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Abstrakt 

Bakgrund: Att bli mor kan upplevas som något stort och omvälvande. Att som mor 

uppleva sig vara den som i första hand har ansvar för barnet kan ge känslor av 

utmattning och maktlöshet. I processen att bli mor behöver hon stöd av personer i sin 

omgivning. Sjuksköterskan i barnhälsovården är en av dessa människor. Syfte: Att 

beskriva förstagångsmödrars upplevelse av stöd från barnhälsovården.  Metod: 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta förstagångsmödrar boende i 

Norrbottens län och Stockholms län med barn i åldrarna mellan 7 och 11 månader. 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysarbetet 

resulterade i fyra kategorier; Att det är viktigt att sjuksköterskan finns där, Att vara 

missnöjd med sjuksköterskans agerande, Att kunna fråga och få information och Att 

vara nöjd med stödet som ges. Mödrar vill bli bekräftade av sjuksköterskan, det är 

viktigt med en stabil relation med en och samma sjuksköterska, de vill ha en 

kunskapsinriktad kommunikation med sjuksköterskan och är nöjda med stöd som är 

individanpassat och flexibelt samt den sociala samvaro med andra mödrar som 

föräldragruppsträffar innebär. Konklusion: Mödrar är i det stora hela nöjda med 

stödet från barnhälsovården men känner missnöje när sjuksköterskan plötsligt slutar 

eller när de får motstridiga svar eller råd från sjuksköterskorna. Vidare forskning 

skulle kunna handla om hur sjuksköterskor inom barnhälsovården ser på ny kunskap. 

 

 

Nyckelord: Förstagångsmödrar, stöd, barnhälsovård, kvalitativ innehållsanalys,  

sjuksköterska, föräldragrupp  
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Att bli förälder 

Att bli förälder innebär överväldigande känslor av kärlek och glädje över både spädbarnet och att 

vara en familj (Nyström & Öhrling, 2004). Både stöd och råd från andra och att dela funderingar 

med sin partner verkar hänga samman med föräldrarnas känslor av tillfredställelse och 

självförtroende. Hos majoriteten av föräldrarna upplevs olika typer av påfrestningar, som kan 

leda till relationsproblem. Mödrar upplever att de i första hand ansvarar för barnet vilket ger 

känslor av till exempel utmattning, ilska och maktlöshet, vilket i sin tur kan leda till trötthet. 

Fädernas upplevelser handlar i stället ofta om att uppleva svårigheter att leva upp till de nya krav 

som faderskapet ställer på dem och att känna sig förvirrad (Nyström & Öhrling, 2004). Föräldrar 

upplever när de är ansvariga för ett barn att deras eget välmående och deras hälsa är särskilt 

viktig (Eronen, Pincomble & Calabretto, 2007). Under de första veckorna efter att barnet fötts 

kan föräldrarna uppleva negativa känslor, såsom oro, att vara isolerad, stress och osäkerhet. 

Dessa negativa känslor kan förvärras av känslan av att inte vara förberred på föräldraskapet. 

Saker som kan göra föräldrar stressade är till exempel att få motsägelsefulla råd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen eller problem med att ge barnet mat (Eronen et al., 2007).  

 

Oron inför det nya livet skiljer sig mellan mödrar och fäder. Mödrarna oroar sig för de första 

veckorna efter födseln och i detta fall i den meningen av att känna sig isolerade. Fäderna i sin tur 

oroar sig dels för förlossningen men också hur de ska kunna ta hand om sin bebis och hur 

relationen till partnern kan förändras efter födseln (Svensson, Barclay & Cooke, 2006). I 

prenatalgrupper där fokus, förutom förberedelse inför födseln, ligger på föräldrafärdigheter och 

relationsproblem upplever sig kvinnorna som deltar mer tillfredställda med sina erfarenheter av 

föräldraskapet än kvinnor som deltar i grupper där detta fokus inte finns. Liknande tendenser 

finns i männens utveckling av föräldraskap (Schmied, Myors, Wills & Cooke, 2002). I en studie 

av Edwards (1987) framkom att det är viktigt att anpassa bedömningen efter den enskilda 

familjen. I studien framkom också att det finns behov av fokus på föräldrarnas oroskänslor vad 

gäller föräldraskap (Edwards, 1987). 
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Att bli mor 

Processen att bli mor är en överväldigande förändring för kvinnan (Rogan, Schmied, Barclay, 

Everitt & Wyllie, 1997). Många kvinnor känner sig inte redo för att bli mödrar när barnet väl 

kommer. Det kan upplevas som att det inte är ens liv längre och de sörjer det förlorade livet. Att 

känna sig dränerad både emotionellt och fysiskt blir för många kvinnor resultatet av känslor av 

överväldigande och osäkerhet på sin identitet. Att hela tiden behöva lära sig saker, som en 

konsekvens av att ta hand om ett barn, är något som gör kvinnorna utmattade. Att få olika råd, 

men även kritik, är något som påverkar kvinnornas självförtroende och de blir även förvirrade 

och osäkra. Denna fas går sedan sakta över till att kvinnorna blir säkra på sig själva i och med att 

samspelet med barnet blir bättre och att kvinnan börjar känna sig som en mor (Rogan et al., 

1997). 

 

Många mödrar upplever att de inte var förberedda på den trötthet de drabbades av under de första 

veckorna efter födseln. De upplever också att de inte är nog förberedda på att ta hand om barnet. 

Mödrarna önskar att de hade fått hjälp att bli förberedda på den emotionella påverkan som både 

relationsförändringar, faderns roll och moderskapet har (Young, 2008). Det är viktigt att få känna 

sig bekräftad i sin roll som mor, detta gäller både gravida och nyblivna mödrar. I en studie av 

Börjesson, Paperin och Lindell (2004) framkom att de flesta mödrar mår bra när de kommer hem 

från sjukhuset men att förstagångsföderskor mår sämre än flerbarnsmödrar. När det gäller stöd så 

upplever de flesta mödrarna att de får bäst stöd av sina män. Männen är också de som de flesta 

mödrar delar upplevelserna kring barnets utveckling. När det kommer till stöd vid amning så 

upplever mödrarna att de får bäst hjälp från sjusköterskor inom barnhälsovården. Att prata om 

sina upplevelser av så väl tiden efter födseln som själva förlossningen och graviditeten är något 

som mödrarna har ett stort behov av. Det är viktigt att modern mår bra under barnets första år då 

detta påverkar både barnets psykiska och fysiska mående (Börjesson et al., 2004). 

 

Anknytning 

Under forsterstadiet och barnets två första år i livet så utvecklas hjärnan som mest (Karlsson, 

2012). Under denna tid är det viktigt att barnet får stöd från omgivningen för att främja denna 

utveckling. Med andra ord är samspelet mellan förälder och det lilla barnet viktigt. Om det finns 

brister i samspelet är det viktigt att detta upptäcks så tidigt som möjligt så att inte barnet riskerar 
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att hämmas i sin utveckling (Karlsson, 2012).  

 

Enligt Bowlby (2010) innebär anknytningsbeteende alla typer av beteenden som gör att närhet 

upprätthålls mellan ett barn och en person som uppfattas kunna klara av världen bättre och 

dessutom är en person som är tydligt identifierad. I situationer där anknytningsgestalten ger 

omvårdnad och tröst när barnet till exempel är sjuk eller rädd så blir detta beteende tydligast. Att 

barnet vet om att anknytningsgestalten finns där, även i tillfällen när det inte behöver tröst, gör att 

det bygger upp en trygghet vilket i sin tur leder till att barnet ser anknytningsgestalten som någon 

att uppskatta. På så sätt upprätthålls relationen. Anknytningsbeteendet är mest synligt när barnet 

är litet men följer människan genom hela livet. I det vuxna livet märks det mest i nödsituationer. 

Anknytningsbeteendet är en skyddsfunktion biologiskt sett (Bowlby, 2010).  

 

Barnhälsovården och sjuksköterskan 

Mellan år 1973 och 2005 har en stor minskning skett av medelvårdtiden efter förlossningar i 

Sverige, till exempel har vårdtiden efter vaginala förlossningar minskat från sex dagar till strax 

över två dagar (Socialstyrelsen, 2007). Det minskade antalet dagar som kvinnor är inneliggande 

efter förlossningen innebär troligen att större krav ställs på sjuksköterskan inom barnhälsovården, 

vad gäller att ge stöd och undervisning (Henderson, 2009-2010). 

 

Föräldrar behöver stöd under de första veckorna av föräldraskapet (Eronen et al., 2007).  De 

behöver få veta att barnet utvecklas normalt och att de gör rätt samt att deras upplevelser är 

normala. Andra nyblivna föräldrar är en viktig källa till stöd (Eronen et al., 2007). En viktig del i 

att förbereda sig i att bli förälder är föräldragrupperna inom mödrahälsovården (Andersson, 

Christensson & Hildingsson, 2012). Något som nästan alla föräldrar efterfrågar är att få mer 

information om de första veckorna efter födseln, exempelvis hur det är att vara förälder och hur 

det är att ta hand om ett nyfött spädbarn. De flesta män önskar att informationen ska vara mer 

inriktad på föräldrarna och partners syn på förlossningen, inte så mycket på det medicinska. 

Föräldrarna upplever att det ger styrka och självförtroende genom känslan att vara normal, att 

vara en del av en grupp. 
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Det finns olika typer av socialt stöd. Bedömande stöd kan vara att bekräfta eller uppmuntra. 

Emotionellt stöd kan handla om att mödrarna får prata om sådant såsom trötthet och oro för 

spädbarnet. Bidragande stöd innebär sällan att mödrarna förväntar sig konkret stöd utan det 

viktiga är att sjuksköterskan inte verkar vara stressad utan har tillräckligt med tid för varje mor. 

Denna typ av stöd verkar vara det viktigaste stödet från sjuksköterskorna. När det gäller 

informativt stöd så kan det handla om hur ett barn utvecklas normalt (Fägerskiöld & Ek, 2003).  

 

Avseende stöd i relationen mellan föräldrarna beskriver Hakulinen, Laippala, Paunonen, och 

Pelkonen (1999) att mödrar som anser att deras familjer upplever god ömsesidighet och har fått 

bedömande och emotionellt stöd från primärvårdssjuksköterskor rapporterar att de har mer än 4-5 

gånger färre belastningsfaktorer på sina parrelationer än de som inte har mottagit något 

emotionellt stöd. Mödrar som har upplevt få belastningsfaktorer och fått bedömande och 

emotionellt stöd från primärvårdssjuksköterskorna upplever också oftare att deras parrelationer är 

mer sammanflätade än de mödrar som inte hade erhållit något emotionellt stöd. Hakulinen et al. 

(1999) beskriver också att mödrar som upplever att de hade en hälsosam familj har fått 

bedömande stöd och bidragande stöd från sina primärvårdssjuksköterskor. 

 

Inom hälsovården för barn och mödrar ingår föräldrautbildning som en del i samband med 

barnets födelse sedan den 1 januari 1981 (Socialstyrelsen, 1981). Föräldrautbildningen som sker i 

grupp ledd av barnmorskor (innan barnet fötts) och av sjuksköterskor i barnhälsovården har som 

uppgift att ge föräldrarna ökade kunskaper, vilket i sin tur skall leda till att föräldrarna kan 

påverka sin situation. Lärandet i föräldrautbildningen handlar om att utbyta erfarenheter och 

kunskaper inte att sitta och lyssna på föreläsningar. Träffarna skall till stor del utformas av 

föräldrarna själva då det är viktigt att det är föräldrarnas behov som styr verksamheten. Enligt 

Socialstyrelsen (1981) är de viktigaste och övergripande målen i barnhälsovården att handikapp, 

sjuklighet och dödlighet skall minska hos barn, att skadlig påfrestning skall försöka minskas hos 

barnen och deras föräldrar. Samt att skapa goda förutsättningar för att barn skall kunna utvecklas 

allsidigt genom att deras föräldrar stödjs i föräldraskapet (Socialstyrelsen, 1981). 

 

Enligt sjuksköterskor inom barnhälsovården skall de vara någon föräldrarna kan kontakta och de 

anser att emotionellt stöd är det viktigaste stöd som de kan ge (Fägerskiöld & Ek, 2003). 
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Sjuksköterskorna upplever att hembesöken som görs strax efter att barnet fötts är ett sätt att 

bygga upp en relation med mödrarna (Henderson, 2009-2010). När det gäller konversationer i 

barnhälsovården initieras de flesta ämnen av sjuksköterskan. Sjuksköterskans dominans i 

samtalen etableras med hjälp av barnhälsovårdsprogrammet. Barnets utveckling är det vanligaste 

ämnet och initieras nästan fyra gånger oftare av sjuksköterskan än av föräldrarna. När det gäller 

frågor så bjuder sjuksköterskorna i två tredjedelar av besöken in föräldrarna till att ställa frågor. 

Sjuksköterskornas inbjudande när det gäller frågor gör det lättare för föräldrarna att ta upp de 

funderingar de har (Baggens, 2001). 

 

Rational 

Att bli förälder är en omvälvande känsla. I litteraturen framgår att föräldrar behöver stöd när det 

gäller att axla föräldrarollen. Många mödrar känner sig inte beredda på den roll de får när barnet 

har fötts. Då mödrar i nuläget är inneliggande kortare tid på sjukhus än tidigare ställer detta större 

krav på sjuksköterskan i barnhälsovården. I forskningen finns en brist på information om hur 

förstagångsmödrarna upplever stöd från barnhälsovården. Denna studie kan därför tillföra viktig 

kunskap om hur förstagångsmödrar upplever stödet från barnhälsovården och hur detta stöd kan 

förbättras.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva förstagångsmödrars upplevelse av stöd från 

barnhälsovården. 

 

Metodbeskrivning  

Design 

Kvalitativ ansats användes i denna uppsats då syftet var att beskriva förstagångsmödrars 

upplevelse av stöd från barnhälsovården. En kvalitativ ansats är lämplig när studien har som syfte 

att identifiera och beskriva människors subjektiva upplevelser av deras verklighet (Polit & Beck, 

2012).  
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Deltagare 

I studien deltog åtta svensktalande förstagångsmödrar boende inom gränserna för Norrbottens 

läns landsting och Stockholms läns landsting. Mödrarna var i åldrarna 20-35 år, med civilståndet 

sambo eller gift och hade barn som var mellan 7 och 11 månader vid intervjutillfället.  

 

Procedur  

De fyra första deltagarna rekryterades via barnhälsovården vid tre hälsocentraler i Norrbottens 

läns landsting. Först skickades informationsbrev (bilaga 2) till verksamhetscheferna vid 

hälsocentralerna för att informera om studien och med önskemål om deras godkännande. Efter 

verksamhetschefernas godkännande valde sjuksköterskorna i barnhälsovården ut deltagare enligt 

inklusionskriterierna; förstagångsmödrar som hade barn som var mellan 6 och 12 månader vid 

intervjutillfället och att de talade svenska. Sjuksköterskorna informerade de tillfrågade deltagarna 

kort om studien. De delade därefter ut informationsbrev (bilaga 1) till mödrarna. Efter att 

sjuksköterskorna förmedlat kontaktuppgifter till de mödrar som önskade delta kontaktade 

författaren mödrarna via telefon. När deltagarna tackat ja bestämdes tid och plats för intervjun i 

samråd med de mödrar som valde att delta. Av de tio tillfrågade förstagångsmödrarna i 

Norrbotten valde fyra att delta.  

 

Då rekryteringen av deltagare i Norrbotten inte nådde upp till studiens planerade 5-6 deltagare 

använde sig författaren till denna uppsats av bekvämlighetssurval. Det vill säga, författaren tog 

kontakt med personer i sitt personliga nätverk vilka var boende inom gränserna för Stockholms 

läns landsting och bad om hjälp att få förslag på förstagångsmödrar som passade in på 

inklusionskriterierna. De personer som valde ut deltagare informerade kort om studien, 

författaren tog sedan kontakt med deltagarna via e-post eller telefon beroende på vilka 

kontaktuppgifter författaren hade fått. Alla fyra tillfrågade förstagångsmödrar valde att delta i 

studien. I likhet med deltagarna i Norrbotten bestämdes tid och plats för intervjun i samråd med 

de deltagande mödrarna. 

 

Sju av intervjuerna genomfördes hemma hos mödrarna och en intervju genomfördes på en 

barnavårdscentral. 
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Datainsamling 

Enskilda semistrukturerade intervjuer genomfördes med mödrarna med frågor kring mödrarnas 

upplevelser av stödet från sjuksköterskan i barnhälsovården enligt en frågeguide (bilaga 3). Efter 

att bakgrundsinformation inhämtats inleddes intervjun med den öppna frågan "Hur upplever du 

stödet från barnhälsovården?” och efterföljdes sedan av resterande frågor. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är det viktigt att uppmana respondenten att ge en så exakt beskrivning som 

möjligt av sina handlingar, känslor och upplevelser. Författaren ställde därför följdfrågor till 

mödrarna beroende på hur de svarade på de övergripande frågorna i frågeguiden. Intervjuerna 

utfördes vid ett tillfälle per mor och var mellan 12 och 31 minuter långa. Intervjuerna spelades in 

på ljudfil och transkriberades sedan ordagrant. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) användes vid analysen 

av data. Analysen startade med att författaren valde att lägga fokus på manifest innehåll, vilket 

innebar att fokus låg på vad texten verkligen beskrev. De ordagrant transkriberade intervjuerna 

lästes sedan igenom noggrant varefter meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte 

identifierades. Därefter genomfördes kondensering där textmängden minskades. I nästa steg 

kodades de kondenserades meningsbärande enheterna, vilket innebar att sätta etikett på de 

meningsbärande enheterna. Kodningen blev sedan ett verktyg när de meningsbärande enheterna 

kategoriserades utifrån dess likheter och olikheter. Kategoriseringen fortskred sedan i flera steg 

till dess kategorierna inte kunde sammanföras mer och resulterade i fyra kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Att prata om sina upplevelser kring barnhälsovården kan upplevas som privat av många föräldrar 

då det handlar om familjelivet. Studiens resultat kan dock ge viktig information som i 

förlängningen kan ge nytta till andra nyblivna mödrar i deras kontakt med barnhälsovården. Med 

tanke på de privata aspekterna i upplevelserna kring stödet användes enskilda intervjuer.  

 

Det inspelade materialet och de utskrivna intervjuerna förvaras på ett säkert sätt för att sedan 

makuleras efter att magisteruppsatsen är godkänd och publicerad. En etikansökan lämnades till 

etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet vilken också 
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godkändes. Datainsamlingen påbörjades efter att hälsocentralernas verksamhetschefer kontaktats 

och godkänt medverkan i studien.  

 

Deltagarnas identitetsuppgifter skyddas genom att deras bakgrundsuppgifter förts samman till en 

enhet, ingen enskild data kan kopplas samman med en viss bakgrundsuppgift. Inga 

personuppgifter finns i studien, konfidentialitet upprätthålls. Konfidentialitet innebär att 

information som kan göra att deltagarna kan identifieras aldrig kommer att offentliggöras, det är 

ett skydd för deltagarna (Polit & Beck, 2012). Eftersom deltagarna i denna studie samlades in 

med hjälp av sjuksköterskan i barnhälsovården är det extra viktigt att deras konfidentialitet 

skyddas för att säkerställa att deras relation med sjuksköterskan inte påverkas i någon 

utsträckning. Även sjuksköterskornas identiteter hålls skyddade. 

 

Det är viktigt att deltagarna får lämplig information om studien och att de frivilligt har möjlighet 

att tacka ja eller nej till deltagande (Polit & Beck, 2012). I denna studie informerades deltagarna 

om kort om studien och om att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande av sjuksköterskorna i barnhälsovården i Norrbotten samt de personer som samlade 

in deltagare i Stockholm. Deltagarna i Norrbotten fick informationsbrev (bilaga 1) av 

sjuksköterskan och deltagarna i Stockholm fick informationsbrevet skickat till sin epostadress av 

uppsatsens författare. När uppsatsens författare sedan tog kontakt med mödrarna informerades de 

åter om att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Information om frivilligt deltagande återupprepades även muntligen vid intervjutillfällena och 

denna information fanns även skriftligt i informationsbrevet som alla mödrar hade fått. 

Deltagarna lämnade det skriftliga informerade samtycket till författaren vid intervjutillfället. 
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Resultat 

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier (tabell 1). Kategorierna presenteras nedan i form av 

brödtext och illustrerande citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier. 

Kategorier 

Att det är viktigt att sjuksköterskan finns där 

Att vara missnöjd med sjuksköterskans agerande  

Att kunna fråga och få information 

Att vara nöjd med stödet som ges 

 

 

Att det är viktigt att sjuksköterskan finns där  

Mödrar beskrev att sjuksköterskan i barnhälsovården var någon som uppmärksammade och 

bekräftade dem som föräldrar och att sjuksköterskan lyssnade till deras åsikter och önskemål. De 

menade att det var en stor omställning att få barn och att sjuksköterskan i barnhälsovården därför 

blev en väldigt viktig person för dem. 

 

Ja jag tycker att det är jätteviktigt (stödet från barnhälsovården), det har varit jätteviktigt! 

Speciellt för man är förstagångsmamma, det kanske inte är...lika viktigt andra gången för då har 

man ganska bra koll själv men allting är ju nytt och allting är...alltså det är ju allvarliga grejer 

det är ju inte bara så att ”ja men jag testar jag testar” man vill va säker på att man gör rätt.. för 

hans skull för han är ju viktigast, så det har varit viktigt ja! 

 

Mödrar menade att sjuksköterskan i barnhälsovården uppmärksammade även hur de som mödrar 

mådde och att det kändes skönt att hon gjorde det. En del av mödrarna menade dock att de 

upplevde att sjuksköterskan inte frågade hur de mådde och uttryckte en önskan om att hon skulle 

ställa frågan direkt. Mödrar beskrev vidare att det inte bara var direkt efter förlossningen som de 

hade behov av att någon uppmärksammade hur de mådde, utan det behovet kunde också finnas 

långt efter förlossningen. Det kunde då exempelvis handla om stöd i anknytning till barnet eller 

frågor om den egna kroppen.  

 

…alltså från början frågade hon ju även hur jag mådde och lite så där…men med tiden så känns 

det som att allting bara ska rulla på så där fast man kanske...det har dykt upp saker efter ett 
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halvår kanske som man funderar kring, sin egen kropp eller andra funderingar så där… 

 

Att någon uppmärksammade hur de mådde beskrevs vara viktigt eftersom det också påverkade 

barnet och för att det var jobbigt att bli mor. En av mödrarna poängterade att det var viktigt att 

hela familjens mående uppmärksammades och att även fråga hur fadern mådde eftersom han 

ibland upplevdes bli utanför. Det framkom även en annan åsikt från en annan mor som upplevde 

att det inte var viktigt att sjuksköterskan frågade om hennes mående, men att det var trevligt att 

sjuksköterskan gjorde det.  

 

Mödrar beskrev vidare hur sjuksköterskan i barnhälsovården hade tid för dem, exempelvis att 

sjuksköterskorna tog sig tid på amningsmottagningen och att sjuksköterskan i barnhälsovården 

satt över sin lunch för att prata med dem och att de alltid fick den tid de behövde. Mödrarna 

menade också att sjuksköterskan alltid fanns där för dem och att det upplevdes som bra att det var 

relativt lätt att få tag i henne. En del mödrar beskrev dock att det också fanns en känsla av att 

sjuksköterskan inte hade tid och att bristen på tid ledde till oro och att de inte ställde frågor. En 

mor beskrev denna brist på tid på så sätt att hon och hennes familj ej fått hembesök då 

sjuksköterskan inte hade tid. Detta resulterade i att de fick ta sig ut i vinterkylan med ett litet barn 

som de inte visste hur de skulle klä på vilket ledde till oro. Ett annat exempel på en situation där 

denna tidsbrist upplevdes var träffen med läkaren vid 6-månaderskontrollen. Mödrarna beskrev 

läkarkontrollen som stressig med en känsla av löpande band-produktion och att stressen då 

exempelvis kunde ge en upplevelse av att inte ordentligt hinna reda ut problem som barnet hade.  

 

Mödrar menade att de blev bra bemötta av sjuksköterskan i barnhälsovården, att hon var trevlig, 

professionell, personlig, varm, att hon avdramatiserade föräldraskapet och att det var mysigare att 

gå till henne än en annan sjuksköterska. De ansåg att ett bra bemötande var viktigt, vilket de 

menade innebar att sjuksköterskan skulle vara påläst, varm i sitt sätt, rikta uppmärksamheten mot 

den som var på besök och behandla mödrarna som vuxna personer. De beskrev sjuksköterskan i 

barnhälsovården som engagerad och att detta visade sig genom exempelvis att hon kom ihåg alla 

sina patienter och att hon frågade mödrar om de ville delta i föräldragrupp. De menade även att 

de ville att hon skulle vara lyhörd men också att de upplevde henne som sådan.  
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Mödrar ansåg att det som var viktigast i kontakten med sjuksköterskan var att hon ingav 

förtroende och trygghet. Att känna förtroende kunde exempelvis bero på om sjuksköterskan 

verkade veta vad hon pratade om, fanns där för modern och kunde svara på frågor. Trygghet var 

att känna att man gjorde rätt med barnet, att kunna fråga vad som helst, att sjuksköterskan visste 

vem man var, att kunna besöka barnhälsovården ofta, att sjuksköterskan stöttade i beslut och att 

hon avdramatiserade föräldraskapet. De beskrev även att förtroende och trygghet var så viktigt att 

de inte skulle vilja åka på besök till barnhälsovården om det inte fanns. Det framkom också att de 

hade behov av att bli lugnade av sjuksköterskan. De berättade att det var viktigt att få veta hur de 

skulle bete sig i vissa situationer, att veta att de gjorde rätt. 

 

Att vara missnöjd med sjuksköterskans agerande   

Mödrar beskrev att det var påfrestande, otryggt och att det ledde till oro när personalen i 

barnhälsovården gav olika svar på samma fråga eller bedömde saker olika. Det kunde handla om 

oro över att råden från barnhälsovården förändrats sedan anhöriga fått barn eller ha fått olika svar 

och därför välja att ställa frågor till närstående i stället för till sjuksköterskan.  

 

Ja men lite motsägelsefullt och sen särskilt då de första veckorna är man ju väldigt känslig för 

vad folk säger till en, om någon då säger lite olika saker, då undrar man vad det grundar sig på 

om det bara är deras tyckande eller om det finns någon vetenskaplig grund till det hela… 

 

Mödrar berättade också att de hade svårt att minnas situationer där de fått hjälp eller stöd. De 

beskrev att det fanns brister hos sjuksköterskan i barnhälsovården. Det kunde då exempelvis 

handla om att det upplevdes som negativt att bli bollad till olika personer, att sjuksköterskan 

upplevdes som dåligt påläst innan besöket, att hon kunde gett mer information och varit tydlig 

med sådant som var farligt för barnet. En mor berättade hur hon upplevde att sjuksköterskan i 

barnhälsovården inte tog hennes problem med amningen på allvar. Hon beskrev att det ledde till 

att hon slutade ställa frågor om detta till sjuksköterskan eftersom hon ändå fick samma svar. 

Mödrar beskrev också att det var jobbigt och konstigt när deras sjuksköterska i barnhälsovården 

plötsligt slutade. De ansåg att det hade varit skönt att få en förvarning att sjuksköterskan skulle 

sluta. Att sjuksköterskan slutade innebar exempelvis att bli tvungen att bygga upp en ny relation 

med en ny sjuksköterska. Vidare beskrev mödrarna att de fick byta sjuksköterska inte bara en 

gång utan två gånger. De menade att det vore bra om barnhälsovården hade skickat ett brev för 
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att meddela att sjuksköterskan hade slutat. En mor beskrev att hennes bild av barnhälsovården 

hade förändrats efter att hon börjat gå dit då hon hade trott att hon skulle ha en tätare kontakt med 

sjuksköterskan och att hon skulle känna sjuksköterskan. Hon berättade att hon upplevde 

kontakten med sjuksköterskan i barnhälsovården som stressad.  

 

Att kunna fråga och få information 

Mödrar menade att de hade behov av att själva ställa frågor till sjuksköterskan i barnhälsovården. 

Att sjuksköterskan var någon att bolla frågor med, bli lugnad av och någon som kunde ge 

konkreta svar som gick att lita på till skillnad från om de frågade någon i sin omgivning. De 

beskrev att de kunde ställa frågor till sjuksköterskan i barnhälsovården och att hon svarade på 

dessa, även om de var dumma.  En mor beskrev det så här: ”…man har ju kunnat ställa alla 

möjliga puckade frågor, man har aldrig känt sig dum…” En annan moder beskrev dock att hon 

hade upplevt att sjuksköterskorna tyckt att hennes frågor var dumma ibland, vilket hade lett till 

att hon ställde de dummaste frågorna till anhöriga i stället. Mödrar uttryckte också att 

sjuksköterskan ställde för få frågor eller inga frågor alls. Vidare poängterade mödrar att de på 

grund av en känsla av att inte ha koll eller att göra fel önskade och tyckte det var viktigt att 

sjuksköterskan i barnhälsovården skulle ställa frågor till dem.  

 

Ja det här med amningen då att det kanske ja...fråga ut mig lite mer vad som… ja, för jag tog ju 

upp det med varenda sköterska men de sa ju alltid liksom bara ”ja men det är bara en fas” ”det 

kommer snart” ja så sa de... 

 

En moder beskrev dock att sjuksköterskan hade kontrollfrågor som gjorde att chansen att 

ventilera fanns om hon ville. Hon menade också att sjuksköterskan väckte frågeställningar hos 

henne som hjälpte henne framåt i föräldraskapet. Mödrar beskrev även att tips och råd var något 

som var viktigt och som de fick av sjuksköterskan i barnhälsovården. En moder beskrev dock att 

hon inte fått konkreta råd och tips och att detta var något hon hade saknat i kontakten med 

sjuksköterskan. Något annat som framkom var att mödrar ansåg att det var lättare att lita på råd 

från sjuksköterskan i barnhälsovården då hon hade formell utbildning. De menade att 

sjuksköterskan gav mer objektiva svar än familj och vänner samt att hon hade möjlighet att 

upptäcka om något var avvikande med barnet.  
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Man kan ju fråga liksom familjen och så där men det känns ändå tryggare när man vet att det är 

någon som är utbildad och jobbar med det här varje dag så jag blir mycket lugnare av att prata 

med henne än av mamma eller mormor eller så där, det var ju så länge sedan de hade barn. 

 

Informationen från barnhälsovården beskrev mödrarna på olika sätt. En mor ansåg att 

informationen var bra och säker medan en annan tog reda på information själv, till exempel på 

landstingets internetsida, då det var mindre tidsbundet. 

 

Att vara nöjd med stödet som ges 

Mödrar beskrev att stödet från barnhälsovården var bra, att deras behov av hjälp och stöd blev 

uppmärksammat. De menade att det inte var något de velat ha hjälp med när det gällde stöd som 

de inte fått hjälp med, att de heller inte önskade att sjuksköterskan hade gjort något på något 

annat sätt. Det framkom även att det inte var någonting som de tyckte var dåligt eller extra dåligt 

med stödet. En mor uttryckte att det som var extra bra var att hennes senaste sjuksköterska inte 

hade klankat ner eller kommit med pekpinnar som andra sjuksköterskor hade gjort. Mödrar 

beskrev att de förutom från barnhälsovården fick stöd från sina partners, föräldrar, syskon, vänner 

och bekanta med barn samt mödrar från föräldragruppen. 

 

Mödrar menade att besöken i barnhälsovården var tillräckligt ofta.  De ansåg att från början 

behövdes en tätare kontakt, vilket de även hade möjlighet till. En mor beskrev det så här: ”Men 

man blir ju tryggare och tryggare i sin roll så att jag har inte upplevt att jag måste till BVC lika 

ofta, från början kändes det nästan nödvändigt, så att nej jag tycker att de är bra…utsatta.” De 

beskrev att det inte var lika många besök i nuläget men att de om de hade behov kunde boka in 

extra besök eller gå på öppen mottagning. Det framkom även en annan åsikt från en mor som 

beskrev att hon upplevde att besöken var för ofta i början, då detta nästan ledde till oro att något 

var fel med barnet. 

 

Mödrar menade att kontrollen av om barnet följde sin kurva upplevdes som stöd, att de fått råd 

när barnet inte gick upp i vikt som det skulle och att drop-in-tider gav möjlighet till extra vägning 

och mätning, vilket kändes tryggt. Mödrar beskrev också föräldragruppsträffarna, som 

anordnades av sjuksköterskan i barnhälsovården, som något positivt, att det var en social 

funktion, ett sätt att komma ifrån isoleringen där hemma och träffa folk. De beskrev även att de 
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andra mödrarna i föräldragruppen var viktiga för dem, att det hade varit svårt att träffa mödrar 

med barn i samma ålder på annat sätt. Det framkom också att föräldragruppsträffarna var 

informativa och att fokus inte bara låg på barnet, att de slapp känna sig ensamma med sina 

problem eller saker de oroade sig över. 

 

Det är så skönt att det är andra mammor med barn i samma ålder liksom sådana här problem 

som…så man får känna att man inte är ensam om att ja med problem och positiva saker också 

men sen också att man har ju miljoner funderingar kring precis allting så det är ju skönt även om 

man googlar och så där, så är det skönt att få höra någon man vet är en pålitlig källa att ”det här 

är bra och det här är inte bra” och så. 

 

En moder beskrev dock att hon upplevde upplägget på föräldraträffarna som oklart, hon beskrev 

det så här: ”…jag tycker att det var ganska flummigt eller upplägget var väldigt vagt och det gick 

mer ut på att man skulle sitta och känna en massa saker och dela med sig...” Mödrar berättade att 

de fortsatte träffa de andra mödrarna även när föräldragruppsträffarna var över, att träffarna gav 

vänner och ett nytt nätverk i bostadsområdet. En mor uttryckte att det var väldigt tråkigt att 

föräldragrupp är något som bara erbjuds efter att första barnet fötts. 

 

Diskussion 

Syftet i denna studie var att beskriva förstagångsmödrars upplevelse av stöd från 

barnhälsovården. Studien resulterade i fyra kategorier; Att det är viktigt att sjuksköterskan finns 

där, Att vara missnöjd med sjuksköterskans agerande, Att kunna fråga och få information och Att 

vara nöjd med stödet som ges.  

 

Resultatet visar att det är viktigt att sjuksköterskan finns där; att det är viktigt för mödrar att bli 

bekräftade. Att vilja ha bekräftelse skulle kunna vara en återspegling av en osäkerhet hos den 

nyblivna modern (Fägerskiöld & Ek, 2003). När sjuksköterskan agerar till exempel bekräftande 

eller uppmuntrande får mödrar självförtroende i sin nya roll (Tarkka, Paunonen & Laippala, 

1999). I studierna av Tarkka et al. (1999) och Tarkka, Paunonen och Laippala (2000) framkom 

att mödrars förmåga att klara omsorgen av barnet hade positiv korrelation, om än svag, med 

bekräftelse från primärvårdssjuksköterskan. Situationer där mödrar oftast vill få bekräftelse från 

primärvårdssjuksköterskan är när de har andra åsikter än sina släktingar rörande 
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omhändertagandet av barnet (Vehvilainen-Julkunen, 1992). I resultatet i denna studie framkom 

att det var viktigt för mödrar att sjuksköterskan lugnade dem så att de kände att de gjorde rätt. Det 

är således viktigt att som sjuksköterska i barnhälsovården bekräfta nyblivna mödrar så att deras 

osäkerhet blir mindre och de därmed får möjlighet att växa i sin föräldraroll. 

 

I resultatet i denna studie beskrev en av mödrarna hur hennes partner ibland upplevdes bli utanför 

i kontakten med barnhälsovården. Deave och Johnson (2008) beskriver i sin studie hur fäder 

upplever att de har få källor till stöd. I slutsatsen av deras studie rekommenderar de att mer direkt 

inbjuda fäder att delta i olika föräldragrupper och kontroller i stället för att de får informationen 

via modern. Författaren till denna uppsats anser att med tanke på att fäderna upplever att de har få 

källor till stöd så är det extra viktigt att de blir uppmärksammade i kontakten med 

barnhälsovården. 

 

Resultatet visar att mödrar är missnöjda med sjuksköterskans agerande och att det är viktigt med 

en stabil relation till en och samma sjuksköterska. När mödrarna var tvungna att bygga relationer 

med flera sjuksköterskor resulterade detta i en osäkerhet hos mödrarna. De hann inte bygga upp 

ett nytt förtroende när sjuksköterskan hela tiden byttes ut. Fägerskiöld och Ek (2003) menar att en 

bra relation mellan sjuksköterska och moder krävs för att sjuksköterskan ska veta vad modern 

önskar och på så sätt kunna uppfylla moderns förväntningar. För att uppnå detta krävs 

regelbundna möten av tillräcklig längd. Tammentie, Paavilainen, Tarkka och Åstedt-Kurki (2009) 

beskriver i sin studie om kontakten mellan primärvårdssjuksköterskan och mödrar med 

postpartumdepression att sjuksköterskan ofta byts ut. För mödrar som fått sitt första barn är det 

särskilt ett problem när sjuksköterskan byts ut. Tammentie at al. (2009) menar att det kan vara 

svårt för en deprimerad mor att berätta om hur hon mår för en primärvårdssjuksköterska som hon 

inte känner. Författaren anser att en möjlig förbättring skulle kunna vara att mödrar får möjlighet 

att träffa sjuksköterskan i barnhälsovården redan innan barnet fötts, för att på så sätt skapa en god 

relation till henne som i sin tur skulle kunna underlätta för modern att ställa frågor under barnets 

första levnadsveckor. Författaren har dock inte hittat någon studie där denna typ av arbetssätt har 

testats och inser också att arbetssättet skulle vara resurskrävande för vården.  
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Resultatet i denna studie visar att oklara råd gör mödrar osäkra och ger funderingar kring om det 

finns någon vetenskap bakom eller bara tyckande. Enligt Magnusson, Lagerberg och Sundelin 

(2012) finns fakta mycket mer lättillgängligt idag vilket gör att föräldrar kräver mer information 

av sina barnhälsovårdssjuksköterskor. Även Singh, Newburn, Smith och Wiggins (2002) 

beskriver att behovet av mer information kommer i en tid då det är lättare än någonsin att få 

tillgång till information. Författaren till denna uppsats anser att detta visar på vikten av att 

sjuksköterskor i barnhälsovården håller sig uppdaterade vad gäller ny information. Det är också 

viktigt att i kollegiegruppen ha gemensamma möten för att kunna ge en så samstämmig 

information som möjligt till mödrarna. 

 

Resultatet visar att det är en viktig del i kontakten att kunna fråga och få information; att den 

kommunikation som mödrar vill ha är kunskapsinriktad. Mödrar finner stöd i sjuksköterskans 

erfarenhet av att ha sett många barn och uppskattar en sjuksköterska med kunskap och erfarenhet 

att ge råd och praktiska tips (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). De förutsätter att sjuksköterskan 

har kunskap (Fägerskiöld & Ek, 2003) och att lyssna till hennes råd blir lättare om hon upplevs 

som professionellt kompetent (Tammentie et, al., 2009). Enligt Rowe och Barnes (2006) spelar 

expertkunskap en viktig roll i mödrars omhändertagande av barnet och en av källorna till denna 

kunskap är barnhälsovården. Resultatet i denna studie visar att mödrar vill lära sig hur de ska ta 

hand om sitt barn av en erfaren och kunnig person.  

 

Resultatet visar att mödrar är nöjda med stödet som ges och beskriver ett bra stöd är stöd baserat 

på individuella behov. Singh et al. (2002) beskriver att blivande förstagångsmödrar har olika 

behov av information beroende av till exempel vilken utbildningsgrad de har eller hur gamla de 

är. Tammentie et al. (2009) skildrar i sin artikel hur föräldrar uttrycker en önskan om 

individanpassad behandling. Barnavårdscentralen upplevs som en löpandebandproduktion där 

alla barn utreds med samma mätinstrument utan att ta hänsyn till föräldrarnas önskemål eller 

familjens situation, vilket även framkom i denna uppsats. Även i en studie om eftervård efter 

förlossning understryker mödrar vikten av flexibel och individuellt anpassad vård (McLachlan et 

al., 2009). Därför är det av betydelse att sjuksköterskan i barnhälsovården lär känna mödrarna för 

att på bästa sätt kunna ge ett stöd baserat på individuella behov. För att möjliggöra detta är det 
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viktigt att det är en och samma sjuksköterska som träffar modern samt att sjuksköterskan har 

tillräckligt med tid vid besöket och inte känner sig stressad. 

 

Resultatet visar att kontakten med barnhälsovården möjliggör social samvaro och kontakt med 

andra i samma situation. Föräldragrupp är något som de flesta mödrar ser fram emot (Fägerskiöld 

& Ek, 2003). De ser det som en möjlighet att undslippa den isolation de känner hemma med sina 

spädbarn, en möjlighet att få träffa andra mödrar. Speciellt unga mödrar och nyinflyttade 

uppskattar möjligheten att komma ut och träffa andra mödrar. Genom föräldragruppen vill 

mödrar få möjlighet att diskutera hur andra föräldrar agerar och kunskap om barnets tillväxt via 

sjuksköterskan. Även Alstveit, Severinsson och Karlsen (2010) beskriver hur mödrar känner sig 

ensamma och söker sällskap av andra mödrar. De upplever att det är viktigt att dela sina 

erfarenheter med mödrar som har barn i samma ålder som deras eget barn. Mötet med dessa 

mödrar ger en känsla av att bli förstådd på ett sätt som de inte kan finna i någon annan relation. 

Alstveit et al. (2010) anser att kvinno- och barnhälsovården skall ge mödrar möjlighet att delta i 

föräldragrupp för att stärka förstagångsmödrars sociala relationer. Wilkins (2006) menar att 

föräldragrupper ger mödrar möjlighet att känna att deras upplevelser och känslor är normala. 

Kontakten med andra mödrar möjliggör anpassande till den nya rollen och att behålla en god 

emotionell hälsa. Resultatet i denna studie visar att föräldragruppen har en social funktion, en 

möjlighet att undslippa isolation. Mödrar beskriver att det hade varit svårt att träffa andra mödrar 

i liknande situation på annat sätt och föräldragruppen ger möjlighet att skaffa nya vänner i 

bostadsområdet. Därför är det av största vikt att sjuksköterskan i barnhälsovården prioriterar 

föräldragrupperna så att detta blir en möjlighet för om inte alla mödrar så åtminstone alla 

förstagångsmödrar. 

 

I resultatet i denna studie framkom att en mor upplevde att det var tråkigt att hon i framtiden inte 

skulle få delta i föräldragrupp då hon inte skulle vara förstagångsförälder då. Wilkins (2006) 

anser att föräldragrupper skall bestå av både förstagångsmödrar och mödrar som har barn sedan 

tidigare för att förstagångsmödrarna ska lära av de mer erfarna mödrarna. De föräldragrupper 

som denna studies mödrar ingick i bestod vad författaren erfar bara av förstagångsmödrar. 

Författaren anser att blandade föräldragrupper inte bara skulle vara en fördel för 

förstagångsmödrar utan även de mödrar som har barn sedan tidigare då de får möjlighet att träffa 
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nya vänner och slippa känna sig isolerade. Ytterligare en förbättringsmöjlighet skulle vara att 

involvera även fäder då det trots allt heter föräldragrupp. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie deltog förstagångsmödrar från Norrbottens och Stockholms län. Att mödrarna kom 

från både mindre orter och större orter samt deras varierande åldrar bidrar till att höja 

trovärdigheten i resultaten. Att personer som tillhörde olika barnavårdscentraler intervjuades var 

en fördel då det gav möjlighet för olika händelser att framkomma, vilket till exempel gav 

kunskapen om vikten av en stabil relation till en och samma sjuksköterska. Att mödrarna i 

Norrbotten rekryterades av sjuksköterskor i barnhälsovården skulle kunna ha påverkat resultatet 

med risk för positiv bias, eftersom det i detta fall kan ha varit så att de som valde att delta var de 

som hade en god kontakt med sjuksköterskan. Bias kan innebära ett hot mot en studies möjlighet 

att lyfta fram sanningen då dess inflytande snedvrider eller ger fel i resultatet (Polit & Beck, 

2012). Att engagera sjuksköterskorna i insamlingen av deltagare kan dock ha underlättat denna 

process då barnavårdscentralen är en naturlig plats för nyblivna mödrar. Enligt Polit och Beck 

(2012) är den svagaste formen av urval bekvämlighetsurval. Jag anser dock att 

bekvämlighetsurvalet i min studie där fyra förstagångsmödrar från Stockholms län rekryterades 

berikade studien då de i vissa fall framförde synpunkter som annars inte hade dykt upp i 

resultatet.  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en viktig kvalitetsaspekt hos ett forskningsresultat är 

en hög grad av tillförlitlighet och att begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

beskriver olika perspektiv av tillförlitlighet. Det är viktigt för trovärdigeten att rätt 

datainsamlingsmetod väljs. Trovärdigheten i denna studies resultat styrks genom valet av 

urvalsmetod, adekvat datainsamling och att syftet besvarades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Genom användandet av manifest fokus och att i hela processen (från transkribering till utlyftande 

av citat till resultatet) ha varit textnära, alltså att gå tillbaka till grundtexten, stärks trovärdigheten 

för denna studie ytterligare. Graneheim och Lundman (2004) menar att pålitlighet handlar om att 

till exempel instabilitetsfaktorer skall tas med i beräkningen. Risken finns att insamlingen av data 

blir inkonsekvent om den sker över en längre tid. I denna studie genomfördes intervjuerna över så 

lång tid som omkring två månader. Dock användes en frågeguide vilket möjliggjorde att 
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datainsamlingen genomfördes på samma sätt vilket stärker pålitligheten. Enligt vad författaren 

känner till har inte heller några väsentliga förändringar skett i barnhälsovården under den tid som 

studien pågick som hade kunnat påverka resultatet.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det upp till läsaren att bedöma om resultatet är 

överförbart eller ej men författaren kan ge förslag när det gäller överförbarhet. Till exempel är det 

viktigt att tydligt beskriva deltagarnas egenskaper. I denna studie har deltagarna tydligt beskrivits 

med att de är förstagångsmödrar, sammanboende eller gifta, i åldrarna 20-35 år samt att de hade 

barn i åldrarna 7-11 månader vid intervjutillfället. För att underlätta för läsaren att bedöma 

resultatets överförbarhet hade det också varit intressant att veta mödrarnas utbildningsgrad och 

socioekonomiska status då detta är faktorer som har tagits upp i andra studier som handlar om 

förstagångsmödrar. 

 

Användandet av semistrukturerade intervjuer var ett bra sätt att få mödrarna att berätta om sina 

upplevelser av stödet från barnhälsovården. Vi satt i lugn och ro och samtalade på en plats som 

mödrarna själva valt ut, ibland var även barnet med och vid ett fåtal av dessa tillfällen skrek 

barnet, vilket påkallade mödrarnas uppmärksamhet tillfälligt. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

viktigt att intervjuaren möjliggör för deltagaren att känna sig bekväm så att denne känner sig 

trygg med att ärligt uttrycka sina åsikter. Intervjumetoden gav möjlighet att följa upp mödrarnas 

svar på frågorna från frågeguiden och på så sätt få ännu mer detaljerad information. Enligt Polit 

och Beck (2012) är intervjuarens uppgift att uppmuntra deltagarna att prata så fritt som möjligt 

om de ämnen som finns i frågeguiden. Det som kan ses som begränsande var att intervjuerna 

endast skedde vid ett tillfälle. Det innebar till exempel att mödrarna inte hann etablera en relation 

med mig som intervjuare, vilket troligen hade gjort det enklare att prata om ämnen av privat 

natur. Det innebar också att mödrarna missade möjligheten att tänka efter och lägga till 

information vid ett senare tillfälle.  

 

Inför studien planerades 5-6  deltagare då forskningsfrågans omfattning var begränsad. Enligt 

Polit och Beck (2012) kräver en forskningsfråga med bredare omfattning fler deltagare. En av 

studiens intervjuer blev endast 12 minuter lång. I samråd med handledaren utökades intervjuerna 
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till sju deltagare efter att tre intervjuer var utförda. Detta gjordes för att säkerställa en tillräcklig 

mängd och variation av data för analys. 

 

Konklusion 

Resultatet i studien visar att mödrar i det stora hela är nöjda med stödet från barnhälsovården och 

att stödet i huvudsak ges av sjuksköterskan. De känner sig bekräftade av sjuksköterskan och 

upplever att ett bra stöd är då deras individuella behov uppmärksammas. Mödrar efterfrågar en 

kunskapsbaserad kommunikation med sjuksköterskan baserat på dialog. Föräldragrupper är något 

som mödrar uppskattar då det ger en möjlighet att träffa andra i samma situation, personer de inte 

hade haft möjlighet att få kontakt med annars, i detta har sjuksköterskan en mycket viktig 

funktion. En tydlig orsak till missnöje är dock när sjuksköterskorna plötsligt slutar eller när 

mödrarna får motstridiga svar eller råd från sjuksköterskorna. Jag anser att tillgodogörande av 

aktuell forskning inom barnhälsovården är av största vikt för att mödrar skall få information som 

är korrekt som möjligt, så att onödig oro hos mödrar undviks. Vidare forskning skulle därför 

kunna handla om till exempel hur sjuksköterskor inom barnhälsovården ser på ny kunskap, hur de 

går tillväga när de skaffar sig ny kunskap och eventuella hinder för deras fortbildning. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev angående  

deltagande i studie  

 
 

 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad   

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 
Att bli mamma kan upplevas som något stort och omvälvande. Det kan upplevas både som fantastiskt och 

krävande. I processen att bli mamma behöver mamman stöd av personer i sin omgivning. Sjuksköterskan i 

barnhälsovården är en av dessa människor.  

 

Därför är syftet med denna intervjustudie är att beskriva förstagångsmödrars upplevelse av behov av stöd 

från barnhälsovården. 

 

Jag vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju. Inklusionskriterierna för att 

delta i studien är att vara förstagångsmamma till ett barn som är mellan sex och tolv månader gammal. 

 

Om du väljer att delta i studien så skriver du under medföljande svarstalong detta brev. Denna svarstalong 

tar du sedan med dig till intervjun. Kontakten med mig sker antingen genom att du kontaktar mig via 

nedanstående kontaktuppgifter eller att du meddelar din BVC-sköterska att du är intresserad av att delta. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att lämna 

något skäl till detta. Intervjun beräknas ta mellan en och en och en halv timme. Tid och plats bestäms i 

samråd med dig. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas i en magisteruppsats och kommer 

sedan att publiceras på Luleå tekniska universitets bibliotekshemsida.  

 

I studien planeras 5-6 mammor att delta. De första mammorna som hör av sig kommer därför att få delta. 

  

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Elsa Hultqvist 

leg sjuksköterska/Student 

elshul-2@student.ltu.se 

070 368 99 26 

Handledare: Birgitta Lindberg, universitetslektor i omvårdnad  

Luleå tekniska universitet, birgitta.lindberg@ltu.se, (0920-491000 vx) 
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Svarstalong  

 
Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en anledning. Använd X 

för att kryssa i rutan (X). 

 

 

Jag önskar delta i studien: (  ) 

 

 

Underskrift: _________________________________ 

 

Namnförtydligande:  

 

Telefonnummer:  

 

E-post: 
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      Bilaga 2 

Till 

verksamhetschefen 

 vid xxx 

 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

Att bli mamma kan upplevas som något stort och omvälvande. Att som mamma uppleva sig vara den som 

i första hand har ansvar för barnet kan ge känslor av till exempel utmattning och maktlöshet. Dessa 

känslor ger i sin tur upphov till påfrestningar och leder exempelvis till trötthet.  I processen att bli mamma 

behöver mamman stöd av personer i sin omgivning. Sjuksköterskan i barnhälsovården är en av dessa 

människor.  

 

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva förstagångsmödrars upplevelse av behov av stöd från 

barnhälsovården. 

 

Jag vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din enhet 

samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till förstagångsmödrar om deltagande i en 

intervjustudie. Vi behöver hjälp att rekrytera 5-6 antal deltagare från xxx. Inklusionskriterierna för att få 

delta i studien är att kvinnan är förstagångsmamma till ett barn som är mellan sex och tolv månader 

gammal under veckorna 19-23, år 2013. 

 

Tanken är att sjuksköterskorna inom barnhälsovården skall lämna ut informationsbrevet till mödrar som 

passar in på inklusionskriterierna. Sjuksköterskan samlar sedan in namn och telefonnummer på mödrar 

som är intresserade av att delta. I samband med att informationsbrevet delas ut till mödrarna skall även ett 

brev med informerat samtycke som föräldrarna skall fylla i innan intervjuen görs. Kontakten med mig sker 

sedan antingen genom att mammorna kontaktar mig via nedanstående kontaktuppgifter eller att de 

meddelar sin BVC-sköterska att de är intresserad av att delta. Deltagandet är helt frivilligt och mödrarna 

kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Intervjuerna beräknas var och en ta mellan 

en och en och en halv timme.  Tid och plats kommer att bestämmas i samråd med mammorna. Resultatet 

av intervjuerna kommer att sammanställas i en magisteruppsats och kommer sedan att publiceras på Luleå 

tekniska universitets bibliotekshemsida. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare 

Med vänlig hälsning  

Elsa Hultqvist 

leg sjuksköterska/Student 

elshul-2@student.ltu.se 

070 368 99 26 
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Handledare: Birgitta Lindberg, universitetslektor i omvårdnad  

Luleå tekniska universitet, birgitta.lindberg@ltu.se, (0920-491000 vx) 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid______________________________ 

samt att verksamheten tar ansvar över att personalen bidrar genom att hitta lämpliga deltagare samt lämnar 

ut informationsbrev till dessa. 

 

Namn:___________________________________ 

Befattning: _______________________________ 

Underskrift: _______________________________ 
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Frågeguide                             Bilaga 3 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur gammal är du? 

 Hur gammalt är ditt barn? 

 Är du ensamstående, särbo, sambo eller gift? 

 

Frågor om barnhälsovården: 

 Kan du berätta hur du upplever stödet från barnhälsovården? 

(Eventuell uppföljning:  

Vad är det du tycker är bra? 

Vad är det du tycker är dåligt?) 

(Är det något som du upplever som extra bra när det gäller stödet? 

Är det något som du upplever som extra dåligt när det gäller stödet?) 

 

(Eventuell uppföljning: 

Tycker du att ditt behov av hjälp och stöd blir uppmärksammat? 

Kan du berätta om en situation där du tycker att du har fått hjälp eller stöd. 

Är det något du velat ha hjälp med som du inte fått hjälp med?) 

 

 Vilken typ av stöd tycker du att du får från barnhälsovården? 

 Vad tycker du att du har för behov av stöd från barnhälsovården? 

 Vilken typ av stöd är viktigt att få från barnhälsovården? 

 Vad tycker du att stöd är? 

 Varifrån får du ditt stöd förutom barnhälsovården? 

 Vad tycker du är det viktigaste i din kontakt med sjuksköterskan på BVC? 

 Hur ser du på sjuksköterskans roll i barnhälsovården? Vad har hon för roll? 

(Förklaring om mamman inte förstår frågan: 

Om man tänker så här, vi kan ju se själva på vad vi tycker att hon har för uppgifter och 

vad hon ska finnas till för men vad tycker du som mamma att hon ska ha för roll 

sjuksköterskan i barnhälsovården?) 
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 Hur tycker du att du blir bemött av sjuksköterskan inom BHV? 

 Är det något som du hade önskat att din sjuksköterska hade gjort annorlunda när det gäller 

stöd? 

 Upplever du att sjuksköterskan uppmärksammar hur du mår? 

(Eventull uppföljning: 

Är det viktigt? 

Hade du önskat att hon gjort det?) 

 

 Med tanke på stödet, tycker du att besöken på barnavårdcentralen är tillräckligt ofta? 

Är det något du vill tillägga när det gäller stöd som du tycker att jag glömt att fråga? 

 

 


