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______________________________________________________

I takt med att samhället förändrats har även förutsättningarna för att klara av föräldraskapet 
förändrats. Idag förväntas föräldrar både arbeta samt på ett tryggt och säkert sätt ta hand 
om  och  uppfostra  sina  barn.  När  det  gäller  att  ge  stöd  åt  mammor  och  pappor  i 
föräldraskapet under småbarnsåren, spelar därför barnhälsovården med barnavårdscentrals 
(BVC) sjuksköterskan som central  person en stor roll.  Sjuksköterskan är ofta  den som 
känner till familjen bäst, med dess brister och resurser. 

Syftet  med  denna  studie  var  att  beskriva  just  BVC-sjuksköterskors  uppfattningar  av 
föräldrars behov av stöd. Studien utfördes med den fenomenografiska forskningsansatsen 
som  metod  och  fyra  BVC-sjuksköterskor  intervjuades.  Resultatet  visade  att  det 
sjuksköterskorna uppfattar  att  alla föräldrar  verkar ha gemensamt,  är  ett  behov av stöd 
genom bekräftelse. Föräldrarna har annars väldigt olika stödbehov relaterat till vad de har 
med sig i bakgrunden samt vilka egna resurser de har. BVC-sjuksköterskorna kan stärka 
föräldrarna, genom att stötta och bekräfta att föräldrarna tänker och handlar rätt när det 
gäller  barnet.  En  förälder  som  kommer  stärkt  ur  ett  samtal  eller  möte  med  BVC-
sjuksköterskan har då genomgått en empowermentprocess. 
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As society has changed, the conditions of coping with parenting, also has changed. Today, 
parents are expected to work as well as and in a safe and secure way care for and raise their 
children. When it comes to supporting mothers and fathers in their parenting, during early 
childhood years, the child health care with the child health nurse as a key person, plays a 
major role. The nurse is often the one who knows the family best, with its shortcomings 
and resources.

The aim of this study was to describe, especially child health nurses perceptions of parents
´need of support. The study was carried out with the phenomengraphic research approach 
as a method and four child health nurses were interviewed. The result showed, that what 
nurses perceive all parents have in common, is a need for support through confirmation. 
Otherwise parents have very different support needs, related to their background and their 
personal resources. The child health nurses can strenghten the parents by supporting and 
confirming, that the parents are thinking and acting in the right way, when it comes to the 
child. A parent who will emerge stronger from a conversation or meeting with the nurse, 
has gone through a process of empowerment.
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INLEDNING

I  barnhälsovården  (BHV)  där  barnavårdcentrals  (BVC)  sjuksköterskan  har  en  central 
funktion,  finns  en  unik  möjlighet  att  informera  och  stärka  nyblivna  föräldrar  i  deras 
föräldraskap. Detta beroende på att BHV har en nästan hundraprocentig uppslutning av alla 
föräldrar idag (Bremberg, 2004). 
Stödet som ges till föräldrarna skall vara anpassat efter både mammors och pappors behov 
och det skall erbjudas individuellt eller i grupp. Stödet skall även bygga på föräldrarnas 
egna resurser och stärka deras tillit till sin egen förmåga (SOU 2008:131). 
Eftersom  BVC-sjuksköterskorna  har  en  sådan  position  i  BHV  att  de  träffar  föräldrar 
dagligen och ser vilket stödbehov föräldrarna har, finns ett intresse av att ta reda på hur 
BVC-sjuksköterskorna uppfattar föräldrars behov av stöd.

BAKGRUND

Barnhälsovårdens utveckling ur ett samhällsperspektiv
På 1930-talet var barnens hälsa på många sätt sämre än idag. Förutsättningarna var andra 
och näringsbrist och infektionssjukdomar var vanliga.  Klasskillnaderna var tydligare än 
idag  och  många  barn  växte  upp  under  materiell  fattigdom  och  hygieniskt  dåliga 
förhållanden. Barnets sociala ställning debatterades och 1937 bestämdes om statsbidrag till 
sjukvårdshuvudmannen  (=  den  politiska  nämnd  som ansvarar  för  sjukvården  inom ett 
område)  för  att  de  skulle  jobba  förebyggande  med  blivande  mammor  och  barn  upp  i 
skolåldern  (Hagelin,  Magnusson  &  Sundelin,  2007).  Län  delades  in  i  olika 
barnhälsovårdsdistrikt,  alla  med  en  barnavårdsbyrå,  som  senare  blev  BVC.  Det 
förebyggande  arbetet  som  BHV  hade  under  1930-  och  40-talet,  var  att  övervaka 
mammorna  gällande  nutrition  och  uppfödning,  samt  informera  hur  sjukdomar  kunde 
undvikas genom förbättrad  hygienisk standard (Hallberg, Lindbladh, Petersson, Råstam & 
Håkansson, 2005). 
1948  infördes  det  allmänna  barnbidraget  till  alla  barn  under  16  år  (Lindberg  & 
Lagercrantz, 2007).

På  1950-talet  var  de  flesta  mammor  hemmafruar  medan  papporna  stod  som 
familjeförsörjaren och den manliga förebilden. Denna tids ideal var den lilla kärnfamiljen. 
På  1960-talet  började  dock  mammorna  att  jobba  i  högre  grad  allt  eftersom  industrin 
expanderande. Under 1950- och 60-talet ändrades även BHV:s inriktning från att tidigare 
ha  fokuserat  på  sociala  förhållanden  och  nutrition  ur  ett  kollektivt  perspektiv  till  att 
fokusera på det individuella barnets fysiska hälsa och identifiera risker där. Medicinska 
undersökningar  och  vaccinationer  introduceras  (Hallberg  m.fl.,  2005).  1962  infördes 
föräldrapenning, vilket kompletterades först 1991 med obligatorisk pappamånad (Lindberg 
& Lagercrantz, 2007). 
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Under 1970- och 80-talet möjliggjorde man för båda föräldrarna att förvärvsarbeta genom 
att  expandera  daghemsverksamheten  och  introducera  föräldraförsäkringen.  Denna 
försäkring kom 1974 och tillät  föräldern att vara hemma i sju månader i samband med 
barnets födsel. 1978 ändrades detta till nio månader. När det gällde BHV lades huvudfokus 
på  föräldrautbildning,  vilket  skulle  öka  föräldrarnas  kunskap  om  barnens  behov  och 
utveckling  samt  föräldra-  och  barnrelationen.  Genom  föräldrautbildningen  skapades 
möjligheter  att  träffa  andra  föräldrar  vilket  skulle  ge  en  samhörighetskänsla.  Denna 
utbildning leddes av BVC-sjuksköterskan (Hallberg m.fl., 2005).

1990- och 2000-talet  inleddes med neddragningar  och minskad välfärd där framför  allt 
ensamstående föräldrar fick svårare att försörja sig. De psykosociala problemen ökade och 
kom därför mer i fokus liksom riskgrupper, såsom barn med ökad risk att utveckla allergi, 
barn med karies, barn utsatta för våld, barn som tvingades leva i rökiga miljöer och barn 
med  missbrukande  föräldrar.  BHV  definieras  nu  som  en  institution  som  skall  stärka 
föräldrarnas självkänsla och kompetens. BVC-sjuksköterskan skall finnas tillgänglig när 
föräldrarna önskar få råd och stöd. Hon skall skapa förhållanden där föräldrarna känner sig 
stärkta  i  föräldrarollen,  uppmuntra  dem att  ta  ansvar  och få  dem att  känna att  de  kan 
påverka sin situation och ta kontroll över sina liv (Hallberg m.fl., 2005).  

Barnhälsovården idag
Organisatoriskt tillhör BHV idag primärvården, som i sin tur kan drivas av landsting eller 
kommun. Inom de flesta landsting finns en BHV- enhet med särskilt ledningsansvar för 
BHV-arbetet.  Denna  enhet  bemannas  oftast  av  en  BVC-överläkare  (som  har  det 
övergripande  medicinska  verksamhetsansvaret  för  länets  barnhälsovård)  och  en 
samordnande sjuksköterska. Till denna enhet kan det även tillhöra andra specialister som 
psykolog, logoped och socionom. Idag finns det ca 3000 BVC i Sverige. Varje BVC tillhör 
ett  geografiskt  avgränsat  distrikt  där  en  sjuksköterska  ansvarar  för  förskolebarnens 
hälsovård. BVC-mottagningen kan vara förlagd till en vårdcentral eller ligga exempelvis 
ute i ett bostadsområde (Hagelin.m.fl., 2007). 

Efter  riksdagsbeslutet  från 1937 har alla barn i Sverige rätt  till  avgiftsfri  hälsovård vid 
primärvårdens BVC. Detta  gäller  även invandrar-  och flyktingbarn,  redan innan de fått 
uppehållstillstånd  (Lindberg  & Lagercrantz,  2007).  BHV:s  mål  är  att  främja  hälsa  och 
förebygga  ohälsa  hos  barn.  Arbetet  med  barnen  och  deras  familjer  utgår  då  från  fem 
huvudmoment: hälsoundersökningar, hälsoupplysning, profylax mot specifika sjukdomar, 
föräldrastöd samt hälsovård i skolan (Hagelin m.fl., 2007).

 I takt med att levnadsförhållandena förbättrats och sjukdomspanoramat förändrats, (jämför 
1930-40-talets svåra infektionssjukdomar och näringsbristen) har även BHV:s målsättning 
och  innehåll  ändrats  för  att  svara  mot  dagens  behov  där  psykosomatiska  problem, 
känslomässiga  störningar  och  den  förändrade  föräldrarollen  står  i  fokus.  Ett  av  de 
övergripande  målen  blir  då  att  stödja  och  aktivera  föräldrar  i  deras  föräldraskap  och 
därigenom  skapa  gynnsamma  betingelser  för  barnen.  Detta  har  blivit  allt  viktigare, 
speciellt för familjer utsatta för extra stora påfrestningar. Något som kan vara ett problem 
idag är att  samhället  blivit  mer segregerat  med stora invandrarområden.  Integreringen i 
samhället  för  invandrarna  går  långsamt  och  det  stöter  på  problem  (Lindberg  & 
Lagercrantz,  2007).  Invandrar-  och  flyktingfamiljer  kan  ha  med  sig  traumatiska 
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krigsupplevelser i  bagaget  som gör det omöjligt  för föräldrarna att  fungera som trygga 
vuxna för barnet (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). En ökad arbetslöshet är också 
ett  problem  som  drabbar  barnen.  Undersökningar  som  nyligen  gjorts  visar  på  ökad 
hälsoskillnad  hos  barn  och  ungdomar  i  olika  sociala  skikt.  Till  exempel  är 
spädbarnsdödligheten  högre  hos  de  som har  det  sämre  ställt  (Lindberg  &Lagercrantz, 
2007).

BHV har idag ett basprogram för hälsoövervakning som tillämpas i stort sett lika över hela 
landet. I detta program rekommenderas ett tjugotal besök på BVC från det att barnet föds 
till  dess  det  börjar  skolan.  Därefter  tar  kommunens  skolhälsovård  över  (Lindberg  & 
Lagercrantz, 2007). BVC är så etablerad i nyblivna föräldrars medvetande idag att i stort 
sett alla föräldrar, 99%, kommer med barnen till BVC för rådgivning och undersökning. 
Detta  innebär  att  BHV  har  en  unik  möjlighet  att  stärka  nyblivna  föräldrar  i  deras 
föräldraskap (Bremberg, 2004; Lindberg & Lagercrantz, 2007).

BVC-sjuksköterskans funktion
Sjuksköterskan  är  BVC:s  nyckelperson.  Hon  utför  den  största  delen  av  BVC:s 
arbetsuppgifter. Sjuksköterskan som arbetar inom BVC skall ha en påbyggnadsutbildning 
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom (barnsjuksköterska), eller öppen hälso- och 
sjukvård (distriktssjuksköterska),  (Hagelin  m.fl.,  2007;  Lindberg  & Lagercrantz,  2008). 
Hon har ett  omvårdnadsansvar  för barnet  och dess familj  och är ofta den som står  för 
kontinuiteten i kontakterna med barnet och familjen genom arbetet på mottagningen, vid 
hembesök och vid besök på öppna förskolor. BVC-sjuksköterskan har därför en central 
uppgift när det gäller att ge stöd till föräldrar angående barnets hälsa samt den psykiska, 
sociala  och  fysiska  utvecklingen  (Hagelin  m.fl.,  2007).  Huvuduppgiften  förr,  som  då 
främst bestod i att förebygga sjukdom hos barnet, har på senare år vidgats till att främja 
barnets hela livssituation. Att stötta föräldrarna har därmed blivit allt viktigare, särskilt i 
familjer som är utsatta för extra påfrestningar så som sociala eller ekonomiska svårigheter 
och barn med funktionshinder (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Barnhälsovård är ofta en 
del av distriktssjuksköterskans många arbetsuppgifter, men i problemtyngda områden kan 
det dock finnas sjuksköterskor som enbart arbetar med förskolebarn (Hagelin m.fl., 2007).
För att skapa en förtroendefull relation mellan föräldrar och BVC-sjuksköterska krävs att 
hon finns tillgänglig, lyssnar, ger stöd och uppmuntrar på ett sätt som får föräldrarna att 
känna att de duger. Det finns alltid något positivt att bygga vidare på även om föräldrarna 
sviktar i sin föräldraroll  (a.a.).  Mammorna blir inte sällan nedstämda eller  deprimerade 
efter  förlossningen  (8-15  %  drabbas)  vilket  kan  påverka  mor-  barnanknytningen  och 
samspelet. BVC-sjuksköterskan skall därför ha ett EPDS- (Edinburgh Postnatal Depression 
Scale)  samtal  med  mammorna.  I  de  fall  det  behövs  skall  samtalsbehandling  erbjudas. 
Samtalet  ska då präglas av ett  aktivt  lyssnande och inte ett  rådgivande förhållningssätt 
(Lagerberg m.fl., 2008). När det gäller rådgivningen skall distriktssjuksköterskan utgå från 
att  det  är  föräldrarna  som känner  sitt  barn  bäst. Hon  skall  förmedla  en  insikt  om att 
föräldrarna är kapabla att fatta egna beslut, samtidigt som hon själv kan bidra med relevant 
faktakunskap. Den kunskap hon förmedlar skall vara neutral  utan inslag av värderingar 
( Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). 
Föräldrastödet  ska  bygga  på  föräldrarnas  egna  resurser,  stärka  deras  tillit  till  sin  egen 
förmåga  och  vara  anpassat  efter  både  mäns  och  kvinnors  behov.  Stödinsatserna  ska 
erbjudas alla föräldrar av sjuksköterskan, individuellt eller i grupp (SOU 2008:131).
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Olika typer av socialt stöd
I  stort  sett  alla  människor  behöver  kontakt  med  andra  för  att  kunna  tillgodose 
grundläggande  behov.  Detta  kan  beskrivas  som  behov  av  stöd.  Till  denna  erfarenhet 
ansluter begreppet ”föräldrastöd”. Den sociala kontakten med andra kan främja hälsa och 
välbefinnande. Då föräldrar möter problem eller på annat sätt utsätts för påfrestningar har 
det  sociala  stödet  ett  särskilt  stort  värde.  Stödet  kan  bidra  till  att  föräldern  klarar 
påfrestningen bättre och barnets situation kan förbättras. Dessutom har gemenskapen i det 
sociala stödet ett värde i sig. Det sociala stödet kan ges informellt eller formellt. Informellt 
ges det via släktingar, vänner och bekanta. Det är oftast härifrån föräldrar får det mesta av 
sitt sociala stöd. Till det formella stödet räknas det som ges av de professionella. Ett bra 
informellt  nätverk  kan  ibland  behöva  kompletteras  med  ett  formellt  i  t.ex.  form  av 
föräldragrupp,  enskild  kontakt  eller  i  diskussionsgrupper  på  nätet  (Bremberg,  2004). 
Stöden som beskrivs vidare, är alla olika sociala stöd. 

Känslomässigt, informativt och instrumentellt stöd

Arborelius & Bremberg (2003) har i en retrospektiv studie undersökt hur mammor som led 
av postnatal depression upplevde stödet från BVC-sjuksköterskan. I denna studie framkom 
att  mammor fick  stöd  i  framför  allt  två  former,  det  känslomässiga  stödet  och  det 
informativa och/eller instrumentella stödet. Det känslomässiga stödet innebar att mamman 
kände  sig  lugnad,  att  sjuksköterskan  lyssnade  och  brydde  sig.  Det 
informativa/instrumentella stödet innebar t.ex. råd och information om spädbarnsvård eller 
mer direkt handgriplig hjälp från BVC-sjuksköterskan. Detta kunde innebära att mamman 
fått bekräftat att hon gjort rätt och att rådgivningen fungerat som ett givande och tagande 
samt att mamman fått ökade kunskaper om barnets beteende. De flesta mammor i studien 
upplevde att de fick ett positivt  känslomässigt och informativt/instrumentellt stöd vilket 
ledde till  mindre  depressiva symtom och en stärkt  föräldraroll.  Några uppgav dock att 
sjuksköterskan inte verkade bry sig om att ta reda på den egentliga orsaken till problemet 
och att hon misstrodde mammans förmåga att klara av skötseln av barnet. De upplevde 
också att hon ville att de skulle anpassa sig efter vissa sociala normer och sköta sitt barn på 
ett visst sätt. Dessa mammor uppvisade kvarstående depressiva symtom. 
Det känslomässiga stödet kan ges både vid individuella kontakter mellan två människor 
samt även i grupp där föräldrar träffas återkommande (Bremberg 2004). Genom att berätta 
om problemet och få bekräftelse från andra kan den anspänning problemet ger minska. När 
det  gäller  informativt  stöd  tar  Bremberg  upp att  det  viktiga  är  inte  var  informationen 
kommer  ifrån,  t.ex.  vänner,  bekanta,  TV eller  tidningar,  utan det  viktiga  är  att  den är 
begriplig och finns tillgänglig just när den behövs.

 Föräldrautbildning 

Sedan 1978 har vi en allmän föräldrautbildning i Sverige där alla nyblivna föräldrar skall 
erbjudas  att  få  delta  med  BVC-sjuksköterskan  som gruppledare  (Hagelin  m.fl.  2007). 
Föräldrautbildningen  syftar  till  att  öka  föräldrarnas  kunskaper  om  bland  annat 
familjebildning,  relationer  och  barns  utveckling.  Den  skall  även  skapa  möjligheter  till 
kontakt  och gemenskap  med andra  småbarnsföräldrar  (Lindberg  & Lagercrantz,  2007). 

4



Bremberg (2004) menar att  gemenskap är ett  stöd i  sig som leder till  att  föräldrar kan 
känna sig som jämlika samt ge och ta av varandras erfarenheter. 

I dagens samhälle där föräldrar alltmer tenderar till  att sakna ett naturligt stöd från sina 
egna föräldrar, syskon eller andra närstående kan därför föräldragrupper bli ett sätt att få 
kontakt och gemenskap med andra småbarnsföräldrar. Orsaker till att föräldrar inte deltar i 
föräldrautbildning kan enligt SOU 1997:161 bero på att erbjudandet om utbildning inte ges 
till alla föräldrar. Det kan också vara så att de som erbjuds inte anser sig ha tid att delta 
eller att de gått igenom föräldrautbildning tidigare och inte önskar delta igen. Utredningen 
om föräldrautbildning anser att barnhälsovården har ett ansvar att följa upp varför föräldrar 
avstår från att delta. Föräldrarna har vanligtvis ett stort utbyte av varandras erfarenheter. 
Pappor deltar ofta i mödravårdcentralens föräldrautbildning men sällan i BVC:s. Orsaken 
kan  vara  att  papporna  inte  har  möjlighet  att  delta  då  de  arbetar  eller  att  de  saknar 
samhörighet med BVC:s föräldragrupp eftersom den främst omfattar mammor och barn. 
Diskussionen i gruppen kan också vara för kvinnodominerande. Det är därför viktigt att 
BVC bygger upp verksamheten även kring pappornas frågor (SOU 1997:161), vilket även 
Fägerskiöld (2006) menar då hon i sin studie fann att papporna känner sig utanför när det 
gäller  vården  av  barnet.  Hon  menade  att  det  är  viktigt  att  få  papporna  att  känna  sig 
välkomna i föräldragruppen eftersom papporna tror att den enbart är till för mammorna.

Föräldrautbildningen kan även ges individuellt då vissa föräldrar kan behöva mer stöd än 
andra. Det kan vara föräldrar med alkohol- och drogmissbruk. Dessa föräldrar kan dock 
vara betjänta av att träffas i särskilda grupper där de kan få stöd av andra i samma situation 
och känna att de inte är ensamma om sina problem. Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan 
tar  hänsyn  till  att  föräldrar  har  olika  behov  när  det  gäller  stöd  och  att  hon  försöker 
individanpassa dessa (SOU 1997:161).

 Stöd till riskgrupper

Ungefär en femtedel av alla barn mellan 0-5 år i Sverige har minst en förälder som är 
utlandsfödd. I denna familjegrupp finns en ökad risk att utveckla psykosociala problem 
relaterat  till  tidigare  trauman,  språksvårigheter,  arbetslöshet,  ekonomiska  problem  och 
trångboddhet.  Dessa  familjer  kan  därför  behöva  särskilda  stöd-  och  hjälpinsatser.  Om 
stödinsatser  behövs  skall  därför  sjuksköterskan  försöka  lotsa  familjen  vidare  till  rätt 
instans, som till exempel socialtjänst eller psykolog (Lagerberg m.fl., 2008).

Befolkningsstudier  i  Sverige  visar  att  5  %  av  svenska  familjer  har  någon  form  av 
belastning som kräver BHV:s uppmärksamhet. Det kan vara missbruk, familjevåld, social 
isolering, psykiska problem, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller kriminalitet. I dessa 
fall måste stödet bygga på främst socialtjänstens insatser, men BHV bör finnas med som 
stöd  i  föräldrarollen  och  för  att  stärka  barnperspektivet.  Extra  mottagningsbesök  och 
hembesök kan därför behövas (Lagerberg m.fl., 2008). Verksamheter som kan hjälpa till 
och stötta dessa riskgrupper är familjecentraler och öppna förskolor. Familjecentralen är en 
naturlig  mötesplats  för  barnfamiljer  där  olika  professioner  (barnhälsovård,  mödravård, 
öppen förskola, socialtjänst, psykolog, Svenska kyrkan) samverkar för att erbjuda stöd och 
tidiga  insatser.  Enligt  Socialstyrelsen  skall  en  familjecentral  vara  samlokaliserad  med 
MHV, BHV, öppen förskola och socialtjänstens  verksamhet  (Socialstyrelsen  2008-131-
16).  Den  öppna  förskolan  är  en  verksamhet  (  i  kommunal  regi  eller  som  fristående 
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verksamhet) dit barn i åldern 0-5 år kommer med sina föräldrar för att lära känna varandra, 
lära av varandra och utbyta erfarenheter. Till exempel kan svenska föräldrar och föräldrar 
från andra länder lära känna varandra.  Unga mammor kan lära av äldre mammor samt 
pappor som är hemma med barn kan träffa andra pappor (SOU 2008:131). 

Stöd via internet 

Många föräldrar  söker information kring föräldraskapet  på nätet  (Sarkadi & Bremberg, 
2005). Stöd via internet användes enligt Sarkadi och Bremberg av föräldrar ur olika sociala 
grupper och inte bara av föräldrar som var socialt  privilegierade.  De tyckte  att  det  var 
förvånande att  de som främst  använde sig av stöd via nätet  var kvinnor och inte män. 
Medelåldern för kvinnorna var ca 30 år. Då internet verkar vara en hjälp för föräldrar ur 
olika  samhällsskikt  att  söka  stöd,  anser  författarna  att  det  är  en  möjlighet  för  BVC-
sjuksköterskorna att använda sig av detta i det framtida barnhälsovårdsarbetet (a.a.).

Enligt Bremberg och Eriksson (2008)  använde sig tre av tio föräldrar av internet minst en 
gång i månaden för att  söka information om föräldraskapet.  Detta gällde föräldrar med 
barn i alla åldrar, 0-18 år. Yngre föräldrar (fem av tio) använde sig av internet mer än äldre 
(två av tio). När det gällde webbaserat stöd var de flesta av  föräldrarna intresserade av att 
ställa frågor till experter. Författarna Bremberg och Eriksson tror att en tanke kan vara att 
föräldrarna vill ha lättillgängliga svar, det vill säga att de inte behöver ställa frågan själva 
utan kan läsa expertens svar på frågor andra föräldrar ställt. Sex av tio intresserade sig för 
detta  stöd.  Intresset  var  nästan  lika  stort  för  att  få  tag  på  informativa  texter  på  nätet. 
Intresset för webbaserad föräldrastödsutbildning var inte lika stort (a.a.).

Föräldraskapet
Att bli förälder innebär många saker, som att ta ansvar, ha tålamod, räcka till, ge råd och 
stöd samt lösa problem av olika slag. Det innebär såklart även positiva saker men dessa 
kan skymmas av alla krav och oväntade påfrestningar. Parrelationen förändras när två blir 
tre.  Tillvaron  med  hem  och  barn  ställer  krav  som  föräldern  inte  kunnat  förutse  och 
skilsmässostatistiken  visar  att  antalet  skilsmässor  ökar  under  småbarnsåren  (SOU 
1997:161).  Sedan 1980-talet  har andelen barn som lever  med separerade föräldrar ökat 
stadigt. Barn som lever växelvis hos sina föräldrar har ökat från 4 % i början av 1990-talet 
till 18 % år 2002. Forskning visar att ensamma föräldrar, både mammor och pappor, har 
sämre  hälsa  än  sammanboende,  vilket  tyder  på  att  ensamföräldraskap  är  en  riskfaktor 
(Lagerberg, m.fl., 2008). 

I Sverige  är föräldrarna allt äldre vid första barnets födelse. Den högre åldern kan vara 
både positiv och negativ. Positivt kan vara att föräldern har hunnit skaffa sig livserfarenhet, 
förståelse och tålamod, vilket har betydelse i föräldrarollen. Man har hunnit slå sig till ro 
och skaffat jobb.  Negativt kan vara att vardagen blir tyngre, man orkar inte så mycket som 
när man var yngre. Karriären kan också vara svår att förena med omsorgen om barnet. När 
det  gäller  de yngre  föräldrarna  har  de  kanske mer  ork att  ta  hand om sina  barn,  men 
tonårsföräldrarnas  barn  ammas  mer  sällan  än  barn  till  äldre  mammor  och 
tonårsmammornas barn vårdas mer på sjukhus för våld och olycksfall (Lagerberg m.fl., 
2008).
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Samhället  ställer  krav  på  föräldrarna  då  de  förväntas  klara  av  både  föräldraskap  och 
förvärvsarbete,  samtidigt som tempot  i samhället  ökar. Till  positiva krafter  som stödjer 
föräldraskapet  i  dagens samhälle  hör de verksamheter  som de flesta föräldrar och barn 
ingår i, så som barnhälsovården. Föräldrar behöver stöd men på egna villkor. De behöver 
söka sin föräldraroll och känna sig trygga i den (SOU 1997:161). Genom att lyfta fram det 
som  är  positivt  och  bra  i  föräldraskapet  kan  sjuksköterskan  bekräfta  föräldrarna  och 
besluten som tas utgår då från föräldrarnas synpunkter och uppfattningar. De skall känna 
att  deras  resurser  tas  tillvara  och  att  sjuksköterskan  har  tilltro  till  deras  förmåga  och 
kompetens  (Lagerberg  m.fl.,  2008).  Många  föräldrar  har  blivit  mer  medvetna  om 
föräldraskapets betydelse och arbetar därför aktivt med sitt föräldraskap, söker kunskap, 
information och kontakt med andra föräldrar. Positivt är också att jämställdheten mellan 
män och kvinnor ökat. De flesta män tycker att det är självklart att de skall ta lika stort 
ansvar och del i barnets utveckling och uppfostran som kvinnorna. Fler män tar också ut 
föräldraledighet och är hemma i samband med barns sjukdom (SOU 1997:161). 

Mammor  och pappor  har  beskrivit  sina erfarenheter  av  att  vara  förälder  under  barnets 
första levnadsår. Genom att analysera föräldrarnas svar fick Nyström & Öhrling (2004) 
fram en huvudkategori som löd, ”living in a new and overwhelming world”. De kategorier 
som visade hur mammorna upplevde moderskapet var följande: att vara nöjd och säker 
som förälder, att vara den som bär det huvudsakliga ansvaret för barnet är överväldigande 
och  orsakar  påfrestning,  att  ha  begränsad  tid  till  sig  själv  samt  att  vara  utmattad  och 
uttröttad. Kategorierna för papporna var: att känna sig trygg som pappa och partner, att 
leva  upp till  de nya  kraven orsakar  påfrestning,  att  bli  förhindrad att  vara  nära barnet 
kändes smärtsamt samt att vara beskyddare och familjeförsörjare.
Eftersom det var så överväldigande att bli förälder fanns ett behov av stöd från partnern, 
det  egna  nätverket  samt  distriktssjuksköterskorna.  För  att  minska  påfrestningarna  för 
föräldrarna  ansågs  därför  stödet  från  sjuksköterskorna  vara  viktigt.  Författarna  föreslår 
därför att en åtgärd skulle kunna vara att använda sig av en IT-baserad metod för att stärka 
föräldrarna. Denna skulle då påbörjas redan innan förlossningen, i föräldragruppen, för att 
sedan fortgå under barnets hela första år (a.a.).

Hakulinen, Laippala, Paunonen och Pelkonen (1999) kom i sin studie fram till att stödet 
distriktssjuksköterskorna gav föräldrarna under  barnens  första  år  spelar  en stor roll  för 
familjedynamiken. BVC skall därför inte vara så barncentrerad utan mer familjecentrerad, 
hela familjen skall ses som ”klienten”.

Familjevård och begreppet empowerment
Wright & Leahey (1998) beskriver fyra teorityper som ligger till grund för deras sätt att 
bedöma och behandla familjer. Systemteorin är en av dem och enligt den kan ett system 
definieras som ett komplex av komponenter som befinner sig i ömsesidig interaktion med 
varandra. När denna teori tillämpas på familjer hjälper den oss att se familjen som en enhet 
och inrikta oss på att observera familjemedlemmarnas inbördes interaktion snarare än att 
studera  familjemedlemmarna  var  för  sig.  För  att  som BVC-sjuksköterska  kunna stötta 
föräldrarna på bästa möjliga sätt kan det därför vara av värde att träffa hela familjen för att 
observera hur de olika familjemedlemmarna interagerar med varandra. 
Om BVC-sjuksköterskan  stöttar  föräldrarna  genom att  framhålla  deras  kompetens  och 
resurser kan det förändra deras syn på sig själva. Får de en ny syn på sig själva förändras 
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ofta hela synen på problemet vilket gör det möjligt för dem att hitta på lösningar (Wright & 
Leahey, 1998). 
Empowerment är ett begrepp som introducerades i USA men som ännu inte fått någon bra 
svensk  översättning,  trots  att  det  använts  inom  många  olika  områden,  så  även  inom 
forskning. I empowerment ingår ordet power som betyder styrka, makt och kraft. Ordet 
empowerment för också tankarna till företeelser och egenskaper som t.ex. självtillit, socialt 
stöd, delaktighet, kompetens och samarbete. Empowermentbegreppet betonar vikten av att 
stödja  personer  som befinner  sig  i  en  utsatt  situation.  Det  betonar  även  vikten  av  att 
betrakta människor som aktörer själva då det är de själva som vet var problemet ligger. Det 
är  då föräldrarna som bestämmer,  samt  tar  de beslut  som ska fattas. Genom detta  kan 
föräldrarna bli stärkta. Genom att föra samman föräldrar med liknande bakgrund i grupp 
(t.ex. föräldrar till barn med funktionshinder, missbruksföräldrar, invandrarföräldrar) kan 
gemenskapen kring  problemen stärka dem (Askheim & Starrin, 2007). 
Dagens  trend  går  mot  att  barn-  och  familjeverksamheter,  så  som  BVC,  i  allt  större 
utsträckning förväntas arbeta med empowerment. BVC-sjuksköterskan skall sträva efter att 
stärka föräldrarna i att växa och ta eget ansvar. En mamma som till exempel efter samtal 
med  BVC-sjuksköterskan  känner  sig  mer  kompetent,  har  genomgått  en 
empowermentprocess (Lagerberg m.fl., 2008).

Föräldrars erfarenhet och intresse av stöd
Tidigare  forskningsstudier  har  beskrivit  vad föräldrar  har  för  erfarenheter  av stöd från 
BVC-sjuksköterskan. Detta tas här upp som det upplevda stöd föräldrar säger sig ha fått. 
Studier har också beskrivit vilket intresse av stöd föräldrar har. 

Föräldrars upplevda stöd 

I Fägerskiöld, Wahlberg & Eks (2001) studie fann man att mammorna upplevde att BVC-
sjuksköterskan var tillgänglig, åtkomlig och kunnig samt att hon sågs som en trygghet när 
det gällde att få råd och stöd. BVC-sjuksköterskan fanns tillgänglig när helst de ville ha 
stöd eller råd under dagen. De mammor med ett gott socialt nätverk och en nära relation 
med sin egen mamma, föredrog trots sjuksköterskans tillgänglighet att be om stöd från sitt 
eget nätverk medan de utan socialt nätverk uppskattade BVC-sjuksköterskans hjälp mer. 
När det gällde åtkomligheten förväntades sjuksköterskan vara kommunikativ och öppen, 
vilket mammorna beskrev som att sjuksköterskan var pålitlig samt lätt att kommunicera 
med. Mammorna upplevde att de blev varmt och respektfullt mottagna och att de fick stöd 
när  de  ville  ha  det.  När  det  gällde  BVC-sjuksköterskans  kunskap  om  barnets  hälsa 
betonades vikten av de råd och den hjälp mammorna fick, även av de med ett gott socialt 
nätverk. Råd gavs både preventivt och i behandlande syfte och inkluderade information om 
t.ex. mat, naveln samt torr hud. De mammor med bristande socialt nätverk betonade de 
praktiska råden om bebisskötseln mer  och när det gällde amningen kände de att de fått 
många bra råd. Några mammor upplevde dock att de inte fått tillfälle att tala om sin egen 
hälsa, men det berodde inte bara på BVC-sjuksköterskan, utan även på att mammorna inte 
frågat. I studien framkom även att BVC-sjuksköterskan sågs som en trygghet, någon som 
kunde  minska  rädslan.  Stödet  erhölls  då  genom  individuella  samtal  om  den  nya 
upplevelsen att vara mamma eller genom att bekräfta hur bra mamman tog hand om barnet. 
De  flesta  mammorna  deltog  i  föräldragrupp.  I  denna  gavs  tillfälle  att  diskutera 
gemensamma  problem  och  många  såg  fram  emot  föräldragruppsträffarna  eftersom  de 
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kände sig isolerade hemma med bebisen då partner och vänner jobbade. Båda föräldrarna 
inbjöds till  föräldragruppen,  men några mammor  trodde att  BVC-sjuksköterskan enbart 
förväntade  sig  att  mammor  skulle  delta.  Något  som  upplevdes  negativt  var  att  vissa 
mammor upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd när det gällde beslutet att vilja sluta 
amma. 

Mammor  har  också  beskrivit  i  Fägerskiöld,  Timpka  och  Eks  (2003)  studie  att  BVC-
sjuksköterskan var ett värdefullt stöd vid problem eftersom hon satte sig in i mammornas 
värld. Genom att hon satte sig in i mammornas värld visade sjuksköterskan att hon var 
öppen och villig  att  ta del  av mammans känslor,  erfarenheter  och åsikter,  vilket  enligt 
mammorna  var  viktigt  i  mötet  dem  emellan.  Vad  mammorna  efterfrågade  av 
sjuksköterskan varierade från mamma till mamma, men det mammor ville ha var råd och 
inga  föreläsningar  eller  pekpinnar.  Råden  och  stödet  sjuksköterskorna gav  skulle  göra 
mammorna kapabla att handla själva och på så vis öka deras självkänsla. Råden byggde på 
sjuksköterskornas  kunskap  och  erfarenhet  och  var  ofta  enkla  att  följa  för  mammorna. 
Några upplevde dock en brist på stöd (framför allt mammor som ville avbryta amningen) 
som troligen berodde på olikheter i mammornas och sjuksköterskornas sätt att se på saker, 
vilket ledde till  svårigheter att förstå varandra. Detta relaterades till  olika bakgrund och 
perspektiv. 

När  Fägerskiöld  (2006)  intervjuade  pappor  om vilka  förväntningar  de  hade  på  BVC-
sjuksköterskan visade resultatet att papporna förväntade sig en förtroendefull relation med 
sjuksköterskan,  där  engagemang,  förtroende  och  stöd ingick.  När  det  gällde  pappornas 
engagemang  i  BHV varierade  det  väldigt,  från  mycket  engagerade  pappor  till  de  som 
lämnade kontakterna med BHV helt till mammorna. Vissa pappor tog sig dock alltid tid till 
att följa med mamman till BVC för att de var intresserade i barnets tillväxt eller för att 
kunna  hjälpa  mamman  praktiskt.  Några  kände  sig  då  åsidosatta  eftersom  BVC-
sjuksköterskan ofta vände sig till mamman när det gällde frågor om barnet, medan andra 
pappor inte tyckte det gjorde så mycket. Förtroendet för sjuksköterskan var betydelsefullt 
för papporna oavsett om de var engagerade i BVC eller inte. Nästan alla papporna hade ett 
förtroende då det gällde sköterskans kunskap och intresse  för barnet och dess familj. Det 
stöd som BVC-sjuksköterskan gav pappor enligt Fägerskiöld gällde mest praktiska saker 
liksom råd och information, men stödet fokuserade då på barnet och inte på pappans egna 
behov. Papporna kände sig ofta utanför  då mamman och barnet  var i  centrum.  Många 
önskade  därför  få  tid  för  egen kommunikation  med sjuksköterskan eftersom de delade 
vårdansvaret  med  mamman.  Fägerskiöld  menar  att  sjuksköterskorna  måste  visa  mer 
intresse för och engagera  sig i  papporna för att  skapa ett  förtroende där  de kan stötta 
honom i hans papparoll. Föräldragrupper var något som några pappor blivit inbjudna till. 
De deltog dock sällan. Andra pappor trodde denna grupp var till enbart för mammor och 
ville  därför  inte  delta,  medan  en  del  inte  visste  om  att  det  fanns  en  föräldragrupp 
överhuvudtaget.
På vissa BVC fanns det dock speciella pappagrupper vilka leddes av en erfaren pappa. De 
pappor som deltog där uppskattade detta, då frågor kring papparollen kunde diskuteras. 
Även pappor som uppgav sig att inte vara i behov av stöd, uttryckte att denna pappagrupp 
kunde vara värdefull.

Tarkka, Paunonen & Laippala (1999, 2000) undersökte i  longitudinella studier på 90-talet 
olika  faktorers  samband  med  förstagångsmammors  förmåga  att  ta  hand  om  sitt  barn. 
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Studierna fokuserade på den tid då barnet var tre respektive åtta månader gammalt. Det 
visade  sig  att  barnets  humör  och  om  det  var  krävande  eller  inte  hade  betydelse  för 
mammans  sätt  att  klara  av och ta  hand om barnet.  Om barnet  t.ex.  var  sjukt  och grät 
mycket  fann  mammorna  det  jobbigare  att  hantera  situationen  och  även  mammans 
karaktäristika och då framför allt hennes kompetens som mamma hade samband med hur 
hon klarade av att ta hand om barnet. Andra saker som påverkade var känslan av social 
isolering,  förhållandet  till  partnern,  depression,  begränsningar  i  mammarollen  samt 
anknytningen till  barnet påverkade också. Det absolut viktigaste stödet mammorna fick 
kom från deras partner. Andra viktiga stödpersoner var mor- och farföräldrar, då främst 
mormor. Korrelationen mellan stödet från distriktssjuksköterskan och mammornas sätt att 
klara  av  och  ta  hand  om  barnet  var  också  positiv.  De  olika  stöd  som  gavs  var 
känslomässigt  stöd  (vilket  gavs  mest  frekvent)  samt  bekräftelse  och  stöd  vid 
beslutstagande. Bekräftelse och stöd vid beslutstagande framstod vara det viktigaste stödet 
distriktssjuksköterskorna kunde ge,  för att  mammorna lättare  skulle ta hand om barnet. 
Tarkka  m.fl.  (1999,  2000)  föreslår  att  eftersom papporna  upplevdes  vara  de  viktigaste 
stödpersonerna  för  mammorna,  borde  det  vara  av  vikt  för  distriktssjuksköterskan   att 
uppmuntra pappor att bli än mer delaktiga i omvårdnaden kring barnet. Sjuksköterskan bör 
då  rikta  sig  mer  till  båda  föräldrarna  gällande  barnets  omvårdnad  och  utveckling. 
Författarna menade vidare att det vore bra att få barnhälsovården än mer familjecentrerad.

Föräldrarnas intresse av stöd

Statens  folkhälsoinstitut  har  vid två  tillfällen  2003 och  2008 gjort  undersökningar  vad 
gäller föräldrars intresse för olika former av föräldrastöd. I båda studierna visade det sig att 
föräldrar hade behov av att träffas under strukturerade former och där få möjlighet att prata 
med andra. Den grupp föräldrar som var intresserade av att få föräldrastöd var större än 
den grupp föräldrar som verkligen hade erfarenhet av föräldrastöd. Vidare visade det sig att 
intresset var större bland föräldrar med spädbarn och småbarn jämfört med föräldrar till 
äldre barn. Studierna pekade även på att  mammor verkade mer intresserade än pappor. 
Studien från 2003 visade att  högutbildade  var mer  intresserade än lågutbildade  och att 
familjer som upplevde påfrestningar i föräldraskapet var mer intresserade än familjer utan. 
Den senare undersökningen visade att intresset för stöd via internet ökat de senaste fem 
åren och då främst bland de yngre föräldrarna. Även intresset för individuellt stöd har ökat 
under denna period. En annan form av stöd som föräldrar efterfrågade var mötesplatser där 
de kunde träffa andra föräldrar (Bremberg & Eriksson,  2008).

Hur BVC-sjuksköterskan erfar föräldrars behov av stöd
När  det  gäller  hur  BVC-sjuksköterskan erfar  föräldrars  behov  av  stöd  finns  få  studier 
gjorda. Följande två studier beskriver vad BVC-sjuksköterskor tror föräldrar förväntar sig 
av dem samt vad sjuksköterskorna gör för att hjälpa och stötta dem.

Fägerskiöld, Wahlberg & Ek (2000) fann i sin studie att när BVC-sjuksköterskan skulle 
beskriva  vad  hon  trodde  nyblivna  mammor  förväntade  sig  av  henne  så  var  det  en 
omvårdnad  av  både  barn  och  familj.  I  omvårdnaden  ingick  då  stöd,  råd  samt 
barnhälsobedömningar. När det gällde stödet trodde BVC-sjuksköterskan att mammorna 
förväntade sig att få ett känslomässigt och uppmuntrande stöd. Sjuksköterskan skulle då 
inte  vara  en  auktoritet  utan  en  mänsklig  resurs  som bekräftade  mammans  känslor  och 
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stöttade henne i mammarollen. De förväntningar mammorna hade varierade beroende på 
mammornas ålder och närheten de hade till sina föräldrar. Sjuksköterskan trodde också att 
de flesta mammorna förväntade sig en kunnig och erfaren sköterska som kunde besvara 
alla deras frågor samt ge råd. Råden kunde handla om allt möjligt, från passande kläder till 
barnet, till uppfödningsproblem och sömnproblem. Mammorna ville även ha råd när det 
gällde  deras  egen  fysiska  förändring  och  när  det  gällde  amningsproblem.  De problem 
sjuksköterskan fann det  svårast  att  handskas  med var  olika hinder  i  interaktionen med 
mamman. Hinder kunde t.ex. vara problem i moderskapet eller sociala problem. Saknades 
interaktionen mellan sjuksköterskan och mamman upplevde sjuksköterskan att  hon inte 
kunde ge det stöd som behövdes. När problemen var av sådan karaktär att hela familjen 
drabbades hänvisade hon därför ofta familjen vidare till andra professioner (a.a.).

I  Jansson,  Petersson  &  Udéns  (2001)  studie  ansåg  distriktssjuksköterskorna  att  ett 
stödjande klimat var bland det viktigaste då de mötte nyblivna mammor för första gången. 
Genom att  lyssna och vara mottaglig  för intryck när det gällde familjens situation och 
behov lades enligt sköterskorna grunden för ett bra förhållande mellan familjen och henne. 
Helhetssynen av familjen sågs som väsentlig för att i framtiden kunna ge individuella råd 
av hög kvalitet,  stöd samt bekräftelse.  Hembesöken var viktiga för att  kunna skapa ett 
förtroende och bilda sig en uppfattning om familjens situation, vilket i sin tur var viktigt 
för att skapa ett just stödjande klimat. Genom ett stödjande klimat kunde föräldrar som 
många gånger var osäkra och inte litade till sin egen förmåga känna att de blev bekräftade. 
Sjuksköterskorna gjorde detta genom att: bekräfta föräldrarnas känslor, säga att föräldrarna 
är de som bäst kan se efter sitt barn samt genom att ge föräldrarna mer ansvar. 
Som  sjuksköterskorna  uppfattade  det  förväntade sig  föräldrar  framför  allt  att 
sjuksköterskorna skall tillhandahålla stöd och vara någon de kan diskutera saker med. Det 
föräldrarna  önskade  få  råd  om kunde  vara  allt  från  vardagsbekymmer  till  ämnen  som 
vaccinationer.  Eftersom  råden  föräldrarna  behövde  var  så  varierande  ansåg 
sjuksköterskorna att det var extra viktigt att kunna ge individuella råd. Många föräldrar 
hade som sjuksköterskorna beskrev det inte något socialt nätverk tillgängligt då mor- och 
farföräldrar bodde långt borta eller fortfarande arbetade. Sjuksköterskan kunde i dessa fall 
vara familjens enda sociala stöd.

Problemformulering
Föräldrar har ett stort ansvar när det gäller deras barns hälsa och uppväxt. Kraven från 
samhället har ökat genom åren och ibland kan det vara svårt för familjen att klara sig både 
ekonomiskt  och  socialt  (SOU  1997:161). De  flesta  familjer  idag  verkar  dock  vara 
resursstarka med ett bra socialt nätverk. De vet vart de kan vända sig om de vill ha stöd 
och hjälp av olika slag. En del föräldrar har dock inte tillgång till  ett informellt socialt 
nätverk och barnhälsovården har då en uppgift att stötta dem när det behövs (Fägerskiöld, 
Wahlberg & Ek, 2001; Jansson, Petersson & Udén, 2001). BVC-sjuksköterskan förväntar 
sig att nyblivna föräldrar (mammor) behöver stöd och föräldrarna förväntar sig i sin tur att 
BVC-sjuksköterskan  kan  ge  dem  detta  (Fägerskiöld,  Wahlberg  &  Ek,  2000,  2001). 
Föräldrarna har dock olika behov och intresse av stöd, vilket är viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar.  Flera  studier  beskriver  föräldrarnas  upplevelser  av  stöd  från  BVC-
sjuksköterskan, men få beskriver BVC-sjuksköterskans uppfattning av föräldrars behov av 
stöd. Det är därför av intresse för mig att undersöka detta i min studie.
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SYFTE

Syftet med denna studie är att beskriva barnavårdscentralssjuksköterskors uppfattningar av 
föräldrars behov av stöd.

METOD

Fenomenografisk ansats
Den  fenomenografiska  ansatsen  är  kvalitativ.  En  kvalitativ  ansats  fokuserar  på  ett 
fenomens egenskaper, vilka innebörder som människor lägger i detta samt vilken mening 
som fenomenet har för människor (Friberg, 2006). Fenomenografin syftar till att beskriva 
kvalitativt  olika  sätt  för  människor  att  erfara  fenomen.  Det  är  alltså  variationen  i 
människors uppfattningar man är ute efter. Människors sätt att erfara är här synonymt med 
människors uppfattningar (Marton & Booth, 2000). I fenomenografin fokuseras det på vad 
som  erfars  (första  ordningens  perspektiv)  och  hur detta  erfars  (andra  ordningens 
perspektiv). Inom fenomenografin är vad-aspekten och hur-aspekten ömsesidigt  beroende 
av varandra. Vad-aspekten är förutsättningen för den innebörd som ligger till  grund för 
hur-aspekten,  det  vill  säga  uppfattningen  (Alexandersson,  1994;  Marton,  1981).  Själva 
forskningsobjektet inom fenomenografin är dock andra ordningens perspektiv, alltså hur 
omvärlden uppfattas av människor. I min studie är det föräldrars behov av stöd som är vad-
aspekten och BVC-sjuksköterskornas tankar kring och uppfattningar om föräldrars behov 
av stöd som är hur-aspekten (Larsson, 1986; Marton, 1981). 

Förförståelse
Marton & Booth (2000) säger att forskaren i varje stadium av forskningsprojektets gång 
måste ta ett medvetet steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet. De menar att det 
egna erfarandet endast får användas för att belysa andras sätt att erfara fenomenet. Min 
erfarenhet/förförståelse av föräldrars behov av stöd ligger enbart i att jag själv är förälder. 
Jag har ingen erfarenhet av att arbeta inom barnhälsovården.

Urval
Att beskriva BVC-sjuksköterskors uppfattningar av föräldrars behov av stöd handlar om att 
identifiera  sjuksköterskornas  uppfattningar  och  att  sedan  beskriva  variationer  av 
uppfattningarna. När jag då gjorde mitt urval av undersökningsgrupp försökte jag därför 
skapa  förutsättningar  för  att  få  variation  i  undersökningsgruppens  uppfattningar  av 
fenomenet (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). Urvalet blev därför strategiskt 
på så sätt att de BVC som valdes ut låg i två helt olika typer av bostadsområden. Det ena 
bostadsområdet uppfattas som mer problemtyngt och är ett mångkulturellt bostadsområde. 
Det  andra  området  karaktäriseras  som ett  bostadsområde  med  mindre  inslag  av  olika 
kulturer. Inklusionskriterier för att få delta var att BVC-sjuksköterskorna skulle ha arbetat 
på BVC i minst två år för att kunna ha hunnit skaffa sig en god uppfattning om föräldrars 
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behov av stöd. En förfrågan om att få utföra intervjustudien lämnades i skriftlig form till 
vårdcentralsföreståndaren/vårdcentralschefen  på  de  två  berörda  BVC  (bilaga  1). 
Information  och  förfrågan  om  att  vilja  delta  i  studien  lämnades  också  till 
vårdcentralsföreståndarna  i  skriftlig  form,  vilka  i  sin  tur  lämnade  detta  vidare  till  de 
aktuella  BVC-sjuksköterskorna  (bilaga  2).  Efter  telefonsamtal  med 
vårdcentralsföreståndarna  framkom  att  det  endast  fanns  två  BVC-sjuksköterskor  på 
respektive BVC som var aktuella  för studien och dessa kontaktades  per  telefon för att 
bestämma tid och plats för intervjuerna. Fyra stycken distriktssjuksköterskor från en och 
samma kommun i  Västsverige men från två olika BVC deltog.  De sjuksköterskor som 
deltog var kvinnor och deras ålder varierade mellan 31 och 56 år. De hade arbetat mellan 3 
till 24 år som distriktssjuksköterskor/BVC-sjuksköterskor. Det antal barn som varje BVC-
sjuksköterska ansvarade för varierade från cirka 230 till 372 stycken barn. Antalet barn var 
lägre i det mer mångkulturella bostadsområdet.

Datainsamling
Den  vanligaste  metoden  för  att  samla  in  data  inom  fenomenografin  är  via  intervjun 
(Marton  & Booth,  2000).  Intervjuerna  utfördes  på  de  intervjuades  arbetsplatser  för  att 
förenkla  för  de  intervjuade  att  hinna  med,  med  tanke  på  hög  arbetsbelastning.  Den 
kvalitativa intervjun samlar in rika och förutsättningslösa beskrivningar av relevanta teman 
i  den  intervjuades  livsvärld  och  den  söker  också  beskriva  den  specifika  och  inte  den 
allmänna uppfattningen, hos den som intervjuas (Kvale, 1997). Inför intervjuerna hade en 
intervjuguide utformats (bilaga 3). I intervjuguiden fanns både strukturerade samt öppna 
frågor.  Innan  intervjun  startade  informerade  intervjuaren  informanten  om  syftet  med 
undersökningen  och  om användningen  av  bandspelare  under  intervjun.  Det  gavs  även 
utrymme att ställa frågor (a.a.). Därefter ställdes de strukturerade frågorna vilka var frågor 
om deltagarnas  ålder  och  hur  länge  de  arbetat  som distriktssjuksköterskor  samt  BVC-
sjuksköterskor.  Intervjuerna  genomfördes  sedan  med  hjälp  av  öppna  stödfrågor  inom 
aktuella temaområden för studien och bandades. Frågorna var formulerade så att inget fast 
svarsalternativ kunde förväntas. Inom fenomenografin finns det nämligen inte något rätt 
eller  lämpligt  svar  utan  intresset  ligger  i  den  enskildes  uppfattning  av  företeelsen 
(Alexandersson,  1994).  Genom  att  lyssna  uppmärksamt,  visa  intresse,  förståelse  och 
respekt skapar intervjuaren god kontakt med den intervjuade, vilket denna försökte göra 
under alla intervjuerna (Kvale, 1997). Totalt intervjuades fyra stycken BVC-sjuksköterskor 
och intervjuerna tog mellan 17 till 40 minuter. Mediantiden var 23,5 minuter.

Analys
De  bandade  intervjuerna  transkriberades  ordagrant  och  analyserades  enligt  en 
fenomenografisk  metod  som  Sjöström  och  Dahlgren  (2002)  beskriver  i  sin  artikel 
”Applaying phenomenography in nursing research”. Sju på varandra följande steg var av 
betydelse  för  att  utföra  analysen.  Det  första  steget  innebar  att  göra  sig  bekant  med 
intervjumaterialet. Detta gjordes genom att författaren läste igenom materialet flera gånger. 
Detta  var  även  ett  tillfälle  att  korrigera  felskrivningar.  Det  andra  steget  innebar  att 
sammanställa  svaren  från  de  intervjuade  till  en  bestämd  fråga,  alltså  mot  syftet  med 
studien,  genom  att  identifiera  det  mest  utmärkande  i  varje  svar.  I  det  tredje  steget 
kondencerades de sammanställda svaren genom att författaren tog fram det mest centrala i 
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svaren och dessa klassificerades sedan i olika preliminära grupper, där uppfattningar av 
liknande art hamnade i samma grupp. Detta var det fjärde steget. Det femte steget innebar 
att  författaren  jämförde  de  olika  grupperna/kategorierna  samtidigt  som denna  försökte 
skapa  gränser  mellan  dem.  Detta  innebar  att  författaren  fick  omarbeta  de  tidigare 
preliminära  kategorierna,  vilket  i  slutändan  ledde  till  att  kategorin  inte  längre  var 
preliminär. I det sjätte steget namngavs kategorierna för att betona det väsentliga i varje 
kategori  och  de  kallades  därefter  beskrivningskategorier.  Under  respektive 
beskrivningskategori  redovisades  sedan  de  intervjuades  olika  uppfattningar  och  de 
tydliggjordes med hjälp av citat.  I  det  sjunde och sista steget som kallas kontrastering, 
ställdes de olika beskrivningskategorierna mot varandra och jämfördes,  för att  särskilja 
olikheter och likheter. Först beskrevs vad kategorierna hade gemensamt därefter påvisades 
olikheterna  genom  att  beskriva  det  unika  i  varje  kategori.  Exempel  på  hur  en 
beskrivningskategori kom till finns beskrivet i bilaga 4.
 
Etiska överväganden
Enligt  Lagen  om  etikprövning  av  forskning  som  avser  människor,  (SFS  2003:460) 
behövdes  inget  etiskt  tillstånd  för  att  genomföra  denna  studie.  Hänsyn  togs  dock  till 
vetenskapsrådets  fyra  forskningsetiska  principer:  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet.  Vid  kontakten  med  vårdcentralsschef  samt 
vårdcentralsföreståndare frågades det om godkännande att få genomföra studien samt att 
de  gav  sitt  skriftliga  samtycke.  Deltagarna  blev  informerade  om  att  deltagandet  var 
frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. De 
informerades även om att intervjumaterialet skulle komma att behandlas konfidentiellt och 
att  när  studien  var  klar  skulle  bandinspelningen  av  denna  förstöras.  De  insamlade 
uppgifterna  ska  inte  komma  att  användas  för  något  annat  än  forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
Nyttan med den nya kunskap som resultatet förväntades få fram övervägde utlämnandet av 
erfarenhet BVC-sjuksköterskorna fick göra. På så vis anses etiken även ha beaktats i det 
hänseendet.  BVC-sjuksköterskorna  uttryckte  dessutom  ett  intresse  av  att  få  ta  del  av 
resultatet när studien blivit klar. 
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RESULTAT

I analysen av intervjumaterialet identifierades fem olika beskrivningskategorier under vilka 
BVC-sjuksköterskornas  olika  uppfattningar  sammanställdes.  Sammanställningarna 
beskriver olika former av stöd som föräldrar har behov av, enligt BVC-sjuksköterskorna.

Stöd vid praktiska problem  Konkret  –  praktiskt  stöd  från  BVC-
sjuksköterskan
Stöd genom bekräftelse

Behov av familjerelaterat stöd Att stötta paret i deras relation
Stöd  då  anknytningen  till  barnet  inte 
fungerar
Betydelsen  av  stöd  från  det  sociala 
nätverket

Behov av bekräftelse i mamma- och 
papparollen

Stötta föräldrar att inte ställa krav på sig 
själva
Stötta föräldrar att de duger som de är

Föräldrar med ökat stödbehov Behov av stöd pga bristande resurser hos 
föräldrarna
Stöd  från  annan  profession  än  BVC-
sjuksköterskan

Stöd från andra föräldrar via annat 
forum

Föräldragruppen som stöd
Pappors behov av stöd via eget forum

Stöd vid praktiska problem
I intervjumaterialet  framkom det att  sömn och mat (i vilken amning ingår) är två stora 
praktiska problem där föräldrarna söker stöd.  De praktiska problemen uppfattas  många 
gånger inte vara så svåra att stötta föräldrarna i enligt BVC-sjuksköterskorna. Detta gäller 
de föräldrar som har  de resurser  som krävs,  men som inte  riktigt  får  till  det  eller  kan 
hantera problemen utan lite stöd i början.

Konkret – praktiskt stöd från BVC-sjuksköterskan

Det praktiska stödet består till stor del i att ge föräldrarna tips och råd hur de skall hantera 
problem i olika situationer, men ibland behövs det också ren praktisk hjälp. För att kunna 
hjälpa föräldrarna att komma tillrätta med problemen är det som BVC-sjuksköterskorna 
uppfattar  det  därför  viktigt  att  de  har  tid  att  lyssna  in  och  skapa  sig  en  helhet  av 
föräldrarnas problemsituation.
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…då fick vi helt enkelt sitta och liksom och skriva ner hur hon gjorde.  
Och det funkade så bra dom dagarna hon gick på någon sång fram på 
dagen och då sov han så gott  och ja,  det  här att  liksom komma med 
förslaget att du kanske kan gå ut och gå klockan nio varje morgon, så får  
ni en mycket lugnare förmiddag sedan.

…så det  här  med amingen  och  maten.  Det  är  väl  det  stora.  Och så  
likadant det här med sömn och sova. Det är ju dom två stora grejerna  
man söker stöd för.  Man kan komma med en del tips  och råd då till  
exempel när det gäller sömn, att om man gör så här, eller så här så här,  
och sen får ju dom bedöma själva vad dom tar till sig så. Och amningen  
så kan man ju visa och, och prata lite amning och så…

…det finns ju dom som kanske kommer hit som flyktingar och dom har  
ingen alls. Jag kanske är den enda personen för många som, ja, jag är en  
väldigt viktig person där jag bara är den enda dom kan fråga så liksom. 
Alla enkla, banala saker till exempel hur man blandar välling eller vad  
man ska köpa för tvättmedel…

Stöd genom bekräftelse

Föräldrarna har i många fall svaren på sina problem själva, men de behöver den där lilla 
bekräftelsen på att de tänker och gör rätt, vilket följande citat kan beskriva.

Och många gånger är det ju att man stöttar faktiskt föräldrar mycket i  
hur dom har tänkt själva egentligen. Att dom får bekräftelse på att dom 
har tänkt rätt och att dom redan är inne på att lösa problemet, men att  
dom behöver lite mer stöd.

Behov av familjerelaterat stöd
Hur relationen är mellan föräldrarna, till barnet eller till andra personer i deras närhet, är av 
betydelse för vilket stödbehov föräldrarna har. BVC-sjuksköterskorna gör så mycket de 
kan för att hjälpa och stötta mamman och pappan i relationen dem emellan, samt även då 
det  gäller  anknytningsproblematiken  kring  barnet,  innan  hon  hänvisar  dem  vidare  till 
exempelvis familjerådgivning och psykolog. Det sociala nätverket spelar här en stor roll 
och BVC-sjuksköterskorna har  den uppfattningen  att  de föräldrar  med ett  gott  nätverk 
kräver  mindre  stöd  av  BVC medan  de  med  ett  mindre  nätverk  behöver  mera  stöd  av 
densamma.

Att stötta paret i deras relation

När föräldern kommer till  BVC med sitt  barn framkommer det ibland att  hon/han mår 
dåligt och har problem i relationen till sin partner. I den mån BVC-sjuksköterskorna kan 
försöker  de  själva  stötta  föräldrarna.  De  sätter  sig  då  ner  och  försöker  samtala  med 
föräldrarna om deras problem, vilket de tar upp i följande citat.
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…sen kommer det ju upp en del kan jag tycka, på EPDS-samtalen som vi  
har vid tre månader, med bekymmer utav olika slag. Det kan vara ju i  
relation till barnets far, sambo, man…

Sen har vi ju mammor som mår dåligt i sitt förhållande och stödja dom i  
det då och försöka få dom att gå till familjerådgivningen…

Det  är  ju  inte  så  där  jättevanligt  att  man genererar  en  kontakt  med 
någon psykolog eller att dom mår dåligt på nåt vis. Pappan, det är ju i så  
fall dom här relationsproblemen, där det är familjerådgivningen, eller  
att man själv kan sitta ner och prata lite om att det är en förändring det  
här med att få barn, det här med sexualitet…

Pappor som mår dåligt,  skilsmässor, då kommer dom hit.  Då kommer  
dom hit och mår dåligt. Då får man prata lite med dom.

Stöd då anknytningen till barnet inte fungerar

När relationen till barnet inte är bra och föräldern inte verkar kunna knyta an till barnet, 
uppfattas det bero på något problem som föräldern bär med sig från barndomen. Genom att 
uppmärksamma  hur  anknytningen  fungerar,  alltså  se  hur  samspelet  mellan  barnet  och 
föräldern är och även genom att se hur de interagerar med varandra i hemmiljön skaffar sig 
BVC-sjuksköterskorna en uppfattning om vilken hjälp de behöver och de stöttar dem i det. 

…relationer till barnen. Kan vara väldigt svårt att knyta an till barnen,  
för att det kan vara någonting som dom har med sig från barndomen, att  
det  inte  riktigt  funkade  mellan  dom  och  deras  föräldrar,  som  dom 
behöver bearbeta. Och då är det för mig att gå in där och se det, att  
fråga föräldrarna hur det egentligen står till. Och det ser man ju rätt så 
tydligt när dom tar i barnen, om dom tittar. Det här samspelet som man  
ser mellan förälder och barn. Och sen försöka få dom, för jag ska inte  
vara någon bov, utan försöka stötta familjen och få dom att ta kontakt  
med någon annan om inte jag kan hjälpa dom med den, i den frågan.

Det här hembesöket som jag berättade om, där jag kände mig frustrerad.  
Där hade jag kunnat vara kvar väldigt länge hos den där mamman och  
syskonet  och  visat  mycket  mer  liksom,  kanske  pratat  mycket  mer  om 
hennes sinnesstämning och så. För nu visste inte jag någonting. Jag kom 
in i den här situationen och visste inte så mycket och upptäcker oj, det  
här liksom med anknytningen till den där pojken. Det var alltså, ja, han  
var väldigt alltså, han betedde sig annorlunda, alltså som en sugpropp  
på mig så. Kramas och pussas och bara vill vara med mig och liksom  
distanslöst på något vis. Henne skulle jag vilja sitta ner och prata mycket  
mer  med,  både  praktiska  saker  när  det  gäller  den  lilla  bebisen,  den 
nyfödda  och även det här med storebror…
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Betydelsen av stöd från det sociala nätverket

Något som  återkom i intervjuerna var att det sociala nätverket spelar en stor roll då det 
gäller att  stötta föräldrarna.  De föräldrar som har ett gott socialt  nätverk kräver inte så 
mycket stöd från BVC-sjuksköterskorna, utan de får hjälp och stöd av släkt och vänner. 
För dem med mindre socialt nätverk betyder stödet från BVC mycket mer. Många gånger 
handlar det om invandrare/flyktingar som inte har någon familj  eller släkt här. Det kan 
också  handla  om  ensamstående  mammor.  Många  har  idag  ingen  hjälp  av  sina  egna 
föräldrar, eftersom de fortfarande är aktiva i arbetslivet och inte hinner hjälpa till att stötta, 
avlasta. Det kan också vara så att det finns problem i relationen till den egna mamman eller 
svärmodern. BVC-sjuksköterskorna beskriver detta på följande vis.

…normalbegåvade föräldrar, med gott socialt nätverk, dom har inte så 
stort behov utav stöd utav oss. Visst, dom har det i början, men sen är  
det att man finns där, peppar dom och sen går dom vidare, hittar sina,  
kanske har vänner och så frågar dom väninnan. Hur gjorde du, eller  
den här pappan kan prata med sin vän Kalle, och han gjorde så. Det  
blir ju mer, jag blir inte den som blir kontaktad hela tiden. Men har jag 
sen en familj som har ett väldigt tunt socialt nätverk, där man kanske 
har  en  ensamstående  mamma,  eller  hon  behöver  inte  vara 
ensamstående. Det kan vara en mamma och pappa som inte har någon 
släkt här, som är från utlandet, som inte kan språket. Den gruppen är  
ju, den får man lägga väldigt stort stöd på…

…många har ju heller inte mormor eller farmor eller några nära så, på 
nära håll  heller.  För  det  betyder  också väldigt  mycket  om det  finns  
någon som kan stötta lite och vara barnvakt en timme, så att man bara  
får komma ifrån och kanske bara åka och handla själv  eller,  så att  
ibland behövs det inte så mycket.

Jag tycker att det börjar bli mer och mer, det här med mammors behov  
av stöd. Förut så hade vi mer, alltså vad ska jag säga. Jag frågade ju  
alltid min mamma, min mamma liksom så och det gör alla dom här  
utländska, som har sina nära och kära runtomkring sig. Men jag tycker  
att det är väldigt få som dom kan gå till, för den egna mamman jobbar  
och dom är liksom så inne i ett aktivt liv och jag tycker att det är många 
mammor som behöver stöttas där.

… sen kommer det ju upp en del kan jag tycka, på EPDS-samtalen som 
vi har vid tre månader, med bekymmer utav olika slag. Det kan vara,  
inte helt ovanligt tycker jag, med kanske relationen både till sin egen 
mamma och till svärmor. …

Behov av bekräftelse i mamma – och papparollen
Föräldrar behöver bli stöttade genom att bli bekräftade att de duger som de är. Föräldrarna 
ställer ofta alltför höga krav på sig själva eftersom de tror att det förväntas att de ska klara 
av allting själva. De har i de flesta fall de resurser som krävs för att de skall bli en bra 

18



mamma eller pappa, men på grund av kraven de ställer på sig själva blir det inte alltid bra. 
Enligt  BVC-sjuksköterskornas  uppfattningar  blir  då  deras  uppgift  att  gå  in  och  stötta 
föräldrarna i tanken att de duger som de är, även om mamman exempelvis inte klarar av att 
amma eller om föräldern inte aktiverar sig med barnen hela tiden.

Stötta föräldrar att inte ställa krav på sig själva

De alltför höga kraven på föräldrarna ställs många gånger av dem själva. Föräldrarna tror 
att de måste vara och göra på ett visst sätt. Dom ska vara duktiga och göra saker dom tror 
omgivningen förväntar sig av dom eller så vill dom vara duktiga mammor eller pappor 
inför sig själva. En del fortsätter till exempel amma även om det inte fungerar. Om kraven 
blir  för  stora  kan  det  skapa  föräldrar  som  inte  mår  bra.  Detta  beskrivs  av  BVC-
sjuksköterskorna i citaten nedan.

… många gånger föräldrarna ställer dom krav på sig själva, själva, inte  
omgivningen. Men dom tror att omgivningen har förväntningar och krav  
på dom, att dom ska kunna göra det ena och det andra. Dom måste bara  
bli dom bästa föräldrarna nånsin…

Alla kan inte amma och då kan man inte och då kan man inte få dåligt  
samvete, även om man kan amma, men inte vill göra det, så ska man inte  
behöva göra det. Det är inte bra för barnet. Det är bättre att mamman 
knyter an till barnet och mår bra, än att man till varje pris ska amma och  
mamman kanske inte mår bra och tycker att det är pest och pina och 
barnet är bara ja, inte en belastning men, hade det inte varit för barnet,  
då hade jag inte behövt göra det här och alla dom som förväntar sig runt  
omkring och ja…

…väldigt många pappor tror jag, har det inbyggt att jag ska försvara 
familjen och det är jag som är försörjare och det är jag som är det och  
ja och så stöd. Just dom här papporna som väljer att vara hemma, det  
finns ju en del pappor. Dom papporna behöver mycket stöd. Dom är ju 
aktiva. Dom är ute och går. Och bara få dom att inse att du behöver inte  
göra så mycket saker. Det räcker att du är hemma med ditt barn. Man 
lagar lite mat och går ut i sanden, går ut på lekplatsen och leker lite…

Stötta föräldrar att de duger som de är

De flesta  föräldrar  duger  precis  som dom är  och  då  gäller  det  att  förmedla  detta  till 
föräldrarna.  BVC-sjuksköterskorna  menar  att  ingen  är  perfekt,  men  att  just  de  här 
mammorna och papporna är de mest perfekta för just deras barn. Föräldrarna har ett behov 
av att bli bekräftade när det gäller detta, vilket nämns på följande sätt.

…just det här med att man duger som man är. Senast i torsdags så hade  
jag en mamma här, förstföderska, jättefin mamma alltså. Hon, jättegod,  
jätteduktig  på alla  sätt,  men ändå så sitter  det  nånstans  därinne och 
gnager att hon inte duger som hon är. Hon är ingen bra mamma. Och då  
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får man ju sätta sig ner och prata med mamman om det. Det finns ingen  
bättre mamma för ditt barn.

Alltså, det har blivit alltmer vanligt att papporna är engagerade, vilket  
är jätteroligt. Jag har sett väldigt många pappor, som engagerar sig och  
vill komma och följa sitt barns utveckling. Det här är jätteviktigt, det här  
så klart, jag är, jag är barnets pappa. Och det är så roligt att se det. Och  
dom behöver ju också stöd. Lika mycket som mammorna, få bekräftelse  
att dom duger som pappor.

Föräldrar med ökat stödbehov
I mötena med föräldrarna och barnen, på BVC eller i hemmet, tar BVC-sjuksköterskorna 
reda på hur föräldrarna mår och hur de fungerar ihop med barnet. Sjuksköterskorna har en 
position där de som spindeln i nätet fångar upp eventuella problem och det finns situationer 
där  de  direkt  inser  att  deras  förmåga  att  hjälpa  och  stötta  föräldrarna  inte  räcker  till. 
Föräldrar som det kan handla om är svagbegåvade föräldrar, svårt deprimerade mammor 
samt  barn  och  föräldrar  som  far  illa.  I  en  del  fall  erfar  BVC-sjuksköterskorna  att 
föräldrarna har  en alltför  bristande förmåga för att  kunna ta  hand om sitt  barn och de 
hänvisar  då  familjerna  vidare  till  andra  instanser  med  mer  resurser,  som till  exempel 
socialtjänst och psykolog.

Behov av stöd pga bristande resurser hos föräldrarna

De svagbegåvade är en grupp föräldrar som har mindre resurser och kapaciteter att klara av 
att ta hand om sitt barn. Även om de älskar sitt barn aldrig så mycket,  saknar de ändå 
förmågan att ta hand om barnet på ett för barnet tryggt och säkert sätt. Sedan finns det 
andra föräldrar som kan må dåligt psykiskt och därför helt enkelt inte orkar med barnet. 
Citaten beskriver detta.

…men så är det ju en del som har med sig jobbiga saker som gör att dom  
kanske har, att det är jobbigare för dom att räcka till riktigt för barnet.  
Dom kan ju ha jobbiga barndomsupplevelser med sig och vara ganska  
psykiskt sköra själva. Och då är det klart, då blir det oerhört påfrestande 
med barn som kanske inte sover eller kanske är väldigt överaktivt…
 
…och sen, svagbegåvade föräldrar. Där är de ju ett problem förstås, för  
man har inte riktigt kapaciteten att hantera alla praktiska problem och 
vara en trygg och stöttande förälder, utan man älskar sitt  barn ändå,  
men man har inte riktigt med sig dom redskap man behöver för att klara  
av hela biten själv.

Stöd från annan profession än BVC-sjuksköterskan

Det finns en del situationer där BVC-sjuksköterskorna måste ta hjälp av andra för att det 
ska bli så bra som möjligt för föräldrarna. För svagbegåvade som behöver mycket hjälp 
och stöd i vardagen är familjecentralen en stor resurs. De svagbegåvade kan också behöva 
ha hjälp av socialtjänsten. Svårt deprimerade mammor behöver hjälp av psykolog och när 
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det gäller allvarliga saker där barnets hälsa riskeras eller om misstankar om misshandel av 
mamman  finns,  måste  en  anmälan  till  socialtjänsten  skickas,  för  utredning.  BVC-
sjuksköterskorna har uttryckt detta på följande sätt.

När  det  gäller  utvecklingsstörda  föräldrar  får  man planera  vad  dom 
behöver. Dom behöver mycket, mycket mer stöd än till exempel föräldrar 
som är  normalbegåvade.  För  svagbegåvade behöver  mycket  stöttning 
och  där  kan  jag  koppla  in  dom  resurserna  som  behövs.  Som  BVC-
sköterska är man ju verkligen spindeln i nätet. Man får dra i alla trådar 
och försöka få det att funka för familjerna. Behövs det en psykolog, så  
kopplar  man in  den.  Behövs  det  en logoped,  så kopplar  man in  den.  
Behövs  socialtjänst  kopplar  man  in  den,  alltså,  det  är  egentligen  ett  
väldigt stort ansvar, att få ta hand om en hel familj.

…är det en deprimerad mamma, så beror det på och alltså, har alltså 
riktigt höga poäng. Vi gör någonting som heter EPDS då, post partum 
screening och är det riktigt höga poäng då kanske inte jag hanterar det  
själv, utan då får jag skicka vidare till våra BVC-psykologer.

…sen om det är riktigt, riktigt allvarliga saker, då får man ju anmäla,  
om man är orolig för barnets hälsa och hur, om man har den oron, då  
får man ju anmäla till socialtjänsten, så får dom påbörja en utredning.  
Det är ju inte alltid säkert att det leder till någonting, men till exempel  
att det är, att vi misstänker att mamman blir misshandlad eller att barnet  
inte får mat eller att dom inte sköter hygien eller att det är missär i ja,  
vad det nu är.

Men ser jag att det är någon som behöver väldigt mycket mer stöttning 
och  hjälp  i  själva  vardagen,  då  ber  vi  ju  dom  komma  till  
familjecentralen. Och där växer dom ju med, för där ser dom ju andra  
mammor och pappor, hur dom gör, hur dom håller i barnet. Aha, gör 
dom så, eller att dom själva kan diskutera och liksom dom får mycket  
tips och råd av varandra, stöttar varandra.

Stöd från andra föräldrar via annat forum
Ibland är och kan andra forum vara till hjälp och stöd för föräldrar. Det kan vara forum där 
föräldrar  stöttar  varandra.  I  föräldragruppen,  som  anses  mycket  viktig,  kan  föräldrar 
diskutera,  utbyta  erfarenheter  samt stötta  och bekräfta  varandra.  Då en del pappor kan 
känna sig utanför i  föräldragrupper  och annan verksamhet  för nyblivna föräldrar,  finns 
även behov av ett eget forum för dem, som BVC-sjuksköterskorna uppfattade det.

Föräldragruppen som stöd

Föräldragruppen kan fungera som stöd på så vis att föräldrar där kan diskutera och utbyta 
erfarenheter. De stöttar och bekräftar varandra, vilket är extra viktigt för dem som inte har 
tillgång till  nära  och kära  runtomkring  sig.  Föräldragruppen kan på så  vis  leda  till  ett 
utvidgat socialt nätverk. Detta beskrivs i detta citat.
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Just när det gäller stöd, föräldragruppen. Det är ju främst där man kan 
vara aktiv och  diskutera saker. Att få dom här tunga bitarna att passa in  
i  en  grupp  som  fungerar.  Det  är  ju  det  bästa  som  finns  för 
föräldraskapets utveckling. Det kan vara att få bekräftelse från de andra  
föräldrarna, och speciellt viktigt är det ju för dom här föräldrarna som 
har ett väldigt tunt socialt nätverk. Föräldragrupper är jätteviktiga.

Pappors behov av stöd via eget forum

När pappor är  hemma och är pappalediga  upplever de att  den föräldraverksamhet  som 
finns till största del upptas av mammor. Pappor önskar träffa mer pappor då de är iväg på 
aktiviteter, vilket citatet bekräftar.

…det skulle behöva kanske vara lite mera forum för papporna att träffas,  
för att en del kan ju säga just det, att dom inte, det är svårt att träffa på 
några andra pappor när dom är ute, om dom är på någon aktivitet och 
så där, att det är mest mammor som är ute och en del kan tycka att det är  
lite tråkigt det här, att inte killarna går iväg på olika saker.

Kontrastering
Något som genomsyrar alla beskrivningskategorierna är att föräldrarna på något vis är i 
behov av bekräftelse. Bekräftelsen blev därför en egen beskrivningskategori eftersom den 
så ofta återkom under intervjuanalysens gång. Oavsett vilket stöd föräldrarna är i behov av, 
måste  de  för  att  kunna  ta  emot  detta,  känna  att  de  blivit  bekräftade,  av  BVC-
sjuksköterskorna eller  den som ger stödet. Att  bli bekräftad är mycket  att  bli sedd och 
lyssnad på. Det som skiljer kategorierna åt är just detta att alla föräldrar inte är i samma 
behov av stöd. Som BVC-sjuksköterskorna  uppfattade och beskrev det är alla föräldrar 
olika, med olika behov. Detta beror bland annat på vad de har med sig i bagaget, vilka 
resurser föräldrarna har, vilket stöd de har från sin omgivning och i vilket skede i livet de 
är.  Den  första  kategorin,  stödet  vid  praktiska  problem,  uppfattades  av  BVC-
sjuksköterskorna som något ganska enkelt att ge, även om en del föräldrar behövde mycket 
hjälp.  I  dom praktiska  situationerna  behövde  föräldrarna  trots  detta  många  gånger  bli 
bekräftade att de gjorde på rätt sätt. Den andra kategorin, familjerelaterat stöd, bygger på 
att många föräldrar söker och behöver stöd därför att relationen till man/barn inte fungerar. 
Det  sociala  nätverket  spelar  här  en  stor  roll  för  föräldrarna  då  det  gäller  stöd  och 
avlastning, vilket många föräldrar saknar idag. Även om inte bekräftelsen nämns i ord i 
denna kategori, finns den med som underförstådd, då sjuksköterskorna genom att ta sig tid 
för att prata med föräldrarna, på något vis bekräftar dem. Den tredje kategorin, att föräldrar 
har behov av att bli bekräftade att de duger som mamma och pappa, går ju som sagt in i de 
övriga kategorierna. Den fjärde kategorin, beskriver att vissa föräldrar är i behov av mer 
stöd än andra. Antingen det finns brister hos föräldrarna eller att BVC-sjuksköterskornas 
resurser inte räcker till, för att föräldrarna skall kunna ta hand om barnet på ett bra sätt, 
måste de likväl bli bekräftade. Den femte och sista kategorin, tar upp att föräldrar kan få 
stöd  via  andra  forum  än  från  BVC-sjuksköterskan.  Där  ger  föräldrar,  genom 
föräldragruppen stöd till varandra och bekräftar då varandra. Så ger man föräldrarna stöd 
av något slag, blir de i samband med detta ofta bekräftade.
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DISKUSSION

Metoddiskussion
Enligt  Sjöström  och  Dahlgren  (2002)  kan  den  fenomenografiska  ansatsen  tillämpas  i 
omvårdnadsforskningen för att betona olikheter i hur människor uppfattar/ erfar fenomen. 
Då  författaren  var  intresserad  av  att  beskriva  variationer  i  BVC-sjuksköterskors 
uppfattningar  då  det  gäller föräldrars  behov  av  stöd,  ansågs  denna  metod  därför  som 
lämplig. En BVC-sjuksköterska träffar dagligen olika föräldrar med olika slags behov av 
stöd och genom de öppna frågorna i intervjun skapades möjlighet att få ta del av hur de 
uppfattar och beskriver det, med deras egna ord, (Sjöström & Dahlgren, 2002).
I  all  forskning  skall  trovärdigheten,  noggrannheten  och  giltigheten  vägas  mot 
undersökningsresultatet. När det gäller trovärdigheten, noggrannheten och giltigheten för 
fenomenografins  vidkommande,  handlar  det  om  i  vilken  grad  de  erhållna 
beskrivningskategorierna  representerar  undersökningspersonernas  uppfattningar.  Men 
trovärdigheten  i  resultatet  påverkas  även  av  hur  noggrant  hela  undersökningen  har 
genomförts, hur den presenteras och diskuteras (Alexandersson, 1994). 

Förförståelsen inför det som undersöks kan vara ett problem om forskaren tolkar det enligt 
dennas  högst  privata  uppfattningar.  Eftersom  författaren  i  detta  fall  inte  hade  någon 
erfarenhet av att arbeta inom BHV ansågs dennas förförståelse vara begränsad. Detta kan 
därför ha bidragit till att öka trovärdigheten i resultatet (Larsson, 1986).

Genom  att  medvetet  välja  BVC  från  olika  typer  av  bostadsområden,  ett  från  ett 
mångkulturellt bostadsområde som av författaren uppfattades som mer problemtyngt och 
det  andra  från  ett  område  med  mindre  inslag  av  olika  kulturer,  ökade  chansen  att  få 
variation i de intervjuades uppfattningar (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000), 
vilket  torde stärka noggrannheten i  hur  urvalet  gjordes.  Det  framkom dock inte  någon 
större variation i resultatet mellan de två BVC utifrån de bostadsområden de låg i. Något 
som skulle  kunna  ha  påverkat  författarens  tolkning  av  resultatet  och  gjort  det  mindre 
trovärdigt  skulle  kunna  vara  att  denna  hade  förutfattade  meningar  om  den  ”mer 
problemtyngda” barnavårdscentralen. Författaren försökte därför tänka på att inte lägga in 
egna värderingar under forskningsprojektets gång. 

När vårdcentralsföreståndarna kontaktades per telefon fick författaren reda på, att det på 
respektive BVC endast fanns två aktuella  BVC-sjuksköterskor för studien.  Trots  att  de 
aktuella sjuksköterskorna godkände att delta, kan det ändå vara så att de kände att det var 
av  plikttrogenhet  de  gjorde  det  och  inte  utifrån  ett  särskilt  intresse  av  det  undersökta 
fenomenet.  Detta  kan  därför  ha  lett  till  en  mindre  variation  i  uppfattningarna 
(Alexandersson, 1994).  Sjöström och Dahlgren (2002) menar i sin tur att det kan finnas 
bristande motivation för att delta i studien och att det är ett av två huvudproblem då det 
gäller just den fenomenografiska intervjun. Det andra huvudproblemet är relaterat till vad 
den intervjuade försöker förmedla.  Vid tveksamhet  om vad det är som den intervjuade 
berättar måste tolkningen av det som den interjvuade säger bli bekräftat direkt för att det 
inte skall bli några missuppfattningar. Detta kan annars leda till felaktiga tolkningar och ett 
mindre tillförlitligt/trovärdigt resultat. Författaren försökte därför, om osäkerhet uppstod i 
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vad  undersökningspersonen  sagt,  att  upprepa  vad  som  sagts  och  få  bekräftat  om  det 
stämde. 

På  grund  av  de  intervjuades  höga  arbetsbelastning  utfördes  intervjuerna  på  deras 
arbetsplats. Trots deras höga arbetsbelastning upplevdes det inte som om de var stressade, 
utan de tog sig tid att fundera och svara på de olika frågorna. Även om information om 
studien och dess  syfte  lämnats  till  de intervjuade innan,  upplevde  de  att  de var  dåligt 
förberedda  på  frågorna,  vilket  också  kan  ha  minskat  variationen  av  uppfattningar  och 
därmed  trovärdigheten  i  resultatet.  Någon provintervju  för  att  testa  de  öppna frågorna 
gjordes inte innan.  Frågorna i intervjuguiden upplevdes därför gå in mycket  i  varandra 
enligt de intervjuade. I några fall ledde detta till att de tyckte sig ha svarat på frågan redan, 
men i  flertalet  fall  kom ytterligare  variationer  av BVC-sjuksköterskornas  uppfattningar 
fram, varför författaren ansåg att frågorna trots allt svarade mot syftet. För att skapa en god 
kontakt med den intervjuade försökte författaren att hela tiden lyssna uppmärksamt, visa 
intresse, respekt och förståelse, vilket Kvale (1997) anser vara viktigt i intervjurelationen.

Det  fenomenografiska  undersökningsresultatet  kan  betraktas  som en  ny  förståelse  som 
medför en ny uppfattning av ett specifikt fenomen. Trovärdigheten i resultatet är beroende 
av  om någon  utomstående  kan  identifiera  de  uppfattningar  som forskaren  funnit  i  sin 
analys,  det vill säga känna igen de olika beskrivningskategorierna i själva datamaterialet. 
Resultatets tillförlitlighet/trovärdighet påverkas av om forskaren gjort en riktig tolkning av 
det  som  undersökningspersonen   beskrivit.  Beskrivningskategorierna  ska  reflektera 
undersökningspersonernas uppfattningar, vara giltiga beskrivningar av deras uppfattningar 
och inte vara konstruerade av forskaren själv. Valda utdrag av citat från intervjuerna får 
försöka styrka  trovärdigheten  i  beskrivningskategorierna  eftersom författaren  själv  tagit 
fram dessa,  utan  hjälp  från medbedömare.  I  författarens  resonemang  kring  citaten  kan 
riktigheten i tolkningen granskas (Alexandersson, 1994).
Med tanke på att urval, datainsamling och analys beskrivits så noggrant som möjligt finns 
chansen att  kunna överföra resultatet  till  andra grupper, andra BVC. (Marton & Booth, 
2000).

Fyra intervjuer utfördes och de tog mellan 17 och 40 minuter. Då det uppfattades som att 
det inte framkommit några ytterligare variationer av uppfattningar efter den sista intervjun 
och  då intervjumaterialet  uppfattades  vara  tillräckligt  stort,  ansåg  författaren  att  någon 
ytterligare intervju inte behövde göras. Det får dock inte glömmas bort att det bara var fyra 
intervjuer  som utfördes  och  att  man  därför  inte  kan  dra  några  generella  slutsatser  av 
resultatet.

Resultatdiskussion
Det som framkom som det mest centrala i resultatet var, att det som BVC-sjuksköterskorna 
uppfattade att de flesta föräldrar verkar ha gemensamt är, att de alla är i behov av någon 
form av bekräftelse. När det gäller vilket behov av stöd föräldrarna har, uppfattade BVC-
sjuksköterskorna att det beror på vilka slags föräldrar det är, vad de har med sig i bagaget 
som kan påverka deras resurser här och nu. Stödbehovet är därför väldigt olika.
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Behov av familjerelaterat stöd

I den aktuella studien har BVC-sjuksköterskorna beskrivit att de uppfattar föräldrar med 
psykiska problem och depressioner vara i stort behov av stöd. Hallberg m.fl. (2005) tar upp 
att  de  sociala  problemen  har  ökat  under  1990-  och  2000-talet  p.g.a.  att  samhället 
förändrats.  Detta  har  enligt  Lindberg  och  Lagercrantz  (2007)  lett  till  att  mer 
psykosomatiska  problem,  känslomässiga  störningar  och  förändrade  föräldraroller  står  i 
fokus. I studien relaterades anknytningsproblematiken till barnet som något föräldern burit 
med sig från barndomen och att detta berodde på problem denna/e haft i kontakten med 
sina föräldrar. Som sjuksköterskan uttryckte det är det då viktigt att gå in i situationen och 
ta  reda  på  vad  det  är  för  slags  hjälp  den  här  familjen  behöver,  vilket  även 
distriktssjuksköterskorna i Jansson, Petersson och Udéns (2001) studie menade då de ansåg 
att hembesöken var viktiga för att kunna bilda sig en uppfattning om familjens situation, 
vilket  i  sin  tur  var  viktigt  för  att  skapa  ett  stödjande  klimat. Genom  att  introducera 
begreppet  familjevård  i  barnhälsovården  (Wright  &  Leahey,  1998)  kan  BVC-
sjuksköterskan då observera hur familjemedlemmarna interagerar med varandra, upptäcka 
var  problemet  ligger  och  hjälpa  och  stötta  dem där.  Stödet  bör  då  främst  bestå  i  att 
framhålla de resurser och den kompetens föräldrarna har, för att de ska kunna förändra 
bilden av sig själva. Om bilden av dem själva förändras, stärks de och de har då möjlighet 
att  finna  egna  lösningar  på  problemet.  Genom  denna  ”empowermentprocess”  kan 
sjuksköterskan då hjälpa föräldrarna att bli stärkta.

BVC-sjuksköterskorna upplevde sig många gånger få stötta föräldrarna i relationen dem 
emellan och när det gäller vissa föräldrar uppfattade sjuksköterskorna att de är det enda 
sociala stöd de har. Enligt SOU 1997:161 innebär det en stor förändring i livet att få barn. 
Föräldrarnas förhållande påverkas och skilsmässostatistiken visar att  antalet  skilsmässor 
ökar under småbarnsåren. Jansson, Petersson och Udén (2001) bekräftade i sin studie att 
sjuksköterskan  ibland  kunde  vara  familjens  enda  sociala  stöd,  eftersom  mor-  och 
farföräldrar bodde långt bort eller fortfarande arbetade. Det finns dock föräldrar som har ett 
gott socialt nätverk och när det gäller att avlasta föräldrarna spelar de som ingår i detta 
nätverk en stor roll. Att det finns föräldrar med både ett gott och dåligt socialt nätverk visar 
alltså  både  denna  studie,  liksom tidigare  forskning.  Bremberg  (2004)  beskrev  att  mest 
socialt stöd får föräldrar från släkt, vänner och bekanta, vilket även Fägerskiöld, Wahlberg 
och Ek (2001) bekräftade i sin studie. Tarkka, Paunonen och Laippala (1999,2000) fann att 
mammorna  upplever  att  det  allra  viktigaste  stödet  kommer från  deras  partner  och 
författarna  till  den  studien  tryckte  därför  på  att  distriktssköterskorna  måste  uppmuntra 
pappornas delaktighet i omvårdnaden av barnet och göra BHV än mer familjecentrerad. 
Med familjevården och familjen i fokus, som Wright och Leahey (1998) anser är av vikt, 
kan då inte bara mamman stärkas utan även pappan. 

Stöd från andra föräldrar

För att utöka det sociala  nätverket till  föräldrar med ett  mindre sådant, är enligt  BVC-
sjuksköterskorna föräldragruppen en stor tillgång. I föräldragruppen kan föräldrarna då få 
bekräftelse  av  varandra.  Enligt  Lindberg  och  Lagercrantz  (2007)  skapar  denna  grupp 
möjligheter  till  kontakt  och  gemenskap  med  andra  småbarnsföräldrar  och  Fägerskiöld, 
Wahlberg  och  Ek  (2001)  fann  att  många  mammor  såg  fram  emot  att  få  delta  i 
föräldragruppsträffarna  då  de  kände  sig  isolerade  hemma  med  barnet,  då  partner  och 
vänner arbetade. Bremberg och Erikssons (2003;2008) studier  visade också att föräldrar 
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har ett behov av att få träffa andra föräldrar och få möjlighet att diskutera. Detta visar på att 
föräldragruppen  har  en  stor  betydelse.  Föräldragrupper  var  något  som papporna  enligt 
Fägerskiöld (2006) också blev inbjudna till. En del pappor ville då inte delta eftersom de 
trodde  att  den  främst  var  till  för  mammor.  Denna  problematik  tas  även  upp  i  SOU 
1997:161, där det nämns att det är viktigt att BVC bygger upp föräldragruppverksamheten 
även  kring  pappornas  frågor.  Detta  är  betydelsefullt  om  de  från  BVC  skall  jobba 
familjeinriktat med familjevård. Papporna är ju mer föräldralediga idag än förr och de tar 
ett  stort  ansvar  när  det  gäller  omvårdnaden  kring  barnet  (SOU  1997:161).  Denna 
uppfattning har även de BVC-sjuksköterskor som intervjuats i denna studie. De beskrev att 
papporna blivit mer och mer engagerade i sina barn.

Behov av bekräftelse

BVC-sjuksköterskorna  i  den  aktuella  studien  uppfattade  att  de  har  en  viktig  roll.  De 
beskrev  sig  som  spindeln  i  nätet  och  de  uppmärksammar  svagheter  och  styrkor  hos 
föräldrarna vilket leder till att föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver. Många 
gånger består detta stöd enbart i att bekräfta föräldrarna, att de duger som de är och att de 
inte skall ställa så höga krav på sig själva. De flesta föräldrar har enligt sjuksköterskorna 
den kapacitet och de resurser som behövs för att själva finna lösningar på sina problem, 
men att de behöver få den där bekräftelsen på att de tänkt rätt. Askheim och Starrin (2007) 
samt Lagerberg m.fl. (2008) menar att om föräldrarna blir stärkta i sin föräldraroll efter 
bekräftelsen, så har de genomgått en empowermentprocess. Fägerskiöld, Wahlberg och Ek 
(2001), Fägerskiöld, Timpkka och Ek (2003), Jansson, Petersson och Udén (2001) samt 
Tarkka, Paunonen och Laippala (1999,2000) beskrev alla i sina studier att det här med att 
ge bekräftelse var något bland det viktigaste BVC-sjuksköterskan kunde göra. Fägerskiöld, 
Timpkka och Ek (2003) beskrev det som att, de råd och det stöd sjuksköterskan gav skulle 
göra mammorna kapabla att handla själva och på så vis öka mammornas självkänsla. Detta 
tyder på att de redan arbetar enligt empowermentmodellen (Lagerberg m.fl., 2008).

Förslag till forskning

De svagbegåvade  var en grupp föräldrar som BVC-sjuksköterskorna nämnde en hel del 
och  som behöver  mycket  stöd.  Denna föräldragrupp har  inte  diskuterats  mycket  i  den 
litteratur och tidigare forskning som hittats  om föräldrastöd. Eftersom de svagbegåvade 
föräldrarnas barn också går på regelbundna kontroller och följs på BVC som alla andra 
barn, skulle det kunna vara av intresse att titta närmare på stödet till just denna grupp.

Ett  stöd  som BVC-sjuksköterskorna  däremot  inte  nämnde  alls  var  stöd  via  internet.  I 
tidigare studier uppfattades intresset för detta stöd ha ökat de senaste åren (Bremberg & 
Eriksson, 2008), samt att det var ett stöd som de flesta föräldrar hade tillgång till (Sarkadi 
& Bremberg, 2005). Även om BVC har en nästan hundraprocentig uppslutning av föräldrar 
som det är (Bremberg, 2004), kan stöd via internet kanske ses som ett komplement, ett 
ytterligare sätt att få kontakt med sin BVC-sjuksköterska. I dagsläget var det dock ingen av 
de BVC-sjuksköterskor som deltog i intervjuerna som använde sig av internetbaserat stöd 
till föräldrarna. Det kan därför vara av intresse att undersöka om BVC-sjuksköterskorna 
har något intresse av att använda sig av internetbaserat stöd överhuvudtaget.
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Konklusion och klinisk implikation
Resultatet  från denna studie har likheter  med vad tidigare forskning tagit  upp gällande 
föräldrars  och BVC-sjuksköterskors erfarenheter  kring det  behov av stöd föräldrar  har. 
Denna  och  tidigare  studier  beskriver  att  föräldrar  är  i  behov  av  bekräftelse  och  att 
sjuksköterskorna arbetar med att  stötta föräldrarna i föräldrarnas eget sätt att tänka och 
handla, vilket tyder på att de försöker stärka föräldrarna. Detta sätt att arbeta låter som det 
empowermentbegreppet  står  för.  Wright  och  Leahey  (1998)  betonar  betydelsen  av  att 
familjen, här mamman och pappan, får beröm för att de försöker skapa förändringar och 
lösningar  på  problemet.  Genom detta  beröm,  denna  bekräftelse,  får  föräldrarna  då  ett 
självförtroende  som  hjälper  dem  att  hantera  framtida  problem.  Även  om  Wright  och 
Leahey  inte  använder  ordet  empowerment  är  det  ändå  stärkta  föräldrarna  blivit.  Om 
empowerment införs som en modell att arbeta med i barnhälsovården kanske det arbete 
BVC-sjuksköterskorna gör i/med familjerna  tydliggörs på ett annat sätt. Föräldrar har som 
beskrivits olika behov av stöd relaterat till vilka resurser de har själva och i sin omgivning. 
Behovet av stöd blir ju därför väldigt individuellt. En del behöver just individuellt stöd, 
andra mer gruppinriktat stöd. Pappor har det visat sig behöver stöd som fokuserar mer på 
just deras behov, medan vissa föräldrar kräver mer avancerad hjälp. Likheten blir dock, 
trots olika behov, att alla föräldrar behöver bli sedda och lyssnade på.  
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Till vårdcentralschef X Bilaga 1
samt vårdcentralsföreståndare X
VÅC X 

Förfrågan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie

Jag heter Åsa Saksman och läser till distriktssjuksköterska på Högskolan i Skövde. Som en 
del  i  min  utbildning  ingår  att  skriva  en  magisteruppsats  på  15  hp,  vilket  påbörjades  i 
augusti.  Syftet  med  min  uppsats  är  att  beskriva  BVC-sjuksköterskans  uppfattning  av 
föräldrars behov av stöd.

Att bli förälder innebär många saker. Man ska ta ansvar, ha tålamod, räcka till samt ha tid 
och kraft att lösa  olika problem som dyker upp. Föräldrar kan av olika anledningar ha 
svårt att klara av de krav som föräldraskapet ställer och behöver då hjälp och stöd från 
BVC. BVC-sjuksköterskan har en central roll på BVC och ett omvårdnadsansvar när det 
gäller barnet och dess familj. Det finns studier som beskriver föräldrars olika erfarenhet 
och  behov  av  stöd,  men  få  som  fokuserar  på  BVC-sjuksköterskans  uppfattning  av 
föräldrars behov av stöd. 

Jag har för avsikt att intervjua två BVC-sjuksköterskor från två olika barnavårdscentraler 
inom  samma  kommun.  Jag  behöver  därför  hjälp  med  att  tillfråga  lämpliga  BVC-
sjuksköterskor.  För  att  deltaga  i  studien  skall  BVC-sjuksköterskan  ha  minst  två  års 
erfarenhet av barnhälsovårdsarbete. Detta för att sjuksköterskan skall ha hunnit skaffa sig 
en god uppfattning om föräldrars behov av stöd. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Den 
kommer  att  bandas  för  att  senare  transkriberas  ordagrant  och  analyseras  enligt  en 
fenomenografisk analys. Resultatet från dessa intervjuer kommer att presenteras i en D-
uppsats. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Min önskan är att utföra 
intervjuerna under vecka 38. Deltagandet är helt frivilligt och BVC-sjuksköterskorna kan 
när som helst avbryta sin medverkan i studien.

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta mig eller min handledare via e-post 
eller telefon.

Med vänlig hälsning

Åsa Saksman
Distriktssjuksköterskestudent,
Högskolan i Skövde
E-post: xxx
Tel. xxx

Handledare
Maria Björk, Dr. Med vet.
Institutionen för vård och natur
Högskolan i Skövde
E-post: xxx
Tel. xxx



Härmed ger vi vårt tillstånd att Åsa Saksman får genomföra intervjustudien vars syfte är att 
beskriva BVC-sjuksköterskans uppfattning av föräldrars behov av stöd.

………………………………………………………………………………………………
Ort och datum Ort och datum

………………………………………………………………………………………………
Namn, vårdcentralschef Namn, vårdcentralsföreståndare                             



Till vederbörande BVC-sjuksköterska X Bilaga 2
VÅC/BVC X

Jag heter Åsa Saksman och läser till distriktssjuksköterska på Högskolan i Skövde. Som en 
del  i  min  utbildning  ingår  att  skriva  en  magisteruppsats  på  15  hp,  vilket  påbörjades  i 
augusti. Syftet med min uppsats är att beskriva BVC-sköterskans uppfattning av föräldrars 
behov av stöd.

Att bli förälder innebär många saker. Man ska ta ansvar, ha tålamod, räcka till samt ha tid 
och kraft att lösa olika problem som dyker upp. Föräldrar kan av olika anledningar ha svårt 
att klara av de krav som föräldraskapet ställer och de behöver då hjälp och stöd från BVC. 
BVC-sjuksköterskan har en central roll på BVC och ett omvårdnadsansvar när det gäller 
barnet  och dess  familj.  Det  finns studier  som beskriver  föräldrars  olika erfarenhet  och 
behov av stöd, men få som fokuserar på BVC-sjuksköterskans uppfattning av föräldrars 
behov av stöd. 

Studien kommer att genomföras med hjälp av enskilda intervjuer. Intervjun beräknas ta ca 
60 minuter i anspråk. Den kommer att bandas för att senare transkriberas ordagrant och 
analyseras enligt  en fenomenografisk analys.  Resultatet  kommer att presenteras i en D-
uppsats. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Din 
identitet inte kommer att framgå i uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när 
som helst avbryta Din medverkan i studien.

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare via e-post 
eller telefon.

Med vänlig hälsning

Åsa Saksman Handledare
Distriktssköterskestudent, Maria Björk, Dr. Med vet.
Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur
E-post: xxx Högskolan i Skövde
Tel. xxx E-post: xxx

Tel. xxx



Jag  har  tagit  del  av  den  ovanstående  informationen  och  samtycker  till  att  deltaga  i 
intervjustudien. Jag känner att mitt deltagande är helt frivilligt samt att jag när som helst 
och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande.

………………………………………………………………………..
Ort Datum

………………………………………………………………………..
Namnteckning

………………………………………………………………………..
Namnförtydligande



Intervjuguide Bilaga 3

Strukturerade frågor

- Hur gammal är du?
- Hur länge har du arbetat som distriktssjuksköterska/barnsjuksköterska?
- Hur länge har du arbetat som BVC-sjuksköterska?

Öppna frågor

- Kan du beskriva i vilka situationer föräldrar söker stöd av dig?
- Hur stöttar du föräldrarna i dessa situationer?
- Kan du beskriva en situation då du gav en förälder stöd?
- Kan du berätta om det finns föräldrar som är i mer behov av stöd än andra? Vilka då i 

så fall?
- Vilken erfarenhet har du av mammors behov av stöd?
- Vilken erfarenhet har du av pappors behov av stöd?
- Berätta om en situation när du inte kunde ge föräldrarna stöd?

Följdfrågor

- Kan du utveckla/berätta mer?
- Hur menar du?
- Kan du ge exempel?
- Varför då tror du?
- Har du något mer att tillägga? 



Bilaga 4

Exempel på analysprocessen 
Steg 2
Sammanställa 
och  identifiera 
svaren  mot 
syftet.

Steg 3
Kondencering 
av  svaren.  Det 
mest  centrala 
togs fram.

Steg 4
Preliminär 
grupp
där  stödet  vid 
praktiska 
problem  var 
centralt.

Steg 5
Den 
preliminära 
gruppen/kate-
gorin 
jämfördes  med 
andra  grupper 
som  funnits 
fram.

Steg 6
Beskrivnings-
kategorin 
namngavs,  stöd 
vid  praktiska 
problem.

… när det gäller 
sömn. Det kan ju 
vara  ett  sånt 
samtal…hur 
upplever 
föräldern  att 
problemet  är  så 
att  säga.  Vad är 
det  som  gör  att 
det  är  en  så 
jobbig 
situation…  och 
många gånger är 
det  ju  att  man 
stöttar  faktiskt 
föräldrar mycket 
i  hur  dom  har 
tänkt  själva 
egentligen,  att 
dom  får 
bekräftelse på att 
dom  tänkt  rätt 
och  att  dom 
redan är inne på 
att  lösa 
problemet,  men 
att  dom behöver 
lite mer stöd.

Och  många 
gånger  är  det  ju 
att  man  stöttar 
faktiskt föräldrar 
mycket  i  hur 
dom tänkt själva 
egentligen,  att 
dom  får 
bekräftelse på att 
dom  tänkt  rätt 
och  att  dom 
redan är inne på 
att  lösa 
problemet,  men 
att  dom behöver 
lite mer stöd.

Som  BVC-
sjuksköterskorna 
här  uppfattade 
det  behövde 
föräldrarna 
bekräftelse på att 
det gjorde på rätt 
sätt  i  olika 
praktiska 
situationer.  

Kom fram till att 
det handlade om 
stöd  genom 
bekräftelse  då 
det  gällde 
praktiska 
problem.

Citatet  hamnade 
i  undergruppen 
Stöd  genom 
bekräftelse 
under 
beskrivnings-
kategorin  Stöd 
vid  praktiska 
problem

…då satt  vi  just 
så  här  med 
papper  och 
penna och skrev 
ner  precis,  för 
hon  fick  inte 
riktigt  till  det 
med  barnets 

Då  fick  vi helt 
enkelt  sitta  och 
liksom  skriva 
ner  hur  hon 
gjorde  och  det 
funkade  så  bra 
dom  dagarna 
hon  gick  på 

Som  BVC-
sjuksköterskorna 
här  uppfattade 
det  behövde 
föräldern 
konkret  hjälp 
och  stöd  hur 
denna  praktiskt 

Kom  här  fram 
till  att föräldern 
behövde 
konkret-
praktiskt stöd. 

Citatet  hamnade 
i  undergruppen 
Konkret- 
praktiskt  stöd 
från  BVC-
sjuksköterskan 
under 
beskrivnings-



sömn  och  med 
ätandet  och  det 
blev  lite  hattigt 
från dag till dag, 
hur  han  skulle 
sova och så.  Då 
fick  vi  helt 
enkelt  sitta  och 
skriva  ner  hur 
hon  gjorde  och 
det  funkade  så 
bra dom dagarna 
hon  gick  på 
någon sång fram 
på  dagen…  och 
då  sov  han  så 
gott  och  ja  det 
här  att  liksom 
komma  med 
förslaget  att  du 
kanske kan gå ut 
och  gå  klockan 
nio  varje 
morgon,  även 
om ni  inte  skall 
gå till sången, så 
kanske det är bra 
både för dig och 
för  sonen…och 
så  får  ni  en 
mycket  lugnare 
förmiddag 
sedan.

någon sång fram 
på dagen och då 
sov  han  så  gott 
och  ja  liksom 
komma  med 
förslaget  att  du 
kanske kan gå ut 
och  gå  klockan 
nio  varje 
morgon… så får 
ni  en  mycket 
lugnare 
förmiddag 
sedan.

skulle  kunna 
klara  av 
problemet.

kategorin  Stöd 
vid  praktiska 
problem

Dels det här med 
amningen  och 
att  man  kan 
hjälpa  till  och 
stötta  där  och 
sedan  det  här 
med  maten… 
mat-  och 
smakportioner. 
Så  det  här  med 
amningen  och 
maten.  Det  är 
väl det stora och 
likadant  det  här 
med  sömn  och 

Så  det  här  med 
amningen  och 
maten.  Det  är 
väl  det  stora. 
Och likadant det 
här  med  sömn 
och sova. Det är 
ju dom två stora 
grejerna  som 
man  söker  stöd 
för.  Man  kan 
komma  med  en 
del  tips  och  råd 
till  exempel  när 
det  gäller  sömn, 

Här  behövde 
föräldern  enligt 
BVC-
sjuksköterskorna 
tips  och råd hur 
de  praktiskt 
skulle  kunna 
lösa problemet.

Här  behövdes 
praktiskt  stöd  i 
form av tips och 
råd  för  att  klara 
av  olika 
praktiska 
problem,  vilket 
därför bedömdes 
som  just 
konkret, 
praktiskt stöd.

Citatet  hamnade 
i  undergruppen 
Konkret- 
praktiskt  stöd 
från  BVC-
sjuksköterskan 
under 
beskrivnings-
kategorin  Stöd 
vid  praktiska 
problem.



sova.  Det  är  ju 
dom  två  stora 
grejerna  som 
man  söker  stöd 
för.  Man  kan 
komma  med  en 
del tips och råd, 
till  exempel  när 
det  gäller  sömn, 
att  om  man  gör 
så  här  eller  så 
här  så  här  och 
sedan får ju dom 
själva  bedöma 
vad  dom tar  till 
sig  så.  Och 
amningen så kan 
man ju visa och 
prata lite amning 
och så…

att  om  man  gör 
så  eller  så  här 
och sedan får ju 
dom  bedöma 
själva  vad  dom 
tar  till  sig.  Och 
amningen,  så 
kan man ju visa 
och  prata  lite 
amning.

Sedan  finns  det 
ju  dom 
familjerna  som 
kommer  som 
inte har en enda 
släkting  här,  för 
det  tar  jag alltid 
reda på om dom 
har  någon, 
några.  Vad dom 
har  för  typ  av 
socialt  nätverk, 
så  det  finns  ju 
dom som kanske 
kommer hit som 
flyktingar  och 
dom  har  ingen 
alls…som  dom 
kan  rådfråga. 
För  att  har  dom 
en  stor  tjock 
släkt  på  hans 
eller  hennes 
sida…då  frågar 
ju dom varandra 
och ger tips och 
råd.  Men  jag 
kanske  är  den 

Det finns ju dom 
som  kanske 
kommer  hit som 
flyktingar  och 
dom  har  ingen 
alls.  Jag  kanske 
är  den  enda 
personen  för 
många. Ja, jag är 
en väldigt viktig 
person,  där  jag 
bara är den enda 
dom  kan  fråga 
så  liksom.  Alla 
enkla  banala 
saker,  till 
exempel  hur 
man  blandar 
välling eller  vad 
man  skall  köpa 
för tvättmedel.

I  detta  fallet 
uppfattade 
BVC-
sjuksköterskorna 
att  föräldrarna 
behövde  väldigt 
mycket  praktiskt 
stöd och hjälp.

Konkret  och 
praktisk  hjälp 
behövdes.

Citatet  hamnade 
i  undergruppen 
Konkret- 
praktiskt  stöd 
från  BVC-
sjuksköterskan 
under 
beskrivnings-
kategorin  Stöd 
vid  praktiska 
problem.



enda  personen 
för  många  som, 
ja,  jag  är  en 
väldigt  viktig 
person,  där  jag 
bara är den enda 
dom  kan  fråga 
så  liksom,  alla 
enkla  banala 
saker,  till 
exempel  hur 
man  blandar 
välling eller  vad 
man  ska  köpa 
för tvättmedel.
Men  ser  jag  att 
det  är  någon 
som  behöver 
väldigt  mycket 
mer  stöttning 
och hjälp i själva 
vardagen, då ber 
vi  ju  dom 
komma  till 
familjecentralen. 
Och i början kan 
vi vara med och 
introducera  dom 
och  sedan 
kommer  dom 
varje  dag i  stort 
sett.  Och  där 
växer  dom  ju 
med,  för där ser 
dom  ju  andra 
mammor  och 
pappor, hur dom 
gör,  hur  dom 
håller  i  barnet. 
Aha,  gör  dom 
så, eller att dom 
själva  kan 
diskutera  och 
liksom  dom  får 
mycket  tips  och 
råd av varandra, 
stöttar varandra.

Men  ser  jag  att 
det  är  någon 
som  behöver 
väldigt  mycket 
mer  stöttning 
och hjälp i själva 
vardagen,  då ber 
vi  ju  dom 
komma  till 
familjecentralen. 
Och  där  växer 
dom, för där ser 
dom  ju  andra 
mammor  och 
pappor, hur dom 
gör,  hur  dom 
håller  i  barnet, 
eller  att  dom 
själva  kan 
diskutera  och 
dom  får  mycket 
tips  och  råd  av 
varandra,  stöttar 
varandra.

Här  uppfattades 
föräldrarna 
behöva  väldigt 
mycket  stöd  när 
det  gällde 
praktiska 
problem,  vilket 
inte  BVC-
sjuksköterskorna 
ansåg  sig  hinna 
med  själva, 
därför 
hänvisades dessa 
föräldrar  till 
familjecentralen.

Uppfattningarna 
om  att 
föräldrarna 
behövde  få 
komma  till 
familjecentralen 
för  att  få  stöd, 
ledde  till  att 
dessa inte längre 
passade  in  i 
denna  grupp, 
utan flyttades till 
gruppen 
Föräldrar  med 
ökat stödbehov.

Tillhörde  inte 
längre  denna 
kategori

… och  sedan Och  sedan Svagbegåvade De  bristande Tillhörde  inte 



svagbegåvade 
föräldrar.  Där är 
det  ju  ett 
problem  förstås, 
för man har inte 
riktigt 
kapaciteten  att 
hantera  alla 
praktiska 
problem  och 
vara  en  trygg 
och  stöttande 
förälder,  utan 
man  kanske 
älskar  sitt  barn 
ändå,  men  man 
har  inte  riktigt 
med  sig  dom 
redskap  man 
behöver  för  att 
klara  hela  biten 
själv.

svagbegåvade 
föräldrar.  Där är 
det  ju  ett 
problem  förstås, 
för  man  har  ju 
inte  riktigt 
kapaciteten  att 
hantera  alla 
praktiska 
problem  och 
vara  en  trygg 
och  stöttande 
förälder.  Man 
kanske  älskar 
sitt  barn  ändå, 
men  har  inte 
riktigt  med  sig 
dom  redskap 
man behöver för 
att  klara  hela 
biten själv.

föräldrar 
uppfattades  ha 
bristande 
resurser,  vilket 
innebar  att 
föräldrarna  inte 
alltid  klarade  av 
de  praktiska 
problemen  kring 
barnet. 

resurserna 
svagbegåvade 
föräldrar  hade 
ledde  till  att  de 
passade  in  i 
gruppen 
föräldrar  med 
ökat  stödbehov 
och  citatet 
flyttades  därför 
till  den 
kategorin.

längre  denna 
kategori
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