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SAMMANFATTNING
En individs framtida hälsa påverkas i hög grad av förhållanden under den första tiden i livet.
Det är därför av hög prioritet inom folkhälsa att undersöka hur omgivningen på bästa sätt kan
tillrättaläggas för att främja barnens framtida hälsa.
Spädbarnets främsta miljö är dess föräldrar. Övergången till rollen som förälder kan dock vara
svår. Hjälp och stöd från samhället behövs för att kunna mästra föräldraskapet och kunna ge
sitt barn den trygghet det behöver. Genom regeringens beslut ska föräldrastöd erbjudas alla
föräldrar med barn upp till 18 år. Stödet som erbjuds ska vara evidensbaserat och omfatta
både generellt stöd, riktat stöd och individuellt stöd, beroende på familjens behov och
önskemål.
Syftet med denna studie var att undersöka föräldrarnas upplevelser och tankar kring tidigt
föräldrastöd i grupp (spädbarnsgrupper) i förhållande till verksamhetens upplägg och mål.
Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning genom individ- samt gruppintervjuer
med föräldrar som har deltagit i spädbarnsgrupper i en mindre glesbygdskommun i västra
Sverige. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys med
beskrivande design.
Resultatet visar att målen med verksamheten uppfylls. Tankar kring utformning av
föräldrastöd väcktes. Föräldragruppernas koppling till folkhälsa liksom föräldragrupper som
resurs för ökad delaktighet och inflytande i samhället lyftes fram.
Nyckelord:
Familjerelationer, Makt (Psykologi), Empowerment, Nätgemenskap, Delaktighet,
Barnhälsovård, Föräldrastöd
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BAKGRUND
Spädbarnet är helt beroende av vuxna för att överleva. Det utvecklas i samspel med
föräldrarna medan en anknytning skapas. En trygg anknytning bidrar till barnets gynnsamma
psykologiska utveckling (Socialstyrelsen, 2009). Enligt forskare (Siddiqi, Irwin & Hertzman,
2007) påverkar både de ärftliga faktorerna och den omgivande miljön barnets utveckling i ett
ömsesidigt samspel. Den tidiga barndomen har en betydande inverkan på människors framtida
psykiska hälsa och välbefinnande och även utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar samt
fetma. Den här perioden i livet är därför av särskild vikt för hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser (Siddiqi, Irwin & Hertzman, 2007).
Att bli förälder
Att bli mamma och pappa för första gången är omvälvande. Nyblivna föräldrar upplever en
stark kärlek till barnet, tillfredsställelse och stolthet (Nyström, Öhrling, 2004; Fägerskiöld,
2008). Att få barn är av det bästa som hänt dem (Fägerskiöld, 2008).
Men även om det mest är positiva känslor förbundna med att bli förälder vänder barnet upp
och ner på hela tillvaron och gör den oförutsägbar. Att ta hand om ett spädbarn är krävande,
föräldrarna känner sig ofta utslitna och upplever sömnbrist, vilket kan leda till irritation
(Fägerskiöld, 2008). Enligt Hwang & Wickberg (2001) upplever många att de inte kan klara
av föräldraskapet. Mammorna kan känna att de varit oförberedda på vad moderskapet innebär
och kan uppleva besvikelse, ensamhet och isolation (Nyström, Öhrling, 2004).
Övergången från att vara ett par till att bli en familj innebär inte sällan en livskris för de
nyblivna föräldrarna. Barnet står i fokus och utrymmet för att vårda parförhållandet blir
knappt samt mindre spontant (Fägerskiöld, 2008). En större arbetsbörda samt ansvar som
följer med att ha barn antas bidra till att tillfredsställelsen med äktenskapet minskar efter
födelse av barn (Koivunen, Rothaupt, Wolfgram, 2009). Krav förbundna med moderskapet får
kvinnor till att känna sig tömda på både av fysisk och känslomässig energi (Nyström, Öhrling,
2004). Kvinnorna upplever att fördelningen av arbetsbördan är skev till deras nackdel samt att
de själva bär huvudansvaret för barnet. Den här upplevelsen utgör en källa till missnöje bland
mammorna.
En svårare övergång
Det finns flera tillstånd hos föräldrar och barn som kan utgöra ett hinder vid övergången till
föräldraskapet samt vid anknytningsprocessen (Berg Broden, 1989). Dessa utgör en riskfaktor
för barnets utveckling. De tillstånd som här tas upp är inte någon komplett uppräkning, utan
endast ett begränsat urval av de mest förekommande.
Bland de speciellt sårbara grupper som Berg Broden (1989) tar upp är för tidigt födda barn
liksom andra barn som vårdas på sjukhus under spädbarnsperioden samt deras föräldrar.
Damato (2005) skriver att familjer med för tidigt födda barn upplever mer stress, på grund av
att barnen ofta är mer ömtåliga, svårare att föda samt oftare uppvisar beteendeproblem än
fullgångna barn.
Föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar har svårare att knyta an. Känslan av
sammanhang 1 (KASAM) är lägre bland dessa föräldrar, vilket utgör en riskfaktor för stress
1 Känslan av sammanhang – KASAM – kan ses som en förklaring till hur olika människorna kan hantera svåra
situationer och behålla hälsan. Känslan av sammanhang består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet (Pellmer & Wramner, 2007).
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och depression (Olsson & Hwang, 2002).
En annan utsatt grupp är enligt Wilkinson & Mulcahy (2010) kvinnor som utvecklar
depression i samband med förlossningen. Depressionen leder till negativa effekter på både
modern, spädbarnet, anknytningen, samt moderns intima och sociala förhållanden.
Ytterligare en sårbar grupp är föräldrar med utländsk bakgrund. I Foss,Chantal &
Hendrickson (2004) uppvisar utrikesfödda kvinnor mer oro än infödda kvinnor, samt har
högre risk för depression. Den negativa effekten är särskilt stark bland kvinnor som heller inte
talar språket i landet. Barn till dessa mödrar löper hög risk för förseningar i utvecklingen
under sina första två år i livet (Foss,Chantal & Hendrickson, 2004).
Samhällets stöd till nyblivna föräldrar
Barnkonventionen fastställer att föräldrar och barn ska ha tillgång till information,
undervisning och förebyggande hälsovård med föräldrarådgivning (Bing, 2005).
Regeringen har tagit fram Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd (Regeringskansliet,
2009) som en del av en långsiktig satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland
barn och ungdomar. Strategin siktar på att öka andelen barn som får en trygg anknytning och
goda relationer med sina föräldrar för att därigenom bidra till barnens framtida hälsa.
Kommunen har det yttersta ansvaret för invånarnas hälsa.
Det övergripande målet för allt folkhälsoarbete i Sverige är att ”skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Statens
folkhälsoinstitut, 2010 a). Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av elva övergripande
målområden för folkhälsa. Barn och unga är samtidigt, vid sidan av äldre, de främsta
målgrupperna för hälsofrämjande arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2010 b). Som ett svar på
WHOs rapport Closing the gap, har Statens folkhälsoinstitut tillsammans med Socialstyrelsen
sammanställd dokumentet Svenska lärdomar av Marmot-kommissionens rapport. Ett av
förslagen på insatser för att främja jämlikhet genom att tidigt bryta ungas utanförskap är en
nationell strategi för föräldrastöd. Strategin skulle vara utformad så att den når olika sociala
grupper och även föräldrar till barn med funktionsnedsättning (Statens folkhälsoinstitut &
Socialstyrelsen, 2010).
Tidigt föräldrastöd i grupp (Spädbarnsgrupper)
Tidigt föräldrastöd i grupp, spädbarnsgrupper, är en hälsofrämjande miljö med den sociala
aspekten i fokus. Hälsofrämjande miljöer, eller arenor, siktar till de fysiska och sociala
aspekterna i omgivningen (Pellmer & Wramner, 2007). Syftet med hälsofrämjande miljöer är
att förstärka människors vardagsmakt och självförtroende, bryta isolering samt att ge alla
möjlighet att få tillgång till strukturer som hjälper individen om en krissituation uppstår
(Regeringen, 2007).
Spädbarnsgrupper är en hälsofrämjande insats till föräldrar med barn 0-1 år. Den utgår från
masstrategi eftersom den har en bred upptagning och syftar till att stödja och påverka en stor
grupp för att därigenom även minska risker hos riskindivider, istället för att upptäcka
riskindivider/familjer och stödja endast dessa (Pellmer & Wramner, 2007). Håkansson &
Sundelin (2000) anser att barnhälsovården bör, förutom generella insatser som når alla,
kombineras med riktade förstärkta insatser till sårbara grupper på områdes- och gruppnivå
samt individuell hjälp till riskindivider. Även senare rekommendationer betonar vikten av
föräldrastöd riktat till särskilda grupper (Hwang & Wickberg, 2001, Rikshandboken-BHV,
2012 a, SOU 2008:131), som ofta inte kommer till generella spädbarnsgrupper. Fabian,
Rådestad & Waldenström (2006) konstaterade i sin undersökning av förstagångsmammor att
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spädbarnsverksamheten inte når grupper som är missgynnade avseende sociodemografisk
bakgrund, moderns eller barnets hälsa samt socialt nätverk.
Papporna är underrepresenterade i spädbarnsgrupper. Endast 28 % av pappor i studien av
Hallberg, Beckman & Håkansson (2010) uppger att de någon gång deltagit i
spädbarnsgrupper. De övriga anger främst träfftider under arbetstid som ett hinder, men även
”inget behov” av spädbarnsverksamhet. Detta stämmer bra överens med BVC-sköterskornas
uppfattning om att det är väldigt ovanligt med fäder som behöver stöd (Massoudi, 2010). På
bakgrund av detta kommer pappornas (icke-)deltagande inte att behandlas separat i denna
studie. Papporna betraktas endast som en av grupperna som är i minoritet bland deltagare i
spädbarnsgrupper. Pappor kan, liksom andra som på något vis avviker från normen, känna sig
ensamma och utanför i en spädbarnsgrupp (Fägerskiöld, 2006).
Bloomfield et al. (2004) konstaterade i sin undersökning av småbarnsföräldrar att föräldrarnas
upplevelse av självtillit är nyckeln till deras beteende som föräldrar liksom även till barnens
beteende och välmående. Spädbarnsgrupper arbetar med empowerment, som innebär en
grundsyn att individen själv har kraft att söka den information han/hon behöver för att ta
kontrollen över sin situation. Syftet med föräldrastöd är att öka föräldrarnas tilltro till sin egen
förmåga och därmed stärka dem i deras föräldraskap (Mödrahälsovården, barnhälsovården,
2007).
Målen med spädbarnsverksamheten
Enligt Mödrahälsovården och Barnhälsovården (2007) samt Rikshandboken-BHV (2012 b) är
målen med spädbarnsverksamheten följande:
1. Ökad kunskap kring föräldraskap, familjerelationer, spädbarnens behov och utveckling,
praktisk barnkunskap med mera. Dessutom information om samhällsförhållanden och
samhällets stöd till barnfamiljer.
2. Ökad kontakt och gemenskap med andra föräldrar, med möjlighet att dela erfarenheter och
upplevelser.
3. Ökad medvetenhet om och möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden.
Föräldrautbildningen ska öka insikten om familjens förhållande gentemot samhället, för att
föräldrarna ska kunna påverka och förändra förhållanden som angår dem.
Mål 1: Information
Nyblivna föräldrar har ett stort behov av information, i synnerhet förstagångsföräldrar
(Johansson, Landahl & Adolfsson, 201; Börjesson, Paperin & Lindell 2004). De flesta mödrar
har enligt studien av Börjesson, Paperin & Lindell (2004) haft behov av råd och stöd
angående amning, barnmat, sömn och gråt. Många föräldrar idag söker information på
Internet. Både hälsoinformation och olika diskussionsforum på internet ökar i popularitet.
Många föräldrar är dock medvetna om att informationen inte nödvändigtvis är tillförlitlig.
Sarkadi red. (2009) har konstaterat att den enorma mängden av information som finns på
Internet, liksom den osäkra tillförlitligheten gör att föräldrarna efterfrågar personlig
information från BVC.
Mål 2: Socialt nätverk
Många nyblivna mammor känner sig ensamma under barnens spädbarnstid och önskar sig att
kunna prata med någon som är i samma situation (Börjesson, Paperin & Lindell, 2004). Det
sociala nätverket har stor betydelse för både psykisk och fysisk hälsa, genom att erbjuda
trygghet, möjlighet att anförtro sig till eller att be om hjälp (Carlson, 2007). Människan är en
3

social varelse med behov av gemenskap. Det sociala nätverket, varav familjen, släkt och
vänner är av särskild betydelse, ses som en skyddsfaktor som förstärker identitets- och
självkänslan och därigenom hälsan (Regeringen, 2007). Grupper och nätverk innebär för
kvinnor en möjlighet att stärka sina sociala nätverk, de gynnas av lösningar som bygger på
samverkan (Nilsson, 1998). Enligt Börjesson, Paperin & Lindell (2004) leder deltagandet i
föräldragrupper till större välmående såväl fysiskt som psykiskt genom att föräldrarna får en
möjlighet att dela sina erfarenheter av föräldraskap, barn, samliv med mera.
Mål 3: Delaktighet och inflytande
För att må bra har människorna behov av att känna delaktighet och av att kunna påverka sina
egna liv, liksom barnens uppväxtvillkor. Människan utvecklas och mår bäst av att leva i en
gemenskap som präglas av omtanke, ansvarstagande och solidaritet (Regeringen, 2007). Att
känna sig delaktig i samhället genom föreningsliv, studiecirklar med mera, minskar risken för
ohälsa hos individen. Samhällelig delaktighet anses ge en större känsla av sammanhang KASAM, och samtidigt ett större inflytande och bättre kontroll över sitt liv - empowerment
(Carlsson, 2007). I Rikshandboken för barnhälsovård (2012 b) framgår att föräldrarna ska
aktivt kunna påverka sin egen och barnens situation genom att kunna påverka och förändra
närmiljön, få inflytande över de institutioner där barnen vistas eller tas om hand samt att
utnyttja sina politiska resurser som samhällsmedborgare. Dokumentet Tidigt föräldrastöd...
(Mödrahälsovården, Barnhälsovården, 2007) slår fast att föräldrastöd med fördel ska
kombineras med lokala och politiska insatser som stärker föräldrars och barns livsvillkor.
Studiens bakgrund
Andalibi, Hagekull och Bremberg (2003) konstaterade att få föräldragrupper utvärderats
vetenskapligt, vilket leder till att det saknas evidens för vilka som verkligen fungerat
förebyggande. Mödrahälsovården och Barnhälsovården (2007) uppmärksammar svårigheten
att utvärdera ”verklig effekt” av föräldrastödet på grund av dess långsiktiga natur och många
faktorer som spelar in. Det råder brist på systematisk och generaliserbar dokumentation
angående effekter för föräldrar och barn. Kvalitativa studier efterlyses för att få fram kunskap
om bärande element i föräldrastöd.
En sammanställning av studentarbeten (C- och D-uppsatser) som behandlar föräldrastöd visar
att dessa nästan uteslutande undersöker behov, efterfrågan och utbud, medan de varken berör
kompetens eller målen med föräldrastödet (Sarkadi red., 2009).
I och med det tredje målet med föräldrastödet - ökad insikt och möjlighet till påverkan av
samhälleliga förhållanden - aktualiseras även önskemål om att sätta in familjecentralerna i ett
(folkhälsovetenskapligt och) samhälleligt sammanhang (Bing, 2005).
Den här studien undersöker spädbarnsgrupper, sett från föräldrarnas perspektiv, i förhållande
till målen med spädbarnsverksamheten (enligt ovan) samt upplägget av spädbarnsgrupper i
den undersökta kommunen.
Litteraturen som det hänvisas till i bakgrunden liksom i diskussionen behandlar delvis
familjecentraler, vilket beror på att de typiska kännetecken för en familjecentral återfinns i de
undersökta spädbarnsgruppers täta samverkan samt kontinuitet.
Beskrivning av kommunen och de undersökta spädbarnsgrupperna
Kommun X är en glesbygdskommun i Värmland. Befolkningen är etniskt relativt homogen
med få icke-västliga invandrare.
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Kommunen har nyligen antagit Hälsoplan, där man presenterar prioriteringsområden för det
lokala folkhälsoarbetet fram till 2014. Sex av elva nationella målområden tas upp i planen:
Delaktighet och inflytande i samhället, Barn och ungas uppväxtvillkor, Hälsofrämjande hälsooch sjukvård, Fysisk aktivitet, Matvanor och livsmedel samt Tobak, alkohol, narkotika,
dopning och spel. Att utveckla föräldrastöd finns som första mål av tre inom område Barn och
ungas uppväxtvillkor (kommun X, 2012).
I kommun X arbetar enligt personalen två BVC-sköterskor: en arbetar på heltid vid
familjecentralen i tätorten X, medan en arbetar på familjecentralen deltid, och resten av tiden
vid en privatdriven vårdcentral i tätorten Y som är den näst största tätorten. Familjecentralen i
X invigdes 2002. Här finns både landstingets barnhälsovård representerad genom BVCsköterskorna, kommunens barn- och utbildningsförvaltning genom två specialpedagoger samt
kommunens socialtjänst representerad av en hemterapeut. Lokalerna används också vissa
dagar i veckan av mödrahälsovården (landsting) samt psykologer (landsting samt kommun).
Spädbarnsgrupperna i kommun X leds enligt personalen av BVC-sköterskor i tätorten X,
respektive i tätorten Y och i samarbete med specialpedagog (i X) samt hemterapeut (i både X
och Y). Personalen som arbetar med spädbarnsgrupper i kommunen arbetar inte aktivt med
Barnhälsovårdens mål för spädbarnsverksamheten (Rikshandboken-BHV, 2012 b) och följer
heller inte rekommendationer enligt Metodboken (Landstinget i Värmland, 2010) när det
gäller antal träfftillfällen, vilket automatiskt påverkar även innehållet.
Personalen säger sig i praktiken följa sina egna övertygelser som utgår ifrån både
yrkeskunskaper och erfarenheter liksom kunskap om de specifika förhållanden som råder i
upptagningsområdet. Enligt personalen erbjuds det spädbarnsverksamhet under två terminer
med träffar varannan vecka (totalt 16 träffar) à 2 timmar, medan landstingets förslag är totalt
fyra träffar (Landstinget i Värmland, 2011). Gruppstorleken beror främst på antal barn födda i
den aktuella tidsperioden, och varierar mellan 5 och 15 barn. Tre grupper startar vanligtvis
samtidigt, fördelade på ort (X och Y) och eventuellt förstagångs- och flerbarnsföräldrar.
Förutom den unika utformningen när det gäller träffperiodicitet, är även samverkan en
utmärkande faktor.
Spädbarnsgrupper i Y samlas i hyrda/lånade lokaler i församlingshemmet på grund av
avsaknad av annan ändamålsenlig lokal. Eftersom det föds något färre barn i Ys
upptagningsområde organiseras här gemensamma/blandade spädbarnsgrupper med både
första- och flerbarnsföräldrar.
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med studien var att undersöka föräldrarnas upplevelser och tankar kring
spädbarnsgrupper.
Frågeställningar
− Uppnår spädbarnsverksamheten i kommunen - ur föräldraperspektiv - de av
barnhälsovården uppsatta målen?
− Hur upplever föräldrarna upplägget av spädbarnsgrupper i kommunen?
METOD
Undersökningen gjordes som en deskriptivt kvalitativ studie som bygger på gruppintervjuer
samt enskilda intervjuer med spädbarnsföräldrar.
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Urval
Urvalet utgjordes av föräldrar som har deltagit i någon av spädbarnsgrupperna med start
antingen vårtermin 2011 eller hösttermin 2011 i den studerade kommunen. Det aktuella
intervallet gjorde det möjligt att intervjua föräldrar ifrån alla förekommande typer av
spädbarnsgrupper: gruppen för förstagångsföräldrar, gruppen för flerbarnsföräldrar samt
blandade grupper och även ge en generellt större heterogenitet bland spädbarnsföräldrar med
tanke på deras bakgrund och behov. Möjlighet till jämförelser mellan grupperna var delvis
nödvändiga för att kunna besvara studiens frågeställningar. Målsättningen var att göra fem
gruppintervjuer och fem enskilda intervjuer.
Rekrytering
Rekrytering till gruppintervjuer gjordes i första hand med hjälp av existerande barn/föräldralistor (Wibeck, 2010) för de respektive spädbarnsgrupperna. Listan är sorterad efter
födelsedatum. Exlusionskriterier var: deltog endast någon enstaka gång, rekryterad till enskild
intervju, liksom i behov av tolk.
Målsättningen var att få med 4-5 föräldrar till varje av 5 gruppintervjuer. För att få en
marginal, var tanken att överrekrytera (Bryman, 2011) och istället tillfråga 7 personer att delta
i varje gruppintervju. Dessa 7 föräldrar skulle vara de första 7 på varje respektive deltagarlista
efter exkludering av föräldrar enligt ovan. Varje intervjugrupp skulle helt eller i huvudsak
bestå av medlemmar i samma spädbarnsgrupp för att deltagarna skulle känna sig tryggare och
diskussionen skulle kunna flyta på på ett mer naturligt sätt (Green & Thorogood, 2004)
(Wibeck, 2010). På grund av tidsbrist samt svårigheter att få kontakt med en stor del av
föräldrar tillfrågades i praktiken alla föräldrar som uppfyllde urvalskriterier och som
författaren lyckades att få kontakt med.
Tre medlemmar i tidigare spädbarnsgrupper tillfrågades direkt av författaren vid deras besök
på öppna förskola – genom så kallad uppsnappning (Wibeck, 2010). En av föräldrarna
tillfrågade vidare sin spädbarnsgruppsvän. Fler föräldrar tillfrågades via telefon av BVCsköterskorna om samtycke till att författaren får deras telefonnummer och tar kontakt i
rekryteringssyfte. BVC-sköterskorna utgick från existerande listor över deltagare i dem
enskilda spädbarnsgrupperna. Föräldrarna som tillfrågades på öppna förskolan fick
informationsbrevet med sig, dem som kontaktades via telefon fick tillsänt informationsbrevet
via e-mail. Totalt har författaren, resp. medlemmarna tagit kontakt med 10 föräldrar, varav 7
tackade ja till en intervju, två hörde av sig om förhinder innan intervjutillfälle, 1 uteblev. Fyra
föräldrar deltog vid intervjun.
Medlemmar i pågående spädbarnsgrupper tillfrågades av BVC-sköterskorna om samtycke till
att författaren får deras telefonnummer och tar kontakt i rekryteringssyfte vid en ordinär
spädbarnsgruppsträff. 3 medlemmar rekryterades direkt till en intervju av BVC-sköterskan på
grund av kort frist. Dessa fick information om studien (både skriftligt och muntligt) när de
kom till intervjun. Författaren kontaktade själv 12 föräldrar varav 9 tackade ja till en intervju
och fick tillsänt informationsbrevet per e-mail. Två hörde senare av sig för att meddela
förhinder till att delta, ytterligare två uteblev från avtalad intervju. Totalt 8 föräldrar deltog vid
ett av 4 intervjutillfällen (endast en person deltog vid ett av tillfällen och intervjun blev
därmed en enskild intervju).
Rekrytering till enskilda intervjuer gjordes med hjälp av existerande barn-/föräldralistor
(Wibeck, 2010) för dem respektive spädbarnsgrupper. Urvalskriteriet – förutom dem som
gäller för samtliga föräldrar – var något av följande: ovanlig ung/hög ålder, utländsk
bakgrund, manlig kön, speciella omständigheter i samband med förlossningen, sjukdom eller
funktionsnedsättning hos barn eller förälder.
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Endast fyra föräldrar valdes ut av BVC-sköterskorna i enlighet med författarens anvisningar,
som föräldrar som kan passa bättre för en enskild
intervju, eventuellt kan ha behov eller intresse av riktade spädbarnsgrupper. BVCsköterskorna kontaktade föräldrarna och gav en kort information om studien samt bakgrunden
till att dem blev valda ut för en enskild intervju. Samtliga föräldrar upplevde förfrågan som
relevant och tackade ja till en intervju. Författaren klarade att få kontakt med 3 av dessa
föräldrar, sände ut informationsbrevet på e-mail och gjorde så intervju med dessa tre.
Totalt intervjuades 11 föräldrar genom gruppintervjuer samt 4 föräldrar enskilt.
Datainsamling
Datainsamlingen skede genom två typer av intervjuer:
− Gruppintervjuer - Valet av gruppintervjuer som insamlingsmetod för studien berodde
på att de intervjuade kan inspirera varandra och ömsesidigt utveckla sina tankegångar,
så att man uppnår en större bredd i informationen. Målet var att studera
gruppmedlemmarnas åsikter, tankar och uppfattningar om ett ämne som är komplext
och eventuellt svårt för en lekman att förstå sig på (Wibeck, 2010).
− Enskilda intervjuer med föräldrar som tillhör grupper som är i minoritet i
spädbarnsgrupper. Enskilda intervjuer användes för att ge dessa föräldrar utrymme att
tala fritt även i de ämnen där de eventuellt skiljer sig ut från majoriteten.
Intervjun var av en semistrukturerad typ med huvudsakligen öppna frågor. En intervjuguide
användes. Utgångspunkten för frågorna i intervjuerna var de utvärderingar som rutinmässigt
görs av spädbarnsgrupper, en intervjustudie med deltagare i spädbarnsverksamheten i X år
2000, rekommenderade utvärderingsfrågor enligt Metodboken för barnhälsovården
(Landstinget i Värmland, 2010 a), Metodbok för barnhälsovården i Stockholms läns landsting,
en norsk undersökning av familjecentralen (Högskolen i Bergen & Bergen kommune, 2009)
observationer av spädbarnsgrupper och samtal med både personal och föräldrar.
Frågorna testades först på en person som inte ingick i urvalet, men har en relativt färsk
erfarenhet av deltagande i spädbarnsverksamheten. Det visade sig att svaren från intervjun
innehöll en oönskad andel ja/nej/bra-svar. För att få fram mer tankar och djupare
beskrivningar ändrades frågorna till att bli mer öppna och till att bättre stämma överens med
studiens syfte. En ny testintervju gjordes på en ny person som möter samma kriterier och
denna intervju resulterade i ytterligare små ändringar.
Samtliga intervjuer spelades in för att undvika noteringsbördan vid själva intervjutillfället. En
inspelning anses som det viktigaste material från en intervju (Wibeck, 2010).
Databearbetning
Direkt efter intervjuerna gjordes en transkribering. Därefter spelades intervjuerna upp en gång
till för att säkerställa både korrekt innehåll i transkriberingen samt förståelse av texten genom
anteckningar, markeringar med mer. Vid de första två intervjuerna gjordes en transkribering
på nivå II - III (Wibeck, 2010). Denna metod bedömdes vara tidkrävande utan att tillföra
något mervärde, därför valdes i fortsättningen en lägre transkriberingsnivå. I dessa
transkriberingar har det avståtts från att markera olika tonlägen, pauser, skratt i rösten mm,
dock behållit talspråket sedan detta upplevdes som det mest bekväma transkriberingssätt.
Analysen baserar sig främst på ljudinspelningar, som avlyssnades upprepade gånger. Det
insamlade materialet analyserades med hjälp av beskrivande innehållsanalys. Begreppet
innehållsanalys används om en samling av flexibla metoder för både kvalitativ och kvantitativ
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forskning. Med hjälp av innehållsanalys struktureras det insamlade materialet på ett
systematiskt sätt (Bryman, 2011). Analysens tyngdpunkt ligger i datamaterialets uttalade
innehåll. Den uttalade information, snarare än tolkning av den samma, sammanfattas och
presenteras i resultaten. Analysen följde analysstegen enligt Graneheim & Lundman (2004).
Svaren delades efter behov i episoder och en meningsbärande enhet identifierades.
Meningsbärande enheter kondenserades samtidigt som intervjuerna genomlyssnades på nytt.
Kondenserade meningsbärande enheter abstraherades och en kod skapades för varje enhet. En
kombination av ”pre-coding” samt ”post-coding” användes, där ”pre-coding” styrdes av
undersökningens frågeställningar och frågeguiden och ”post-coding” av mönster i det
insamlade materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Varje kod identifierades att tillhöra en
kategori och eventuellt även en underkategori (Graneheim & Lundman, 2004). När
intervjuerna kodades färdigt, jämfördes koderna samt kategorierna och justeringar i strukturen
genomfördes. Resultatet blev fyra kategorier, varav en består av fyra underkategorier.
Kategori

Underkategori

Upplägg av spädbarnsgrupper

Informationen
Personalen
Gruppen
Periodicitet/Antalet träffar

Tillgänglighet
Delaktighet och inflytande
Värdet av spädbarnsgrupper

Materialet analyserades genom horisontell analys, vilket innebär att ämnen som kommer igen
i alla grupper redovisas samtidigt. Metoden är lämplig vid flera liknande grupper som talar
om samma sak (Wibeck, 2010). Manifest innehåll identifierades separat för varje kategori
(Graneheim & Lundman, 2004). Vid analys av material från gruppintervjuer blev hänsyn taget
till frekvens, omfattning och intensitet i svaren (Wibeck, 2010). Materialet från enskilda
intervjuer bearbetades och analyserades på samma sätt, utom bedömning av omfattning av
svaren, som är irrelevant. Användning av två insamlingsmetoder resulterade därmed i
information som väger olika. En persons enstaka uttalande bland allt insamlat material från
gruppintervjuer tillskrives vanligtvis inte stor betydelse (Wibeck, 2010). Framkommer ett
enstaka uttalande vid den mindre omfattande mängden information från enskilda intervjuer är
oftast situationen en annan. Det gäller särskilt om uttalandet behandlar ett tema som andra
intervjuade föräldrar inte hade förutsättningar att uttala sig om. Valet gjordes att presentera
resultaten av de olika insamlingsmetoderna separat. På så vis möjliggörs för läsaren att själv
bedöma informationens värde och tillförlitlighet. Beskrivande design, vilket innebär en
sammanfattning av deltagarnas uttalanden (rådata), används för presentation av resultaten
(Wibeck, 2010).
Etiska överväganden
Vid planering av studien kontrollerades den tilltänkta undersökningens etiska försvarlighet
med hjälp av etisk egengranskning samt läsning av forskningsetiska regler och relevant
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lagstiftning. Studien bedömdes inte kunna få negativ påverkan på deltagare. Deras medverkan
i studien kan leda till utveckling av spädbarnsverksamheten som de själva eventuellt kommer
att få nytta av.
De etiska aspekterna diskuterades djupare med handledaren samt rådgivaren vid
Etikkommittén Sydost. En ansökan för rådgivande etisk bedömning/granskning av
studentprojekt sändes till Etikkommittén Sydost I och hänsyn togs till kommitténs utlåtande i
tillämpliga delar.
Ett etiskt förhållningssätt beaktades i studiens alla led:
Ett samtycke inhämtades både från verksamhetschef för familjecentralen i X liksom
områdeschef för landstingets hälso- och sjukvård.
Vid rekrytering av intervjupersoner styrde sekretesslagen överlämning av kontaktuppgifter till
föräldrarna aktuella för intervju. Först efter deras uttalade samtycke till personalen från
spädbarnsgrupper överlämnades deras kontaktuppgifter. Alla deltagande föräldrar blev både
skriftligt och muntligt informerade om studiens bakgrund och syfte samt om
frivillighetsprincipen. De deltagande gjordes uppmärksamma på att deras deltagande tolkas
som ett samtycke till att bli intervjuade (konkludent samtycke).
Ett muntligt samtycke till inspelning av intervjun inhämtades och informationen om vidare
behandling av insamlade data gavs: att ingen känslig information kommer att föras vidare till
materialet som ska presenteras och heller ingen information som skulle kunna spåras till
någon konkret fysisk person. Inga namn förekommer i inspelningarna eller i det
transkriberade materialet. För att kunna hålla översikt över diskussionen i det transkriberade
materialet, markerades svaren från deltagarna med bokstäver: första deltagaren som svarade
blev ”A”, nästa ”B” och så vidare.
Föräldrar valdes ut till enskilda intervjuer efter författarens anvisningar samt BVCsköterskornas egen bedömning av lämplighet både när det gäller författarens syfte samt etiska
hänsyn. Dessa personer blev av BVC-sköterskorna informerade om bakgrunden till att bli
valda ut till en enskild intervju och fick själva bedöma om detta stämde överens med deras
uppfattning och eventuellt ge sitt samtycke till intervju. Föräldrarna upplevde förfrågan som
relevant vilket stämmer överens med Wibeck (2010) som skriver att både forskningsresultaten
samt själva deltagandet i intervju uppfattas av människorna som ett sätt att göra sin röst hörd,
särskilt när det gäller deltagare som kommer från underrepresenterade och utsatta grupper i
samhället.
Användning av gruppintervjuer som huvudsaklig insamlingsmetod förknippas med starkare
krav på integritetsskydd då informationen överlämnas framför andra personer som inte är
förpliktade med tystnadsplikt eller forskningsetiska regler. Samtidigt finns det inget krav på
att deltagare ska svara på varje fråga som ställs i intervjun. I en gruppintervju kan enskilda
deltagare enkelt avstå från att svara på en fråga som de av olika grunder inte önskar att svara
på (Wibeck, 2010).
Författaren har dock i största möjliga grad försökt att undvika frågor som skulle kunna leda
till obehag för de intervjuade, med hänsyn till att frågorna ska besvaras i en grupp.
Etiskt förhållningssätt styrde också analys av den insamlade informationen genom att endast
beskrivande design används utan djupare tolkning av resultaten.
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RESULTAT
Resultaten presenteras med hjälp av beskrivande design. Huvuddelen bygger på
informationen insamlad genom gruppintervjuer, fördelat på de identifierade kategorierna. Här
visas också representativa citat från både grupp-och enskilda intervjuer. En sammanfattning
av resultaten från enskilda intervjuer följer genom ett kort anteckning längst ned i varje
avsnitt (resultatkategori).
Upplägg av spädbarnsgrupper
Informationen
Informationen som personalen gav till föräldrarna blev uppfattad som nyttig och värdefull,
fokus låg på barnet. Föräldrarna var nöjda med svaren de fick på sina eventuella frågor. Bra
information för alla, eventuellt anpassad efter den konkreta gruppen – till exempel
flerbarnsföräldrar.
”....jag vet att här kan jag fråga och diskutera och få svar. Att jag då blir tryggare. Istället för
att gå hemma och fundera... kolla på nätet, eller läsa mammatidningar och bli... så kan man
komma hit och... ha fötterna på jorden och diskutera allt som är kunskap...”
Föräldrarna upplevde möjlighet att påverka innehållet – temat vid gruppträffar. Vid början av
varje termin berättade personalen om vilket innehåll de hade tänkt sig och gav utrymme för
kommentarer. Personalen uppmuntrade också att deltagarna ska komma med egna förslag på
vad de önskar att prata om och deras önskemål uppfylldes.
Föräldrarna kommer ihåg mycket olika tema och inget skiljer sig ut nämnvärt. Besök från
tandvården var ofta nämnt. Besök av socialtjänsten var ett annat oftare förekommande svar.
En oproportionerligt stor del av de teman deltagarna nämner var de tillfällen då man hade
inbjudna temaföreläsare.
Även föräldrarna i enskilda intervjuer upplevde informationen som bra och nyttig.
Föräldrarna kommer ihåg de samma teman som har kommit fram i gruppintervjuerna.
Personalen
Föräldrarna upplevde att de genom deltagandet i spädbarnsgrupper fick mer tid att fråga
BVC-sköterskan om sitt. Det blev lättare att fråga, även sådant som föräldrarna inte skulle
ringa för, när man känner varandra. Några mammor hade annan BVC-sköterska vid
spädbarnsgrupper än den de annars hör till. Ingen av dessa mammor har upplevt det som
negativt, utan såg det som en tillgång att vara bekant med två BVC-sköterskor och på det viset
få ökad tillgänglighet till barnhälsovården.
De flesta mammorna tyckte att det var mycket bra att annan personal, utöver BVC-sköterskan,
är med vid träffarna. Personalen upplevdes som ett team som jobbar bra ihop. Flera kände att
de kunde fråga hemterapeuten och specialpedagogen på samma sätt som BVC-sköterskan,
andra upplevde att dessa har annan bakgrund och därmed kan ge andra tips och råd. Några
lyfter upp fikastunden som ett bra tillfälle att ta kontakt om någon inte vågar eller önskar att ta
upp sina ärenden framför hela gruppen. När det gäller hemterapeuten upplever de flesta det
som positivt att tidigt få en kontakt med henne, det underlättar om någon i framtiden skulle
behöva hjälp.
”Och så blir det så lättillgängligt hela … all verksamhet här på något vis. Att höra av sig till
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X (BVC-sköterska) eller … komma hit... smidigt liksom.”
Några mammor var dock osäkra på hemterapeutens funktion i spädbarnsgruppen, vilket kan
hos några förklaras med att de inte närvarade vid den första träffen där hon presenterades.
Föräldrarna som intervjuades enskilt utmärkte sig genom att två av fyra svarade att deras
förhållande till BVC-sköterska inte påverkades av deltagandet i spädbarnsgruppen.
Gruppen
Föräldrarna är oense sinsemellan, samt delvis obestämda, om huruvida separata grupper för
förstagångsföräldrar respektive flerbarnsföräldrar är bättre eller sämre än blandade grupper.
”Det var bra att det var förste... ja... det är klart att man kunde... hade det varit blandad,
kanske man hade fått mer tips av nån som har gått igenom det här redan en gång. Men de har
väl kanske mer utbyte om de går med de andra omföderskorna.”
Fördel med separata grupper med förstagångsföräldrar är mer gemensamt, både när det gäller
livssituation och tid – kan träffas oftare och längre. Det kan dock, konstaterar nuvarande
flerbarnsföräldrar, lätt bli mycket jämförande och stress från alla krav som utmärker
förstagångsföräldrar.
Separata grupper för flerbarnsföräldrar är bra för gemenskap och mer avslappnad stämning.
Ingen nackdel kom fram vid intervjuerna.
Blandade grupper har främst extravärde för förstagångsföräldrar. Flerbarnsföräldrar kan tycka
att det är roligare att ha förstagångsföräldrar med, få mer variation och bättre diskussioner.
Nackdelen är att blandade grupper kan medföra grupperingar och därmed sämre
sammanhållning. Samtliga tycker att det är antingen den typ av gruppsammansättning som de
upplevt som är bäst eller så tycker de att båda delar är bra (flertalet har varit med om båda
delar).
Det som också framkommer när det gäller gruppsammansättning är att det är för stor
åldersskillnad på barnen i gruppen. Det kan leda till grupperingar, liksom sämre utbyte av
gruppen. En förälder tyckte däremot att det är bra med åldersskillnad, som innebär möjlighet
att se barnets utveckling i ett sammanhang.
Några mammor upplever fördelning efter mammans ålder som positiv.
Gruppstorleken har stor betydelse främst för upplevd sammanhållning. Föräldrarna känner att
mindre grupper ger mer gemenskap och mindre grupperingar, det är lättare att bli bekant med
andra och även att ta upp egna ärenden vid träffarna. En allt för liten grupp är dock för känslig
för frånvaro av deltagarna vid sjukdom och liknande. Kombinationen av föräldrarnas
uttalanden samt storleken på deras egen grupp tyder på att en lagom grupp är någonstans
mellan 5 och 10 föräldrar.
Föräldrar i enskilda intervjuer hade lika tankar kring gruppsammansättningen som föräldrar
vid gruppintervjuerna. Gruppstorleken kom inte tillräckligt på tal i enskilda intervjuer.
Periodicitet/Antal träffar
De flesta föräldrarna upplever att det är lagom med träffar varannan vecka. Några skulle
önska att träffas varje vecka. Det som många tar upp som negativt är långa uppehåll vid
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helger och lov samt sommaruppehåll. Några föräldrar nämner kännedom till
rekommendationer om 4 träffar och är glada för att det är fler träffar i den egna kommunen.
Träffar varannan vecka under nästan ett år skapar samhörighet genom att föräldrarna bland
annat får följa utvecklingen hos varandras barn samt lär känna varandra bra.
Föräldrarna intervjuade genom enskilda intervjuer svarade likt föräldrarna i gruppintervjuer.
Tillgänglighet
I två grupper diskuterades intensivt tillgänglighet för flerbarnsföräldrar. Att inte få ta med
äldre syskon till spädbarnsgrupper, vilket leder till att de som inte har barnomsorg eller någon
annan naturlig barnpassning den aktuella dagen, inte kan komma till träffarna. Särskilt
inflyttade kan hamna i den situationen, främst kanske på grund av avsaknad av deras egen
mor i närheten.
”Det enda dumma är att man måste ha barnvakt för den store för att komma. Så det är nån
som inte fått varit med. För de har haft problem med att få barnvakt. Det är lite dumt...”
Några föräldrar diskuterade intensivt avsaknad av anpassning av träffarnas innehåll till barn
med annorlunda förutsättningar.
Det är viktigt för föräldrarna att ha spädbarnsgrupper nära sin bostadsort med tanke på
bilkörning. Det är dessutom ”naturligt” att åka till sin närmaste tätort.
De intervjuade mammorna i Y är missnöjda med platsen för spädbarnsgrupper som är i
källaren på församlingshemmet. Rummet är litet och det känns väldigt trångt de gånger alla
kommer. Det är kallt på golvet där barnen ligger och det är kallt på skötbordet.
Tillgänglighet kommer fram som ett betydligt mer angeläget tema både avseende frekvens
och intensitet i de enskilda intervjuerna. Dålig anpassning av innehållet till barn med andra
förutsättningar lyfts upp. Det konstateras också att det är svårt att komma in i gruppen när
föräldern själv är på något sätt olik majoriteten. För bästa integration anses mindre och/eller
mer heterogena grupper positiva (det sistnämnda är konstaterat i både enskilda intervjuer samt
i en gruppintervju).
Delaktighet och inflytande
Flera intervjuade känner att de borde engagera sig i samhället i saker som angår de och deras
barn.
Många tycker däremot att deras inflytande är obefintligt eller mycket begränsat, att deras röst
inte skulle bli hörd. Politiken styr och aktivt engagemang i politiken är otillgängligt för
småbarnsföräldrar som har för mycket annat att stå i samt prioriterar att vara hemma. Endast
en nämner kommun- och landstingsval som en väg till inflytande.
Deltagarna ser en koppling mellan delaktighet och inflytande i samhället och aktörer vid
spädbarnsgrupper. Genom att bli informerad om och lär känna olika delar av samhället
(socialtjänst, hälso-sjukvård, polis mm), blir föräldrarna mer rustade för att kunna påverka.
”De har man ju... de flesta av de ställena som man vet att man kommer att ha kontakt med
har de ju bjudit in och så har man ju säkert fått lite mer kunskap om vad de liksom.”
Endast en liten mängd fragmenterad information blev samlad om detta tema vid enskilda
intervjuer. Informationen var i huvudsak lik den insamlad genom gruppintervjuer.
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Värdet av spädbarnsgrupper
Det föräldrarna upplever som viktigast med spädbarnsgrupper är att kunna träffa andra
föräldrar med spädbarn. Det är både trevligt och värdefullt för att kunna diskutera och lära sig,
liksom även ”lätta på trycket”. Många nämner möjligheten att bli bekant med nya människor
och kanske få vänner. En del föräldrar ser spädbarnsgrupper som ett sätt att komma sig ut och
bort från hushållet. Flera uppskattar att ha en tid att passa, en fast punkt i tillvaron att förhålla
sig till, och även att spädbarnsgruppen innebär en sorts positiv påtryckning för att komma sig
ut (till skillnad från öppen förskola eller privat umgänge).
Flera föräldrar ser spädbarnsgrupper som en tillgång för barnen genom att de umgås med
andra barn, liksom för sången och leken. Några nämner också samspelet med barnen, och ser
samlingen som ett tillfälle att fullständigt fokusera på sitt barn.
”... varit väldigt nöjd med att hon leker och är glad. Jag såg att det var roligt för henne,
speciellt det där med sångerna.”
Föräldrarna upplevde att deltagandet i spädbarnsgrupper har stärkt dem i deras föräldraskap.
De vanligaste faktorer som de identifierar som stärkande är: möjlighet att fråga i gruppen och
diskutera med andra föräldrar, få höra att andra också har det tungt, därigenom bli bekräftade,
säkrare, tryggare och lugnare.
”Om man kanske har blivit tryggare på något vis i sig själv, för man vet att men ”så här är
det för den också” och ”så här är det för den också”, att man känner igen att man inte är
ensam om det här... blir man kanske lite lugnare... att det här ÄR normalt. Det här är... lite
gran så kanske. Kan jag känna.”
Samma resultat kommer fram även vid enskilda intervjuer: socialt, nätverksskapande, en
möjlighet att komma sig ut, ha en fast punkt, samt leken och sången för barnens skull. Två av
dessa föräldrar anser att de inte har blivit stärkta som föräldrar av att delta i spädbarnsgrupper.
En av dessa anser att andra föräldrar blir det.
Sammanfattning
Resultaten tyder på att målen med spädbarnsverksamheten uppnås när det gäller ökad
kunskap, ökad kontakt och gemenskap med andra föräldrar liksom delvis även ökad
medvetenhet om och möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden. Även det
övergripande syftet att stärka föräldrarna i deras föräldraskap framstår som uppfyllt i de
intervjuade föräldrarnas svar, både implicit och explicit.
Spädbarnsgruppernas direkta sociala och utvecklingsmässiga värde för barnen lyfts upp.
METODDISKUSSION
Val av metod
Val av kvalitativ metod styrdes av syftet att studera föräldrarnas upplevelser och tankar.
Frågeställningarna i studien var av spridd karaktär, vilket kan innebära att användning av
olika typer av forskningsdesign skulle vara mer ägnad till att uppfylla studiens syfte till fullo.
En surveyundersökning – en typ av samhällsvetenskaplig undersökning av tvärsnittdesign där
informationen samlas in med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer (Bryman, 2011) –
antas skulle passa bra som komplement till en kvalitativ studie. En surveyundersökning ensam
har en begränsad potential till att generera djupare förståelse och sammanhang mellan olika
faktorer. En kvalitativ studie passar bättre för detta ändamål och samtidigt erbjuder en högre
13

ekologisk validitet då den i mindre grad stör den naturliga situationen för deltagarna (Bryman,
2011).
Medan avsaknad av kombinationen med en kvantitativ undersökning har haft en negativ
inverkan på uppfyllelse av studiens syfte, har en positiv effekt kunnat ses i användning av de
två olika datainsamlingsmetoderna – gruppintervjuer samt enskilda intervjuer. Den insamlade
informationens bredd och djup hade inte kunnat uppnås genom endast en av metoderna.
Diskussionen kring fördelar och nackdelar med båda datainsamlingsmetoderna diskuteras mer
i följande avsnitt.
Urval, rekrytering och datainsamling
Urvalet till gruppintervjuer gjordes med hjälp av redan existerande (naturliga) grupper.
Begränsningen med att använda sig av naturliga grupper är att vissa ämnen inte kommer upp i
intervjun på grund av att de anses som självklara inom gruppen. Det kan också ibland vara
svårt att diskutera ämnen som gruppmedlemmarna upplever som hotande för
gruppsamhörigheten (Wibeck, 2010), varför frågor av denna typ utelämnades vid
sammanställning av intervjuguiden. En risk finns också för att gruppens medlemmar faller in
i de roller de har i den vardagliga interaktionen utanför intervjutillfället. Tillgången i att kunna
samtala inom en naturlig grupp i en miljö som är naturlig för gruppen bedöms dock mer
värdefull för att samla in information som krävs för att uppnå studiens syfte.
Rekrytering av personer till enskilda intervjuer skedde efter författarens anvisningar med
hjälp av BVC-sköterskan. Detta kan ha påverkat urvalet när det gäller just enskilda intervjuer
genom att de föräldrar som förväntas vara mest positiva till spädbarnsgrupper eventuellt
valdes ut. I så fall kunde det ha uppstått ett systematiskt fel i resultaten - selektionsbias
(Bryman, 2011) – för denna grupp. Utifrån de etiska hänsynstagandena anses det dock mer
korrekt att ingen känslig information lämnades över till författaren utan en föregående etiska
bedömning av BVC-sköterskan själv samt inhämtning av föräldrarnas informerade (muntliga)
samtycke. Utgångspunkten är en universalistisk ståndpunkt som innebär att aldrig bryta mot
en etisk regel (Bryman, 2011). Resultatet från det insamlade materialet från enskilda
intervjuer tyder på att en eventuell snedvridning är begränsad.
Fördelen med gruppintervjuer är att en interaktion mellan deltagarna underlättar att fördjupa
sig i ett ämne (Wibeck, 2010). Green & Thorogood (2004) skriver också att känsliga ämnen
lättare kan diskuteras i en grupp och som ett exempel anges just missnöje med service. För
intervjupersonerna känns det mindre hotfullt att uttrycka missnöje gruppvis istället för att
framstå som en missnöjd individ. Det måste samtidigt tas hänsyn till att frågorna inte bara ska
besvaras i en grupp utan också individuellt - inför en grupp. Frågor som inte är känsliga i en
enskild intervju kan vara det i en gruppintervju, varför några relevanta frågor valdes bort vid
sammanställning av intervjuguiden.
I en gruppintervju är det lättare för deltagarna att med stöd i varandra uttala sig om komplexa
och/eller svåra ämnen. De genomförda intervjuerna bekräftar detta genom att ingen fråga
förblev utan svar i gruppintervjuerna medan svar av typ ”vet inte” eller enkelt ”ja” eller ”nej”
förekommer i de enskilda intervjuerna. Kommunikationen i en grupp blir mer naturlig och
nyanserad. Nackdelen är dock att så kallad "group-think", som innebär att deltagare i en
tenderar att vara överens i en oproportionerlig grad (Wibeck, 2010).
Green & Thorogood (2004) talar om ”kontamination”, då de syftar till de tankar och åsikter
som deltagarna utvecklar under en gruppintervju och som inte representerar deras
ursprungliga syn.
14

Den vardagliga interaktionen mellan deltagarna – roller i gruppen, individers personlighet och
beteende mm, påverkar i hög grad diskussionen i grupper. Den kan antingen, vilket är också
syftet, leda till att deltagarna slappnar av och talar fritt, men även till att de avstår från att
öppet tala om sina åsikter och tankar (Wibeck, 2010).
I denna studie bestod intervjugrupperna av 2 till 4 personer. Grunden till att gruppintervjuer
har blivit valda som den främsta datainsamlingsmetod var möjligheten till interaktion mellan
deltagarna. Det kan konstateras att interaktionen ägde rum i samtliga fyra gruppintervjuer.
Antalet intervjuade inom varje grupp anses därmed inte vara av större betydelse. Wibeck
(2010) resonerar kring antal deltagare med att det i en dyad eller triad är för varje individ
lättare att få en känsla av inflytande och samhörighet (kohesion). Hon anser att ju fler
personer som fogas till gruppen, desto mindre blir den enskilde deltagarens inflytande vilket
också leder till minskad personligt engagemang. Intervjuerna genomförda inom ramen för
denna studie bekräftar denna syn, då mängden och innehållsrikedomen i det insamlade
materialet inte visar tecken på negativt utfall vid färre deltagare.
Risken vid gruppintervjuer är att gruppdynamiken leder till att deltagarna själva definierar
intervjusituationen och interaktionen i samtalet. Wibeck (2010) skriver i samband med
fokusgruppintervjuer att dessa i verkligheten kan anta en form mer lik ett sammanträde där
gruppen i gemenskap tar på sig att komma fram till ett ställningstagande för det diskuterade
ämnet. Författaren anser detta vara fallet vid en del av dem genomförda diskussionerna,
samtidigt som gränsdragningen mellan detta utfall och ”group-think” anses vara svår att
identifiera. Resultatet och de upplevda tendenserna kan även bero på moderatorns oerfarenhet
och större krav förbundna med att hantera flera personer vid samma intervjutillfälle (Wibeck,
2010).
Orsaken till att en del föräldrar intervjuades individuellt är de begränsningar gruppintervjuer
medför: tendensen till enighet inom gruppen samt benägenhet till att presentera förväntade
eller accepterade tankar (Bryman, 2011). Föräldrar som kan tänkas ha annorlunda behov än
majoriteten skulle vid en gruppintervju kunna avstå från eller ha svårt för att uttrycka sina
upplevelser och tankar (Green & Thorogood, 2004), samtidigt som samspelet och intimiteten
inom gruppen skulle eventuellt minska vid större heterogenitet (Bryman, 2011). Det finns
samtidigt nackdelar med enskilda intervjuer som motsvarar gruppintervjuns fördelar. De
intervjuade kan ha svårt att svara på frågor utan uppmuntran eller inspiration från andra och
de är mindre angelägna att uttrycka missnöje. Utöver det blir hela intervjusituationen mindre
naturlig och mer anspänt. Det etiska förhållningssättet är dock den viktigaste utgångspunkten
för att bespara dessa intervjupersoner eventuellt obehag.
Analys
Innehållsanalys är en enklare typ av analysmetod som passar för de flesta typer av studier.
Hela undersökningen genomfördes av författaren själv vilket förenklar den disciplinerade
processen med systematiska och konsekventa steg som krävs för att uppnå verifierbara
resultat (Wibeck, 2010). Trots den positiva effekten som ensamarbete medför, utesluter det
samtidigt ett samtal kring det insamlade materialet och därmed en begränsning av
tolkningsmöjligheter då en ensam forskare lätt kan missa olika vinklar av informationen som
annars skulle komma fram vid ett gemensamt arbete (Wibeck, 2010). Begränsningen anses
vara av en begränsad betydelse då målet med analysen främst är en beskrivning av materialets
innehåll. En djupare tolkning av materialet skulle ge fler och kanske mer varierande resultat,
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men undveks med tanke på författarens kompetens samt etiska hänsynstaganden.
Avvikelser från den tänkta metoden
Vid den första gruppintervju var många små barn med, vilket påverkade koncentrationen hos
de deltagande föräldrarna och därmed svaren. Många frågor följdes av tystnad och eventuellt
ett förtydligande av frågan. De insamlade svaren var mer kortfattade än väntat utifrån de
tidigare genomförda testintervjuerna. Detta kunde bero på de närvarande barnen, men kan
dessutom tyda på att frågorna inte var riktigt formulerade för en gruppintervju. En justering av
intervjuguiden genomfördes i syfte att underlätta för gruppen att förstå frågorna samt att bättre
motsvara studiens syfte. Användning av två olika frågeguider kan ha påverkat resultaten. Vid
analysen kontrollerades fördelning av gruppernas svar över de identifierade teman och
bedömningen gjordes att de intervjuade i första gruppen talade om samma ämnen som de
senare grupperna. En påverkan på svarens innehåll kan dock inte med säkerhet avskrivas.
Den planerade femte gruppintervju blev till en enskild intervju när bara en person mötte upp.
Detta påverkar den i utgångspunkten mer bestämda skiljelinje mellan deltagare i
gruppintervjuer och deltagare i enskilda intervjuer.
Bortfall
Vid gruppintervjuer finns större risk än vid individuella intervjuer för att personerna som i
utgångspunkten samtyckte till en intervju i slutändan inte möter upp (Bryman, 2011). 19
föräldrar tackade ja till att delta i studiens gruppintervjuer. Av dessa har 4 hört av sig om
förhinder innan intervjutillfället medan 3 uteblev utan att ge besked. Detta bekräftar
betydelsen av överrekrytering (Wibeck, 2010), vilket inte blev gjort fullt ut på grund av
tidsbrist. Med tanke på studiens syfte och metod bedöms bortfallet inte ge snedvridning av
resultaten utöver risken förbunden med att det insamlade materialet inte uppnådde teoretisk
mättnad.
Begränsningar
Målet med studien var att undersöka föräldrarnas upplevelser och tankar, vilket blev endast
delvis uppfyllt i och med att endast en man deltog i undersökningen. Även om detta troligen
motsvarar männens deltagande i själva spädbarnsgrupperna begränsar det studiens giltighet
för båda föräldrar.
Den viktigaste begränsningen med denna studie är att teoretisk datamättnad inte blivit nådd
för flera av intervjuns frågeställningar. Konstaterandet grundar sig i stor spridning av
intervjusvaren. Orsaken är att studiepopulationen blev för liten – speciellt gällande antal
gruppintervjuer.
Det var olika bakomliggande faktorer – särskilda omständigheter - varför några föräldrar blev
intervjuade individuellt. Denna studiepopulation blev både för liten och för heterogen och
möjligheter för att dra slutsatser blev därmed begränsade. Några tendenser kan dock ses och
användas som frågor aktuella för vidare forskning.
RESULTATDISKUSSION
Tillgänglighet
Ju mer värdefulla spädbarnsgrupper är för de föräldrar som deltar, desto viktigare är det att få
med ”alla”. Tillgänglighet till att delta i spädbarnsgrupper kan ses i ljuset av tillgänglighet av
hälsoinformation samt empowerment och därigenom delaktighet i samhället. Bristande
tillgänglighet är en form för diskriminering (Regeringskansliet, 2010) och därmed i strid med
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de mänskliga rättigheterna. Dålig tillgänglighet till deltagande i spädbarnsgrupperna kan
därmed även bidra till att öka de socioekonomiska klyftorna som allt hälsofrämjande arbete
ska motverka. Hur verksamheten anpassas och dimensioneras bestämmer om svaga, blyga,
barnrika och språkfattiga ska inkluderas eller utelämnas (Abrahamsson, Bing & Löfström,
2009).
Det finns många aspekter av tillgänglighet beroende på vad det är som ska vara tillgängligt,
på vilket sätt och för vem?
I intervjuerna lyftes fram spädbarnsgruppernas starka sidor när det gäller tillgänglighet: ökad
tillgänglighet till barnhälsovården, samverkan inom familjecentralen/socialtjänsten,
spädbarnsgrupperna i Y, tillgång till socialt umgänge och eventuellt även utökad
umgängeskrets samt anpassning av innehållet till förstagångs-/flerbarnsföräldrar. Brister som
identifierades är: regeln att inte kunna ha med äldre syskon till spädbarnsgruppens träffar,
informationen är inte tillgänglig för föräldrar som inte pratar svenska, dålig anpassning av
innehållet till barn med särskilda behov, samt social utestängning av föräldrar som inte tillhör
majoritetsgruppen i spädbarnsgruppssammanhang.
Hälsoinformation
I regeringens proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik (Regeringen, 2007)
fastställs att hälsoinformation måste vara tillgänglig för alla. Informationen ska inte vara
svåråtkomlig (inte heller genom krav på kunskaper i svenska språket), kosta pengar eller
endast finnas tillgänglig genom en enda informationskanal. Enligt propositionen innebär
hälsoinformation planerade aktiviteter där människor ges information i hälsofrågor. Det
framgår inte tydligt vad hälsofrågor är, men vidare skrivs det att målet är att stärka
individernas självkänsla och kapacitet, så att dessa ska vara i stånd för att göra något aktivt för
sin hälsa.
Spädbarnsgrupper bedöms erbjuda hälsoinformation. Informationen ska dels ges och anpassas
även till de som på grund av språket har svårt att tillgodogöra sig den, den ska på alla sätt och
vis vara gratis samt finnas tillgänglig genom flera informationskanaler. Frågor som uppstår
blir därmed:
− Hur ska informationen göras verkligen tillgänglig för de som deltar?
− Hur ska det säkras att informationen inte kostar pengar?
− Hur ska informationen ges till de som väljer att inte delta i spädbarnsgrupperna?
Deltagandet i spädbarnsgrupper är gratis, men många föräldrar i kommunen bor utanför
tätorterna och måste därmed bekosta resan till och från träffarna. Föräldrarna i studien
uppskattade möjlighet till spädbarnsgruppens träffar i Y för de som har Y som sin centralort.
För dessa föräldrar säkerställs att informationen är fysiskt lättillgänglig samt inte kostar
pengar (med tanke på transport), respektive minimerar kostnaderna för de som bor utanför
tätorten.
Inget tema skiljer sig ut i intervjuerna som extra bra eller dåligt. Många nämner de tema som
en gäst utifrån berättade om som det de kommer ihåg. Det går inte att likställa tema som
föräldrarna kommer ihåg med tema som har gett dem mycket kunskaper, men öppnar upp för
möjligheten. Medan Landstingets metodbok för föräldrastöd menar att andra aktörer kan
ordna egna träffar med olika teman (Landstinget i Värmland, 2011), arrangeras alltså träffarna
i kommunen inom ramen för spädbarnsgrupperna vid en ordinarie träff. Detta kan ses som ett
sätt att faktiskt ge informationen till samtliga som deltar i spädbarnsgrupper, samtidigt som
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det kan innebära att de som inte deltar i spädbarnsgrupper blir på detta viset ”utestängda”.
Vilket sätt når till flest föräldrar och vilket når till fler av de som behöver informationen mest
är en viktig fråga som dock inte behandlas vidare inom ramen för denna studie.
Lättillgängligt stöd från olika yrkesgrupper
Det har skett en utveckling av samarbete mellan aktörer som arbetar med stöd till barn och
deras föräldrar. Mödra- och barnhälsovården, den öppna förskolan samt socialtjänsten har
fördjupat sin samverkan i familjecentraler, vilket leder till ett mer tillgängligt stöd (Hwang &
Wickberg, 2001). Föräldrarna i studien uppskattade att fler av personalen var med vid
träffarna och upplevde dem som ett team. De upplevde det som positivt att genom
spädbarnsgrupperna få etablera kontakt med personal från de olika yrkeskategorierna. Även i
studien av Abrahamsson, Bing & Löfström (2009) uppskattade föräldrarna att få tillgång till
den samlade kompetensen på hela familjecentralen, så att stöd finns till hands om och när det
behövs.
Föräldrarna upplevde att de genom deltagandet i spädbarnsgrupper fick mer tid med BVCsköterskan samt lättare att fråga henne om sitt i och med att de lärde känna varandra väl.
Detta anser Johansson, Landahl & Adolfsson (2011) som betydelsefullt eftersom ett tillitsfullt
förhållande till BVC-sköterskan möjliggör identifiering av föräldrar som mår dåligt eller är
obekväma i föräldrarollen.
I Socialstyrelsens kartläggning (Socialstyrelsen, 2009) kom det i samband med riktade
familjecentralen fram att socialtjänstens närvaro kunde av föräldrarna upplevas som
problematisk. Langemark (2009) konstaterade däremot att samlokalisering med socialtjänsten
inte hade någon avskräckande effekt på besökare, vilket stämmer in även på de intervjuade
föräldrarna i denna studie. Några föräldrar i denna studie var däremot osäkra på
hemterapeutens funktion i spädbarnsgrupperna. Även detta har redan tidigare kommit fram i
Socialstyrelsens kartläggning av familjecentraler (Socialstyrelsen, 2008) där besökare till den
serviceinriktade familjecentralen (riktar sig till alla, samt arbetar enbart förebyggande)
uppfattade socialtjänstens uppgift vid familjecentralen som otydlig.
Empowerment genom kontakt med andra föräldrar
I sin studie av familjecentraler finner Langemark (2009) att just föräldragrupper och
föräldrautbildningar är mycket uppskattade av föräldrarna. Här kan dessa diskutera problem
kring föräldraskapet och lära känna nya familjer. Möjlighet att träffa andra i samma situation
och kunna diskutera de gemensamma ämnen återkommer även som ett tema i denna studies
intervjuer. Sarkadi red. (2009) nämner också att föräldrar har lättare att ställa frågor till andra
föräldrar än till sjuksköterska eller läkare samt att vad de andra föräldrarna säger kan ibland
betyda mer.
Bloomfield et al. (2004) liksom Samuelsson (2012) skriver att mammorna Kan känna sig
osäkra i sin nya roll, känna misslyckande och skuld, medan de uppfattar att alla andra klarar
sig fint. Föräldrarna i denna studie har gett uttryck för bättre självtillit och ökad lugn och
trygghet som följd av kontakt med andra föräldrar. De uppskattade särskilt just förståelsen de
fick av att även andra föräldrar kan uppleva spädbarnssituationen som tung. Att se att ens
egen situation är liknande andras, leder till att den upplevs som ”normal” och fungerar därmed
lugnande i sig (Samuelsson, 2012).
Spädbarnsföräldrar kan känna sig isolerade när de stannar hemma med sitt barn (Bloomfield
et al., 2004; Samuelsson, 2012), vilket även denna studie bekräftar. Spädbarnsgrupperna
uppfyller här en viktig funktion – både enligt litteraturen (Samuelsson, 2012) och denna
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studie - genom att bryta isoleringen och ge föräldrarna ett tillfälle att komma sig ut.
Medan de flesta intervjuade föräldrar i tätorten X menade att ”deras” spädbarnsgrupp bestod i
huvudsak av infödda föräldrar, var tillfället det motsatta i tätorten Y. De inflyttade
spädbarnsföräldrar kan hamna i än större isolation än andra, vilket bekräftas i Samuelssons
studie (2012), där de flesta intervjuade var inflyttade. Upplevelsen av förlorad närhet mellan
dessa föräldrar och deras egna föräldrar, släktingar och vänner och därmed förlust av socialt
stöd, aktualiserades vid barnets födelse (Samuelsson, 2012).
Stöd i grupp
Ett av kriterierna som måste uppfyllas för att en samling av människor ska kunna bilda en
grupp är att individer ska träffas regelbundet och systematiskt. Ett annat kriterium är känslan
av samhörighet (Maltén, 1992). Regelbundna träffar innebär inte någon konkret periodicitet
utan utgår ifrån att den aktuella periodiciteten ska ge möjlighet till att uppleva den röda tråden
från träff till träff och inga rekapitulationen ska behövas (Maltén, 1992). Maltén (1992) menar
också att det är viktigt att gruppen träffas på fastställda tider för att fullt ut kunna leda till
ökad kännedom om varandras personlighet och i slutändan ökad samhörighet. Kan det bildas
en grupp med det av landstinget rekommenderade upplägget med totalt fyra träffar: vid 2, 2½,
3 – 3½, 10 - 12 månader (Landstinget i Värmland, 2011)? Förutsättningarna är mer
gynnsamma i den aktuella kommunen där det erbjuds 16 träffar, resp. - som föräldrarna själva
säger ”träffar varannan vecka”, vilket enligt föräldrarna leder till kontinuitet och samhörighet
i gruppen, även om några själva inte kände sig vara en del av den.
Gruppstorlek
I intervjuerna kommer det fram att föräldrarna upplever en större samhörighet i en mindre
grupp liksom även i en mer homogen grupp. Detta stämmer bra överens med litteraturen.
Enligt Svedberg (2012) finns det i en liten grupp mer utrymme för alla att uttrycka sig, fråga
och diskutera. Det är lättare för deltagarna att lära känna varandra och därmed även förstå
varandra. I en större grupp är risken att några deltagare inte vågar tala och det kan vara
svårare att vara naturlig. I studien av Samuelsson (2012) uppskattade föräldrarna samtal de
hade med andra föräldrar som de träffade vid olika spädbarnsaktiviteter, men menade också
att samtalen varit relativt ytliga, på en allmän nivå med fokus på barnen. Studien behandlar
inte någon definierad grupp och därmed heller ingen konkret gruppstorlek, men utifrån det
Maltén (1992) och Svedberg (2012) skriver, borde förutsättningarna för djupare kontakt vara
mer gynnsamma i en mindre grupp. Samtidigt finns det fördelar med större grupper: några
uppskattar möjligheten att få vara mer anonyma och slippa den lilla gruppens intimitet. De
kan lättare välja att inte vara aktiva utan endast att få vara med (Svedberg, 2012).
Olika gruppstorlek passar olika syften. En liten grupp – med 3 till 4 personer – är idealisk för
deltagarna ska kunna lära känna varandra och interagera - socioemotionell trygghet. Fler
personer i gruppen minskar djupet i relationer mellan deltagarna, grupptrycket ökar, det kan
bildas subgrupper och isolering av några deltagare kan uppstå. Samtidigt ökar den samlade
erfarenheten, uppgift- och prestationsduglighet till att nå idealet vid en gruppstorlek på 8 till
10 personer (Maltén, 1992). Hur stor en spädbarnsgrupp ska vara beror alltså på vad som
anses vara det främsta syftet.
Gruppsammansättning
Föräldrarna i studien lyfte upp större samhörighet i separata grupper för förstagångs-,
respektive flerbarnsföräldrar. Enligt Wibeck (2010) är grupper där individerna har liknande
personliga karakteristika, liksom personlighet och attityder med mera, mer effektiva, eftersom
mindre tid och energi krävs för att upprätthålla gruppen som sådan. Å andra sidan förknippar
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Mlekov & Widell (2003) mångfalden med större kreativitet.
Är då idealet den lilla respektive homogena gruppen med utrymme för starkt samhörighet
eller den större respektive mer heterogena gruppen med mindre samhörighet men mer samlad
kunskap? Vid stark samhörighet i en grupp uppstår ett grupptryck. Beroende på hur individen
efterlever gruppens normer och förväntningar, kan hon belönas med känsla av acceptans och
trygghet. Människan har behov av grupptillhörighet och gemenskap. Men om hon inte kan
eller vill uppnå tillräcklig konformitet med gruppmedlemmarna, reagerar istället gruppen
negativt genom till exempel ironi eller utfrysning (Maltén, 1992). Om det då är samhörigheten
som värderas högst i spädbarnsgrupperna, vad kan göras med föräldrar som inte ”passar in” i
en majoritetsbildad homogen grupp?
Som nämnt tidigare, klarar inte spädbarnsgrupper att nå ut till flera grupper som är
missgynnade med tanke på sociodemografisk bakgrund, moderns eller barnets hälsa samt
socialt nätverk (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2006). När några föräldrar avstår från att
delta i vanliga spädbarnsgrupper, bör ansvariga dels överväga hur spädbarnsgrupperna kan
göras mer attraktiva för dem, dels på vilket annat sätt kan dessa föräldrar stödjas– i grupp eller
individuellt – samt att ge dem den hälsoinformation de annars går miste om.
Särskild/riktat stöd?
Abrahamsson, Bing & Löfström (2009) kom fram till att föräldrarna upplever att
verksamheten vid familjecentralen leder till utveckling av föräldraidentitet till ”en vanlig
förälder med ett normalt barn”, vilket är ett tecken på att målet med att stärka de flesta
föräldrarna uppnås. Samtidigt finns det föräldrar som inte kan se sig själva eller sina barn som
vanliga eller ”normala”. Det visar sig att generella program inte gynnar alla familjer, utan
främst de med få riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2008). Det är tydligt att det inte är möjligt att
Behandla människorna lika för att uppnå rättvisa. Särskilda riktade insatser kan passa bättre
för familjer som är svåra att nå med ordinarie verksamhet. En målsättning, en tydlig strategi,
särskilda insatser, bra samverkan/samarbete samt tillräckliga resurser, krävs för att nå dessa
familjer (Langemark, 2009). En brittisk studie av så kallade integrerade center, där familjer
med större behov av stöd integrerades i verksamheten, ifrågasätter dock kombinationen av
generella insatser med mer riktade insatser. Trots att fler pappor och familjer med olika
bakgrund faktiskt har deltagit, menar författarna att risken uppstår att verksamheten blir mer
stigmatiserade (Socialstyrelsen, 2008).
I Sverige har det konstaterats att de BVC-mottagningar som har satsat på att få med fäderna
har lyckats (Sarkadi red., 2009), liksom att familjer med behov av särskilda insatser deltar i
större grad i särskild riktad verksamhet än i de öppna aktiviteterna (Socialstyrelsen, 2008).
Resultatet av utvärderingen av familjecentralernas verksamhet i Västra Götaland
(Abrahamsson, Bing & Löfström, 2009) är bland annat en rekommendation om att tillvarata
och vidareutveckla familjecentralernas potential när det gäller barn och föräldrar med
utländsk bakgrund, så att dessa ska få kontakt med det svenska samhället samt lära sig
språket. Ett samarbete med integrationsverksamheter i kommunen kan vara till hjälp
(Langemark, 2009). Risken som återstår hänger ihop med preventionsparadoxen 2: att de mer
riktade insatserna tar tid och resurser från de generella, vilket kan minska möjligheter att
förebygga på bred front (Socialstyrelsen, 2008).
2 Folkhälsoeffekterna av en åtgärd blir större om man minskar riskerna i måttlig grad för en stor del av
populationen (masstrategi) jämfört med en kraftigare riskminskning för några få högriskindivider
(högriskstrategi). Orsaken är att högriskindivider står för en relativ liten del av den totala sjukligheten
(Andersson, 2006)
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Det är också viktigt att komma ihåg att en insats kan få olika resultat i enskilda grupper.
Organiserad gruppverksamhet passar inte heller alla föräldrar (Sarkadi red., 2009). Alla
grupper utgör på något vis ett hot mot individens självständighet (Maltén, 1992), varför
erbjudande om olika typer av föräldrastöd är att eftersträva.
Tillgång till mötesplats
Sarkadi red. (2009) skriver att den geografiska närheten är viktig för att spädbarnsgrupperna
ska uppfylla sin nätverksskapande funktion inom närområdet (Sarkadi red., 2009). I Nationell
strategi för ett utvecklat föräldrastöd (Regeringskansliet, 2009) är andra delmålet ”Ökat antal
hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar” där föräldrarna ska kunna utbyta
kunskap och erfarenhet samt umgås. Mötesplatserna ska skapa förutsättningar för att bygga
nätverk i familjernas närmiljö till exempel genom att ställa till förfogande lokaler som
föräldrarna naturligt kommer i kontakt med som bibliotek, öppna förskolan, förskolan eller
skola (utanför deras ordinära verksamhet). Målet kolliderar med krav om minskade kostnader
på både kommun- och landstingsnivå. När det gäller Landstinget i Värmland har
barnhälsovården fått i uppdrag att minska kostnaderna, trots att flera indikatorer på barnens
hälsa går åt fel håll samt att det finns stora olikheter inom länet (Landstinget i Värmland,
2010). Trots att barn och unga är en nationellt prioriterad grupp för folkhälsoarbete och enligt
barnkonventionen samt hälso- och sjukvårdslagen ska alla barn ha rätt till en likvärdig hälsooch sjukvård, bidrar alltså resurstilldelningen i länet till att barnhälsovården inte erbjuds på
lika villkor till alla barn.
Delaktighet och inflytande
Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet – det första nationella folkhälsomålet.
Delaktighet i samhället är en friskfaktor (Liljeberg, 2005). Demokratisk delaktighet avspeglar
sig i självupplevd hälsa samt upplevelse av trygghet i närsamhället (Statens folkhälsoinstitut,
2011).
Det tredje målet med spädbarnsgrupper är en ökad insikt om familjens förhållande gentemot
samhället så att föräldrarna ska kunna påverka och förändra förhållanden som angår dem
(Rikshandboken-BHV, 2012 b). Det här målet framstår kanske som det mest vaga och svåra
att uppfylla. Det finns inget konkret som kan förknippas med målet i Landstingets Manual för
barnhälsovården (Landstinget i Värmland). I undersökningen av Sarkadi red. (2009) ansåg
dock 7 % av BVC-sköterskorna att just det här målet är det viktigaste med föräldragrupper.
Föräldrarna i studien uttryckte ett större samhällsintresse utifrån deras nya föräldraroll
samtidigt som de upplevde begränsade möjligheter till att påverka samhället. Även Bing
(2003) anser att föräldrarnas möjligheter till att aktivt påverka är små. Familjen och
föräldraskapet har genomgått stora förändringar under senare årtionden. Trots det är dagens
föräldrageneration dåligt representerad i politiken utan det är fortfarande ”en
farfarsgeneration” som håller i makten.
Några föräldrar i studien tog upp att de i denna period i livet prioriterade att vara hemma med
barnen och familjen framför att engagera sig aktivt i samhällslivet. Enligt betänkandet SOU
2008:13 behöver föräldrarna få känna att när de tar sin föräldraroll på allvar är det inte bara
betydelsefullt för barnen utan också en viktig insats för hela samhället (SOU 2008:131).
Barnkonventionen fastställer att familjen har ansvar för barnets utveckling medan samhället
har ansvar att stötta familjen på bästa sätt (Bing, 2005). I delredovisningen av en pågående
projekt i Göteborgs kommun (Statens folkhälsoinstitut, 2012) konstateras att föräldrarna
önskar att få mer information om sina rättigheter och vilket stöd som finns tillgängligt.
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När det gäller delaktighet i samhället i ett större perspektiv, finns även detta som ett mål i
kommunens hälsoplan. Här kan läsas att ”delaktighet och inflytande i samhället är en av de
mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan” och den första av två delmål är ökad
medborgardialog. Samtidigt presenteras det i inledningen att människan inte direkt råder över
bestämningsfaktorer på samhällsnivå utan att ”de bestäms” genom politiska beslut (kommun
X, 2012). Detta kan ses i ljuset av att kommunen har en av landets lägsta valdeltagande
(Statistisk centralbyrå, 2010).
Spädbarnsgrupper framstår som en utmärkt arena för utveckling av inflytande och delaktighet
i samhället. Att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet och påverkan där de finns skulle vara
positivt för föräldrarnas och barnens hälsa liksom för demokrati i samhället. Liljeberg (2005)
konstaterar i sin litteraturstudie att när människor upplever kontroll över sin närmiljö ökar
tilltron till att kunna påverka i ett större system. Det är också viktigt att tänka på att
delaktighet i sig har betydelse för hälsan även om den inte alltid leder till inflytande (Statens
folkhälsoinstitut, 2011),
Information – andra tema?
Informationen som föräldrarna fick vid spädbarnsgruppen hade barnet i fokus. Till trots för att
det förefaller naturligt, menar bland andra Hwang & Wickberg (2001) att hela
familjesituationen borde stå i fokus. En del ämnen som inte direkt handlar om barn passar bra
att ta upp inom ramen för spädbarnsgrupper: föräldraledighet, alkohol (Hwang & Wickberg,
2001, Landstinget i Värmland, 2011), (den sexuella) lusten, pappans roll, arbetslöshet,
relationen till mor- och farföräldrar, rökning (Hwang & Wickberg, 2001). I studien av
Börjesson, Paperin & Lindell (2004) rapporterade hälften av de intervjuade
spädbarnsmammorna oro eller rädsla för problem utan direkt koppling till barnen, som till
exempel missbruk, sjukdom och ekonomi. Sarkadi red. (2009) lyfter fram betydelse av att
parrelationen ingår i föräldragruppernas innehåll. Arborelius (1993) konstaterar att patienter
förväntar sig att hälsopersonal ska diskutera levnadsvanor med dem, medan hälsopersonal
känner liten tilltro till egen förmåga att påverka människors levnadsvanor. De upplever också
en risk för att kunna stöta patienten ifrån sig. Utgångspunkten är troligen den etiska
autonomiprincipen som innebär en moralisk skyldighet att respektera allas rätt att fritt
bestämma över sig själva (Pellmer & Wramner, 2007).
Spädbarnsgruppernas värde för barnen
Något oväntat lyftes i intervjuerna fram spädbarnsgruppernas värde för barnen. Följande
litteraturgenomgång visade dock att denna betydelse har varit konstaterat även av andra, dock
i samband med öppna förskolan (Sarkadi red., 2009) resp. ”babyaktiviteter” (Samuelsson,
2012). En delvis förklaring på detta kan, som tidigare nämnt, vara att spädbarnsgrupperna
organiseras vid familjecentralen i samverkan med en specialpedagog. Även om detta inte är
fallet när det gäller spädbarnsgrupper i tätorten Y idag, så har det gällt tidigare och troligen
efterlämnat en värdefull rutin. Bing (2005) ser i sin studie likhet mellan öppna förskolans
verksamhet och barnhälsovårdens verksamhet i en familjecentral med utvecklad samverkan.
När den pedagogiska delen vid öppna förskolan implementeras in i barnhälsovårdens arbete,
når man fram till varje barn.
Spädbarnsgruppernas utsträckning över två terminer innebär dessutom att barnen blir
tillräckligt stora under tiden för att själva kunna ha glädje av aktiviteten. Föräldrarna i
Samuelssons studie (2012) uppmärksammade att barnens behov av social kontakt med andra
människor och social stimulans ökar ju äldre de blir. Föräldrarna i denna studie talade om
barnets möjligheter att träffa andra barn, såväl som värdet av sång och lek, som var tydligt
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uppskattat av barnen.
Ett par föräldrar i studien talade också om spädbarnsgruppen som ett tillfälle att fullt fokusera
på sina barn och utveckla samspelet. Detta kan vara än mer värdefullt i ljuset av studien av
Sarkadi red. (2009) där en intervjuad sjuksköterska menade att föräldrarna även fungerar som
förebilder för varandra, då de kunde se olika sätt att vara med sitt barn.
SLUTSATSER
Slutsatsen från studien är att spädbarnsgrupperna i den undersökta kommunen uppfyller
målen uppsatta av Barnhälsovården, utifrån de deltagande föräldrarnas perspektiv. De
intervjuade föräldrarna tillskriver spädbarnsverksamheten den samma betydelsen som
framkommer av tidigare forskning. Det specifika upplägget av spädbarnsverksamheten i
kommunen, med flera träffar samt samverkan mellan olika yrkesgrupper, är uppskattat av
föräldrarna, och framstår som att det i hög grad bidrar till uppfyllelse av målen.
Potential för utveckling av spädbarnsgrupperna i kommunen har konstaterats när det gäller
gruppernas storlek samt eventuellt sammansättning och information utöver den som direkt
handlar om barn. Tillgänglighet samt ökat fokus på delaktighet är andra utvecklingsområden,
att döma efter litteratur, inte unika för den studerade kommunen. De föräldrarna som enligt
Samuelsson (2012) inte deltog i ”babyaktiviteter” visade på att skälet inte är ointresse, utan
omständigheter som försvårade deras möjligheter eller minskade deras intresse till att delta.
Utvecklingspotential finns när det gäller att öka intresset för och tillgängligheten till
spädbarnsgrupper. Riktade spädbarnsgrupper framstår som ett viktigt komplement till de
generella grupperna. Olikheter i utbudet är oförenliga med strävan efter jämlikhet, då de
socioekonomiska förhållandena har störst inverkan på folkhälsa. Samordning mellan
närliggande kommuner kan lösa eventuella svårigheter när det gäller tillgängliga resurser samt
begränsat föräldraunderlag (Regeringskansliet, 2009). Spädbarnsgruppernas potential för att
kunna stödja och öka föräldrarnas delaktighet och inflytande i samhället behöver utvecklas i
verksamheterna samt belysas i framtida forskning.
Syftet med studien anses vara uppnått och frågeställningarna besvarade. Studien anses även
kunna bidra till framtagning av bärande element i föräldrastöd. För att undersöka verklig
effekt av spädbarnsgrupper behövs olika typer av studier. Framtida forskning kan inrikta sig
dels på longitudinella studier som skulle undersöka utveckling av bestämda indikatorer över
tid, dels kontrollstudier med möjlighet att jämföra olika typer av interventioner, respektive
intervention kontra icke-intervention. Kvantitativa undersökningar av indikatorer som till
exempel förekomst av depression bland spädbarnsföräldrar, deras självupplevda hälsa,
barnens anknytning samt valdeltagande bland föräldrar med småbarn eller skolbarn kan
tänkas vara ändamålsenliga.
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BILAGA 1: Exempel på analys
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BILAGA 2: Frågeguider 1(2)
1. Frågeguide (1. gruppintervju)

Frågeguide

− tacka
− berätta om syftet + vem som står bakom
− deltagandet räknas som samtycke, konfidentialitet

beskrivning av gruppen:
− hur stor är/var gruppen?
− 1./flerbarnsföräldrar/blandad?
− Infödda/inflyttade (känner varandra sedan tidigare eller ej (övervägande))
Del 1: Har spädbarnsgrupper gett föräldrarna ökad kunskap?

− Vad tycker ni om informationen ni fick vid träffarna?
Följdfrågor: - nyttig? På vilket sätt?
- Vem,tycker ni, var informationen anpassad till?
- Finns det något tema som fäste sig i minnet som extra bra/extra dåligt?
Del 2: Har spädbarnsgrupper skapat gemenskap/stärkt gruppen, stärkt det sociala nätverket?

−

På vilket sätt har de andra föräldrarna varit viktiga för er?

−
Målen med spädbarnsverksamheten: ”3. Ökad medvetenhet om och möjlighet till
påverkan av samhälleliga förhållanden. Föräldrautbildningen ska öka insikten om
familjens förhållande gentemot samhället, för att föräldrarna ska kunna påverka och
förändra förhållanden som angår dem.” - vad tänker ni kring detta?
Följdfråga: - Det tredje målet ser spädbarnsföräldrar som en grupp. Vad tycker ni skapar
gruppsamhörighet i en spädbarnsgrupp?
Del 3: Har föräldrarna samma syn på vad som är viktigt och värdefullt som personalen?

− Vad tycker ni om antalet träffar/hur ofta?

− Det finns spädbarnsgrupper för 1. resp. flerbarnsföräldrar och blandade
grupper. Vad tycker ni om det upplägget ni varit med om?
− Har spädbarnsgrupper påverkat erat förhållande till bvc-sköterska och i så fall
på vilket sätt?
− Hur upplevde ni hemterapeutens (i X: och specialpedagogens) närvaro vid
träffarna?
ev. följdfrågor:
- vet ni vad de kan hjälpa till med?
- har ni nån gång frågat dem om råd eller hjälp?
- Vem skulle ni frågat om dem inte var med i
spädbarnsgrupperna?
- (Grupper i Y) Vilken betydelse har det för dig att spädbarnsgrupper träffas i Y?
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Del 4: Sammanfattning och utveckling:

− Har spädbarnsgrupperna påverkat dig som förälder?

Andra idéer och tankar (eventuella följdfrågor: kring exempelvis tid för uppstart,
gruppstorlek och sammansättning, innehåll i träffarna, påverkan-delaktighet mm.
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BILAGA 2: Frågeguider
2. Frågeguide (alla intervjuer från och med 2.)

Frågeguide

− tacka
− berätta om syftet + vem som står bakom
− kvalitativ studie – innebär att jag önskar subjektiva svar. Gruppintervju för att
inspirera varandra och uppmuntra till prat – är inte ute efter något ”rätt svar” för hela
gruppen.
− deltagandet räknas som samtycke, konfidentialitet
− ber om att prata högt/tydligt

beskrivning av gruppen:
− hur stor är/var gruppen?
− 1./flerbarnsföräldrar/blandad?
− Infödda/inflyttade (känner varandra sedan tidigare eller ej (övervägande))
Del 1: Har spädbarnsgrupper gett föräldrarna ökad kunskap?

− Vad tycker ni om informationen ni fick vid träffarna?
Följdfrågor: - nyttig? På vilket sätt?
- Vem, tycker ni, var informationen anpassad till?
- Finns det något tema som ni kommer ihåg som extra bra/extra dåligt?
Del 2: Har spädbarnsgrupper skapat gemenskap/stärkt gruppen, stärkt det sociala nätverket?

−

Vilken betydelse har gruppens medlemmar haft för er?

−
Målen med spädbarnsverksamheten: ”3. Ökad medvetenhet om och möjlighet till
påverkan av samhälleliga förhållanden. Föräldrautbildningen ska öka insikten om familjens
förhållande gentemot samhället, för att föräldrarna ska kunna påverka och förändra
förhållanden som angår dem.” - vad tänker ni kring detta?
Del 3: Har föräldrarna samma syn på vad som är viktigt och värdefullt som personalen?

− Vad tycker ni om antalet träffar/hur ofta?

− Det finns spädbarnsgrupper för 1. resp. flerbarnsföräldrar och blandade grupper. Vad
tycker ni om det upplägget ni varit med om?
− Har spädbarnsgrupper påverkat förhållande till bvc-sköterska och i så fall på vilket
sätt?
− Hur upplevde ni hemterapeutens (i X: och specialpedagogens) närvaro vid träffarna?
ev. följdfråga
- Vet ni vad de kan hjälpa till med?
- (I grupper i Y) Vilken betydelse har det för dig att spädbarnsgrupper träffas i Y?
Del 4: Sammanfattning och utveckling:

− Har spädbarnsgrupperna påverkat dig som förälder?
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Har du några idéer och tankar kring hur verksamheten skulle kunna utvecklas/förbättras?
Eventuella följdfrågor: kring exempelvis tid för uppstart, gruppstorlek och sammansättning,
innehåll i träffarna, påverkan-delaktighet mm.
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BILAGA 3: Informationsbreven
− Brev vid rekrytering till gruppintervjuer
Till Dig som är förälder i kommun X – förfrågan om intervju
Jag vänder mig till Dig som har deltagit i barnavårdscentralens spädbarnsgrupper under 2011.
Kommunen har under många år organiserat och utvecklat gruppverksamhet för
spädbarnsföräldrar med målsättning att erbjuda bästa möjliga stöd under barnets första
levnadsår. Trots att föräldrastöd allmänt ses som hälsofrämjande, så vet man idag ganska lite
om vilka faktorer som faktiskt står för denna positiva effekt.
Som student inom folkhälsovetenskap ska jag i samband med mitt examensarbete undersöka
spädbarnsgruppernas starka och mindre starka sidor. Ett led i arbetet är att inhämta
föräldrarnas syn på spädbarnsverksamheten, dvs att få ta del av Era erfarenheter,
upplevelser och tankar. Resultaten av undersökningen kommer att fungera som ett stöd
i den framtida utvecklingen av verksamheten.
Frågorna kommer att ställas genom gruppintervju med flera föräldrar samtidigt och där ingen
av personalen som arbetar med spädbarnsgrupperna kommer att närvara. Intervjun kommer
att ta ca 30-45 minuter och ska spelas in om samtliga deltagare samtycker till detta. Skälet är
att inte störa intervjun med att skriva notat. Om Du har möjlighet att komma till intervju utan
barn så är detta att föredra men det går ju naturligtvis bra att även komma tillsammans med
barnen och då gärna med partner. Det viktigaste är dock att Du kommer. Du som har barnen i
barnomsorgen kan få barnpassning där under mötet. Tidpunkter för intervjutillfällen anges på
nästa sida. Jag kommer att ta kontakt med Dig inom några dagar för att få höra om du
kommer och i så fall vilket intervjutillfälle Du föredrar.
Personalen från spädbarnsverksamheten bistår med en lista över föräldrar som har blivit
erbjudna att delta i spädbarnsgrupper med start vår och höst 2011 fördelat på deltagande/ickedeltagande, tätort X/Y samt föräldrar med ev. behov av särskilt riktade spädbarnsgrupper.
Utöver detta har personalen ingen insyn i vilka föräldrar som i slutändan deltar eller vad de
säger. Endast jag som författare, liksom min handledare vid Blekinge tekniska högskola,
kommer att ha tillgång till denna information. Resultaten från undersökningen kommer endast
att redovisas som en sammanfattning av genomförda intervjuer på så vis att ingen information
kan härledas till någon konkret person.
Ditt deltagande är frivilligt och du kan även när som helst avbryta det utan att behöva ange
något skäl.
Önskar du mer information om undersökningen eller har några frågor, är du välkommen att ta
kontakt med mig.
Med vänliga hälsningar,
Zuzana Biacovská Olsson
0703 358 889
handledare, Blekinge tekniska högskola
zuzana@mailservice.se

Lena Kransberg
0455 385 443
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Familjecentralen i X:
tisdag 10. april kl 10:00 (främst spädbarnsgrupper - flerbarns, vår-höst 2011)
torsdag 26. april kl. 15:00 (främst spädbarnsgrupper - blandad, höst 2011-vår 2012)
måndag 30. april kl. 10:00 (främst spädbarnsgrupper - förstagångs, höst 2011-vår 2012)

Biblioteket i Y:
fredag 27. april kl. 10:00
tisdag 1. maj kl. 10:00
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BILAGA 3: Informationsbreven
− Brev vid rekrytering till individintervju
Till Dig som är förälder i kommun X – förfrågan om intervju
Jag vänder mig till Dig som har deltagit i barnavårdscentralens spädbarnsgrupper under 2011.
Kommunen har under många år organiserat och utvecklat gruppverksamhet för
spädbarnsföräldrar med målsättning att erbjuda bästa möjliga stöd under barnets första
levnadsår. Trots att föräldrastöd allmänt ses som hälsofrämjande, så vet man idag ganska lite
om vilka faktorer som faktiskt står för denna positiva effekt.
Som student inom folkhälsovetenskap ska jag i samband med mitt examensarbete undersöka
spädbarnsgruppernas starka och mindre starka sidor. Ett led i arbetet är att inhämta
föräldrarnas syn på spädbarnsverksamheten, dvs att få ta del av Era erfarenheter,
upplevelser och tankar. Resultaten av undersökningen kommer att fungera som ett stöd
i den framtida utvecklingen av verksamheten.
Frågorna kommer att ställas genom en intervju med mig där ingen av personalen som arbetar
med spädbarnsgrupperna kommer att närvara. Platsen kan avtalas efter Dina önskemål.
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och ska spelas in om Du samtycker till detta. Skälet är
att inte störa intervjun med att skriva notat.
Personalen från spädbarnsverksamheten bistår med en lista över föräldrar som har blivit
erbjudna att delta i spädbarnsgrupper med start vår och höst 2011 fördelat på deltagande/ickedeltagande, tätort X/Y samt föräldrar med ev. behov av särskilt riktade spädbarnsgrupper.
Utöver detta har personalen ingen insyn i vilka föräldrar som i slutändan deltar eller vad de
säger. Endast jag som författare, liksom min handledare vid Blekinge tekniska högskola,
kommer att ha tillgång till denna information. Resultaten från undersökningen kommer endast
att redovisas som en sammanfattning av genomförda intervjuer på så vis att ingen information
kan härledas till någon konkret person.
Ditt deltagande är frivilligt och du kan även när som helst avbryta det utan att behöva ange
något skäl.
Önskar du mer information om undersökningen eller har några frågor, är du välkommen att ta
kontakt med mig.
Med vänliga hälsningar,
Zuzana Biacovská Olsson
0703 358 889
handledare, Blekinge tekniska högskola
zuzana@mailservice.se

Lena Kransberg
0455 385 443
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BILAGA 4: Samtycke
Avlägsnat i samband med avidentifiering.
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