap om det här med att föda barn eftersom det är 

mitt arbete, och dom här är det ju första gången för föräldrarna då.” (1) 

Barnmorskorna i studien kände att det var viktigt att stärka paret. Barnmorskorna ville att 

kvinnorna skulle få kunskap för att kunna lita på sin kropp och sin egen förmåga till att föda 

och att papporna fick samtala om vad deras roll i förlossningen innebär för att även de skulle 

kännas sig trygga. 

”Ja jag känner mig inte som något fröken egentligen utan det är mer att jag är den som sitter 

inne med massa kunskaper och erfarenheter och så. Men att det är dom som ska föda och få 

lite hjälp på traven och känna att dom inte ska det är ju målet att dom ska gå därifrån och 

känna sig mer trygga.” (5) 

Anpassa innehållet efter föräldrarna. 

I intervjuerna framkom att barnmorskorna strävade efter att få föräldrarna inkluderade i 

föräldragrupperna. Alla barnmorskorna i studien hade en grundtanke kring vad syftet med 
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föräldragruppen var och vilka områden de ville att gruppträffarna skulle innehålla, vid första 

träffen inkluderade de föräldrarna i deras tankebanor för att få deras synpunkter på upplägget. 

Ifall föräldrarna hade några tankar eller önskemål kring föräldragruppens upplägg. En 

barnmorska påpekade att de kan ha en tanke kring vad föräldrarna vill höra men att 

föräldrarna istället kan ha frågor kring andra områden. Alla barnmorskor i studien 

poängterade vikten av att försöka göra föräldrarna delaktiga i innehållet för föräldragruppen 

då föräldragruppen är till för dem. En del barnmorskor menade att när frågan ställdes direkt 

till föräldrarna så var det få som hade några direkta kommentarer eller önskemål. 

Barnmorskorna gick då vidare med att berätta för föräldrarna hur de tänkt sig upplägget för 

föräldragruppen. Ibland fanns det önskemål från föräldrarnas sida om att slippa se 

förlossningsfilmen eller lämna rummet när information kring komplicerad förlossning ges. 

Det är anledningar som gör det viktigt att få föräldrarna delaktiga i upplägget för att kunna 

tillgodose deras önskemål. Ingen grupp blir den andra lik genom att olika föräldrar har olika 

intresseområden som de vill diskutera mera kring. Barnmorskorna menar att det är viktigt att 

gruppen får styra samtalen så de får den informationen som är viktigt för dem.  

”Och sen frågar man vad vill ni få ut? Vad vill ni få med? Då är det mycket om hur det är att 

föda och vad finns det för smärtlindring? Det återkommer hela tiden. Och så kanske man får 

låta bli att prata om vissa saker som man själv hade velat, för att paret just den gruppen styr 

frågorna till andra områden.”(4) 

Vid varje tillfälle av föräldragrupperna tas något ämne upp för att samtala kring. Föräldrarna 

får då diskutera fritt och barnmorskan försöker sedan styra diskussionerna lite för att 

diskussionen inte skall övergå i andra ämnen. Även om barnmorskorna gillar när diskussioner 

uppstår vill de ändå att föräldragrupperna ska hålla en röd tråd.  

”Dels att jag har vissa ämnen som jag tar upp från gång till gång som vi har som, och ibland 

så flyter det ju ut i någonting annat och att jag då som ledare ska försöka att styra tillbaka det 

som ändå är huvudämnet. Så småningom så att jag ändå liksom håller en röd tråd. Men ändå 

låter dem diskutera och vika av litegrann men att jag sen när det bär iväg för mycket, eller att 

vi lämnar ämnet att försöka försiktigt knyta tillbaka till det som var tanken.”(1) 
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Förberedelse inför föräldraskapet. 

Barnmorskorna menade att i dagens samhälle finns all information lättillgänglig för 

föräldrarna och föräldragruppen skall därför bidra med information som är givande för 

föräldrarna som är i de specifika grupperna, därför krävs det att föräldrarna får vara delaktiga 

från starten av föräldragruppen. De flesta föräldrarna har redan mycket av den teoretiska 

kunskapen när de kommer till barnmorskan men de behöver få den bekräftad för att lita på 

den. Barnmorskorna hade en önskan att föräldragruppen skulle vara givande för föräldrarna. 

Då de tog sig tid för att komma till gruppträffarna. Föräldragruppen skall också fungera som 

ett komplement till all annan information de får och lotsa dem i all information som finns 

tillgänglig. En barnmorska uttryckte att all information inte är positiv eftersom det på internet 

finns mycket kostig information som kan ge skeva bilder av verkligheten. 

”Jag vill att det ska kännas intressant och givande för deltagarna, så de känner att gruppen 

ger någonting”.(3) 

Barnmorskorna ville att föräldrarna själva skulle börja fundera kring förlossningen och 

föräldraskapet så att de själva förberedde sig på det sättet som passade dem. De ville skapa en 

process hos föräldrarna så att de själva tar ansvar att inhämta kunskaper och att paret 

tillsammans funderar över föräldraskapet och hur de vill vara som föräldrar. Barnmorskan 

ville hjälpa föräldrarna att starta en dialog med varandra. 

”Jag vill starta en process i dom så att de pratar med varandra och funderar över 

föräldraskapet och deras förväntningar”.(6) 

Utveckling av den pedagogiska rollen. 

Den andra kategorin handlar om barnmorskans vilja att förbättra och utveckla 

föräldragrupperna och sig själva.  

Lära sig utav varandra. 

Tidigare arbetade barnmorskorna var och en för sig med föräldragrupperna men med tiden har 

de ändrat arbetssätt och idag arbetar oftast två barnmorskor tillsammans. Detta lite beroende 

på föräldragruppens storlek. Genom att de arbetar tillsammans och planerar föräldragrupperna 

ihop har barnmorskorna fått ta lärdom av varandra och se andra sätt att arbeta på. 

Barnmorskorna beskrev att de har blivit inspirerade av att arbeta tillsammans och fått chansen 
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att testa nya sätt att leda föräldragrupperna på. De har tillsammans fått diskutera och komma 

fram till hur de vill att upplägget för föräldragruppen skall se ut.  

”Och det som jag tycker har varit inspirerande det har ju varit från början var vi ju bara 

ensamma som ledare i gruppen. Men så för att vi skulle få lite nya infallsvinklar så har vi ju 

jobbat två och två. Och det kan ju också kännas lite inspirerande tycker jag.”(3) 

Att arbeta ihop har varit nyttigt enligt barnmorskorna, det har blivit ett komplement till 

fortbildningar. De har lärt sig av varandra och reflekterat över arbetet med föräldragrupperna 

eftersom de är två som skall komma överrens om hur de ska planera och leda 

föräldragruppen.  

”Det är ju det att vi pratar, nu är vi ju en större barnmorskegrupp och att vi försöker ge och 

ta utav varandra. Och det var väl det som gjorde att vi en period också jobbade två och två. 

För då fick man ju input utav dom andra.” (5) 

Fortbildning inom området. 

Barnmorskorna i studien ansåg att det är viktigt att fortbilda sig och hålla sig uppdaterade. 

Föräldragrupper är ett område där barnmorskorna i studien kände att det inte fanns stort utbud 

av fortbildningar för dem att söka, men de kände inga hinder från arbetsgivarens sida ifall de 

önskade gå någon fortbildning. Mödrabarnhälsovårds teamet i regionen anordnar regelbundet 

nätverksträffar för barnmorskorna där de får diskutera och fortbilda sig inom arbetet med 

föräldragrupper.  

”Och så att man är pigg på att kanske gå någon fortbildning. Och tänka till, så det är det 

viktiga att man fortbildar sig.”(2) 

Även om alla barnmorskor i studien önskade fortbildning så kände de ett hinder i 

verksamheten trots att arbetsgivaren är tillåtande. De kände själva en stress över att ta från 

patienttiden till en utbildning, vilket gör att de får klämma in sina patienter innan och efter 

utbildningen för att hinna med. Detta gjorde i sin tur att de ibland valde att inte gå en 

utbildning när det erbjöds.  
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Vara öppen för förnyelse. 

Barnmorskorna i studien kände ibland att arbetet med föräldragrupperna blev en 

återupprepning, att de säger samma sak varje gång. De kände att det var viktigt att inte 

stagnera och bara köra på i samma spår. De hade en önskan att förnya sig. De välkomnade 

nya idéer och input från olika håll. En barnmorska uttryckte att studenter är inspirerande och 

kan ge många bra idéer. Andra använde barnmorskesidan på nätet som innehåller mycket bra 

information. Genom att använda deras tips och bilder fick man lite ny inspiration och material 

att använda sig av. En barnmorska uttryckte även att trots en vilja att vara nytänkande så 

hamnar hon tillbaka i hur hon alltid har gjort för det känns tryggare. 

”Men samtidigt så vill man ju inte stagnera och det är ju det man kan tycka ibland att man 

gör. Och man har pratat om dom här sakerna så många gånger även om grupperna är olika. 

Att man vill förnya sig och ändå faller man gärna in i det gamla.” (4) 

Det fanns en oro hos barnmorskorna över att uppfattas som gammeldags och inte hänga med i 

samhällets utveckling med nya tekniker och ny information som kommer. Barnmorskorna 

kände att föräldrar idag inte bara tar emot information utan ifrågasätter den informationen 

som ges.  

”Och vi måste hänga med. För vi barnmorskor som sitter på mödravården har ibland suttit 

ganska många år och vi måste ju söka deras sidor, och det är inte säkert vi har tid att söka 

alla dessa sidor och vara med själva på nätet. Och ibland kan vi uppfattas som lite 

gammeldags eller lite, nu får ni hänga med. Så det vore ändå roligt att jobba på ett annat sätt 

då.” (2) 

Utvärdering och bekräftelse. 

Den tredje kategorin handlar om vikten av att utvärdera föräldragrupperna för att kunna 

förändra och förbättra föräldragruppens utformning och innehåll. Den handlar också om 

barnmorskans behov av att se och höra att föräldrarna är engagerade och intresserade av att 

delta i föräldragruppen.  

Utvärdering av föräldrarnas upplevelser. 

För att föräldragruppen skall bli givande för föräldrarna och barnmorskorna skall få 

vägledning i hur föräldragrupperna uppfattas krävs en utvärdering. Barnmorskorna brukar 
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avsluta varje grupp med att dela ut en utvärdering som föräldrarna får fylla i anonymt. Oftast 

brukar det vara positiv feedback som ges. Det många föräldrar brukar ha synpunkter på är 

tiden när föräldragrupperna hålls, de hade velat att tiden var senare på eftermiddagen så att det 

inte hindrade arbetet. En barnmorska påpekade att det är viktigt att inte vara rädd för kritik 

utan att ta till sig den för att försöka göra föräldragrupperna bättre. Utvärderingen är ett sätt 

för barnmorskan att få feedback från föräldrarna och ett tillfälle för föräldrarna att anonymt 

komma med förslag och påpekanden. 

”Vi gör ju så att just nu att vi har delat ut enkäter under detta året så att dom får lämna in när 

dom kommer på efterkontroll, två månader efter barnet är födda så ger vi dem en enkät och 

ber dem fylla i bägge i paret då. Både mannen och kvinnan.” (1) 

Bekräftelse från föräldrarna. 

Alla de intervjuade barnmorskorna var eniga i att de föredrog att hålla i en föräldragrupp där 

föräldrarna är engagerad, intresserade och aktiva. Barnmorskorna hade en önskan om att 

föräldrarna skulle vara delaktiga genom frågor och diskussioner. Om barnmorskorna inte fick 

respons av föräldrarna kände de sig osäkra på om tillförde något till paret. Barnmorskorna 

pratade mycket om att tysta grupper kräver mer utav dem själva genom att de får vara den 

drivande och prata mycket mer. Om föräldrarna inte gav respons kände barnmorskorna att de 

fick föreläsa vilket inte ger den två-vägs kommunikation som de strävar efter. De ansåg att 

roliga grupper är de grupper där föräldrarna är pratglada och vågar fråga eller ifrågasätta, i de 

grupperna uppstår ofta givande diskussioner. Vilket enligt barnmorskorna ger mer behållning 

än en föreläsning.  

”Ja det är klart att tysta grupper det kräver ju mer av mig själv. Jag tänker då att då får jag 

ju själv prata mycket mer. Det blir inte alltid den här diskussionen som ju är väldigt bra. Om 

det uppstår en diskussion, det är ju både intressant och givande.” (1)  

Barnmorskorna vill gärna få feedback tillbaka från föräldrarna och frågar gärna efter avslutad 

föräldragrupp hur de upplevde både gruppen och innehållet. När föräldrarna efter själva 

födseln kom tillbaka på efterkontrollen och talade om att allt gått bra och de kände sig väl 

förberedda så var det den största utvärderingen. För barnmorskorna var det viktigt att 

föräldrarna kände sig trygga efter föräldragruppen. 
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”För min del är föräldragruppen lyckad när jag får feedbacken från föräldrar att det har 

fungerat i verkligheten” (2)  

Ledarrollens förutsättningar och krav. 

Den fjärde kategorin handlar om barnmorskans roll som ledare för föräldragrupperna. Att vara 

ledare ställer stora krav på barnmorskorna, arbetet med föräldragrupperna tar mycket av 

arbetstiden och föräldrarna ställer höga krav på barnmorskans kunnande.  Ingen av 

barnmorskorna i studien kände sig egentligen som en ledare. Att ha rollen som ledare 

handlade för dem om att planera och samordna föräldragruppen. De hade som barnmorskor 

ansvaret för gruppen och skulle se till att alla föräldrar fick vara delaktiga i samtalen. Deras 

roll som ledare påverkades av hur de mår den dagen. 

Egna känslor påverkar arbetet. 

Att den egna dagsformen påverkade arbetet påtalade barnmorskorna. Arbetet med 

föräldragrupperna krävde en närvaro hos barnmorskorna och ibland blev deras arbete påverkat 

av deras eget mående. Alla barnmorskor strävade efter att göra ett bra jobb men ibland 

uppstod situationer i deras egna liv som kunde påverka kvalitén i deras arbete. 

”Det beror ju på min dagsform också givetvis. Om jag har sovit bra och är pigg och utvilad. 

Om allting är roligt runt omkring mig, är det svackor i livet är det klart att det påverkar även 

mitt arbete. (1) 

Alla barnmorskorna i studien kände att det tog emot lite innan själva starten av en ny 

föräldragrupp, de beskrev känslan innan med olika ord som anspänning, motstånd, pirrigt och 

som en stor laddning. De flesta barnmorskorna hade arbetat många år inom mödrahälsovården 

och kände därför ibland en bristande entusiasm inför föräldragrupperna och upplevde det 

tröttsamt att starta nya grupper. Det fanns en viss oro över hur sammansättningen i 

föräldragruppen skulle komma att bli. Ofta kände barnmorskorna till de flesta av paren som 

skulle delta i föräldragruppen men känslan innan gruppen ändrades inte för det utan oron 

handlade om hur paren skulle fungera tillsammans i gruppen. En stor fråga var kommer 

föräldrarna våga säga någonting eller kommer gruppen vara tyst.  

”Det är en anspänning innan man går in när man möter en ny grupp. Man vet ju inte vilka de 

är och man vet inte vilken gruppen är.” (3)  
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Innan föräldragruppen startade fick barnmorskorna påminna sig själva om att det är roligt att 

leda föräldragrupp, även om alla barnmorskorna upplevde det roligt att leda föräldragruppen 

när gruppen väl är igång. Men innan starten behövdes motivation och mental förberedelse.  

”Men det är alltid en stor laddning inför att träffa en grupp människor tycker jag.” (6) 

Inkludera båda föräldrarna. 

Barnmorskorna i studien talade mycket om att alla i föräldragruppen skulle få utrymme att 

vara delaktiga. Att atmosfären skulle vara tillåtande så att alla skulle våga prata. Att de som 

ledare hade en stor uppgift att försöka få alla engagerade och säga sitt men också att ingen 

skulle känna sig tvingad att prata.  

”Att leda det är ju precis som jag sa, att samla gruppen så att det inte spretar åt nått håll. Det 

kan vara en som tar över och pratar för mycket och tar över så att ingen annan får prata då 

får man ju på något sätt, ja men nu får vi höra vad du har att säga så att man har en ansvarig 

som leder lite vart gruppen är på väg.” (2) 

Att tala till alla i gruppen och även inrikta sig specifikt till papporna kom upp under alla 

intervjuerna. Barnmorskorna kände att det var viktigt att papporna också fick vara en del i 

föräldrautbildningen och att de fick utrymme. Barnmorskorna brukade vid tredje 

grupptillfället dela gruppen efter halva tiden så att mammorna fick vara själva och papporna 

själv. Oftast försökte de ordna så att de hade en pappagruppsledare, detta var i de flesta fall en 

präst som kom på frivillig basis eller en kurator. Barnmorskorna föredrog att det var en man 

som var pappaledare. Genom att dela grupperna såg de en möjlighet för papporna att få en 

stund själva där de kunde prata om tankar och funderingar som de inte ville ta upp framför sin 

partner. Men även tala om relationen och sex efter förlossningen. De blivande mammorna fick 

då också en stund för sig själva för att prata. De kunde då ta upp ämnen som rörde endast dem 

själva som ex avslag och läkande bröst.  

”Ja jag tycker att det är bättre dels att man verkligen har papporna, försöker få papporna 

delaktiga. Det förändrar ju livet för dom också och dom blir som sagt pappor. Att dom känner 

att dom är lika viktiga för barnet som mamman. Och att det tar sin roll som pappa, att de tar 

den på allvar. ” (1) 



 

18 
 
 
 

Barnmorskorna påpekade att även om de föredrog att ha en pappagruppsledare som var man 

fanns det inget hinder att man delade gruppen och att barnmorskan var ledare även för 

pappagruppen. Det viktiga var att männen och kvinnorna fick lite egen tid var för sig. Men 

alla barnmorskorna i studien föredrog när det fanns en pappagruppsledare. 

Utforma gruppsammankomsterna med avseende på innehåll och pedagogisk strategi. 

Styrdokument och riktlinjer över vad som skall ingå i föräldragrupperna finns utarbetade för 

barnmorskorna att förhålla sig till. Sedan väljer de själva hur de lägger upp föräldragrupperna 

med styrdokumenten som grund. Barnmorskorna kände själva att de fritt kunde styra över 

utformningen på föräldragrupperna men att ämnena var klara så som förlossning, 

smärtlindring, amning och första tiden med barnet. 

”Det finns ju egentligen en mall eller ett syfte med föräldrautbildningen egentligen som 

faktiskt tror jag till och med är skrivet i inte i lagtext men någon sån där , vad heter det? Dom 

har gjort någon utredning, ja så att där finns ju den stora ramen egentligen men sen så är det 

ju naturligtvis så att det är jag som barnmorska eller jag och min om jag nu har någon med 

mig kollega med som lägger upp ramarna ändå. Att vi kan styra ganska mycket.” (6)   

Barnmorskorna uttalade alla att de hade en tanke kring hur de tänkte att 

gruppsammankomsterna skulle utformas med avseende på innehåll. De beskrev det men olika 

ord som manus, mall, stödpunkter och plan. De kände att det var viktigt att ha en plan för att 

snabbt kunna komma tillbaka till ämnet efter en diskussion och för att veta vad de ska pratat 

om ifall gruppen är väldigt tyst. Barnmorskorna trodde även att föräldrarna kände att det var 

viktigt att barnmorskorna hade ett program att gå efter. 

”Fast vi har ramar att gå efter och det tror jag också är viktigt så att dom känner att man har 

ett program att gå efter, skulle jag tappa tråden ja då är jag tillbaka.” (3) 

Barnmorskorna i studien påtalade att föräldrar i dag är mer pålästa än föräldrar förr. Därför 

ställer föräldrar idag högre krav på barnmorskornas kunnande. Barnmorskorna blir mer 

ifrågasatta idag då även föräldrarna är pålästa själv inom många områden. Detta gör att 

barnmorskorna måste hålla sin kunskap uppdaterad och aktuell. 
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”Idag ifrågasätter man mycket mera, det stämmer inte jag har läst en artikel om det. Så vi får 

mera motstånd och det är bara bra för man får ju tänka till ah men det var, och att vi måste 

hänga med.” (2) 

Samordna föräldragruppen. 

Att planera inför en föräldragrupp tog mycket tid för barnmorskorna, tidigare hade de försökt 

att en skulle samordna alla föräldragrupper men det fungerade inte då arbetsbördan blev för 

stor. Det krävdes lång framförhållning från barnmorskornas sida för att planeringen skulle 

fungera.  

”för det är också så att föräldragrupperna tar ganska mycket tid i av den arbetstiden vi har. 

Så att man känner alltid att man är jag upplever alltid att man är har tidsbrist hela dagarna 

när jag jobbar.” (6) 

Gruppen ordnades efter hur många par som var beräknade månadsvis. De barnmorskor som 

arbetade ihop hade hand om sina par i så stor utsträckning som gick, och sedan fyllde de 

andra barnmorskorna på med deras par om det fanns lediga platser. Barnmorskan ansvarade 

också för att ordna med pappagruppsledare inför sista gruppträffen vilket också krävde god 

framförhållning. Även för föräldraparen krävdes god framförhållning inför föräldragruppen 

då många var tvungna att ta ledigt från arbetet. 

Leda föräldragruppen. 

Att vara ledare för föräldragruppen innebar för barnmorskorna att det är de som hade ansvar 

för föräldragruppen. De skall samla föräldrarna och försöka göra alla delaktiga i samtalen. De 

skall som ledare se till att samtalen håller en röd tråd och styra upp om diskussionerna 

kommer helt bort från ämnet. Ledaren har ansvar för att låta alla få chans att prata och även 

styra upp om en person tar över.  

Barnmorskor i studien kände sig inte som ledare för föräldragruppen utan uttryckte att de mer 

kände sig om samtalsledare inom föräldragruppen.  

Vad gör jag, det är ju dels är man ju gruppledare. Dels är det att ändå ha som du säger en 

röd tråd och hålla ihop gruppen. Försöka samla ihop och sammanfatta det man har pratat 
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om, så att man ändå tycker att man får ett avslut i en, när man har haft en omgång på två 

timmar till exempel.”(4) 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Genom att använda kvalitativ metod kan vi få reda på mer om människors upplevelser och 

erfarenheter, tankar, attityder, förväntningar och motiv (Malterud, 2009). Valet av metod var 

därför givet för att få fram syftet med studien vilket var att ta reda på barnmorskans 

upplevelse av att leda föräldragrupp. När forskning utgår från människors upplevelser krävs 

kvalitativa metoder, kvantitativa metoder kan inte beskriva informanternas upplevelser. 

Till studien valdes innehållsanalys. Forskaren kan genom att använda sig av innehållsanalys 

lägga sig på olika nivåer av tolkning beroende på vana och kunskap(Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Metoden är därför mycket lämplig att använda sig av som student med 

begränsad erfarenhet. I denna studie framkom inget tema vilket kan vara kopplat till 

författarens begränsade kunskap. 

Materialet utgick ifrån intervjuer med barnmorskor om hur de själva upplever deras arbete 

med föräldragrupper. Målet är att i analysen av intervjuerna komma fram till vad det är den 

intervjuade säger, att beskriva meningen och innehållet i det den intervjuade säger (Kvale, 

2008). Enskilda intervjuer valdes för att barnmorskorna skulle kunna få tala fritt och ostört 

kring deras egna upplevelser. Författaren kunde då koncentrera sig på en deltagare i taget och 

vara lyhörd för vad som sägs. I den kvalitativa forskningsintervjun är det viktigt att lyssna 

både till det direkt uttalade men även till vad som sägs mellan raderna (Kvale, 2008). En 

öppen ingångsfråga användes vid intervjuerna för att informanterna skulle kunna tala fritt om 

sina upplevelser. Uppföljande frågor har därefter ställt för att få vidare information om ämnet, 

exempel på fråga var kan du berätta lite mer om det? Att inte använda sig utav en frågeguide 

har varit en utmaning, det krävde en stor närvaro hos mig som intervjuare för att verkligen 

lyssna till vad informanterna säger och sedan ställa uppföljande frågor utan att avbryta. 

Författaren fick genom enskilda intervjuer ett stort och brett material att analysera, vilket är en 

styrka i studien. Ett alternativ till enskilda intervjuer hade varit fokusgrupper (Kvale, 2008). 

I urvalet ingick barnmorskor med minst två års erfarenhet av arbetet inom just mödravården, 

men alla hade flera års erfarenhet av barnmorskeyrket. Urvalet var viktigt för att 
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informanterna skulle ha kunskap och vana inom området med föräldragrupper. Författaren vill 

åt de barnmorskorna som arbetat inom yrket en längre tid. Urvalet var klart tidigt i processen 

med studien. Om även nyfärdiga barnmorskor eller barnmorskor med kortare vana av att hålla 

i föräldragrupper hade inkluderats hade bredden blivit större på urvalet, men inte genererat det 

syfte med studien som författaren hade.  För att få relevant data är det av vikt att veta vad 

syftet med studien är innan insamling av materialet som annars riskeras bli tunt och ge 

slumpmässig data (Malterud, 2009). Av de tillfrågade barnmorskorna blev bortfallet en person 

som valde att avstå på grund av tidsbrist på arbetet. Vid tidsbokningen för övriga intervjuer 

märktes att det var ett högt tryck på barnmorskorna inom mödravården idag då få tider fanns 

att tillgå. En nackdel kan vara att endast barnmorskor från två av de större 

mödravårdscentralerna intervjuats, om barnmorskorna från fler och mindre områden 

intervjuats hade det kunna generera ett resultat med större variation.  

För att svara på trovärdigheten i studier använder kvantitativ forskning begreppen validitet, 

reabilitet och generaliserbarhet, motsvarande inom kvalitativ forskning är giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Att finna ny kunskap 

är vad forskningen handlar om men ofta finns inte en sanning utan flera, trovärdighet handlar 

om att forskaren skall visa på sanningen i sina resultat (Lundman & Graneheim, 2008). 

Begreppet giltighet handlar om hur sant resultatet i studien är. Resultatet anses giltigt om 

resultatet är representativt för syftet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Giltigheten 

bedöms även genom att titta på om rätt metod används i förhållande till syftet (Malterud, 

2009). Författaren till studien anser att syftet med studien är uppnått och att innehållsanalysen 

genererat ett resultat som är trovärdigt. Giltigheten ökar genom att citat har använts i texten.  

Genom att metoddelen är tydlig med urval och analysprocessen ökar tillförlitligheten till 

studien (Lundman & Graneheim, 2008). Författaren använt sig av känd analysmetod och 

förklarat tydligt i arbetet hur genomförande och analys gått till, detta för att läsaren själv ska 

kunna ta ställning till tillförlitligheten. Tabellen i resultatet hjälper läsaren att följa analysens 

gång. (Malterud, 2009). Citat har presenterats i resultatet från intervjuerna för att öka 

trovärdigheten i studien (Lundman & Graneheim, 2008). I resultatet har deltagarna getts 

nummer utan någon speciell ordning för att visa på att citat från alla informanter är 

inkluderade i resultatet. 



 

22 
 
 
 

Begreppet överförbarhet är hur fynden i forskningen kan gälla utöver det sammanhang där de 

kartlagts. Förhoppningen är att fynden skall göra att andra förstår något bättre inom sitt 

område, forskaren skall därför sträva efter att nå överförbarhet till sin studie (Malterud, 2009). 

I kvalitativa studier nås inte samma form av överförbarhet som vid kvantitativa eftersom 

materialet inhämtas i mindre skala. Inom kvantitativa studier är det forskaren som avgör 

studiens överförbarhet. Inom kvalitativ forskning lägger forskaren fram fynden för att läsaren 

själv skall avgör studiens överförbarhet. I denna studie nås inte något resultat som är 

överförbart på en större mängd människor (Malterud, 2009). Materialet är insamlat genom en 

begränsad mängd intervjuer och urvalet är begränsat. Antalet intervjuer hade kunnat ökas, 

men genom att ha intervjuat erfarna barnmorskor med lång yrkeserfarenhet finns 

överförbarhet i resultatet till andra barnmorskor som arbetar med föräldragrupper. Förslag kan 

ges på vilken överförbarhet studien har men det är läsaren som sedan avgör om resultatet är 

överförbart till andra situationer och grupper (Lundman & Graneheim, 2008). 

 

RESULTATDISKUSSION 

Förmedla information och förbereda inför föräldraskapet. 

Barnmorskorna i studien delade med sig av sina erfarenheter till föräldrarna genom att 

använda sig av exempel från verkligheten. Genom att göra det kunde de förtydliga eller 

komplettera det teoretiska innehållet som gavs på gruppträffarna. Att använda sig av exempel 

från verkligheten stärker lärandet vilket styrks av Chapman & Giles (2009) som i sin studie 

visar att exempel från verkligheten vilka är relevanta till lärandet är uppskattade. Exemplen 

från verkligheten gör att stämningen blir mer levande och lärandet blir mer verkligt och 

personligt.  

Att det är viktigt att föräldrarna är med och styr innehållet var alla barnmorskor överrens om, 

vilket stämmer väl överrens med resultatet i Ahldén et al. (2008) studie som visar att 

deltagarnas frågor bör vara utgångspunkten för föräldragruppen och inte en föreläsning 

baserat på vad barnmorskan anser är viktigt.  

Barnmorskorna i studien vill dela med sig av information som är relevant för föräldrarna och 

därför vill de att föräldrarna har egna önskemål om innehållet i grupperna. Att detta är viktigt 

visar även en studie gjord av Svensson, Barclay & Cooke (2007) som visar att det som 
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barnmorskan trodde var viktiga ämnesområden för föräldrarna skiljde sig mot det föräldrarna 

ansåg vara viktigt. Detta framkom även i denna studie då en barnmorska påpekade att 

föräldrarna ibland kan ha frågor kring helt andra ämnen än vad barnmorskorna hade trott. 

Svensson, Barclay & Cooke tar i deras studie upp att det som barnmorskan ansåg att 

föräldrarna ville veta var samma information som de själva lärt sig via sin utbildning och 

böcker. Tidsbrist och behovet av vidareutbildning inom pedagogik ansågs vara orsaker till 

barnmorskornas ovilja att ändra på sitt upplägg. Även i denna studie framkom att 

barnmorskorna ansåg att de hade tidsbrist och att både planeringen och genomförandet av 

föräldragrupperna tog mycket tid från deras arbetstid.   

Diskussioner kring ämnena i föräldragrupperna ansåg barnmorskorna vara mycket givande 

och de försökte alltid få föräldrarna engagerad och starta diskussioner i gruppen. Att dela 

erfarenheter anses som positivt och Ahldén et al. (2008) visar i sin studie att de blivande 

föräldrarna bör ges tid för att diskutera olika aspekter av föräldraskapet.  

Utveckling av den pedagogiska rollen. 

Barnmorskorna i studien hade en önskan om att inte fastna i gamla spår utan att alltid ha kvar 

viljan att lära sig nya saker. Detta gör de bland annat genom samtal med kollegor och 

fortbildningar. Behovet av fortbildning stöds av Ahldén et al. (2008) som visar att 

pedagogiska metoder är av stor betydelse och barnmorskorna behöver få möjligheten att 

förvärva färdigheter inom pedagogik. Behovet av utbildning i pedagogik visas även i denna 

studie då en barnmorska uttryckte att det kändes tryggare att göra som hon alltid gjort, vilket 

kan visa på en osäkerhet kring hur pedagogiska metoder skall användas. 

Genom att ta hjälp av kollegorna och samtala med varandra fick barnmorskorna både 

stöttning och inspiration. McDonald, Vickers, Mohan, Wilkes & Jackson (2010) visar att 

samtal på arbetsplatsen skapade en god stämning och ger uttryck för stöd till varandra. Vidare 

möjliggjorde samtalen på arbetsplatsen att man delar med sig av sina yrkeskunskaper och 

erfarenheter till varandra. Studien visar på att de stödjande samtalen på arbetsplatsen var 

bland de mest givande aspekterna i jobbet. 

Att vara handledare till studenter ansågs utav en barnmorska i studien vara inspirerande och 

ett sätt att få nya infallsvinklar. Att ha studenter är nyttigt då barnmorskorna får en chans att 

reflektera över sitt arbete via studentens frågor. Kompetensbeskrivningen för barnmorska tar 
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upp att barnmorskan skall ha pedagogisk kompetens för att förmedla kunskap inom den 

sexuell och reproduktiva hälsan. Barnmorskan skall kunna handleda studenter. Utveckling är 

ett område som tas upp i kompetensbeskrivningen, barnmorskan skall kunna analysera styrkor 

och svagheter i den egna professionella kompetensen och initiera, medverka och bedriva 

utvecklingsarbete. Detta innebär att reflektera kring rutiner och vid behov implementera ny 

kunskap i verksamheten. Detta hänger även samman med barnmorskorna i studiens känslor 

kring att vara gammeldags. Barnmorskan skall enligt kompetensbeskrivningen fortlöpande 

utveckla sitt yrkeskunnande (Socialstyrelsen, 2006). 

Barnmorskorna i studien påpekade att i dagens samhälle finns all information lättillgänglig. 

Detta kan vara på gott och ont då föräldrarna kan få felaktiga bilder av verkligheten. Internet 

är idag en vanlig mötesplats för föräldrar och enligt Socialdepartementet (2009) så använder 

minst 3 av 10 föräldrar internet varje månad för att söka information relaterat till 

föräldraskapet. Barnmorskorna i studien pratar om att många av föräldrarna har startat 

nätverksgrupper via internet vilket stöds av Socialstyrelsen (2009) som säger att utbudet av 

”föräldrasajter” är mycket utbrett och att det kan vara svårt för föräldrarna att värdera 

kvaliteten på innehållet. 

Utvärdering och bekräftelse. 

Bekräftelse från föräldrarna var viktigt för barnmorskan som ville att föräldrarna skulle vara 

intresserade och engagerade i gruppträffarna. Barnmorskorna kunde innan gruppen började 

känna en oro över om föräldrarna skulle lyssna och tycka det var intressant. I grunden är vi 

alla bara människor och även om barnmorskan är i sin yrkesroll finns ändå ett behov av 

bekräftelse. Är vi oroliga behöver vi bekräftelse, och att bli lyssnade på och få ögonkontakt 

blir viktigt (Enqvist, 2007). 

Att göra en uppföljning på vad föräldrarna tyckte om föräldragruppen var viktigt för 

barnmorskorna för att de skulle få en uppfattning om hur upplägget och innehåller på 

föräldragruppen uppfattas av föräldrarna.  

Ledarrollens förutsättningar och krav. 

Barnmorskorna i studien pratade mycket om vikten av att föräldrarna själva är engagerade och 

aktiva i föräldragruppen för att behållningen skall bli så givande som möjligt och för att de 

ska få med sig det innehåll som är relevant för dem själva. Vuxna lär sig effektivt genom 
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utbildningar som använder sig utav erfarenhetsmässiga tekniker så som diskussioner eller 

problemlösning (Chapman & Giles, 2009). Att bara ge information som vårdpersonal till 

patienten ger en ensidig kommunikation och överföringen görs utan att patientens behov blir 

uppmärksammade, vilket leder till en passiv mottagare (Klang Söderqvist, 2007). 

Barnmorskorna själva strävade efter att få igång en diskussion mellan föräldrarna och 

uttryckte att föräldragrupperna där de blev föreläsare var både mer krävande för dem och 

tråkiga. Barnmorskorna önskade en två-vägs kommunikation mellan dem och föräldrarna. Det 

är skillnad på att informera och att undervisa eftersom det senare kräver en dialog mellan 

undervisare och mottagare. Undervisning innebär ett kunskapsutbyte där kunskaper, 

erfarenheter, förväntningar och upplevelser knyts samman på ett meningsfullt sätt för 

patienten (Klang Söderqvist, 2007). Ahldén et al. (2008) menar att barnmorskan bör fungera 

som en moderator i gruppen, väcka frågor och ta initiativ till diskussioner samt vägleda 

föräldrarna i diskussionerna. Barnmorskan skall även hjälpa föräldrarna att känna sig trygga i 

gruppen. 

När barnmorskorna samordnade föräldragrupperna planerade de två och två, de valde i första 

hand att fylla gruppen med sina egna patienter och om plats fanns kvar fick andra 

barnmorskor fylla på med sina par. Barnmorskorna ansåg att det var önskvärt att de kände 

deltagarna sen tidigare. Detta stärks utav Tinkler & Quinney (1998) som i sin studie visar att 

kvinnor känner det önskvärt att ha en relation till sin barnmorska eftersom det främjar 

kommunikationen och underlättar för kvinnorna att få fram information. 

I studien pratar barnmorskorna mycket om att papporna skall bli synliga och tillåtas vara en 

del i föräldragrupperna. Att det är viktigt att även de skall känna sig trygga inför 

förlossningen. I Premberg & Lundgrens (2006) studie framkommer att papporna tyckte att 

föräldragrupperna var ett behändigt sätt att förbereda sig inför förlossningen och få 

information. De fick också förberedelse för faderskapet genom att barnmorskan hjälpte dem 

skapa bilder kring framtiden. Dock menade papporna att föräldragrupperna hade för dem en 

underordnad roll, de hämtade information från andra källor så som internet, böcker och släkt 

och vänner. Papporna uttryckte en besvikelse över att föräldragruppen inte mötte deras behov 

som fäder. Detta stämmer väl överrens med vad barnmorskorna i ovanstående studie säger om 

att papporna ska få ett eget forum. I deras upplägg av föräldragrupperna delar de paren vid 

den sista träffen just för att papporna skall få vara ensamma och diskutera det de själva vill 

kring föräldraskapet och relationer. Barnmorskorna uttryckte att de föredrar att en man är 
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pappaledare för att papporna skall ha någon med deras perspektiv att diskutera med. Detta 

stämmer överrens med resultatet i Ahldén et al. (2008) studie där ledarna för mödravården 

rekommenderar att det ska vara obligatoriskt att ha manliga ledare för pappagrupper. 

Barnmorskorna i studien använde sig ofta av manliga präster som pappaledare, att använda 

sig utav dem beror troligen på att de ofta är tillgängliga och gör det på frivillig basis. 

Premberg & Lundgren (2006) tar upp att det kan vara lämpligt att ha en erfaren pappa som 

leder gruppen. Detta har testats i Skottland i en studie gjord av Symon & Lee (2003) som 

visar att både kvinnor och män pratar mer i grupper där de är likkönade. De tar även upp 

vikten av att ha den ”rätte” manliga ledaren som förstår sin roll och kan generera samtal i 

gruppen.  

KONKLUSION 

Barnmorskans arbete med föräldragrupper är ett viktigt arbete och barnmorskorna behöver få 

tid till att regelbundet reflektera och planera tillsammans. Föräldragrupperna blir enligt 

barnmorskorna bäst när föräldrarna är engagerade och aktiva. Föräldrarna bör vara delaktiga i 

upplägget, och innehållet i gruppträffarna bör styras utefter deltagarna. Barnmorskorna 

behöver därför få fortbildning i pedagogiskt arbete för att få strategier att nå ut till föräldrarna.  

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

I denna studie har barnmorskors erfarenhet av att leda föräldragrupp studerats, det hade varit 

intressant att vidare utveckla detta och fokusera mer på den pedagogiska rollen som 

barnmorskan har som gruppledare. Att göra studier från både barnmorskans och föräldrarnas 

perspektiv för att få en helhet kring gruppledarrollen. Hur upplever barnmorskan det att vara 

pedagogisk ledare och hur vill föräldrarna att en gruppledare skall vara. 
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Till Verksamhetschefen för Mödravårdscentralen. En förfrågan 

angående deltagande i studie. 

Barnmorskans upplevelse av att leda föräldrautbildning– examensarbete på 

magisternivå.  

Jag heter Anna Martinsson och är studerande på barnmorskeprogrammet 75hp på Högskolan 

Borås. Som en del i utbildningen skall jag skriva en magisteruppsats och jag är intresserad av 

att titta närmare på barnmorskans upplevelse av att leda föräldrautbildning. Detta är av 

intresse för mig i min kommande yrkesroll. 

Studier visar på att föräldrar efterfrågar ett större föräldrastöd än vad som idag finns. De flesta 

studier inriktar sig på föräldrarnas perspektiv på föräldraundervisningen, det finns lite forskat 

på barnmorskans syn på arbetet med föräldrautbildning. Då det är barnmorskor som leder 

grupperna med föräldraundervisning vill jag studera barnmorskans upplevelse av att leda 

föräldrautbildning. Detta för att få en större förståelse om arbetet med föräldrastöd på 

mödravården. 

Jag vill få tillåtelse att genomföra intervjuer med barnmorskorna på mödravården. Deras 

deltagande kommer att vara frivilligt och de kan när som helst avbryta deltagandet. Efter att 

jag fått ert godkännande kommer jag skicka ut informationsbrev angående studien och 

därefter kontakta dem för tids bokning via telefon. Sedan kommer jag att hålla separata 

intervjuer med barnmorskorna. Samtalen kommer att bandas men deltagarna kommer att 

behandlas konfidentiellt,  inga namn kommer att användas utan materialet kommer att kodas. 

När uppsatsen är färdig kommer den att sparas i Högskolans biblioteks databas och det 

kommer att finnas möjlighet att ta del av den. 

Min förhoppning är att ni vill ge ert medgivande till min studie och jag kommer att kontakta 

er via telefon efter att ni fått mitt informationsbrev. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare Marianne Johansson som är 

universitetslektor på Högskolan Borås. 

 

Anna Martinsson Tel: xxxxx  Mobil: xxxxxxxx 

Marianne Johansson Tel: xxxxx  Mobil: xxxxxxxx 

Jag ger mitt godkännande till att studien genomförs på Mödravårdscentralen. 

……………………………………………………………………………………. 
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Till barnmorskorna på mödravårdscentralen. En förfrågan 

angående deltagande i studie. 

Barnmorskans upplevelse av att leda föräldrautbildning – examensarbete på 

magisternivå.  

Jag heter Anna Martinsson och är studerande på barnmorskeprogrammet 75hp på Högskolan 

Borås. Som en del i utbildningen skall jag skriva en D-uppsats och jag är intresserad av att 

titta närmare på barnmorskans upplevelse av att leda föräldrautbildning. 

Studier visar på att föräldrar efterfrågar ett större föräldrastöd än vad som idag finns. De flesta 

studier inriktar sig på föräldrarnas perspektiv på föräldraundervisningen, det finns lite forskat 

på barnmorskans syn på arbetet med föräldrautbildning. Då det är barnmorskor som leder 

grupperna med föräldraundervisning vill jag intervjua barnmorskor kring deras upplevelse av 

att leda föräldrautbildning. Detta för att få en större förståelse om arbetet med föräldrastöd på 

mödravården. 

Jag kommer att hålla separata intervjuer med de barnmorskor som vill delta i min studie. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer att ledas av mig 

och kommer att utgå från en öppen ingångsfråga. Samtalen kommer att bandas men allt 

material kommer behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att användas utan materialet 

kommer att kodas. Banden kommer förstöras efter avslutad uppsats. Intervjuerna kommer ta 

mellan 30-60 minuter.  

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare Marianne 

Johansson som är universitetslektor på Högskolan Borås. 

Anna Martinsson Tel: xxxxxx  Mobil: xxxxxxx 

Marianne Johansson Tel: xxxxxx  Mob: xxxxxxxx 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta: 

__________________________________________________________ 

 

Datum, Ort   Namnunderskrift



 

 
 

 


