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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Dagens pappa förväntas vara engagerad och aktiv i omsorgen av barnet på samma sätt som 
mamman.  Den föreställningen skiljer sig från hur förväntningarna på pappan varit historiskt då pappan 
hade som huvuduppgift att arbeta och försörja sin familj.  BHV-sjuksköterskan befinner sig i en 
nyckelposition gällande att kunna ge stöd utifrån familjefokuserad omvårdnad till pappan. 	
Syftet: Var att undersöka BHV-sjuksköterskors erfarenheter av pappors behov av stöd i sin 
föräldraroll.  	
Metod: En intervjustudie med kvalitativ och induktiv ansats. Data samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman.  	
Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i två kategorier: Att en relation upprättas och Att få 
vardagen att fungera. Studien påvisade att BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan har ett 
behov av stöd. Pappan behöver få praktiskt och individuellt stöd.  Han behöver stöd i att hitta sina egna 
rutiner med barnet. Föräldrarna till barnet behöver få likvärdigt stöd.   	
Slutsats: BHV-sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att stödja pappan då han sällan var med på 
BHV den första tiden. Det vore önskvärt att det enskilda pappa-samtalet fullt ut implementerades för 
att BHV-sjuksköterskan på så vis kan fånga upp den nyblivna pappan och lättare uppmärksamma hans 
eventuella behov av stöd.  	
  	
Nyckelord: barnhälsovård, empirisk kvalitativ studie, familjefokuserad -omvårdnad, likvärdigt 
stöd, samspel	
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Summary 
 
Background: Today, the father is seen as an active and committed parent and there has been a change 
from the fact that the father was previously seen as the one who would work and provide for the family. 
The nurse at BHV is in a key position when it comes to support the father.   
Aim: To explore child healthcare nurse experiences of new fathers needs of support in his parenting 
role. 
Method: A qualitative interview study with inductive approach was used. Data was collected through 
semi-structed interviews, a qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman was used 
in the analysis. 
Result: Two themes emerged in the analysis: A relationship is established and To make the daily life 
functioning. The study shows that the experience of the BHV nurses are that the father has a need for 
individual and practice support. The father needs support in finding his own routines with his child. The 
parents need to be offered equal support. 
Conclusion: The study shows that the BHV nurses experienced difficulties in supporting their father 
as he rarely participates in first visits to BHV. The conclusion is that it would be desirable for the 
individual dad call to be fully implemented in order for the BHV nurses to be able to catch up with the 
new father and more easily pay attention to his possible need of for support.  
 	
Keywords: child-healthcare, empirical qualitative study, equivalent support, family focus care, 
interaction 	
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Inledning 

Regelverket för föräldraledighet, betald som icke betald ser olika ut internationellt. Olika länders 
regelverk gällande betald föräldraledighet, barnomsorg, amningsvänlighet samt allmän förskola har 
jämförts (Chzhen, Gromada & Rees, 2019). Sverige, Norge och Island är de länder som enligt dessa 
kriterier är mest familjevänliga. Minst familjevänliga utifrån nämnda kriterier är Cypern, Grekland och 
Schweiz.  Enda landet inom Organisation for Economic Co-operation and Development länderna 
(OECD) som är utan nationell föräldraledighet är USA, vissa stater har infört olika former av 
föräldraledighet. Generellt i undersökta länder gäller att ledighet för pappor inte är lika utbrett som 
ledighet för mammor. Japan erbjuder pappor längst föräldraledighet, 30 veckor (Chzhen et al, 2019).  	
Ett av de familjepolitiska målen i Sverige är att skapa ett jämställt föräldraansvar mellan kvinnor och 
män för att barnet ska ha lika tillgång till sin mamma och pappa. Den totala föräldraledigheten för 
föräldrarna är i nuläget 480 dagar. År 1995 öronmärktes 30 dagar av föräldraförsäkringen för vardera 
föräldern, år 2002 60 dagar och år 2016 beslutade riksdagen att 90 dagar öronmärks för vardera 
föräldern. Detta har visat sig ha stor betydelse för mer jämlik utveckling gällande uttag av 
föräldrapenning (Socialförsäkringsrapport, 2019).  Försäkringskassans senaste statistik visar att pappor 
tar ut mer föräldraledigt allt eftersom deras öronmärkta föräldrapenningdagar ökar. Vid senaste 
mätningen hade 40% av papporna tagit ut minst 90 dagar föräldraledigt då barnet var 2 år gammalt.  När 
pappan är hemma mer får barnet ökad tillgång till båda föräldrarna och ökad jämlikhet i hemmet leder 
till ökad jämställdhet i samhället (Försäkringskassan, 2019).  Studier visar att pappor är de som 
utmärker sig när det gäller att besöka internetbaserade forum för att diskutera kring livet med barn och 
rollen som förälder. Papporna söker efter erfarenhetsbaserat stöd vilket de kan få genom konkreta råd 
av andra pappor som varit med om samma saker som de själva. Pappan upplever sig få stöd från 
barnhälsovårdssjuksköterskan då det handlar om barnets tillväxt och utveckling men samtidigt kan 
pappan känna sig behandlad med en nedlåtande attityd och med en attityd att han är 
osynlig. (Salzmann-Eriksson & Eriksson, 2013). Många pappor i dag vill vara en jämlik förälder med 
mamman, papporna vill vara engagerade men de behöver bjudas in för att kunna vara delaktiga 
(Fägerskiöld, 2008). 	
Då pappan idag vill och förväntas vara mer delaktig i barnets omvårdnad är det intressant att studera 
BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av pappans behov av stöd i sin föräldraroll. Studien undersöker 
BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av pappans behov av stöd men inkluderar den icke födande 
föräldern vare sig det är en man eller kvinna.  För att förenkla i texten används benämningen pappa för 
samtliga icke födande.  Förkortningar som kommer användas fortsättningsvis är 
barnhälsovårdsjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och barnhälsovården (BHV).  
	

Bakgrund 

Barnhälsovårdens uppdrag  

Arbetet inom BHV grundas till stor del från FN konventionens mål som arbetar för att alla barn ska ha 
samma rättigheter och lika värde, möjlighet till hälsa, trygghet och utveckling (UNICEF, 2017).  	
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2§ 1982:763), är målet för all hälso- och sjukvård en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen, vidare ska vården ges med värdighet för individen samt med 
respekt för alla människors lika värde. Den som har störst behov av vård ska ges företräde. De 
vägledande målen för barnhälsovården är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa och 
tidigt identifiera eventuella avvikelser i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö samt att åtgärda dessa 
i ett tidigt skede. Föräldrarna ska aktiveras och stödjas i sitt föräldraskap. Stödet ska vara individuellt 
anpassat då vissa familjer har högre risk att hamna i ohälsa eller redan utvecklat ohälsa (Socialstyrelsen, 
2014).  	
Socialstyrelsen beskriver ramarna över vad som ska göras inom BHV och det nationella 
barnhälsovårdprogrammet ger konkreta råd om hur olika insatser skall utföras. Sedan 2009 har 
Rikshandboken blivit ett stöd i arbetet inom barnhälsovården och innehåller kvalitetssäkrad forskning, 
information, riktlinjer och metoder för barns utveckling och hälsa. Tillsammans bidrar detta till bästa 
möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barnet samt en mer rättvis och jämlik barnhälsovård till 
alla barn i Sverige. Barnhälsovårdsprogrammet är uppdelat i tre kolumner, första kolumnen tar alla barn 
del av, den innefattar att BHV-sjuksköterskan tillsammans med barn och föräldrar uppmärksammar 
barnets hälsa och utveckling över tid och att familjen får åldersanpassad information. BHV-
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sjuksköterskan utför riktade undersökningsmoment och observationer och svarar på barnets och 
föräldrarnas frågor och bemöter eventuell oro. BHV-sjuksköterskan uppmärksammar familjens 
förmåga till att ta hantera utmaningar och eventuella problem samt anpassar insatser efter familjens 
behov och den aktuella situationen. Den andra kolumnen innehåller insatser till alla barn vid behov, 
vilket kan innefatta extra hembesök och stödsamtal till familjen. Kontakt med förskolan och uppföljning 
av barnets hälsa, utveckling och sociala situation. Tredje kolumnen innehåller åtgärder för de barn som 
har behov av ytterligare stöd, vilket innebär att BHV-sjuksköterskan remitterar vidare till en annan 
vårdgivare och/eller myndighet när behov av annan vårdnivå eller verksamhet behövs. BHV fortsätter 
träffa familjen enligt barnhälsovårdprogrammet och tar del av den inkopplade vårdgivarens information 
som gäller barnets hälsa, utveckling och livssituation (Rikshandboken, 2019a).   	
 

Föräldrarollen 	

Det faktum att mamman har burit barnet i nio månader leder till att mamman och pappan inte har 
samma utgångsläge när de blir föräldrar. Därav är den första tiden viktig för pappan, bra om han kan 
vara ledig och umgås och ta hand om skötseln av barnet för att komma ikapp mammans försprång. 
Ammas barnet den första tiden blir föräldrarna inte jämställda, så det jämställda föräldraskapet som 
samhället förespråkar sig stämmer inte här. Pappan kan få dåligt samvete över att han inte kan delta 
fullt ut och känna sig utanför mammans och barnets gemenskap. Mamman kan uppleva att hon får hela 
glädjen av att kunna mata sitt barn genom amningen men också hela bördan av att ta hand om barnet 
dag som natt (Kylberg, Westlund & Zedberg, 2014). I motsats till detta beskriver Hwang och Nilsson 
(2011) att pappan är involverad i barnet redan under graviditeten och att papporna precis som 
mammorna har funderingar både positiva, förväntansfulla tankar samt oroliga tankar gällande om 
barnet kommer att födas skadat exempelvis. I genomsnitt var femte pappa genomgår en “egen 
graviditet”, det vill säga han går upp i vikt, upplever huvudvärk och eller tandvärk. Papporna upplever 
även symtom i form av ökad trötthet och illamående (Hwang & Nilsson, 2011)  	
Ett barns utveckling både fysiskt och psykiskt påverkas av hur föräldrarna klarar av sina föräldraroller. 
Det krävs att föräldrarna har ett gott självförtroende gällande sin insats som förälder, olika faktorer 
påverkar föräldrars förmåga till ett gott och välfungerande föräldraskap. Den nyblivna pappan beskriver 
att han känner sig otillräckligt förberedd på övergången till faderskap, han önskar att han fått 
information från andra nyblivna pappor innan barnet föddes. Att höra andra pappors berättelser av livet 
med en nyfödd och med spädbarnet kan stärka och stödja pappan i hans egen roll som förälder. Pappan 
upplever att mamman har bättre handlag gällande omsorgen av barnet, genom att pappan och mamman 
hjälps åt blir pappan stärkt och får bättre självförtroende gällande sin förmåga att ta hand om barnet 
(Kowlessar, Fox & Wittkowski, 2015)   
	

Föräldrastöd  	

Regeringens förslag till riksdagen om att göra barnkonventionen till lag, trädde i kraft den 
förste januari 2020.  I barnkonventionen belyses vikten av att erbjuda föräldrar stöd i att ta sitt ansvar 
för sitt barn. Barnhälsovården och BHV-sjuksköterskan har således en viktig roll i arbetet kring att 
stödja föräldrarna (Regeringskansliet, 2018). Genom att sätta in föräldrastöd i ett tidigt skede kan 
problemen lösas innan de hinner växa sig för stora (Folkhälsomyndigheten, 2017).      
I barnhälsovårdens uppdrag ingår det att erbjuda föräldrastöd i grupp. BHV-sjuksköterskan leder 
grupperna med stöd från verksamhetens och barnhälsovårdens centrala team. Alla föräldrar ska 
erbjudas deltagande och de som tackar nej ska få motsvarande kunskap och stöd individuellt. 
Föräldragrupperna ska utformas efter både mäns och kvinnors behov (Rikshandboken, 2019b).   	
När barnet är ca två månader gammalt erbjuds alla mammor att komma på ett enskilt samtal för att 
BHV-sjuksköterskan vill följa upp hur mamman mår och samtidigt screenas mamman för 
nedstämdhet/depression med ett formulär som heter Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). 
Formuläret hjälper BHV-sjuksköterskan att upptäcka depression hos mamman. Utfallet av screeningen 
kan leda till fler samtalskontakter med BHV-sjuksköterskan eller en remiss till psykolog, kurator 
och/eller läkare. När barnet är mellan tre - fem månader erbjuds pappan/den icke födande föräldern att 
komma på ett enskilt samtal till barnhälsovården. BHV-sjuksköterskan styr samtalet utefter en 
samtalsguide, (se Bilaga 1). Samtalsguiden består utav fyra olika delar, barnet, att vara förälder, 
familjen och hur föräldern mår. Samtalets syfte är att skapa en god kontakt med pappan och kunna 
diskutera frågor kring barnet och föräldraskapet. Att ge föräldrastöd betyder inte enbart att konkreta 
råd behöver ges utan att BHV-sjuksköterskan är en god lyssnare och att föräldern har någon att anförtro 
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sig åt och kan komma se sina eventuella problem ur nya synvinklar och komma med egna lösningar 
(Rikshandboken, 2019c).  	
	

Distriktssjuksköterskans profession 	

Distriktssköterskan har en ledande och central roll oavsett vilket område hon arbetar inom då det är 
hon som har tätast kontakt med patienterna. Med sin breda kompetens kan hon verka inom olika fält 
såsom barnhälsovård, elevhälsa, inom primärvård samt inom den kommunala hemsjukvården. 
Distriktssköterskan arbetar efter målet att ge god vård vilket definieras som att vården är säker, baserad 
på kunskap, tillgänglig och jämlik, patientfokuserad och effektiv samt ändamålsenlig (Swenurse, 
2019). ICN´s etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för sjuksköterskans etik. Etiken 
beskrivs genom fyra olika områden definierade som, sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan 
och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. 
Sjuksköterskan ska arbeta för att främja mänskliga rättigheter, sedvänjor och trosuppfattningar hos 
allmänheten, familjer samt den enskilda individen. Vidare ska sjuksköterskan arbeta för en jämlik och 
rättvis vård (Swenurse, 2017). 	
BHV-sjuksköterskan har en specialistsjuksköterskeexamen, antingen med inriktning barn eller 
distriktssköterska. BHV-sjuksköterskan har ett eget ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom 
kontinuerligt lärande och utvecklingsenheten erbjuder regelbunden fortbildning för att upprätthålla 
kompetensen. I teamet som arbetar inom barnhälsovården är BHV-sjuksköterskan en nyckelperson då 
hon regelbundet träffar barnet och dess familj och arbetar samverkande med övriga professioner inom 
enheten såsom läkare, logoped och psykolog. BHV-sjuksköterskan kan alltid vända sig till sin 
länsövergripande utvecklingsenhet som består av en BHV-överläkare och BHV-samordnare som arbetar 
för en jämlik barnhälsovård inom länet. BHV-sjuksköterskan ska arbeta för att stödja barnets 
vårdnadshavare och göra dem aktiva i sina föräldraroller vilket gynnar en positiv miljö för barnet att 
växa och utvecklas i (Rikshandboken, 2019a). Då det ej är särskilt väl forskat kring vad den nyblivna 
pappan har för behov av stöd i sin föräldraroll är det viktigt och intressant att studera BHV-
sjuksköterskors erfarenheter gällande pappans behov av stöd i sin föräldraroll. Det är viktigt att BHV-
sjuksköterskan har insikt i pappans situation då hon bör arbeta holistiskt och familjecentrerat.  
 

Teoretisk förankring  

Familjefokuserad omvårdnad  

Inom familjefokuserad omvårdnad finns två olika inriktningar, familjecentrerad respektive 
familjeorienterad omvårdnad.  Inom den familjecentrerad omvårdnaden lägger BHV-sjuksköterskan 
fokus på både individen och övriga familjen samtidigt. Familjen betraktas som en enhet i vilken de olika 
familjemedlemmarna ständigt påverkar varandra på olika plan. Inom familjeorienterad omvårdnad ses 
familjen även här som en enhet men fokus läggs där främst på en eller flera enskilda individer 
(Hallström, 2015).  
Ett systemiskt förhållningssätt ligger till grund för den familjecentrerade omvårdnaden 
(Benzein,Hagberg & Saveman, 2017). Ett systemiskt förhållningssätt innebär att   BHV-sjuksköterskan 
ser på patienten, familjen och andra professionella i teamet exempelvis psykolog, som experter inom 
sina områden. I ett systemiskt omvårdnadsarbete är familjen central eftersom individen ej kan tas ur 
sitt sammanhang, det system han eller hon tillhör. En förutsättning för att BHV-sjuksköterskan ska 
kunna arbeta systemiskt är att hon “tänker familj” och ser på familjen som en enhet (Benzein et al, 2017). 
Om en av föräldrarna inte mår bra påverkas alla i familjen negativt, då familjemedlemmarnas mående 
påverkas av varandra (Mehta, Cohen & Chang, 2009)  
God kommunikation mellan familjen och BHV-sjuksköterskan är en förutsättning för att BHV-
sjuksköterskan och vården ska kunna främja en god hälsa inom familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2008). BHV-sjuksköterskan är i en position där hon kan bjuda in familjen till samtal, för att inhämta 
kunskap och för att sprida kunskap i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa/lidande. En familj 
behöver inte bestå utav mamma, pappa och barn utan kan definieras av de personer som uppger sig 
tillhöra en och samma familj, olika konstellationer förekommer. Det är viktigt att tänka på att olika 
familjemedlemmar kan uppleva en och samma situation på olika sätt (Benzein et al, 2008). 
Professionella inom hälso-och sjukvården, såsom BHV-sjuksköterskan måste ta i beaktande att familjen 
är ett system i vilket de olika personerna som ingår i systemet påverkar varandra (Mehta et al, 2009). 
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Det som händer med en av personerna i familjen har en påverkan på de andra familjemedlemmarna, 
familjen är en enhet som är större än de olika familjemedlemmarna var för sig. Hur familjens 
interpersonella relationer ser ut och hur familjen kommunicerar med andra påverkar hur mötet med 
BHV-sjuksköterskan blir. För att hela familjen ska må så bra som möjligt strävar familjesystemet efter 
en viss balans mellan trygghet och förändring (Mehta et al, 2009). 	
 

Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka BHV-sjuksköterskors erfarenheter av pappors behov av stöd i sin 
föräldraroll.  
 

Material och metod 

Design 

Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ och induktiv ansats för att beskriva BHV-
sjuksköterskans erfarenheter av pappans behov av stöd i sin föräldraroll. Vid induktiv ansats bearbetas 
texten i sin helhet och kontext utan att forskarna utgår från några förutbestämda antaganden. Det som 
framkommer vid bearbetning av texten är resultatet, med en viss tolkning av forskarna. Kännetecken 
för kvalitativ forskning är exempelvis att den är flexibel och anpassar sig efter vad som framkommer i 
datainsamlingen samt att den tenderar att vara holistisk vilket innebär att den söker förståelse av 
helheten av ett fenomen (Polit & Beck, 2017).  
 	

Urval 	

Ett ändamålsenligt urval gjordes för att deltagarna i studien genom intervjuer skulle kunna ge 
information vilken svarade på studiens syfte (Henricsson & Billhult, 2017). Avgörande är att de personer 
som väljs ut att delta i studien har erfarenheter av det som ska studeras, (Polit & Beck, 2017).  Gällande 
föreliggande studie var lämpliga informanter personer som i sitt arbete möter nyblivna pappor, således 
bestod urvalet av BHV-sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler eller familjecentral i en kommun 
i södra Sverige.  Inklusionskriterier var BHV-sjuksköterskor som arbetar inom BHV med barn mellan 0-
5 år. Det är ej förutbestämt hur många deltagare det bör vara med i en kvalitativ studie utan antalet 
informanter anses tillräckligt då data-mättnad uppnåtts, vilket innebär att inget nytt framkommer i 
intervjuerna (Polit & Beck, 2017). Inför intervjuerna skickades informationsbrev via mail till 
verksamhetscheferna på respektive vårdenhet med information om författarna samt studiens syfte. 
Informationsbrevet avslutades med en förfrågan om att få genomföra studien på respektive enhet (se 
Bilaga 2). Totalt godkände fem enhetschefer att intervjuerna fick genomföras på deras enheter och 
mailadresser till BHV-sjuksköterskorna lämnades ut. Informationsbrev till respektive BHV-
sjuksköterska skickades ut via mail med förfrågan om deltagande i studien (se Bilaga 3).  Totalt 
skickades informationsbrev till 15 stycken BHV-sjuksköterskor varav två tackade nej till att delta. 
Medelåldern på informanterna var 48år och de hade i genomsnitt arbetat 8,5 år inom BHV. 
Bakgrundsvariabler på deltagarna presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler. 	
Dsk  Kön Ålder BHV Utbildning 
D1 Kvinna 40år 5år Dsk 
D2 Kvinna 56år 23år Dsk och barnssk 
D3 Kvinna 45år 3år Dsk 
D4 Kvinna 65år 26år Dsk 
D5 Kvinna 36år 6år Dsk 
D6 Kvinna 45år 7år Dsk 
D7 Kvinna 38år 1,5år Barnssk 
D8 Kvinna 60år 4år Barnssk 
D9 Kvinna 58år 20år Dsk 
D10 Kvinna  55år 6år Dsk 
D11 Kvinna 43år 6år Barnssk  
D12 Kvinna 50år 13år Barnssk 
D13 Kvinna  39år 2år Dsk 

BHV= Yrkesverksamma år inom barnhälsovården. 
Utbildning= Vidareutbildad till distriktssköterska och/eller barnsjuksköterska. 
 

Datainsamling 	

Data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer vilka utfördes i september 2019. Totalt 
intervjuades tretton stycken BHV-sjuksköterskor som alla var kvinnor, tolv stycken arbetade på olika 
barnavårdscentraler och en BHV-sjuksköterska arbetade på en familjecentral. BHV-sjuksköterskan fick 
bestämma en tid för intervjun som passade henne. Intervjuerna genomfördes på BHV-
sjuksköterskornas arbetsplatser vilket ses som deras naturliga miljö, vid kvalitativ forskning sker ofta 
datainsamlingen i informantens naturliga kontext (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna genomfördes på 
fyra olika vårdcentraler samt på en familjecentral. Semistrukturerade intervjuer användes som 
datainsamlingsmetod vilket innebär att frågorna var bestämda sedan innan och nedskrivna i en 
frågeguide (se Bilaga 4).  Frågorna ställdes som regel i samma ordning vid intervjuerna men kunde tas 
i annan ordning om det föll sig naturligare. Frågorna var konstruerade till att ge öppna och beskrivande 
svar vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju (Polit & Beck, 2017). En testintervju genomfördes 
gemensamt av författarna med en BHV-sjuksköterska för att kontrollera att frågorna svarade mot 
studiens syfte. Testintervjun bedömdes vara av god kvalité och intervjun inkluderades i studien. De två 
efterföljande intervjuerna genomfördes av forskarna tillsammans för att intervjusituationen kändes 
ovan. Resten av intervjuerna gjordes enskilt då det bedömdes mest effektivt samt att det finns en risk 
att då det är två som utför en intervju kan den som intervjuas känna sig underlägsen (Trost, 2010). 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och varade mellan 10-60min. Efter varje intervju 
transkriberades texten verbatim och materialet raderades sedan från mobiltelefonen (Polit & Beck, 
2017).   
	

Dataanalys 	

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, (2004). 
Initialt i analysförfarandet behöver det bestämmas om analysen ska fokusera på det manifesta eller det 
latenta innehållet. Vid analys av det manifesta innehållet görs ingen djupare tolkning av texten, även om 
en viss tolkning är oundviklig. I föreliggande studie önskades det uppenbara och synliga i texten studeras 
vilket gjorde att det manifesta innehållet analyserades (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 
lästes igenom i sin helhet ett flertal gånger för att texten skulle bli bekant och innehållet skulle förstås. 
Det i texten som var relevant och som svarade på syftet i studien plockades ut och sammanfördes i 
meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna bestod av hela stycken eller en mening. Dessa 
kortades ner till kondenserade meningsbärande enheter, innebörden blev den samma men texten 
kortare och lättare att hantera. Varje kondenserad meningsbärande enhet benämndes sedan med en 
kod, vilket betydde att den fick en etikett som avspeglade dess centrala innehåll. Initialt 
utkristalliserades 78 koder.  Då koderna studerades uppfattades likheter och skillnader mellan dem. 
Koder med samma innebörd sattes samman till en subkategori. Ingen kod fick hamna utanför en 
kategori och det ideala var att koden bara passade i en av kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). 
Efter detta sattes subkategorier samman utefter att de hade ett gemensamt innehåll och bildade slutligen 
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två kategorier.  Arbetet med att sammanställa subkategorier och kategorier upplevdes svårt, hjälp togs 
emot av handledare. Ett exempel på analysprocessen från skapandet av meningsbärande enheter till 
slutliga kategorier presenteras nedan i Figur 1.   
	
Meningsbärande enhet  Kondenserad 

menings enhet  
Kod  Sub-kategori  Kategori  

Man pratar ju mycket idag 
att pappan ska vara lika 
involverad som mamman 
och då lika viktigt att han får 
det stöd som han behöver  

Lika mängd stöd till 
pappan som till 
mamman   

Likvärdighet  Att få likvärdigt 
stöd  

Relation 
upprättas  

Pappan kan känna sig 
utanför i början och att vi 
pratar om att det är mycket 
som han kan göra för att 
hjälpa till med sin bit. Att det 
inte bara handlar om vem 
som kan ge maten till 
bebisen  

 Stödja pappan i vad 
han kan göra.  

Pappans roll  Att få praktiskt 
stöd 

Fungerande 
vardag  

Figur 1. Analysprocessen.  
	
 

Etiska överväganden 

De etiska övervägandena som togs i beaktande; informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav utgick ifrån World Medical Association (2018) 
etiska kod som är den mest betydelsefulla etiska kod gällande forskning. Tillstånd att genomföra 
intervjuerna inhämtades av respektive enhetschef på respektive vårdcentral. De som skulle intervjuas 
fick information om studien och dess syfte enligt informationskravet. BHV-sjuksköterskorna gav 
informerat samtycke till att bli intervjuade vilket innebär att de som intervjuas har fått information om 
studien och dess syfte. Vidare har författarna försäkrat sig om att deltagarna har förstått informationen 
och utifrån det kan fatta beslut om de vill delta i studien eller inte (Kjellström, 2017). De tillfrågade 
deltagarna informerades om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. Informationen gavs både muntligt och skriftligt. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 
att namn på personer och platser ej nämns i studien. Det förklarades att studien endast skulle användas 
i forskningssyfte enligt nyttjandekravet (World Medical Association, 2018). Det gjordes även en etisk 
egengranskning som fick godkänt av handledaren för studien. Att göra forskningsetiska överväganden 
handlar i hög grad om att väga olika intressen mot varandra, exempelvis forskarens intresse av ny 
kunskap samtidigt som deltagarna i studien ej riskerar att bli kränkta.  Det är värdefullt att det forskas 
för att få fram ny kunskap både för individen och för samhället. Forskaren ska vara neutral och behandla 
de personer som deltar i studien med respekt och deltagarna ska skyddas från skada och lidande. 
Forskaren har ett ansvar både för deltagarna i studien samt för andra personer som kan påverkas av 
forskningen. I ansvaret ligger även att forskaren ska presentera det sanna resultatet utan förvanskning 
(Vetenskapsrådet, 2017) 	
En av författarna har erfarenhet av att arbeta inom BHV och har således viss förförståelse och egen 
upplevd erfarenhet av att möta pappor. Forskaren med erfarenhet av arbete inom BHV intervjuade i 
föreliggande studie två kollegor. Författaren var medveten om hennes egen erfarenhet av BHV samt 
relationen till kollegorna och tog det i beaktande under arbetets gång.   
 

Resultat 

 
Analysen av det insamlade materialet resulterade i två kategorier; Relation upprättas och Fungerande 
vardag samt fem subkategorier; att få vara delaktig, att få individuellt stöd, att få likvärdigt stöd, att 
få bekräftelse och att få praktiskt stöd. Vilka subkategorier som hamnar under respektive kategori 
presenteras i Figur 2.  
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Subkategori  Kategori  
Att få vara delaktig  
Att få individuellt stöd  
Att få likvärdigt stöd  

• Relation upprättas 	

Att få bekräftelse   
Att få praktiskt stöd  

• Fungerande vardag 	

Figur 2 Subkategorier som bildat två olika kategorier. 	

Relation upprättas 	

Pappan hade lättare att be om stöd och öppna upp för samtal när han lärt känna BHV-
sjuksköterskan och de upprättat en relation. Pappan blev ökat delaktig då han fick individuellt stöd. 	

Att få vara delaktig  

BHV-sjuksköterskorna poängterade att pappan behövde få stöd i att känna sig inkluderad och viktig när 
barnet var nyfött, då fokus hade varit mycket på mamman och barnet under graviditet och förlossning. 
Därför var BHV-sjuksköterskorna noga med att verkligen rikta sig mot pappan vid mötet med familjen 
för att få honom att känna sig delaktig i omvårdnaden av barnet.  
	
”Min erfarenhet är ju att om inte pappan får det stöd i början som han behöver så hamnar han väldigt 
mycket utanför.” (D4)  
	
BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att det skett en förändring de sista 6-7åren, föräldrarna delade 
mer på föräldraskapet och föräldraledigheten nu. Pappan visade större intresse av att vara hemma med 
sitt barn och var mer delaktig.  Trots ökad delaktighet från pappan önskade BHV-sjuksköterskorna att 
pappan synts ännu mer på BHV. Erfarenheterna var att de träffade pappan oftast på första hembesöket 
och sedan bara på enstaka besök fortsättningsvis. BHV-sjuksköterskorna hade på försök bjudit in till 
föräldragrupper under kvällstid men även fast det var på kvällen så kom endast ett fåtal pappor. Om 
pappan hade erbjudits enskilt samtal av BHV-sjuksköterskorna var deras bedömning att pappans 
delaktighet i omsorgen om barnet hade ökat. 	
 

Att få individuellt stöd 

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappans behov av stöd kunde se olika ut. Oftast kunde det 
ses att förstagångspappan behövde mer stöd i sin föräldraroll än vad flergångspappan behövde. Om 
mamman mådde dåligt så behövde pappan också mer stöttning i både att kunna vara ett stöd till 
mamman och stöd i sin egen föräldraroll. BHV- sjuksköterskorna betonade redan på hembesöket när 
barnet var nyfött att pappan hade möjlighet till enskilt samtal vid behov, men att han inte på samma 
sätt som mamman kommer bli rutinmässigt inbjuden för samtal.   	
BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att det fanns svårigheter i att komma nära pappan och 
upptäcka hans eventuella behov av stöd. BHV-sjuksköterskan ville gärna börja erbjuda enskilda samtal 
med pappan då de önskade få jobba mer hälsofrämjande med hela familjen. BHV-sjuksköterskorna 
ansåg att om de haft ett enskilt samtal med pappan så hade det kanske också framkommit att det funnits 
ett behov av stöd. Då hade pappan fått chansen att öppna upp sig och berätta hur han mådde.  
 
”Om vi hade haft enskilda samtal med pappan hade det nog säkerligen lett till en väldig framgång 
inom BVC att snappa upp pappa också och hur pappa mår.” (D7) 

	
De få BHV-sjuksköterskor som hade erbjudit enskilt samtal till pappan upplevde att det hade fungerat 
väl, varit omtyckt och fört med sig att pappan fått bekräftelse och stöd. BHV-sjuksköterskorna upplevde 
tillfredsställelse i sin yrkesutövning av att kunna erbjuda pappan detta samtal, de kunde se en chans för 
pappan att komma till tals och få samtala likt mammorna på EPDS-screeningen. 
 
”Nu när jag har de här pappasamtalen så kanske det mer ha kommit upp, annars är de ju bara med 
den första tiden och sen försvinner de ut på jobb igen.” (D1)	
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Att få likvärdigt stöd  

BHV-sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med likvärdigt stöd till föräldrarna. Skulle pappan vara 
lika involverad som mamman var det viktigt att han också fick det stöd som han behövde. Även pappan 
behövde stöd när det gäller amningen då han ville kunna vara ett stöd för mamman i syfte att amningen 
skulle fungera så bra som möjligt. BHV-sjuksköterskorna uttryckte att de inte försökte se 
någon direkt skillnad på mamman och pappan, de tänkte ej i termer av kön utan såg familjen som en 
helhet.  
 
”Jag försöker inte fokusera så mycket på att man är mamma eller pappa, utan man är ju förälder och 
det är samma.” (D2)    

	
BHV-sjuksköterskornas möjligheter till att ge ett likvärdigt stöd till pappan berodde mycket på om han 
kom med barnet på besöken till BHV.  De flesta BHV-sjuksköterskorna berättade att deras kontakt mest 
var med mamman då pappan oftast gick tillbaka till arbetet efter att ha varit hemma sina “pappadagar” 
i samband med förlossningen.   
 
”Tyvärr är det inte så ofta som papporna är med, de kanske är med vid hembesöket oftast sen träffar 
man tyvärr inte pappan.” (D5)  

	
BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan gick på föräldraledighet andra halvan av barnets 
första levnadsår eller senare. Då var träffarna inte lika täta på BHV vilket försämrade möjligheterna för 
BHV-sjuksköterskorna att skapa en relation med pappan och ge honom stöd.  Båda föräldrarna var lika 
viktiga för barnet konstaterades av BHV-sjuksköterskorna och de tyckte att det var viktigt med ett 
jämlikt föräldraskap och likvärdigt stöd till föräldrarna.  
	
”Vi ska inte särskilja på någon utav föräldern men absolut om detta kommer att ge oss en inblick i hur 
pappa mår och om vi kan hjälpa pappan så är det ett jätteplus.” (D7)  	

Fungerande vardag 	

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan behövde få bekräftelse i sin föräldraroll för att 
känna trygghet i rollen som pappa. Att BHV-sjuksköterskorna gav pappan praktiskt stöd i olika 
situationer och att de betonade hur viktig hans roll var redan vid det första hembesöket sågs som viktigt. 	

Att få bekräftelse  

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att det var viktigt att uppmärksamma och bekräfta pappan, ge 
stöd i att pappa duger “utan bröst” och stöd i att hitta sitt sätt att trösta det lilla barnet.   
	
”Pappan kan känna sig utanför i början och att vi pratar om att det är mycket som han kan göra för 
att hjälpa till med sin bit. Att det inte bara handlar om vem som kan ge maten till bebisen.” (D11) 

	
Pappan ställde inte lika många frågor om barnet utan behövde få riktade frågor från BHV-
sjuksköterskan för att det skulle bli ett samtal.  	

Att få praktiskt stöd  

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan fick ta över mammans rutiner med barnet när han 
tog över föräldraledigheten och att pappan sedan behövde stöd till att finna sina egna rutiner. Pappan 
behövde mest stöd fram tills barnet var ett år gammalt, sen hade han lärt känna sitt barn vilket 
underlättade omvårdnaden av det. 	
 BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan behövde stöd i praktiska saker och ställde frågor 
utifrån ett specifikt problem, exempelvis när barnet var sjukt.   
	
”…som om de ska ha mössa eller inte. Frågor kring det sociala livet och sådant där men annars är det 
väl inte så mycket oro kring barnet utan mer praktiska detaljer.” (DI) 

	
Då föräldrarna hade separerat var erfarenheterna att pappan var i behov av extra stöd.  
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”Mmm, jag har ju träffat på en pappa som var nyseparerad och som behövde råd när det gällde 
barnmat, rutiner och helt enkelt metoder hur man ska göra och vilka mängder, praktiska saker, 
absolut ja. Som då sökt råd och stöd.” (D10)  

	
Pappan behövde praktiska tips på vad han kunde göra hemma för att underlätta för mamman och hur 
han kunde stötta henne i vardagen med en nyfödd. En del pappor hade frågor kring matningen av 
barnet, även om barnet helammades. Pappan undrade om han kunde underlätta genom att flaskmata 
barnet då han upplevde att mamman ägnade mycket tid åt amningen.  
	
”en del pappor har ju mycket frågor om det här med maten även om bebisen helammas upplever jag 
att en del pappor har mycket funderingar och kan vi flaskmata och jag vill gärna vara med.” (D3)	
 

Diskussion 

Metoddiskussion 	

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie vilket bedömdes vara en lämplig design på 
studien då syftet var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av pappans behov av stöd i sin 
föräldraroll. Att använda en kvantitativ metod hade ej varit förenligt med studiens syfte (Danielsson, 
2017). Det ansågs lämpligt att induktiv ansats användes då det innebar att resultatet baserades på svaren 
som framkom i intervjuerna och inte på någon förutbestämd teori (Polit & Beck, 2017). En kvalitativ 
studies kvalitet bedöms utifrån begreppen, pålitlighet, trovärdighet samt överförbarhet. Pålitlighet 
handlar om hur väl data inhämtades och hur väl data analyserades med hänsyn till studiens syfte. 
Trovärdighet handlar om hur analysprocessen genomfördes och att fokus på analysen var riktat mot 
studiens syfte. En studies grad av överförbarhet handlar om hur väl urvalet av deltagarna var genomfört 
och hur väl studiens kontext är beskrivet då det påverkar möjligheten att föra över studiens resultat på 
andra grupper (Graneheim & Lundman, 2004).	
Ett ändamålsenligt urval gjordes som innebar att informanterna skulle arbeta inom BHV där de har 
mött pappor vilket är avgörande för att de skulle kunna delge erfarenheter om pappors behov av stöd i 
sin föräldraroll (Henricson, 2017)  	
BHV-sjuksköterskorna som intervjuades var i olika åldrar och hade varit yrkesverksamma olika 
många år vilket ses som en styrka för studien då det innebär ett varierat urval (Henricson & Billhult, 
2017). Urvalet bestod av tretton stycken kvinnliga BHV-sjuksköterskor vilket kan ses som en svaghet 
som eventuellt gjort studiens resultat mindre trovärdigt. Det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut 
om det även varit män som intervjuats i studien. 	
De tre första intervjuerna valdes att genomföras gemensamt då situationen kändes ovan för 
författarna.  Om det är två personer som utför en intervju gemensamt finns risk att den som intervjuas 
känner sig underlägsen (Trost, 2010).  De följande intervjuerna delades upp vilket inte ansågs vara något 
negativt då intervjuerna transkriberades ordagrant vilket gjorde att båda författarna fick tillgång till det 
fullständiga materialet. Det kan diskuteras om samtliga intervjuer borde genomförts av samma 
författare. Dock är bedömningen att svaren på intervjuerna blev likvärdiga oavsett vem av författarna 
som ställde frågorna.    	
Frågorna var färdigformulerade, breda och gav utrymme till beskrivande och uttömmande svar. Det var 
inte möjligt att svara endast ja eller nej på frågorna vilket ses som en styrka. Hade informanten svarat 
med ja eller nej hade resultatet sannolikt påverkats genom att intervjuerna gav för lite information 
(Danielsson, 2017). Intervjuerna bedöms ha genomförts på ett pålitligt sätt då samma frågor ställdes vid 
samtliga intervjuer.  Den av författarna med förförståelse inom ämnet var medveten om det och insåg 
vikten av att ej låta det prägla intervjun. Intervjuaren arbetade aktivt med att inte påverka informanten, 
dock kan personen som intervjuar aldrig helt uteslutas ha en viss påverkan av vad som framkommer i 
intervjun, utan är i viss grad medskapare av texten (Graneheim & Lundman, 2004). En svaghet kan vara 
att författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua vilket medförde en risk att vissa 
misstag begicks.  	
Intervjuerna ägde rum på BHV-sjuksköterskornas respektive arbetsplatser, vilket ansågs vara en styrka 
då det bedömdes vara en trygg och bekant miljö för BHV-sjuksköterskorna. Det fanns dock risk att 
intervjuerna kunde störas av exempelvis kollegor som kom in i rummet (Trost, 2010: Polit & Beck 2017). 
Under intervjuerna förekom inga yttre störningar, dock är en fördel med om samtliga intervjuer sker i 
samma rum att rummet då kan möbleras efter ändamålet och en skylt sättas upp för att undvika 
störande moment (Danielsson, 2017). 	
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Intervjuerna varierade i längd vilket sannolikt inte endast berodde på att intervjutekniken förbättrades 
utan uppfattades hänga samman med hur pratsam och bekväm BHV-sjuksköterskan kände sig. Denna 
uppfattning stärks genom att tredje intervjun varade i ca 40 minuter medan åttonde intervjun varade i 
ca 10 minuter. Det var ingen självklarhet att de längsta intervjuerna gav mest svar på studiens syfte. När 
intervjun var med en pratsam BHV-sjuksköterska var det lätt att diskussioner fördes som hamnade 
utanför syftet. Den som intervjuade ville inte vara otrevlig utan lyssnade klart på det informanten hade 
att säga och frågade ibland följdfrågor. Detta uppleves ha försvårat analysen av materialet, en annan 
försvårande omständighet var att en fråga i intervjuguiden var “har du tillräckligt med kunskap för att 
ge papporna det stöd som de behöver - utveckla mer vilken kunskap som behövs”. Den frågan gav svar 
som hamnade utanför studiens syfte och författarna bedömde i efterhand att frågan ej borde varit med. 	
Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och transkriberades verbatim i nära anslutning till 
intervjutillfället vilket stärker datainsamlingens pålitlighet (Danielson, 2017). Tre intervjuer 
genomfördes av författarna tillsammans. Deltagarna erbjöds inte rutinmässigt att erhålla en kopia av 
den färdiga studien då det enligt Trost, (2010) inte är lämpligt att utlova något arbete. Vid 
intervjutillfällena är det oklart när studien kommer att vara färdig, mycket kan hända under tiden så 
som att deltagarna i studien byter arbetsplats eller att studien ej blir färdigställd (Trost, 2010). Vissa av 
de intervjuade frågade spontant om de kunde erhålla en kopia av det färdiga arbetet när det var klart då 
de uppfattade ämnet som intressant. Sedan genomförde och transkriberade en av författarna sex 
intervjuer och den andra författaren fyra intervjuer. 	
För att få en korrekt bild av vad som framkom i intervjuerna lästes texten igenom flera gånger av 
författarna oberoende av varandra vilket stärker studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 
2004).  Författarna bedömer att datainsamlingen är väl beskriven gällande kontext och urval av 
informanter vilket gör studien överförbar i ett annat sammanhang. Det är dock läsaren som slutligen 
avgör om studiens fynd kan överföras till ett annat sammanhang (Graneheim & Lundman, 
2004).   Studien bedöms ha genomförts enligt gällande etiska riktlinjer som har sitt ursprung i 
Helsinforsdeklarationen. Tillstånd att genomföra studien erhölls av enhetscheferna på respektive 
vårdenhet och sedan inhämtades informerat samtycke av tretton BHV-sjuksköterskor gällande att få 
intervjua dem i forskningssyfte. Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en etisk 
egengranskning som fick godkänt av författarnas handledare. Vidare presenterades resultatet på ett 
konfidentiellt sätt utan någon förvanskning av författarna under analysarbetet (Vetenskapsrådet, 2017). 	
En av författarna har förförståelse i ämnet, vilket kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att 
författaren redan besitter viss kunskap i ämnet, negativt kan dock vara att de egna erfarenheterna kan 
skapa fördomar kring ämnet (Friberg & Öhlén, 2017). Författaren tog detta i beaktande under arbetets 
gång, både under datainsamling och analysen av arbetet.  	
 	

Resultatdiskussion  	

Föreliggande studies huvudfynd är att BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan ville känna 
sig delaktig i omsorgen om barnet och få individuellt stöd i att hitta sin roll som pappa.  Vidare betonades 
att stödet till pappan skulle vara likvärdigt stödet till mamman. Rutinmässiga enskilda samtal med 
pappan skulle verka hälsofrämjande då pappans mående och eventuella behov av stöd skulle 
uppmärksammas och BHV-sjuksköterskan skulle få ökad insikt i hur pappan upplevde sin roll som 
förälder. Dessa huvudfynd ingår som subkategorier i kategorien relation upprättas och kommer att 
diskuteras i resultatdiskussionen. Resultatet i föreliggande studie blev ej så omfattande som författarna 
förväntat sig. BHV-sjuksköterskornas erfarenheter var att pappan generellt hade samma behov av stöd 
som mamman och BHV-sjuksköterskorna specificerade således inte pappans unika behov i så bred 
utsträckning.  BHV-sjuksköterskorna hade generellt en inställning mot familjen som innebar att de ej 
fokuserade på om det var mamman eller pappan de mötte inom BHV, BHV-sjuksköterskorna såg båda 
som likvärdiga föräldrar som var i likvärdigt behov av stöd. Dessa faktorer är orsaken till att det endast 
är med citat från åtta av de intervjuade BHV-sjuksköterskorna eftersom deras erfarenheter liknade 
varandra och citaten togs med för att beskriva en bredd i resultatet.  
Det råder diskrepans mellan BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av hur de inkluderar och ger stöd till 
pappan och hur pappan själv upplever sig inkluderad. BHV-sjuksköterskorna i föreliggande studie 
upplevde att de riktade sig specifikt till pappan för att få honom att känna sig lika delaktig och viktig 
som mamman. Redan vid hembesöket då barnet var nyfött tänkte BHV-sjuksköterskorna på att rikta sig 
direkt till pappan med information om BHV samt att de betonade att han var viktig för barnet. BHV-
sjuksköterskorna inkluderade även pappan i samtal om amning för att betona att han kunde stötta och 
vara delaktig i matningen trots att han ej kunde amma. Samtidigt visar annan forskning på att pappan 
upplever att bemötandet från BHV-sjuksköterskorna har brister gällande att få pappan att känna sig 
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inkluderad (Thomas, Bonér & Hildingsson, 2011; Shorey, Dennis, Bridge, Holroyd & He, 2017). Personal 
inom hälso-och sjukvård behöver bli ännu bättre på att specifikt rikta sig till pappan och visa att han är 
viktig och inneha förståelse och kunskap för den nyblivna pappans livsvärld, en förståelse för pappans 
upplevelse är nödvändig för att kunna tillmötesgå hans behov av stöd (Kowlessar et al, 2015; Thomas et 
al, 2011). Att få insikt i pappans mående är viktigt eftersom pappan ingår i familjen med barnet och 
mamman och familjen bör ses som en enhet i vilket de olika familjemedlemmarna är i ständig 
interaktion med varandra. I de fall pappan mår dåligt påverkar det således övriga familjemedlemmar 
(Mehta et al, 2009).  	
BHV-sjuksköterskorna beskrev att de på försök haft föräldragrupper på kvällstid för att få papporna mer 
delaktiga, men deras erfarenheter var att det ändå var dålig uppslutning med pappor på träffarna, BHV-
sjuksköterskorna visste ej varför det var så. Verksamheten med föräldragrupper tas upp i andra studier 
där det beskrivs att pappor vill vara delaktiga och medverka på föräldragrupper men att tiden då 
grupperna hålls ofta är ett hinder. Papporna önskar att föräldragrupperna hålls på eftermiddagarna i 
stället så att de lättare kan anpassa sin arbetstid och närvara på grupperna. Papporna önskar att 
föräldragrupper arrangeras då de är föräldralediga, då barnet är i ett års åldern (Alexander, 
2010; Massoudi, Wikberg & Hwang, 2010).  Pappan väljer ibland att inte delta i en föräldragrupp då han 
upplever att gruppverksamheten inte är riktad till båda föräldrarna och att hans förväntningar på 
innehåll och gruppledare inte uppfylls. Faktorer som bidrar till att pappan deltar på föräldragrupperna 
är social gemenskap och bra gruppledare samt känslan av att bli personligt inbjuden. BHV-
sjuksköterskan bör vara medveten om individuella behov hos pappan och mamman och vara 
uppmärksam så att alla föräldrar känner sig inkluderade och välkomna (Olsson, Kristiansson, Wijk & 
Alsén, 2018).  Kanske lever papporna fortfarande kvar i uppfattningen att det främst är mammans 
ansvar att delta i aktiviteter som gäller barnet, vare sig aktiviteterna ligger på dag eller kvällstid. Möjligen 
är det sociala trycket fortfarande främst på mamman gällande engagemang i barnet. Det är synd att 
pappan går miste om gemenskapen samt stödet och informationen som förmedlas på dessa träffar.	
Resultatet visade att BHV-sjuksköterskorna ville arbeta hälsofrämjande med hela familjen och att de 
ville ge likvärdigt stöd till båda föräldrarna men att de upplevde svårigheter i de fall som pappan endast 
vid några få tillfällen var med på BHV. Det var utmanande att skapa en förtroendeingivande relation 
med pappan om BHV-sjuksköterskan knappast träffade honom. God kommunikation mellan 
sjuksköterskan och familjen är avgörande enligt Benzein et al (2008). Det är viktigt att BHV-
sjuksköterskan uppfattar och tar hänsyn till att olika familjemedlemmar kan uppfatta verkligheten på 
olika sätt (Benzein et al, 2008). Enligt Årestedt, Persson & Benzein (2014) ser BHV-sjuksköterskor som 
arbetar familjefokuserat till helheten av familjen samtidigt som de ser och bemöter individen. Varje 
familj ses som unik med sina egna styrkor och sina egna behov av stöd (Årestedt et al, 2014). BHV-
sjuksköterskorna beskriver att de knappt träffar pappan och att de ej har enskilda samtal med honom 
vilket innebär svårigheter för BHV-sjuksköterskan att se situationen ur pappans perspektiv. Således kan 
inte BHV-sjuksköterskorna ta hänsyn till pappans upplevelse då de ej är medvetna om den. Kopplingen 
till begreppet familjefokuserad omvårdnad i föreliggande studie ses som relevant då BHV-
sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande med hela familjen, inte bara med barnet. 	
Föreliggande studie fann att BHV-sjuksköterskorna som börjat erbjuda rutinmässiga enskilda samtal 
upplevde att det var ett bra sätt att stödja pappan. Enligt Shorey et al (2017) upplever pappan bristande 
stöd från personalen inom BHV, han upplever att fokus läggs på mamman och barnet vilket leder till en 
känsla av utanförskap hos pappan (Shorey et al, 2017). BHV-sjuksköterskorna kan undvika att pappan 
upplever bristande stöd och känner sig exkluderad genom att arbeta enligt ett systemiskt 
förhållningssätt. Ett systemiskt förhållningssätt innebär att de olika familjemedlemmarna ses som 
experter på sina områden, således är pappan expert i sin roll som pappa och BHV-sjuksköterskan vill ha 
en relation med pappan för att få utbyte av hans upplevelser och erfarenheter (Benzein et al, 2017).  Även 
om pappan deltagit på föräldrautbildningar innan barnet var fött så känner han sig oförberedd, han är 
osäker i hur han ska bete sig vid skötsel och omvårdnad av barnet. Att mamman har ett omfattande 
behov av stöd efter förlossningen är pappan ej heller förberedd på, det leder till att pappan ignorerade 
sina egna känslor för att istället lägga fokus på att stötta partnern. Tiden initialt efter att barnet är fött 
upplevs som påfrestande och skapar stress hos pappan (Shorey et al, 2017).  Resultatet i föreliggande 
studie visar att BHV-sjuksköterskornas möjligheter att ge pappan det stöd han behöver hade ökat 
om   enskilda samtal med pappan hade erbjudits rutinmässigt. Enskilda samtal med pappan kan ses som 
en chans att sätta pappan i fokus och få reda på hans situation som nybliven förälder. Pappan behöver 
få vara med i fokus om BHV-sjuksköterskan ska kunna arbeta enligt ett systemiskt förhållningssätt i 
vilket hon ser familjen som en enhet (Benzein et al, 2017).  	
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Slutsatser 

 
Studien slår fast att den nyblivna pappan har ett behov av stöd i sin föräldraroll och önskar vara 
delaktig i omsorgen av barnet. BHV-sjuksköterskan är i en nyckelposition att kunna ge pappan stöd, 
dock upplever hon svårigheter att stödja pappan då han sällan närvarar på besöken på BHV. Enskilt 
samtal med pappan erbjöds av enstaka BHV-sjuksköterskor och erfarenheten var att samtalet 
var positivt och gav möjlighet till att fånga upp pappans situation och hans eventuella behov av stöd. 
Vidare ger samtalen möjlighet att uppmärksamma om pappan mår dåligt på något vis och är i behov 
av särskilda insatser, exempelvis särskilt stöd från BHV-sjuksköterskan, BHV-psykolog eller annan 
profession inom BHV.   
 

Kliniska implikationer 	

BHV-sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och se hela familjen. Rutinmässiga enskilda samtal med 
pappan skulle kunna verka positivt både för pappan själv och för övriga familjen då familjen är en enhet 
i vilka de olika medlemmarna står i ständig interaktion med varandra. Det är också en 
samhällsekonomisk vinst om BHV arbetar för att främja välmående föräldrar som blir starka och 
välfungerande i sina föräldraroller då det leder till färre insatser från samhällets sida. Vidare kvalitativ 
forskning gällande pappors erfarenheter av att ha deltagit i enskilda föräldrasamtal och huruvida 
samtalet gjorde att papporna kände sig ökat delaktiga vore önskvärt.	
. 
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Bilaga 1  

Samtalsguide 
		

		
 	

	 		
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 

Bilaga 2 

Mail till verksamhetschefen: 	
 
Bakgrund  	
Det har nyligen skrivits in i Rikshandboken för barnhälsovård att BHV-sköterskan ska erbjuda riktade 
samtal med fäder/icke födande föräldern. Dessa samtal ska genomföras när barnet är mellan 3-
5 månader gammalt. Sedan många år har det genomförts enskilda EPDS-samtal med den födande 
modern då barnet är mellan 2-3 månader för att framförallt uppmärksamma om modern mår psykiskt 
dåligt. Studier har visat att även fäder/icke födande partnern påverkas i sitt mående efter att de blivit 
föräldrar.  	
  	
Syfte  	
Syftet med studien är att intervjua BHV-sjuksköterskor för att undersöka deras erfarenheter av 
pappans behov av stöd i sin föräldraroll.  	
  	
Tillfrågande om deltagande  	
Önskemålet är att få komma till er enhet och genomföra intervjuer med BHV-sköterskor. Varje 
intervju beräknas ta 30-45 minuter.  	
  	
Hantering av data   
Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning via mobiltelefon och sedan skrivas ut i sin 
helhet och oförändrat för att användas i ett examensarbete i magisterkursen vid Hälsohögskolan i 
Jönköping. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna 
identifieras.  	
 
Kontakt  	
Vi kontaktar er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra intervjuer vid 
Er enhet.  	
  	
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  	
Handledare för studien  	
Christina Peterson, lektor med ansvar för inriktning barnhälsovård  	
  	
Frida Isaksson                                                             My Lindeborg  	
 	
 	
 	
  
 
 
	
	
	
	
	
	
	
 	
 



 

 
 

Bilaga 3 	

Mail till BHV-sjuksköterskan: 	
BHV-sjuksköterskans erfarenheter av pappans behov av stöd i sin föräldraroll. 

Bakgrund  

Det har nyligen skrivits in i Rikshandboken för barnhälsovård att BHV-sköterskan ska erbjuda riktade 
samtal med fäder/icke-födande föräldern. Dessa samtal ska genomföras när barnet är mellan 3-5 
månader gammalt. Sedan många år har det genomförts enskilda EPDS-samtal med den födande 
modern då barnet är mellan 2-3 månader för att framförallt uppmärksamma om modern mår psykiskt 
dåligt. Studier har visat att även fäder/icke födande partnern påverkas i sitt mående efter att de blivit 
föräldrar. 

Syfte 

Syftet med studien är att intervjua BHV-sjuksköterskor för att undersöka deras erfarenheter av 
pappans behov av stöd i sin föräldraroll. 

Tillfrågande om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar som sjuksköterska på BHV. Önskemålet är att få intervjua dig om din 
erfarenhet gällande pappans behov av stöd i sin föräldraroll. Intervjun kommer att spelas in på 
mobiltelefon. Dina svar och resultatet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din 
medverkan i studien utan att ange orsak. 

Hantering av data 

Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning via mobiltelefon och sedan skrivas ut i sin 
helhet och oförändrat för att användas i ett examensarbete i magisterkursen vid Hälsohögskolan i 
Jönköping. Då resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna 
identifieras.   

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kontaktar dig inom kort efter att du fått brevet för mer 
information och planering för intervjun. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Handledare för studien 

Christina Peterson, lektor med ansvar för inriktning barnhälsovård  

Frida Isaksson   My Lindeborg 

	
	
	
	
	
	
	



 

 
 

Bilaga 4	

Frågor till intervjuerna: 	
 
Bakgrundsvariabler 	
Kön: 	
Ålder: 	
Utbildning: 	
Yrkesverksam (antal år):   
Semistrukturerad intervjuguide 

1. Vad har du för erfarenheter gällande pappors behov av stöd i sin föräldraroll? Följdfråga: Kan 
du berätta lite mer om deras behov ex. Vad tar de upp, vilka områden har de frågor kring och 
önskar rådgivning i. 	
2. Vilken är din erfarenhet gällande pappornas behov av stöd och skillnad genom åren? 
Följdfråga: Har behovet ökat eller förändrats över tid? 	
3. Har papporna annat behov av stöd än mammorna, och i så fall på vilket sätt? 	
4. Har du tillräckligt med kunskap för att ge papporna de stöd som de behöver? Följdfråga: 
Utveckla mer vilken kunskap som behövs. 	
5. Vilka erfarenheter har ni av enskilt föräldrasamtal? 	
6. Har du något annat som du vill tillägga? 

 
 


