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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: syftet med mödrahälsovård är att erbjuda föräldrar som väntar barn frekventa 

undersökningar under graviditeten samt en förberedelse inför deras kommande föräldraroll. 

Mödrahälsovården erbjuder föräldrautbildning till föräldrarna. Fördelar med föräldrautbildningar 

grundar sig i att familjer skapar ett socialt nätverk, samhörighet och igenkännande med andra i 

samma situation. Syftet: att undersöka om blivande föräldrar skapade nätverk utifrån att de lärt 

känna varandra vid en föräldrautbildning under graviditeten. Metod: en deskriptiv enkätstudie 

utifrån kvantitativ och kvalitativ ansats. Enkäten bestod av 24 frågor, varav fyra bakgrundsfrågor, 

19 frågor om föräldrautbildning och sista delen i enkäten var ett öppet fält där föräldrar kunde 

kommentera med egna ord. Chitvåtest användes i analys av kvantitativa variabler. Den öppna frågan 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: majoriteten av föräldrarna ansåg att 

föräldragruppsträffarna var en inspirationskälla till att skapa nätverk med andra föräldrar. En del av 

föräldrarna ansåg att det geografiska avståndet inte hade en negativ inverkan på ett nätverk, medan 

andra ansåg att det hade en negativ inverkan. Vänner och BVC betydde mycket för föräldrar i deras 

nätverk. Drygt hälften av föräldrarna ansåg att det var viktigt/mycket viktigt att ha ett nätverk i sitt 

föräldraskap. De viktigaste anledningarna för föräldrarna var att delge varandra erfarenheter, utbyte 

av kunskap och socialt umgänge. Majoriteteten av föräldrarna ansåg att de kommer att ha ett 

fungerade nätverk med dessa föräldrar i framtiden. Slutsats: Föräldrautbildningarna ansågs vara 

meningsfulla och gav möjlighet för föräldrarna att skapa ett nätverk med andra föräldrar. 

Föräldrarna utbytte kunskap, erfarenhet, stöd och hade möjlighet till socialt umgänge.  
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ABSTRACT  

Background: the purpose of antenatal care is to offer parents who are expecting a child frequent 

examinations during pregnancy and preparation for their future role as parents. Maternal health 

services offer parent education to the parents. Advantages of parent training based on that families 

create a social network, belonging and identification with others in the same situation. Aim: was to 

investigate if prospective parents had created network on the basis that they got to know each other 

in a prenatal education during pregnancy. Method: a descriptive questionnaire study based on 

quantitative and qualitative approach. The questionnaire consisted of 24 questions, four background 

questions, 19 questions about parent education and final part of the questionnaire was an open field 

where parents have been able to comment with their own words. Chi two test was used in the 

analyze of quantitative variables. The open – ended question was analyzed with qualitative content 

analysis. Results: the majority of parents felt that parents' meetings were an inspiration to create a 

network with other parents. Some of the parents felt that the geographic distance did not have a 

negative impact on a network, while others felt that it had had a negative impact. Friends and BVC 

meant a lot for parents in their network. More than half of the parents felt that it was important/ very 

important to have a network in their parenting. The major reasons for the parents was to share 

experiences, exchange of knowledge and social interaction. The majority of parents felt that they 

will have a working network with these parents in the future. Conclusion: Prenatal education was 

considered to be meaningful and gave the opportunity for the parents to create a network with other 

parents. Parents exchanged knowledge, experience, support and had the opportunity to interact 

socially.  
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Inledning 

Riksdagen tog ett beslut år 1979 om att föräldrautbildning skulle införas i Sverige. Syftet med 

föräldrautbildning var att skapa förutsättningar för sociala nätverk, gemenskap och utbyte av 

kunskap och erfarenhet. I och med detta ville man förbättra det allmänna klimatet för barn och deras 

familjer och därmed få föräldrarna att ha ett gemensamt ansvar kring barnet. Arbetssätten kring 

föräldrautbildning var väldigt olika på mödrahälsovården runt om i Sverige och Socialstyrelsen 

menade att arbetssätten måste utvecklas och stärkas. Vidare upplevde familjer att deras nätverk 

blivit mindre i samband med en graviditet. Detta resulterade i att en del familjer kände sig ensamma 

och isolerade i sin föräldraroll, då utbytet av upplevelser inte fanns. Föräldrautbildning inom 

mödrahälsovården gav en möjlighet för familjer att söka stöd hos varandra och därigenom kunde en 

känsla av isolering brytas (Socialstyrelsen, 1984).  

 

BAKGRUND 

Föräldrautbildning- internationellt  

Den standardiserade mödrahälsovården startade i Storbritannien på 1930-talet. Grunden för 

mödrahälsovård var att erbjuda kvinnor som väntade barn frekventa undersökningar under 

graviditeten. Det ledde i sin tur till att man tidigt kunde se en minskning av mödradödlighet. 

Mödrahälsovården utvecklades över tid för att involvera så många delar som möjligt av 

familjeplanering och därmed växte en föräldrautbildning fram. Föräldrautbildning fanns inte enbart 

i Europa och Skandinavien, utan internationellt ville många länder införa en föräldrautbildning i 

sina riktlinjer i mödrahälsovården (WHO, 2003). I Gagnon & Sandall (2007) studie menade man att 

föräldrautbildningen i många länder var oklar, det vill säga vad som var nyttan och dess fördelar 

med utbildning. Utifrån ett internationellt perspektiv menade Världshälsoorganisationen att 

mödrahälsovården skulle byggas upp så att de blivande föräldrarna kunde få kunskap och 

information om tiden före, under och efter sin graviditet samt hur man förberedde sig för 

föräldrarollen (WHO, 2003). 

 

I en studie av Catling, Medley, Foureur, Ryan, Leap, Teate & Homer (2015) jämfördes effekterna 

och tillfredställselsen av gruppmödravård och den konventionella mödravården. Ingen signifikant 

skillnad hittades mellan de kvinnor som deltog i gruppmödravård och dem som deltog i den 

standardiserade mödravården för det primära utfallet av tidig födsel. Dock var tillfredställelsen av 

vård hög i gruppmödravården, nästan fem gånger större än i den standardiserade mödravården. En 

stor skillnad var att kvinnor i gruppmödravården hade en möjlighet att utbyta erfarenheter med 

varandra till skillnad från den konventionella mödravården. 
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I Kigali, Rwanda försökte sjukvårdspersonal hitta lösningar med att få blivande föräldrar att komma 

på besök till mödrahälsovården. Problemet med icke frekventa besök i Kigali, var den 

ostrukturerade kulturen kring mödrahälsovården. Sjukvårdspersonal i denna studie uppgav att 

gravida kvinnor kom till mödrahälsovården för ett första besök i åttonde- nionde månaden då det 

var dags för förlossning eller för andra komplikationer som den gravida kvinnan drabbades av. De 

kvinnor som uppsökte mödrahälsovården kom ofta för ett spontant eller icke inbokat besök. 

Sjukvårdspersonalen upplevde att det var bristande kunskap hos de kvinnor som väntade barn. De 

hade lite kunskap om hur de skulle förbereda sig inför familjelivet samt varför det var viktigt att 

komma till de kliniska undersökningarna under graviditeten. Vidare i studien uttryckte 

sjukvårdspersonalen en önskan att utarbeta en föräldrautbildning som de trodde skulle motivera de 

gravida kvinnorna och deras partner att uppsöka mödrahälsovården mer frekvent (Hagey, Rulisa & 

Pérez – Escamilla, 2014).   

 

Blivande fäder i Istanbul deltog i föräldrautbildning och uttryckte andra värderingar kring 

föräldraskap än vad tidigare generation gjorde. De blivande fäderna ansåg att den ideala fadern 

borde ha en varm och nära relation till sitt barn och vara delaktig i barnets uppfostran. I denna 

studie jämfördes två fokusgrupper, den ena med standardmödrahälsovård och den andra med 

inkluderande föräldrautbildning. Det var en stark efterfrågan i fokusgruppen med 

standardmödrahälsovård om mer information och förberedelse inför sin blivande roll som förälder 

(Turan, Nalbant, Bulut & Sahip 2001). I Turan et al. (2001) och Andersson, Christensson & 

Hildingsson, (2012) studier ville föräldrarna ha mer information och rådgivning om graviditet, 

förlossning samt postpartum perioden, vilket de ansåg underlättade föräldraskapet. Vidare i Teate, 

Leap, Schindler Rising & Homer (2009) studie valde kvinnor att delta i föräldrautbildningen för att 

skapa vänskap och bygga stödnätverk. Kvinnorna ansåg att det fanns en möjlighet att skapa 

stödjande relationer genom att dela kunskap, erfarenheter och idéer med andra kvinnor samt att 

barnmorskan hade en roll som underlättade detta i gruppen. Relationen med andra föräldrar och 

barnmorskan ansågs vara viktig då det gav kvinnorna tid och möjlighet att utveckla ett stödnätverk.  

 

I en annan studie av Svensson, Barclay och Cooke (2006) fastställdes behov och kunskap till vad 

föräldrar behövde under graviditeten och som nyblivna föräldrar under de första veckorna i 

föräldraskapet. Studien redovisade olika delresultat som bland annat handlade om att ha mål med 

graviditeten, såsom ta en risk med ekonomin och arbetet genom att skaffa barn, och att befinna sig i 

ett emotionellt tillstånd. En viktig del som kvinnorna och deras partners beskrev var att de ansåg att 

föräldrautbildningen var ett tillfälle att möta andra i samma situation. Där kunde ett utbyte av 
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samförstånd ske och ett tillfälle att få tydlig information av en barnmorska om saker de läst och hört 

talas om. Däremot blev föräldrautbildningarna kritiserade då de blivande föräldrarna saknade mer 

information om föräldraskapet och ansåg att det var för mycket fokus på själva 

förlossningsprocessen.   

 

Föräldrautbildning- nationellt  

Föräldrar i Sverige hade sällan hört talas om föräldrautbildning innan de själva var blivande 

föräldrar och inskrivna på mödrahälsovården (Andersson et al. 2012). I Norling–Gustafsson, 

Skaghammar & Adolfsson (2011); Tighe, (2010) studier presenterades att föräldrautbildning lönade 

sig som en god förberedande introduktion då utbytet bestod av kunskap och erfarenhet i deras 

kommande roll som förälder. Föräldrar som deltog i föräldragruppsträffar ansåg att det var 

fördelaktigt att ha samma barnmorska under alla träffar då det ledde till att de kände sig mer säkra 

och trygga (Andersson et al. 2012). Barnmorskans viktiga roll i föräldrautbildning var att kunna 

möta familjer med olika bakgrunder och erfarenheter, ha en god kommunikationsförmåga, vara 

empatisk och medkännande. Det ansågs även vara viktigt att barnmorskan var skicklig för att nå 

dessa blivande föräldrar och bilda ett eventuellt nätverk mellan dem (Borelli, 2014; Browne, O´ 

Brien, Taylor, Bowman & Davis, 2014). Föräldrarnas erfarenhet och förväntningar bekräftades när 

de fick relevant information av en kompetent och professionell barnmorska (Norling–Gustafsson et 

al. 2011). I Tighe (2010) studie anfördes att barnmorskan borde gå fortlöpande utbildningar om 

föräldragruppträffar för att kunna möta föräldrarnas behov. Socialstyrelsen gav riktlinjer om att 

föräldrautbildningarna borde genomsyras utifrån ett genusperspektiv (Socialstyrelsen, 1984).  

 

Föräldrautbildningen var uppbyggda på olika sätt beroende på vilken mödrahälsovård föräldrarna 

anslöt sig till. Generellt bestod utbildningarna av mindre grupper. Fördelar med föräldrautbildningar 

i mindre grupper, grundade sig i att familjer skapade ett socialt nätverk, samhörighet och 

igenkännande med andra i samma situation (Socialstyrelsen 1984; Sercekus & Mete, 2010). Dock 

ansåg vissa föräldrar att en individuell föräldrautbildning med sin barnmorska hade uppskattats, där 

man kunde ta upp ämnen som vissa föräldrar inte ville ta upp i grupp samt att inte behöva lyssna på 

andra föräldrars negativa erfarenheter (Sercekus & Mete, 2010). Hur föräldrautbildningar i grupper 

upplevdes var individuellt. Vissa föräldrar fann dessa grupper som en givande stimulans, medan 

andra föräldrar provade att gå någon enstaka gång på utbildningen. Anledningarna till dessa 

ställningstaganden skiljdes åt och kunde bero på kultur, bakgrund och tidigare erfarenhet. Det 

tycktes även ligga i den socioekonomiska och kulturella bakgrunden (Fabian, Rådestad & 

Waldenström (2005). 
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Föräldrautbildning fortsätter även när barnet är fött. I Abrahamsson & Bing (2011) studie 

redovisades att då barnet föddes var föräldrarnas behov av stöd och samförstånd med andra 

föräldrar stort. Öppna förskolan visade sig vara en effektiv plats för föräldrar att kunna skapa 

nätverk med andra föräldrar. Nyblivna föräldrar uttryckte att de lärde sig nya saker av varandra, av 

deras egna och andras barn. De upptäckte nya sidor hos sig själva och fick därmed stöd att lära sig 

hantera situationer som uppstod. De berättade även att de fick många nya vänner och att denna 

vänskap kunde bli bestående. Vänskapen startade dels på mödrahälsovården där de träffade andra 

som väntade barn och sedan vidare på öppna förskolan (Abrahamsson & Bing, 2011).  

 

Vidare i en annan studie av Mathiesen, Frost, Dent & Feldkamp (2012) redovisades det att föräldrar 

till barn som föddes med defekter hade ett stort utbyte av internet. Via internet skapade föräldrar 

nätverk med andra föräldrar i samma situation och hittade stödgrupper. Genom social media 

utbyttes kunskap och information samt att föräldrarna uttryckte att det alltid fanns stöd på internet 

bland andra föräldrar om inte mödravården eller barnavårdscentralen fanns till hands. 

 

TEORETISK REFERENSRAM    

I denna studie används Kari Martinsens omsorgsteori. Teorin presenteras att gemensamma punkter 

och liknande erfarenheter kan bidra till en stark sammanhållning mellan olika parter. 

Uppsatsförfattarna i denna studie beskriver hur föräldrautbildningen är en initierad länk till att 

nätverk skapas och vad det har för betydelse. Denna teori är därför relevant för studiens syfte. 

Teorin är en tolkningsmodell för resultatet i studien. Teorin valdes efter att resultatet hade 

utformats.  

 

Martinsens menar att omsorg är en relation mellan människor som bygger på gemenskap, lojalitet 

och ömsesidighet. Fokus ligger inte på individen utan på relationen mellan människor. Martinsens 

teori betraktas som filosofisk (fenomenologisk). Martinsens menar att omsorg är en förutsättning 

för allt mänskligt liv. Den grundläggande innebörden i omsorg är en viktig aspekt i människans 

tillvaro där människor är beroende av varandra. Människan klarar inte av att leva avskild från andra. 

För att människan ska kunna förstå en annan människa behövs det något som kan binda dem 

samman, exempelvis någon form av gemenskap eller ett behov. När människor har gemensamma 

upplevelser eller liknande erfarenheter växer det fram en ömsesidig insikt som stärker deras 

sammanhållning och gemenskap (Kirkevold, 2008).  
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PROBLEMFORMULERING   

Mödrahälsovården erbjuder föräldrautbildning till alla blivande föräldrar under graviditeten, där 

finns möjligheter att samtala om tankar och känslor inför föräldraskapet och förlossning. 

Föräldrautbildning sker i gruppform med möjligheter att skapa nätverk med andra föräldrar som 

också ska ha barn, dessa grupper leds av en barnmorska inom mödrahälsovården. 

Få studier finns kring barnmorskans roll att initiera nätverk genom föräldrautbildning och föräldrars 

intresse av att skapa nätverk. Därför är det viktigt att undersöka om dessa nätverk hade en 

betydande roll för föräldrar för att kunna samtala, stödja och dela information och kunskap med 

varandra, både på kort och lång sikt. 

 

SYFTE  

Syftet var att undersöka om blivande föräldrar hade skapat nätverk utifrån att de lärt känna varandra 

vid en föräldrautbildning under graviditeten.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

1. Var föräldragruppsträffarna en inspirationskälla till att nätverk skapades med andra 

föräldrar? 

2. Hade det geografiska avståndet haft positiv eller negativ betydelse för föräldrarna anseende 

nätverksskapande? 

3. Var det föräldrarna själva eller barnmorskan som initierade till att ett nätverk skapades? 

4. Fanns det andra nätverksplatser där föräldrarna hade möjlighet till att skapa ett nätverk än 

utifrån den på föräldrautbildningen? 

5. Var föräldrautbildningen en viktig del för föräldrarna vid ett utbyte av föräldraskapet, i 

sådana fall på vilket sätt?  

6. Kunde föräldrarna upprätthålla en fortsatt kontakt och vad hade det för betydelse för de? 

 

METOD  

Design  

Ett deskriptivt frågeformulär utifrån både kvantitativ och kvalitativ ansats, med flervalsfrågor och 

en öppen fråga användes. En kvantitativ analysmetod (Pallant, 2013) användes vid flervalsfrågorna 

och kvalitativ innehållsanalys (Hällgren Graneheim & Lundman, 2015) till den öppna frågan. 

Anledningen till att två ansatser användes i denna studie var att det eventuellt kunde ge en större 

svarsfrekvens vilket förhoppningsvis kunde bidra till bredare resultat.    
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Urval  

Urvalet för studien inkluderade mödrar från barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala som varit 

inskrivna och deltagit i föräldrautbildning. Totalt var det 40 föräldragruppsträffar med sex till tio 

personer i varje grupp, 347 personer sammanlagt. Inklusionskriterier: mödrar som hade varit 

gravida och fött barn, varit inskrivna på barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala under år 2014, 

först- och omföderskor samt behärskade det svenska språket.  

 

Bortfall  

Externt bortfall motsvarade när respondenterna antingen inte ville fylla i frågeformuläret, saknade 

tid att göra det eller att de var frånvarande då frågeformuläret skickades ut. Internt bortfall 

innefattades av när respondenterna enbart svarade på en del av frågorna (Körner & Wahlgren, 

2002). 

 

Datainsamlingsmetod  

Datamaterialet grundades på frågeformulär med föräldrar som hade deltagit i en föräldrautbildning 

som barnmorskemottagningen Hjärtat erbjöd. Frågeformuläret utformades utifrån syftet och 

frågeställningarna. Utskick till föräldrarna skedde under sommaren 2015 och insamlingen 

förväntades vara slutförd vid höstterminens start. Frågeformuläret innehöll 24 frågor, varav fyra 

bakgrundsfrågor, 19 frågor om föräldragruppsträffarna och sista delen i frågeformuläret var ett 

öppet fält där föräldrarna kunde kommentera med egna ord (se bilaga 3). Frågornas huvudsakliga 

innehåll handlade om och hur föräldrautbildningen var en initierande länk till att nätverk skapades 

med andra föräldrar och på vilket sätt det hade gått till. En del frågor besvarades med ”ja”, ”delvis” 

eller ”nej” och andra frågor hade flera svarsalternativ.  

 

Tillvägagångssätt  

Barnmorskemottagningen Hjärtat bistod med adresser till mödrar som hade varit inskriva på 

mottagningen. Ett missivbrev (se bilaga 2) och ett frågeformulär (se bilaga 3) skickades till modern 

den 3 augusti 2015. Kodning av frågeformulären utfördes inte innan utskick då det var bristande 

kunskap om att detta. Svarsformulären skickades till Uppsala universitet för vidare 

analysbearbetning. Svarsformulären kodades med siffror när data analyserades för att behålla det 

konfidentiellt. I missivbrevet angavs en svarstid senast 10 september 2015, detta för att det skulle 

finnas tid för att analysera och bearbeta materialet. Efter fem veckor hade 168 svarsformulär 

inkommit till Uppsala universitet. I januari 2016 skickades det ut en påminnelse till mödrarna via 

sms då det inte fanns tid för vanlig postgång. Det skickades ut totalt 262 sms. De mödrar som valde 
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att svara på sms fick frågeformuläret och missivbrevet utskickad via nätet. Anledningen till att det 

inte skickades ut sms till alla 347 mödrar var att vissa telefonnummer var dolda. Fem mödrar valde 

att svara och totalt svarade 173 mödrar på frågeformuläret. Det resulterade i att 257 mödrar valde 

att inte svara på frågeformuläret efter sms påminnelse. En pilotstudie utfördes innan 

frågeformulären skickades ut till mödrarna för att kontrollera om upplägget av studien var 

fungerande. Två mödrar som tidigare varit inskrivna på barnmorskemottagningen Hjärtat deltog i 

denna pilotstudie. Utifrån dessa svar omformulerades två frågor för att få frågorna mer förstådda. 

 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades i en databas med SPSS version 20.0 

(Pallant, 2013). Den kvantitativa analysen redovisades med deskriptiv statistik och där användes 

frekvens tabeller. Därefter har resultatet beskrivits i fortlöpande text. Chitvåtest användes för att 

jämföra bakgrundsfrågor med de centrala frågorna i enkäten. P – värdet som användes för att se om 

det fanns skillnader sattes till <0.05. Respondenternas ålder delades in i två åldersgrupper, 22-31 år 

och 32-43 år och medelvärdet var 31 år. 

 

Kvalitativ innehållsanalys innebär en process där man går fram och tillbaka i sitt material. Under 

analysens gång är det viktigt att gå tillbaka till ursprungstexten för att inte förlora något viktigt. 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) bör uppsatsförfattarna läsa materialet ett flertal gånger för att 

kunna bilda en helhet och få en känsla om vad texten handlar om. Efter detta identifieras 

meningsbärande enheter. Syftet med dessa är att ta ut delar av materialet som har en betydelse för 

studiens syfte. Därefter kondenserades meningsbärande enheter där texten förkortas utan att det 

centrala innehållet förlorades. De kondenserande meningsenheterna fick etiketter med en kodning. 

Koderna indelas därefter i underkategorier. Underkategorierna gav sedan ett underlag för 

kategorierna. De kategorier som utkristalliserades presenteras i resultatet med tillhörande text och 

citat.   

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Hänsyn togs till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Det innebär att 

respondenternas deltagande var frivilligt. Respondenterna i denna studie informerades om 

möjligheten att när som helst kunna avbryta deltagandet utan att ange orsak. Deras svar behandlades 

konfidentiellt. Det innebär att endast uppsatsförfattarna hade tillgång till materialet. Föräldrar som 

deltog i denna studie fick information om studiens syfte och en kort information om vilka 

uppsatsförfattarna var. De hade även fått information om att resultaten av frågeformulären enbart 
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användes i denna studie och presenterades på gruppnivå. Genom missivbrevet (bilaga 2) fick 

respondenterna information om studiens förutsättningar. Föräldrarna fick möjlighet att ställa frågor 

angående studien genom telefon eller mejlkontakt. I frågeformuläret och missivbrevet användes 

”partner” istället för ”pappa” för att ingen skulle känna sig diskriminerad. Ett godkännande av 

verksamhetschefen på barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala bekräftades.  

 

Tabell 1. Flödesschema av analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Otrolig vilket utbyte 

det har varit! Allt 

om upplevelser, rätt 

och fel, känslor, 

psykisk hälsa, 

barnen leker med 

varandra  

 Otroligt utbyte, 

upplevelser, rätt 

och fel, känslor, 

psykisk hälsa och 

barnen leker 

Ett samförstånd 

mellan föräldrar 

och barn 

Utbyten och 

samförstånd 

hade betydelse 

för föräldrar  

Socialt 

utbyte gav 

samhörighet 

och hade 

betydelse 

för föräldrar  
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RESULTAT   

KVANTITATIV ANALYS 

I tabell 2 presenterades bakgrundsfrågor om respondenterna. Angående respondenternas yrken var 

det 22 olika yrkeskategorier som omfattades. De tre mest frekventa yrkeskategorierna presenteras. 

Majoriteten av respondenterna arbetade inom hälso-och sjukvård (24, 3 %), därefter inom läraryrket 

(17,9%) och en mindre andel av respondenterna arbetade inom administration (9,8 %). 

 

Tabell 2. Socio demografi av bakgrundsfrågor   

Ålder Antal (n=%) 

22-31 år 106 (61,3) 

32-43 år 67 (38,7) 

  

Civilstånd  

Gift/sammanboende med partner 165 (95,4) 

Ensamstående 8 (4,6) 

  

I vilket land är du född?  

Sverige 147 (85,0) 

Utomlands  26 (15,0) 

  

Hur många barn har du?  

1 160 (92,5) 

2 11 (6,3) 

3-4  2 (1,2) 

 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna (42,8 %) hade deltagit i föräldragruppsträffarna 

tillsammans med sin partner vid merparten av träffarna, därefter hade 39,3 % av respondenterna 

deltagit tillsammans med sin partner vid alla sju föräldragruppsträffarna. En lägre andel (11,0%) 

hade deltagit ensam vid alla sju föräldragruppträffar och 6,9 % hade deltagit ensam vid merparten 

av föräldragruppsträffarna.  

 

Majoriteten av respondenterna (65,1%) mellan 22-31 år ansåg att föräldragruppsträffar var en 

inspirationskälla till att skapa nätverk med andra föräldrar, se tabell 3. Drygt hälften (50 %) av 

respondenterna i de olika åldersgrupperna ansåg att föräldragruppsträffarna hade en delvis betydelse 

i att skapa nätverk med andra föräldrar. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. 
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Tabell 3. Beskriver ifall föräldrarna ansåg att föräldragruppsträffarna var en inspirationskälla till att 

skapa nätverk.    
 Ja (n=%) Nej (n=%) Delvis (n=%) Totalt 

(n=%) 

p-värde 

22-31 år 54 (65,1) 40 (60,6) 11 (50,0) 105  

32-43 år 29 (34,9) 26 (39,4) 11 (50,0) 66  

Bortfall     2 (1,2)  

     0,429 

 

Nästkommande fråga var en följdfråga och handlade om respondenterna ansåg att 

föräldragruppsträffarna var en inspirationskälla och hade då det geografiska avståndet haft en 

negativ inverkan på ett nätverk mellan föräldrarna. Majoriteten av föräldrarna angav att det 

geografiska avståndet inte hade en negativ inverkan. Därefter ansåg en del av respondenterna att 

avståndet hade haft en delvis påverkan. En lägre andel ansåg att avståndet hade en negativ inverkan.  

 

Ungefär en tredjedel av respondenterna (32,4 %) svarade att det var flera mammor som hade tagit 

initiativet till att initiera ett nätverk mellan föräldrarna, se tabell 4. En del (29,5 %) av 

respondenterna ansåg att barnmorskan initierade till att ett nätverk skapades. En låg andel av 

respondenterna svarade att pappor/partners tillsammans var de som initierade till att ett nätverk 

skapades.  

  

Tabell 4. Beskriver vem eller vilka som initierade till att ett nätverk skapades mellan föräldrarna.  

 Svarat (n=%) Inte svarat (n=%) Totalt (n=%) 

Enstaka mamma 32 (18,5) 125 (72,3)  

Enstaka pappa/partner  7 (4,0) 150 (86,8)  

Flera mammor tillsammans  56 (32,4) 101 (58,4)  

Flera pappor/partners tillsammans 3 (1,8) 154 (89,0)  

Enstaka mamma och pappa/partner  22 (12,8) 135 (78,0)   

Flera mammor och pappor/partners 

tillsammans  

24 (13,9) 133 (76,9)  

Barnmorska/or som höll i 

föräldragruppen 

51 (29,5) 106 (61,3)   

Bortfall    16 (9,2) 

 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna (57,2 %) svarade att de hade ett fungerande 

nätverk genom planerade träffar, se tabell 5. Drygt hälften (54,9 %) av respondenterna svarade att 

nätverk med andra föräldrar var via sociala medier.   
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Tabell 5. Redovisar på vilket sätt föräldrarna hade ett fungerade nätverk med varandra.  

 Svarat (n=%) Inte svarat (n=%) Totalt (n=%) 

Spontant ute på stan 12 (6,9) 131 (75,7)  

Planerad träff 99 (57,2) 44 (25,4)  

Via sociala medier 95 (54,9) 48 (27,7)  

Annat 13 (7,5) 130 (75,1)  

Bortfall    30 (17,3) 

 

Vidare i resultatet framkom att majoriteten av mammorna hade kontinuerlig kontakt med en annan 

mamma eller pappa/partner från föräldrautbildningen (46,2 %). En del mammor svarade att de inte 

hade någon kontakt alls (28,9%). En lägre andel angav att de hade kontakt enstaka gånger i 

början/flera gånger i början (24,3%). Bortfallet var 0,6 %. Majoriteten av pappor/partner i studien 

hade ingen kontakt alls med några andra föräldrar från föräldrautbildningen (58,4 %). Men än en 

femtedel av pappor/partners hade kontinuerlig kontakt med andra föräldrar (22,0 %) medan en lägre 

andel hade kontakt enstaka gång i början/flera gånger i början (16,1%). Bortfallet var 3,5 %. 

Angående frågan om föräldrarna som familj hade kontakt med någon annan familj från 

föräldragruppen svarade majoriteten att de inte hade någon kontakt alls (54,3 %). En andel svarade 

att de hade kontinuerlig kontakt (28,3 %) och en lägre andel svarade att de hade kontakt endast 

enstaka gånger i början/flera gånger i början (16,8 %). Bortfallet var 0,6 %.  

 

Resultatet visade att föräldrarna skapade nätverk på andra sätt än den föräldrautbildning som 

barnmorskemottagningen Hjärtat erbjöd, se tabell 6. En stor andel av respondenterna svarade att de 

hade ett nätverk med vänner (46,2 %) och även via BVC (39,9%). En låg andel svarade att de hade 

ett nätverk via förskolan (2,3 %).  

 

Tabell 6. Redovisar på vilka andra sätt föräldrarna har eller hade skapat nätverk utöver den 

föräldrautbildning som erbjöds av barnmorskemottagningen Hjärtat.  
 Svarat (n=%) Inte svarat (n=%) Totalt (n=%) 

Familj 41 (23,7) 121 (69,9)  

Vänner 80 (46,2) 82 (47,4)  

Förskola (tidigare barn) 4 (2,3) 158 (91,3)  

BVC 69 (39,9) 93 (53,8)  

Annat   33 (19,1) 129 (74,5)  

Nej, vi har inte skapat något annat 

nätverk 

29 (16,8) 133 (76,8)  

Bortfall   11 (6,4) 
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Drygt hälften av respondenterna (52,2%) mellan 32-43 år ansåg att det var viktigt/mycket viktigt att 

ha ett nätverk i sitt föräldraskap, se tabell 7. Majoriteten av respondenterna (64,8%) mellan 22-31 år 

ansåg att det var mindre viktigt/inte viktigt alls att ha ett nätverk i sitt föräldraskap. Det fanns en 

skillnad mellan dessa åldersgrupper (p 0,028).  

 

Tabell 7. Beskriver hur viktigt det var med nätverk för föräldrarna i deras föräldraskap.  

 Mycket 

viktigt/viktigt 

(n=%) 

Mindre viktigt/inte 

viktigt alls (n=%) 

Totalt 

(n=%) 

p-värde 

22-31 år  37 (35,2) 68 (64,8) 105  

32-43 år  35 (52,2) 32 (47,8) 67  

Bortfall    1 (0,6)  

    0,028 

 

Till följd av tabell 7 handlade nästkommande fråga om de olika anledningarna som var viktiga med 

ett nätverk i ett föräldraskap. Majoriteten svarade att den viktigaste anledningen var att delge 

varandra erfarenheter, därefter att det var trevligt att träffa varandra. Ytterligare respondenter ansåg 

att anledningen var att ha gemensamma frågor/funderingar i föräldraskapet, ge kunskap till varandra  

och att det gav trygghet i föräldraskapet.  

 

Majoriteteten av föräldrarna från Hjärtat hade ett fungerande nätverk i första hand med mammor 

som fått sitt första barn (62,4%), se tabell 8. Knappt en tredjedel av föräldrarna hade ett fungerande 

nätverk med pappor/partners som fått sitt första barn (30,7 %).  

 

Tabell 8. Beskriver vem eller vilka föräldrarna hade ett fungerande nätverk med genom 

föräldragruppsträffarna på barnmorskemottagningen Hjärtat.  

 Svarat (n=%) Inte svarat 

(n=%) 

Totalt (n=%) 

Mammor som fått sitt första barn 108 (62,4) 2 (1,2)  

Mammor som fått flera barn 13 (7,5) 97 (56,1)  

Pappor/partners som fått sitt första barn 53 (30,7) 57 (32,9)  

Pappor/partners som fått flera barn  1 (0,6) 109 (63,0)  

Bortfall    63 (36,4) 
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Frågorna 13-17 i frågeformuläret handlade om ett nätverk och dess utbyte av kunskap och 

erfarenheter för förstagångsföräldrar och för föräldrar som tidigare fått barn.  

Av förstagångsföräldrarna svarade majoriteten av mammorna ja, en låg andel svarade nej och ens 

större andel ansåg att det delvis var ett utbyte. En del föräldrar som hade fortsatt kontakt med 

pappor eller partners och som fått sitt första barn ansåg att det var ett utbyte av kunskap och 

erfarenheter. Majoriteten ansåg att det var ett utbyte och en lägre andel ansåg att det inte gav dem 

något i utbyte. På frågan om ett nätverk från föräldrautbildningen handlade om ett utbyte av 

kunskap och erfarenhet för föräldrar som har fått flera barn, svarade 27,3 % av mammorna och  

9,5 % av papporna/partnern ja till. De som svarade delvis på denna fråga uppgick till 18,2% av 

mammorna och 9,5 % av papporna/ partners. De som svarade nej på denna fråga bestod av mammor 

med 54,5 % och papporna/partners 81,0 %.  

 

Respondenterna i åldrarna 22-31 år (67,0%) och 32-43 år (65,5%) ansåg att de kommer att ha ett 

fungerade nätverk med andra föräldrar i framtiden, se tabell 9. Det fanns ingen skillnad mellan 

åldersgrupperna.  

 

  Tabell 9. Redovisar om föräldrarna ansåg att de kommer att ha ett fungerande nätverk med de 

andra föräldrarna i framtiden.    
 Ja (n=%) Nej (n=%) Delvis (n=%) Totalt 

(n=%) 

p-värde 

22-31 år 59 (67,0) 8 (9,1) 21 (23,9) 88  

32-43 år 38 (65,5) 2 (3,4) 18 (31,0) 58  

Bortfall     27 (15,6)  

     0,315 

 

Respondenterna svarade på frågan om ett nätverk skulle bestå i framtiden och vilken betydelse detta 

skulle ha, se tabell 10. Majoriteten ansåg nätverkets betydelse främst utifrån fortsatt kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte över tid (67,7%) och att barnen fick tillgång till samma lekkamrater över tid  

(64,7 %). 
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Tabell 10. Beskriver de olika anledningarna med nätverk som kommer att bestå i framtiden och 

vilken betydelse det kommer att ha för föräldrarna.     

 Svarat (n=%) Inte 

svarat(n=%) 

Totalt (n=%) 

Fortsatt kunskaps- erfarenhetsutbyte 

över tid 

117 (67,7) 35 (20,2)  

En kontinuerlig trygghet i 

föräldraskapet över tid 

59 (34,1) 93 (53,8)  

Barnet/en får tillgång till samma 

lekkamrater över tid 

112 (64,7) 40 (23,1)  

Barnet/en får en känsla av trygghet 

genom varandra över tid 

56 (32,4) 96 (55,6)  

Hela familjen får en positiv gemenskap 

med varandra över tid  

101 (58,4) 51 (29,5)   

Inget av ovanstående  9 (5,2) 143 (82,7)  

Bortfall   21 (12,1) 

 

 

KVALITATIV ANALYS  

Sex kategorier identifierades i den kvalitativa analysen. Dessa kategorier var ”olika 

personegenskaper, livssituationer och intressen hos föräldrarna hindrade att nätverk skapades”, 

”geografiskt avstånd hade oftast en negativ inverkan för föräldrarnas nätverksskapande”, ”olika 

nätverksplatser hade betydelse för föräldrar”, ”sociala medier var viktigt för föräldrar i deras 

nätverk” socialt utbyte gav samhörighet och hade betydelse för föräldrar”, ”återträffar var viktiga 

för föräldrarna”. Det framkom en till tre underkategorier till varje kategori, se bilaga 1.   

 

Olika personegenskaper, livssituationer och intressen hos föräldrarna hindrade att nätverk 

skapades 

En del föräldrar hade inget behov av att skapa ett nätverk med de andra föräldrarna då de redan 

hade en befintlig bekantskapskrets. Det framkom dock att föräldrarna förmodligen hade uppskattat 

ett nätverk med de andra föräldrarna från barnmorskemottagningen Hjärtat om deras livssituation 

hade sett annorlunda ut.  

 

”Det känns viktigt att ha ett nätverk. Om vi inte haft egna vänner och kollegor med barn, hade jag 

nog jobbat för att hålla kontakten med dem jag trivdes med i föräldragruppen” 

 

”Förutsättningarna fanns säkerligen men vi kände dels att vi inte klickade med några andra i 

gruppen och dels kan det ha påverkats att vi redan hade ett befintligt nätverk med vänner och 

familj” 
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Vissa föräldrar hade brist på intresse av att skapa ett nätverk med de andra föräldrarna av olika 

anledningar. Det kunde bero på att inga gemensamma intressen fanns eller personligheterna i 

föräldragruppen inte passade ihop. En viktig aspekt för vissa föräldrar var trots allt att barnmorskan 

i föräldragruppsträffarna försökte vara en initierande länk till att skapa ett nätverk mellan dem.  

 

”Vi ansträngde oss inte tillräckligt för att knyta bestående kontakter efter föräldragruppen plus att 

vi inte kände tillräcklig gemenskap och gemensamma intressen. Hade gruppen bestått av andra 

personer kanske jag hade intresse att ses efteråt” 

 

”Nätverk för nya föräldrar är viktigt tror jag. BM på vår föräldragrupp försökte ”locka fram” detta 

men tror inte det riktigt ”klickade” i vår grupp” 

 

Geografiskt avstånd hade oftast en negativ inverkan för föräldrarnas nätverksskapande  

Det geografiska avståndet hade oftast en negativ inverkan på hur föräldrarna från 

föräldrautbildningen skapade ett nätverk. En del föräldrar ansåg dock det var svårt att etablera en 

bestående kontakt vilket föräldrarna i grunden önskade.  

 

”Eftersom föräldrarna på hjärtat kom från olika områden i stan och utanför stan har vi inte haft 

kontakt lika mycket som vi önskat, men har kontakt lite grann med ett par” 

 

”När barnen precis fötts träffades vi många i gruppen ett par gånger på ett café i stan men det blev 

för omständligt för alla att åka dit. Så tror att geografin är av stor vikt” 

 

Under och efter föräldrautbildningen flyttade vissa föräldrar till en annan ort. Det resulterade i att 

föräldrarna hade svårt att skapa ett nätverk. Föräldrarna påpekade att de säkerligen hade haft en 

etablerad kontakt om de inte hade flyttat till annan ort.  

 

”Jag och min partner flyttade till en annan ort och kunde tyvärr inte gå på alla träffar innan barnet 

föddes. Det gjorde att vi tappade kontakten med de andra föräldrarna i gruppen, annars hade vi 

nog haft kontakt idag” 

 

Olika nätverksplatser hade betydelse för föräldrar 

Studien visade att barnmorskemottagningen Hjärtat inte var den enda nätverksplatsen som var 

avgörande för föräldrarna att skapa ett nätverk med varandra. En annan nätverksplats där nya 
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bekantskaper initierades var på BVC. Här skedde ett annat utbyte mellan föräldrarna då man innan 

förlossning var väldigt fokuserad på sig själv och graviditeten.  

 

”Jag har blivit kvar i Uppsala efter studier och varken jag eller min man har släkt här. De sociala 

kontakterna via BVC och öppna förskolan har varit helt avgörande och har gjort att jag klarat av 

mina första barns år på ett bra sätt” 

 

”Jag har nu ett fungerande nätverk via BVC som har varit viktigare än det via hjärtat. Vi har en 

bakgrund som liknar varandra. Att detta nätverk har varit viktigare tror jag beror på att vi har 

kunnat dela mer med varandra” 

 

Barnmorskemottagningen Hjärtat erbjöd även andra kurser till föräldrarna. Det framkom i studien 

att dessa kurser var av betydelse för föräldrarna då nya bekantskaper hade skapats.  

 

”Har flera olika nätverk från Hjärtat, babymassage och annat, vilket har varit väldigt skönt att ha 

för att ventilera saker som dyker upp” 

 

”Vi har skaffat oss ett nätverk på andra sätt. Ex genom profylax kursen på Hjärtat där det klickade 

med andra par” 

 

Sociala medier var viktigt för föräldrar i deras nätverk  

Föräldrarna i föräldragruppsträffarna upplevde sociala medier såsom facebook, som ett ansenligt 

verktyg i nätverket med andra föräldrar. Denna typ av nätverk uppskattades då det alltid fanns nära 

till hands. Via sociala medier kunde föräldrarna bland annat utbyta tips och råd om olika kurser.  

 

”Jag har dock stor glädje av nätverk genom facebook! Särskilt grupper om föräldraskap, 

EC/babypottning, är jag oerhört tacksam över att jag blivit tipsad om” 

 

”Har ett nätverk med andra första gångs föräldrar genom en spädbarnsmassage kurs, där var 

regelbundna träffar och kontakt via facebook inom räckhåll” 

 

Det var delade meningar bland föräldrarna om att ha ett nätverk via mail. En del föräldrar upplevde 

mail som en möjlighet till att ha en social kontakt, medan andra föräldrar var missnöjda med denna 

typ av nätverk. En del föräldrar ansåg att barnmorskan borde ha varit en initierande länk till att ett 
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nätverk skapades mellan dem. 

 

”Det som jag tyckte att Hjärtat gjorde bra var att de från början skapade en epost-grupp där vi 

kunde maila varandra” 

 

”En pappa i gruppen fick i uppdrag att samla in mailadresser och sammankalla, men han skickade 

sedan inte ut något mail om träff. Det kan ju ha varit för att mailadresserna kladdades med tjock 

tuschpenna och blev nästintill oläsliga eller så hade han ingen lust” 

 

”Vi fick själva ta initiativet till att mejladresser till alla föräldrar i gruppen samlades in och delades 

ut. Detta skedde vid någon av de sista gruppträffarna. Hade barnmorskan tagit initiativet och 

istället gjort det tidigare så hade det kanske gått bra för oss alla att skapa ett nätverk, och relation 

till varandra” 

 

Socialt utbyte gav samhörighet och hade betydelse för föräldrar  

I föräldragruppsträffarna framkom att upplevelserna av att skapa nätverk mellan föräldrarna var en 

känsla av ett sammanhang. Det handlade om en förståelse för varandras situation. Föräldrarna 

kände sig bekräftade, fann support och tröst samt kände samhörighet i föräldraskapet. 

Föräldrautbildningen var en initierande länk genom att nätverk hade blivit bestående och viktigt 

även efter att barnet hade fötts.  

 

”Det är många frågor som dyker upp & det är mycket nytt. Man började tänka på saker man aldrig 

tänkt förut och blev bekräftad i de tankar man redan haft. Skönt att ha någon i samma situation som 

bollplank & att få prata av sig” 

 

”Vi/jag har deltagit i en föräldragrupp via BVC efter att vårt barn föddes och där är det tydligt att 

de som känner varandra från föräldragruppen under graviditeten har ett mycket tydligare nätverk 

med varandra. Därmed skapas starkare band även senare då barnet är fött” 

 

Det var viktigt att kunna knyta nära kontakter och hitta vänner i samma situation då det hade ett 

stort värde och resulterade i nöjsamma bekantskaper. Ensamheten minskade när man hade andra 

föräldrar att umgås med under föräldraledigheten och det gav en känsla av samhörighet. 
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”Tycker de är jättebra att de finns föräldragrupper speciellt vid första barnet när man kanske inte 

känner så många med barn och som föräldraledig kan man bli ganska ensam på dagarna i början. 

Därför har kontakten med de andra föräldrarna genom Hjärtat betytt mycket” 

 

”Även möjlighet till avlastning någon timme, sällskap när den andra partnern är på jobbet, eller 

bara någon att ta en kopp kaffe med och prata om problem som den person kan känna igen sig i, 

utan att lämna några käcka lösningar, är en fördel som nybliven förälder” 

 

En annan central punkt i denna kategori var att föräldrautbildningarna var oerhört viktig för 

förstagångsföräldrar då allt var nytt och erfarenhet saknades. Det framträdande var att utbyte av 

kunskap och socialt umgänge för förstagångsföräldrarna var ovärderligt. 

 

”Vikten av nätverk kan nog inte överdrivas, särskilt vid första barnet. Man har så många frågor och 

funderingar som är enklare att ställa till andra, nya föräldrar, hur gör ni? Och så är den sociala 

kontakten oerhört viktig!” 

 

”Som nybliven förstagångsförälder är allt nytt och skrämmande. Inte nog med det, allt du kan prata 

om är ditt barn. I detta avseende har föräldragruppen varit oumbärlig” 

 

Återträffar var viktiga för föräldrarna 

Föräldrautbildningen under graviditeten uppskattades av föräldrarna. Dock fanns det en önskan hos 

föräldrarna att komma till arrangerade återträffar på barnmorskemottagningen Hjärtat. Denna 

önskan grundande sig i ett behov av att mötas igen efter barnets födelse.  

 

”Jag hade gärna träffat dem andra föräldrarna igen efter att barnen fötts. Hade varit önskvärt om 

barnmorskorna på Hjärtat hjälpt till med detta” 

 

”Viktigt med träffarna innan, men även efter att barnen fötts då man innan är fokuserad på sig själv 

och graviditeten. Så fler träffar efter, då behovet att träffa andra föräldrar blir större” 

 

Vissa grupper i föräldrautbildningen hade inbjudits till återträff. Detta var av stor betydelse för 

föräldrarna för då de fick återkoppling och hade möjlighet att etablera en fortsatt kontakt med 

varandra. 
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”Sedan hade dem en återträff, cirka två månader efter beräknade förlossningar som dem 

arrangerade, vilket gjorde att alla kom och blev inspirerande att fortsätta träffas” 

 

”Efterträffen kändes viktig då det är dessa personer man träffat under en hel höst och delat många 

funderingar och tankar med” 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om blivande föräldrar skapade nätverk utifrån att de 

lärt känna varandra vid en föräldrautbildning under graviditeteten. Resultatet visade att majoriteten 

av föräldrarna ansåg att föräldragruppsträffarna var en inspirationskälla till att skapa nätverk med 

andra föräldrar. En del av föräldrarna ansåg att det geografiska avståndet inte hade en negativ 

inverkan på ett nätverk, medan andra ansåg att det hade en negativ inverkan. Det framkom att 

vänner och BVC betydde mycket för föräldrar i deras nätverk. Drygt hälften av föräldrarna ansåg att 

det var viktigt/mycket viktigt att ha ett nätverk i sitt föräldraskap. De viktigaste anledningarna bland 

föräldrarna var att delge varandra erfarenheter, utbyte av kunskap och att det var trevligt att träffas. 

Föräldrarna ansåg att de skulle ha ett fungerade nätverk med andra föräldrar i framtiden. Nätverket 

skulle främst bestå av fortsatt kunskaps- erfarenhetsutbyte och socialt umgänge.  

 

Majoriteten av deltagarna i föräldragruppsträffarna var blivande förstagångsföräldrar (92,5 %). 

Detta speglar statistik från Socialstyrelsen (2002) där mödrahälsovården erbjuder 

föräldragruppsträffar för förstagångsföräldrar (98 %) och till flergångsföräldrar (60 %). Vidare i 

föreliggande studie framkom att majoriteten av föräldrarna hade deltagit i föräldragruppsträffarna 

tillsammans med sin partner i merparten av träffarna. Ingen partner hade deltagit ensam i 

föräldragruppsträffarna. I en studie framkom det att de var svårt att nå partnern i 

föräldragruppsträffarna och därmed ansågs det vara viktigt att uppmuntra partnern i 

föräldragruppsträffarna då de var mindre närvarande än mödrarna (Bergström, 2010). 

 

Resultatet visade att respondenterna i magisteruppsatsen ansåg att föräldragruppsträffarna var en 

inspirationskälla till att skapa ett nätverk med andra föräldrar. I en studie redovisades att föräldrar 

som deltog i föräldragruppsträffar ville träffa andra blivande föräldrar (Ahldén, Ahlehagen, 

Dahlgren & Josefsson, 2012). Nätverket i föreliggande studie handlade bland annat om att finna 

support, tröst och samhörighet i föräldraskapet, detta gav föräldrarna en känsla av samhörighet. 
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 I Martinsens teori framkommer det att omsorg är en relation mellan människor som bygger på 

gemenskap, lojalitet och ömsesidighet. Vissa föräldrars nätverk kunde bli mindre i samband med 

graviditet och detta kunde leda till att familjer kände sig ensamma och isolerade i sin föräldraroll. 

 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att det geografiska avståndet inte hade en negativ inverkan medan 

andra angav att det hade en negativ inverkan. Föräldrarna ansåg att det var svårt att skapa ett 

nätverk och etablera en kontakt på grund av det geografiska avståndet. Det fanns en önskan hos en 

del av föräldrarna att nätverk kunde ha skapats trots detta. Föräldrarna i föreliggande uppsats har 

skapat nätverk och har etablerat denna kontakt genom exempelvis sociala medier. Drygt hälften av 

föräldrarna hade ett fungerande nätverk med andra föräldrar genom social media. Denna typ av 

nätverk uppskattades av föräldrarna då mödravården inte alltid fanns var tillgänglig. I en studie 

presenterades att via internet kunde föräldrar skapa ett nätverk med andra föräldrar. Det fanns alltid 

ett socialt utbyte av kunskap och information samt att föräldrarna uttryckte att det alltid fanns stöd 

att få av andra föräldrar (Mathiesen et al. 2012). 

 

En del av föräldrarna i föreliggande studie angav att barnmorskan initierade till att ett nätverk 

skapades mellan föräldrarna. En annan del av föräldrarna ansåg att barnmorskan borde varit den 

som initierade ett nätverk mellan dem. I vissa föräldragrupper skapades inte ett nätverk trots att 

barnmorskan försökte vara en initierande länk. Föräldrarna i föreliggande studie ansåg att 

barnmorskan visade att hen ville att ett nätverk skapades mellan dem. Teate et al. (2009)  

presenterade att föräldragrupperna var i behov av en kompetent barnmorska som kunde stötta 

föräldrarna. Även Borelli, (2014); Browne et al. (2014) presenterade i sina studier att barnmorskan 

borde vara skicklig för att nå föräldrarna och bilda ett eventuellt nätverk mellan dem. I en annan 

studie ansåg barnmorskorna som höll i föräldragrupputbildningen att det var nödvändigt att ett 

prenatalt program erbjöds till föräldrar för att de skulle kunna skapa ett nätverk. Vidare arbetade en 

del av föräldrarna mycket och hade ett litet familjenätverk och därför var det viktigt för föräldrar att 

utveckla ett stödnätverk innan födseln (Svensson, Barclay & Cooke, 2007).  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att föräldragruppsträffarna inte var den enda platsen där 

föräldrarna hade skapat ett nätverk. En del föräldrar skapade ett nätverk på annat sätt eller hade ett 

nätverk sedan tidigare. Vidare betydde vänner och BVC mycket för föräldrar. Lazarus & Folkman 

(1984) visade att vänner och andra personer runtomkring höjde människors livskvalitet. En del av 

föräldrarna i föreliggande studie hade en tidigare bekantskapskrets med vänner och kände därför 

inget behov av ett nytt nätverk via föräldrautbildningen. BVC hade dock stor betydelse för 
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föräldrarna utifrån nya bekantskaper och att de fick hjälp i föräldrarollen. Resultatet i föreliggande 

studie visar att föräldrarna ansåg att nätverk var viktigt, oavsett om det skapades via 

föräldrautbildningen eller på något annat sätt. En ytterligare anledning till att BVC var viktigt för 

föräldrarna grundades i att de även hade tillgång till ett nätverk efter att barnen föddes, vilket även 

bekräftades i föreliggande studie. Föräldrar behövde inte bara ett nätverk under graviditeten utan 

även efter förlossningen. Abrahamsson & Bing (2010) bekräftade i sin studie att föräldrars behov av 

stöd och samförstånd med andra föräldrar var stort efter att barnen föddes. Ett syfte med 

föräldragrupper inom BVC var att föräldrarna hade möjlighet att lära känna andra föräldrar och 

utbyta erfarenhet (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). SOU (2008:131) presenterade att föräldrar hade 

en önskan om att föräldragrupper skulle fortsätta efter barnets födelse för att kunna delge varandra 

erfarenheter och att det kunde leda till ett stöd för dem i deras föräldraskap.   

 

Drygt hälften av respondenterna i åldrarna 32-43 år ansåg att det var viktigt/mycket viktigt att ha ett 

nätverk. Däremot ansåg respondenterna i de yngre åldrarna, 22-31 år, att det inte var lika viktigt att 

ha ett nätverk vilket visade en skillnad mellan dessa åldersgrupper. Föräldrarna i föreliggande studie 

ansåg att nätverk var viktigt för dem, särskilt för förstagångs föräldrar eftersom de var för oerfarna i 

sin föräldraroll. I en studie redovisades att föräldragruppsträffarna var meningsfulla och bidrog med 

trygghet till föräldrarna i deras föräldraroll (Lefèvre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2016). 

Vidare redovisades att föräldrar hade socialiserat med andra föräldrar utöver 

föräldragruppsträffarna. Föräldrarna nämnde även att de skapade nätverk med föräldrar som gav de 

emotionellt stöd (Lefèvre et al. 2016).  

 

Socialstyrelsen (1984); Hallgren, Kihlgren & Norberg (1994) menade att syftet med 

föräldrautbildning var att skapa förutsättningar för gemenskap, sociala nätverk och utbyte av 

kunskap och erfarenhet. I magisteruppsatsen framkom det att de som var viktigt i ett nätverk utifrån 

föräldraskapet var att delge erfarenheter, gemensamma frågor/funderingar, delge kunskap till 

varandra och trygghet i föräldraskapet. Föräldrarna kände en samhörighet i sitt föräldraskap 

tillsammans med de andra föräldrarna från gruppträffarna. Denna samhörighet och nätverk gjorde 

att föräldrarna kunde växa tillsammans i sina föräldraroller. Svensson et al. (2006); Hundeide 

(2006); Lefèvre et al. (2016) redovisade att föräldrar ansåg att föräldrautbildning var ett tillfälle att 

möta andra föräldrar i samma situation och ett utbyte av samförstånd kunde ske. Ovanstående 

författare ansåg även att föräldrarna fann ett stort stöd hos varandra och att detta stärkte deras 

nätverk. Vidare stärkte Schmied, Myors, Wills & Cooke (2002) dessa resultat i sin studie där 

föräldrarna ansåg att den viktigaste delen i föräldrautbildningen var just stödet från de andra 
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föräldrarna.  

 

Resultatet visade att föräldrarna i magisteruppsatsen angav att de kommer att ha ett fungerande 

nätverk i framtiden med andra föräldrar från föräldragruppsträffarna. De mest betydande orsakerna 

för detta var ett fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, barnen fick tillgång till samma 

lekkamrater och att hela familjen fick en positiv gemenskap med varandra. Föräldrarna ansåg att det 

var viktigt att kunna ha en fortsatt etablerad kontakt i framtiden, då detta kunde stärka deras 

gemenskap och sammanhållning. Detta kan även styrkas med Martinsens teori som menar att 

gemensamma upplevelser och erfarenheter kan stärka en sammanhållning och gemenskap 

(Kirkevold, 2008). Föräldrarna i föreliggande studie ansåg även att den sociala gemenskapen med 

andra föräldrar var betydelsefullt. Resultatet kan även förstås utifrån Lazarus & Folkman (1984) 

som menar att social gemenskap är viktigt då människor som upplever att de har ett socialt stöd kan 

ha en bättre hälsa. Lazarus & Folkman (1984) menade även att människor har bättre förutsättningar 

och fungerar bättre i samhället och i sociala sammanhang när de har socialt stöd och gemenskap.  

 

Metoddiskussion  

I denna uppsatsstudie användes ett frågeformulär med kvantitativ och kvalitativ ansats med 

flervalsfrågor och en öppen fråga. Den kvantitativa analysen redovisades med siffror och den 

kvalitativa ansatsen redovisades med ord. En fördel med ett frågeformulär var att respondenterna 

själva kunde välja när de ville fylla i frågeformuläret. En annan fördel var möjligheten att undersöka 

en större grupp av människor där resultaten kunde ge ökad svarsbredd. En nackdel med ett 

frågeformulär var att den skedde på distans och det löpte en risk för missförstånd vilket kunde leda 

till missvisande svar och att färre respondenter svarade. En annan svaghet med frågeformulär kunde 

vara att det inte bidrog till någon djupare följdfråga om man ville undersöka detta (Eliasson, 2006).  

Studien undersökte en stor grupp där data jämfördes utifrån föräldrarnas svar och samtidigt 

framkom föräldrarnas tankar och resonemang vid den öppna frågan. 

 

Totalt skickades 347 frågeformulär ut till de föräldrar som hade deltagit i föräldrautbildningen på 

barnmorskemottagningen Hjärtat. Det externa bortfallet var 174 frågeformulär. Detta resulterade i 

en svarsfrekvens på 49,8%. Ett externt bortfall på 20-35% ansågs vara helt normalt. Ett bortfall som 

var större behövde dock inte orsaka något problem så länge fördelningen var jämn utifrån den 

tillhörande grupp av respondenter författarna ville undersöka. Forskare accepterade en 

svarsfrekvens på två femtedelar utan ett påminnelsebrev skickades ut (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2007). 
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Det interna bortfallet innefattade att respondenterna inte svarade på en fråga eller svarade inte 

relevant utifrån formuleringen. Det kunde bero på att respondenterna inte svarade avsiktligt på 

frågan eller att frågan var otydligt ställd (Esaiasson et al. 2007). Det interna bortfallet redovisades i 

resultatet. 

 

Uppsatsförfattarna ansåg dock att studiens två valda metoder breddade resultatet. Att använda sig 

utav två metoder kallas ”mixad metod”. Detta ger kontextualiserade forskning och samtidigt 

fördjupad och insiktsfull forskning och som möjliggör ämnesgränser (Creswell & Plano Clark, 

2011). 

 

Då denna studie bestod av kvantitativ och kvalitativ ansats har man som regel i den kvantitativa 

ansatsen valt en datasamlingsmetod med en acceptabel validitet och reliabilitet sedan innan. I den 

kvalitativa ansatsen arbetar man kontinuerligt med valditeten och reliabiliteten för att uppnå 

studiens trovärdighet.  Detta för att mäta det som avses att mäta för denna studie. I en studie med 

kvantitativ ansats avser begreppen validitet och reliabilitet till datainsamlingen, det vill säga att rätt 

sorts data insamlas på ett tillförlitligt sätt. I den kvalitativa ansatsen hänför begreppen validitet och 

reliabilitet till lika datainsamling och den efterföljande analysen av den insamlade data (Eliasson, 

2006).  

 

Den öppna frågan i frågeformuläret analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter (Hällgren Graneheim & Lundman, 2015). 

Trovärdigheten i resultatet bedöms med begrepp som giltighet (credibility), tillförlitlighet 

(dependability) och överförbarhet (transferability). Begreppet giltighet handlar om hur sanna 

resultaten är i studien. Resultatet anses giltigt om det lyfter fram det representativa och typiska för 

det som är avsett att beskrivas i studien. Genom noggrann beskrivning av metoden i studien får 

läsaren en möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Giltighet kan även stärkas med citat. 

Uppsatsförfattarna i denna studie anser att giltighet har uppnåtts. Citat användes i resultatet och 

metoden var noggrant beskriven. Resultatet analyserades utifrån studiens syfte och ökade 

giltigheten. För att öka tillförlitligheten behövs en noggrann beskrivning av analysprocessen. Det är 

viktigt att uppsatsförfattarna noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen. Tillförlitligheten kan även öka om uppsatsförfattarna tillsammans genomför 

analysprocessen. En noggrann beskrivning av analysprocessen utfördes i denna studie under 

metoddelen. Uppsatsförfattarna i denna studie hade tillsammans genomfört analysprocessen och 

kommit fram till resultat. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras 
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till andra grupper eller situationer. Det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart till andra 

kontexter (Hällgren Graneheim & Lundman, 2015). Studien granskades under arbetets gång genom 

handledning och detta stärkte studiens överförbarhet. Det kvalitativa resultatet hade inte avsikten att 

kunna generaliseras till andra studier utan fångar enbart den enskildes upplevda livsutrymme (Polit 

& Beck, 2012) 

 

Verksamhetschefen på barnmorskemottagningen Hjärtat godkände studiens frågeformulär innan 

utskick skickades till de tillfrågade. Enligt Polit & Beck (2008) anses en studiens reliabilitet och 

validitet styrkas om en pilotstudie genomförs innan utskick. Frågeformuläret skickades därmed ut 

till två mödrar som tidigare varit inskriva på barnmorskemottagningen Hjärtat. Utifrån mödrarnas 

synpunkter och svar omformulerades två frågor i frågeformuläret för bli mer lätt förstådda. 

Handledare i studien och både VD och verksamhetschef på barnmorskemottagningen Hjärtat bidrog 

med omformulerade frågor och nya frågor i formuläret. Detta gjorde att frågorna kunde uppfattas på 

ett lättare sätt och vara mer inriktade på det som skulle undersökas.  

 

Slutsats 

Denna studie visade att föräldrautbildningen vid barnmorskemottagningen Hjärtat gav föräldrarna 

möjligheten att skapa nätverk inom gruppen och som även ansågs kunna bestå i framtiden. 

Föräldrarna ansåg att föräldrautbildningen var meningsfull och att barnmorskan inbjöd till att 

nätverk initierades. Nätverket hade stor betydelse för föräldrarna att utbyta kunskap, erfarenhet, 

stötta varandra och möjlighet till socialt umgänge. Mer forskning behövs dock inom området.  

Det hade varit intressant att forska vidare om barnmorskans initierande roll till att skapa nätverk 

mellan föräldrar. Det skulle även vara intressant att undersöka hur föräldrar upplevde barnmorskans 

roll samt hur hen främjade ett nätverk som kunde ha betydelse för föräldrarna.  
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Bilaga 1 

Underkategori Kategori 

Föräldrarna hade ett nätverk sen tidigare, det 

ledde till att nya nätverk inte skapades.  

 

Det var olika egenskaper och intressen hos 

föräldrarna och det var anledningarna till att 

nätverk inte skapades och etablerades. 

Olika personegenskaper, livssituationer och 

intressen hos föräldrarna hindrade att 

nätverk skapades. 

Föräldrarna hade en önskan om att ha ett 

nätverk men geografiska avståndet och 

avflyttning till annan ort påverkade det 

negativt. 

Geografiskt avstånd hade oftast en negativ 

inverkan för föräldrarnas nätverksskapande. 

Andra nätverksplatser hade betydelse då ett 

utbyte kunde ske på ett annat sätt än den på 

föräldrautbildningen. 

 

Barnmorskemottagningen Hjärtats kurser 

skapade nya bekantskaper för föräldrarna. 

Olika nätverksplatser hade betydelse för 

föräldrar. 

En nätverksgrupp som hade betydelse för 

föräldrar. 

 

Sociala medier var viktigt för föräldrarna, 

där kunde de utbyta tips, råd samt ha en 

etablerad kontakt.   

Sociala medier var viktigt för föräldrar i 

deras nätverk. 

Utbyten och samförstånd hade betydelse för 

föräldrar. 

 

Det var skönt att bli bekräftad i sina tankar 

och finna support hos varandra.  

 

Nätverk var viktigt när man var 

förstagångsförälder och post partum. 

Socialt utbyte gav samhörighet och hade 

betydelse för föräldrar. 

Det fanns en önskan om återträff för att det 

hade kunnat leda till ett fortsatt nätverk 

mellan föräldrarna. 

 

Återträffarna var en inspiration för 

föräldrarna att etablera en kontakt. 

Återträffar var viktiga för föräldrarna. 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Bilaga 2  

Till förälder/ föräldrar som deltagit i föräldragrupper vid 

barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala under 2014 

 

Vi tillfrågar er om att medverka i en enkätstudie! 

 

Studien syftar till att undersöka mammors och pappors/partners uppfattningar ifall deltagande i 

föräldragruppträffar leder till att det bildas nätverk mellan de deltagande föräldrarna/föräldraparen. 

 

Hur går det till? 

En enkät skickas ut till dig/er som deltagit i de föräldragruppsträffar som erbjudits vid 

barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala. 

 

Syftet är att undersöka föräldrars upplevelser av eventuella föräldranätverk som initierats genom att 

delta vid dessa föräldragruppsträffar. Er adress har vi fått genom barnmorskemottagningen Hjärtat. 

Alla svar är lika viktiga i denna studie oavsett upplevelse och utgång av graviditet och förlossning. 

Hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid all forskning. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt samt att resultatet presenteras på en 

avidentifierad gruppnivå. Studiens resultat kommer att presenteras i en magisteruppsats som 

färdigställs under vårterminen 2016.  

 

Vi som genomför studien heter Veronica Calembe och Zeynep Keskin och vi är sjuksköterskor som 

utbildar oss till barnmorskor vid Uppsala universitet. Om du undrar över något kring 

studien så tveka inte att höra av dig till oss. Vi hoppas få ditt/ert svar tillbaka senast den 10 

september. 

 

Veronica Calembe                                                               Zeynep Keskin 

Veronica.Calembe.0755@student.uu.se                             Zeynep.Keskin.2404@student.uu.se 

                                                                      

Handledare 

Berit Höglund 

Barnmorska och lektor vid barnmorskeprogrammet 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Uppsala universitet                    

berit.hoglund@kbh.uu.se                             
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Bilaga 3 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Din ålder?____________ 

 

2. Ditt civilstånd? 

o Gift/sammanboende med partner 

o Har en partner men inte sammanboende 

o Ensamstående 

 

3. Ditt yrke?______________________________ 

 

 

4. I vilket land är du född?__________________ 

 

 

5. Hur många barn har du?_____________ 
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Här följer några frågor om din/din partners erfarenhet av nätverk utifrån gemensamma 

föräldragruppsträffar på barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala (2014-2015) 

 

1. Hur deltog du/ni i föräldragruppsträffarna?  

o Tillsammans med min partner vid alla sju föräldragruppsträffarna 

o Tillsammans med min partner vid merparten av träffarna 

o Ensam vid alla sju föräldragruppsträffarna 

o Ensam vid merparten av träffarna 

o Endast din partner själv  

 

2. Tycker du/ni att dessa föräldragruppsträffar var en inspirationskälla till att skapa 

nätverk med de andra föräldrarna? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

 

3. Om ja på ovanstående fråga, har det geografiska avståndet haft en negativ inverkan i 

detta nätverk?  

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

 

4. Vilken/vilka initierade att ett nätverk skapades? (Här kan flera alternativ kryssas). 

o Enstaka mamma 

o Enstaka pappa/partner 

o Flera mammor tillsammans 

o Flera pappor/partners tillsammans 

o Enstaka mamma och pappa/partner 

o Flera mammor och pappor/partners tillsammans 

o Barnmorska/or som höll i föräldragruppen 

 

5. Om du/ni som förälder har ett pågående och fungerande nätverk med andra föräldrar 

- på vilket sätt sker detta? (Här kan flera alternativ kryssas). 

o Spontant ute på stan 
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o Planerad träff (ute på stan, hemma hos varandra etc.)  

o Via sociala medier (mail, SMS, facebook, Skype etc.) 

o Annat 

 

 

 6.  Har du som mamma kontakt med någon annan mamma eller pappa/partner 

      från föräldragruppen? 

o Endast enstaka gånger i början 

o Ja, flera gånger i början 

o Ja, kontinuerligt och fortfarande  

o Ingen kontakt alls 

 

 

 7.  Har du som pappa/partner kontakt med någon annan pappa/partner eller  

      mamma från föräldragruppen? 

o Endast enstaka gånger i början  

o Ja, flera gånger i början 

o Ja, kontinuerligt och fortfarande 

o Ingen kontakt alls 

 

 

 8.  Har ni som familj haft kontakt med någon annan familj från föräldragruppen? 

o Endast enstaka gånger i början 

o Ja, flera gånger i början 

o Ja, kontinuerligt och fortfarande  

o Ingen kontakt alls 

 

9. Om du/ni inte har skapat nätverk med andra föräldrar genom 

föräldragruppsträffarna på barnmorskemottagningen Hjärtat – har ett sådant 

föräldranätverk skapats på annat sätt och i så fall hur? (Här kan flera alternativ 

kryssas). 

o Familj 

o Vänner 

o Förskola (tidigare barn) 
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o BVC 

o Annat 

o Nej, vi har inte skapat något annat nätverk 

 

10. Hur viktigt tycker du/ni det är med ett nätverk för ditt/ert föräldraskap? 

o Mycket viktigt 

o Viktigt 

o Mindre viktigt 

o Inte viktigt alls 

 

11. Om du/ni svarat viktigt/mycket viktigt på fråga 10 – vilken/vilka anledningar finns? 

(Här kan flera alternativ både kryssas och rangordnas). 

o ……..Ge kunskap till varandra 

o ……..Delge erfarenheter till varandra  

o ……..Ger en trygghet i det egna föräldraskapet 

o ……..Har många gemensamma frågor/funderingar i föräldraskapet 

o ……..Trevligt att träffa varandra  

o ……..Annat 

 

12. Om du/ni har ett fungerande nätverk med andra föräldrar genom föräldra-  

      gruppträffarna på barnmorskemottagningen Hjärtat – vilka är dessa föräldrar?  

      (Här kan flera alternativ kryssas). 

o  Mammor som fått sitt första barn  

o  Mammor som fått flera barn 

o  Pappor/partners som fått sitt första barn 

o  Pappor/partners som fått flera barn 

 

13. Om du/ni har svarat mammor som fått sitt första barn på fråga 12, har det då handlat 

om ett utbyte av kunskap och erfarenhet utifrån rollen som förälder? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 
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14. Om du/ni har svarat mammor som fått flera barn på fråga 12, har det då handlat om ett 

utbyte av kunskap och erfarenhet utifrån rollen som förälder? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

 

 

15. Om du/ni svarat pappor/partners som fått sitt första barn på fråga 12, har det då 

handlat om utbyte av kunskap och erfarenhet utifrån rollen som förälder? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

 

 

16.  Om du/ni svarat pappor/partners som fått flera barn på fråga 12, har det då handlat om 

utbyte av kunskap och erfarenhet utifrån rollen som förälder? 

o Ja 

o Delvis 

o Nej 

 

 

17.  Om du/ni har ett fungerande nätverk med andra föräldrar – tror du/ni att detta 

       nätverk kommer att fortsätta att fungera och finnas framåt i tiden? 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

18.  Om ett nätverk kommer att bestå framåt i tiden – vad tror du/ni att detta 

  nätverk kommer att ha för betydelse för dig/er? (Här kan flera alternativ både 

  kryssas och rangordnas). 

o ……Fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte över tid 

o ……En kontinuerlig trygghet i föräldraskapet över tid 

o ……Barnet/en får tillgång till samma lekkamrater över tid 

o ……Barnet/en får en känsla av trygghet genom varandra över tid 
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o ……Hela familjen får en positiv gemenskap med varandra över tid 

o ……Inget av ovanstående 

 

   19. Egna kommentarer – här kan du och/eller din partner uttrycka egna 

            tankar/erfarenheter utifrån ovanstående frågor och svar. Även annat som är 

            viktigt för dig/er angående nätverk när man själv kommer att bli eller är 

            förälder. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Tack för din/er medverkan! 

 

 

 

 

 

 


