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Sammanfattning 

Dagens pappor vill vara mer involverade i omsorgen av sina barn än vad de ville tidigare. 

Idag träffar barnhälsovårds-sjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) dessa pappor allt oftare. 

Syftet med denna studie var att belysa pappors upplevelser av mötet med barnhälsovården 

(BHV). Få studier inom området är gjorda. Fokusgruppsintervjuer utfördes med totalt 19 

pappor och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det 

att papporna ville känna sig bekräftade vilket innebar att det var viktigt med ett bra 

bemötande, att det var betydelsefullt att få information liksom att papporna hade behov av att 

få stöd ifrån barnsjuksköterskan. Papporna hade även behov av att känna sig delaktiga vilket 

innebar att de ville ha en roll på BHV och att de även ville att BHV- sjuksköterskan skulle 

främja en jämställd rollfördelningen mellan föräldrarna under besöket. Slutligen beskrevs 

betydelsen av en god service vilket innebar att det var viktigt att BHV hade en god 

tillgänglighet och då hembesök gjordes medförde detta en personligare relation till BHV-

sjuksköterskan. Konklusionen av studien var att pappornas upplevelse av mötet med BHV kan 

bli mer välkommande, stödjande, tillgängligt och informationsrikt om BHV-sjuksköterskor 

får ökad kunskap om hur pappor vill bli bemötta och hur de upplever att komma till BHV. 

Denna studie svarar på ett glapp i forskningen om pappans upplevelser av mötet med BHV.  

 

 

Nyckelord: barnsjuksköterska, pappor, barnhälsovården, upplevelser 

 

  

 

  



Summary 

Sweden have one of the world´s most involving paternity leave. Fathers of today want to be 

more involved in their childcare than before. Today meet Child Health Centre nurses (CHC) 

these dads more often. The purpose of this study was to highlight the father's experiences of 

the meeting with CHC. Few studies in the area have been made. Focus group interviews were 

conducted with a total of 19 dads and the material was analysed using qualitative content 

analysis. The result was that the dads wanted to feel confirmed, which meant that it was 

important to have a good deal of attention and that it was important to get information as well 

as that the dads needed support from the CHC nurses. The dads also needed to feel involved, 

which meant that they wanted a role in CHC and it is important that the CHC nurses clarifies 

the role distribution during the visit. Finally, the importance of a good service was described, 

which meant it was important that CHC had good accessibility and when home visits were 

made, this resulted in a more personal relationship with the CHC nurse. The conclusion of the 

study was that the dads experience of the meeting with CHC could be more welcome, 

supportive, available and information-rich about CHC nurses gaining more knowledge about 

how dads want to be treated and how they feel like getting to CHC. This study responds to a 

gap in the research of the father in CHC. 
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Inledning 
 

Sverige har idag en av världens mest generösa föräldraledighetspolitik, där pappor är mer 

föräldralediga än tidigare. På drygt 15 år har normen för pappornas uttag av föräldradagar gått 

från 10% till 25% (Haas, Cronholm, Hwang 2008 & Försäkringskassan, 2013). Faderskapet i 

sig har förändrats under senare år, där pappor och barn integrerar mer med varandra och detta 

gör att pappor tar en mer aktiv roll i sina barns omsorg (Plantin, 2001: Fägerskiöld, 2008). Att 

leva upp till nya förväntningar och krav är inte alltid enkelt. Forskning visar att papporna 

känner ångest, frustration, otillräcklighet och blir stressade av att bli pappa men de kan också 

känna att det är berikande och angenämt (Nyström & Ohrling, 2004; Goodman, 2005; Chin, 

Hall, & Daiches, 2011; Donovan, 1995; Draper, 2003 & Fägerskiöld, 2008). Pappor 

rapporterar en brist på stöd inför sin nya roll i början av sitt föräldraskap och de vill ha mer 

information om att vara pappa, ta hand om en nyfödd samt relationer (Deave & Johnson, 

2008). Tidigare studier om att vara pappa inom BHV visar att papporna till nyfödda spädbarn 

kan känna sig tillbakasatta. Pappor vill även dela mer på spädbarnsomsorgen och ha en ökad 

kommunikation med BHV-sjuksköterskan (Fägererskiöld, 2008). Därför kommer denna 

studie att fokusera på pappors upplevelser av mötet med BHV.  
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Bakgrund 
 

Att bli pappa 
Under de senaste decennierna har faderskapet förändrats på många sätt, pappor och barn 

interagerar mer med varandra än vad de tidigare gjort (Plantin, 2001) och papporna tar numer 

en aktiv del i att ta hand om sina barn (Fägerskiöld, 2008). Det förväntas till och med att 

papporna tar en mer aktivare roll i barnens omsorg och i hushållsarbetet (Plantin, Månsson & 

Kearney, 2003). Denna förändring innebär att pappan i de flesta fall inte kan ha sin egen 

pappa som förebild, vilket bidrar till svårigheter att hantera sitt föräldraskap. Men barnet 

behöver sin pappas medverkan eftersom detta är viktigt för barnets utveckling (Liedman & 

Abell, 2000). Att leva upp till nya förväntningar och krav är inte alltid enkelt. Litteratur visar 

att pappor initialt har positiva förväntningar och intentioner med sitt faderskap. Men under de 

första veckorna efter födseln av deras nyfödda barn tvingas de anpassa sig till sitt föräldraskap 

och de konfronteras med verkligheten vilket får dem att känna ångest, frustration och 

otillräcklighet (Nyström et al., 2004 & Goodman, 2005). Forskning visar att europeiska män 

vill vara involverade under graviditet, förlossning och barnets barndom. Detta kan även 

förbättra den positiva hälsan hos pappan, hans partner och barnen (Donovan, 1995). Att bli 

pappa involverar en stor livsförändring där övergången till att bli pappa kan upplevas som 

mycket stressande men också angenämt och berikande (Chin et al., 2011; Donovan, 1995; 

Draper, 2003 & Fägerskiöld, 2008). Chin et al. (2011) visar att övergången till att bli pappa 

innebär en rad olika känslomässiga reaktioner, inklusive ett behov av att identifiera sig med 

rollen som pappa och en omdefiniering av sig själv samt relationen med sin partner. Deave et 

al. (2008) menar att pappor har en brist på stödmekanismer för den nya rollen i början av sitt 

föräldraskap och att de behöver mer information om föräldraskap, spädbarnsvård och 

relationer i nyföddhetsperioden. En annan studie visar effekterna av det nya faderskapet där 

förståelsen för pappors perspektiv och erfarenheter har visats sig vara begränsade (St John, 

Cameron & McVeigh, 2005). Olika förhållande och omständigheter påverkar familjelivet, där 

män i hög grad påverkas av sin utveckling av föräldraskapet (Plantin, 2001). I studien av 

Nyström et al. (2004) framkom det att medan pappor beskriver känslor av förtroende både 

som pappa och som en partner känner de också pressen att försöka leva upp till nya krav. Att 

bli föräldrar skapar en ny eller förändrad relation och nya roller för både mamman och pappan 

eftersom det är en stor omställning i livet. Mammor och pappor upplever denna omställning 

på olika sätt och därför bör ytterligare forskning om det nya faderskapet vara nödvändigt 

(Nyström et al., 2004). 

 

Att vara pappa i Sverige 
Det stöd pappor får för att vara delaktiga i barnets omsorg varierar från land till land. Sverige 

var en av de första länderna att införa betald föräldraledighet för pappor 1974. Idag har 

Sverige en av världens mest generösa föräldra- och pappaledighets politik. Det pågår en 

debatt i Sverige som handlar om att öka pappors andel av föräldraledigheten. Oftast blir det 

den förälder med lägst inkomst som stannar hemma med barnet och detta tenderar att bli 

barnets mamma (Haas et al., 2008). Enligt den svenska föräldraförsäkringen får pappan i 

samband med barnets födelse ut 10 dagar betald föräldraledighet och 480 dagar kan delas 

mellan föräldrarna. Vanligtvis tar mamman ut de flesta dagarna. Det har infört en 

jämställdhetsbonus, som ska underlätta för föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. 

Pappor har blivit bättre på att ta ut sin föräldraledighet. Enligt Försäkringskassan (2013) var 

normen år 1998 för pappors uttag av dagar 10% och år 2013 var den 25%.   



3 
 

Att vara pappa på BHV 

Fägerskiöld (2006) undersökte i sin studie pappors förväntningar på BHV och BHV-

sjuksköterska. Det framkom att sjuksköterskorna borde reflektera över att en pappa till ett 

spädbarn kan känna sig tillbakasatt på BHV speciellt om barnsjuksköterskan vänder sig 

traditionellt endast till mamman. I resultatet framkom även att många av dagens pappor vill 

dela på spädbarnsomsorgen och de önskar ha mer kommunikation med BVH-sjuksköterskan. 

Pappor måste känna sig mer välkomna att delta i föräldragrupper, då pappor tror att de endast 

är till för mammorna. Pappan är likväl som mamman väldigt viktigt för barnet och ingen kan 

ersätta honom menar Fägerskiöld (2006). 

 

Omvårdnadsperspektiv 
Barnsjuksköterskans huvudområde är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Definition på omvårdnad är en vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar 

för att främja människans utveckling mot fysisk, psykisk, social samt existentiell hälsa. Där 

utgör vårdandet kärnan men även konsensusbegreppen människa, miljö och hälsa står i 

relation till varandra. Målet för omvårdnad är att främja hälsa, välbefinnande, förebygga 

ohälsa samt lindra patientens lidande och verka för värdigt bemötande oavsett patientens 

kulturella bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Omvårdnaden skall utgå ifrån en 

humanistisk människosyn där respekt, värdighet, integritet och självbestämmande är centrala 

begrepp.  Målet är även att den vårdkonsumerande personen och dess anhöriga blir partners i 

omvårdnaden (Bergbom, 2012; Dahlberg & Segersten, 2010 & Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Vårdarens värdegrund och hållning till den vårdkonsumerande personen kännetecknas 

av ansvar, respekt och öppenhet för personens situation och behov. Den vårdande relationen 

skall även vara inbjudande och empatisk (Kasén, 2002).  Det är vårdarens skyldighet att i 

kraft av sin kunskap, kompetens och ställning se till att mötet blir vårdande och att det 

anpassas till människan (Dahlberg & Segersten, 2010). I målen för 

specialistsjuksköterskeexamen är kompetenskraven för kvalificerat patientnära 

omvårdnadsarbete tydligt angivna. Specialistsjuksköterskan ska kunna arbeta självständigt, 

samverka med patient och närstående samt andra yrkesgrupper för att bidra till en samordnad 

vård (SFS 1993:100). Omvårdnad på avancerad nivå kännetecknas av komplexa praktiska 

situationer (Edberg et al., 2013). Swansons (1991, 1993) omvårdnadsteori tar upp riktlinjer 

för att kunna strukturera omvårdnadsarbetet och underlätta samarbetet mellan patient och 

vårdare så att en god omvårdnad kan bedrivas. Teorin baseras på fem begrepp: knowing, 

beeing with, doing for, enabling och maintaining belief. Knowing är att ha engagemang och 

kunskap om patientens tillstånd, kunna förstå, bekräfta upplevelsen, vara noggrann i 

bedömningar, söka ledtrådar, undvika antaganden och värna om patientens dagliga liv. Beeing 

with innebär att vara tillgänglig och känslomässigt närvarande, kunna lyssna, ge tid, 

bekräftelse och undvika åsikter som kan belasta. Doing for går ut på att vara deltagande, 

kunna trösta, förutse, förebygga, vara kompetent och professionell för att bevara patientens 

värdighet. Enabling betyder att kunna vägleda, coacha, informera och förklara, vara ett 

emotionellt stöd, kunna tolka känslor, ha en tillåtande attityd och kunna ge återkoppling. 

Maintaining belief innebär att ha en tilltro till patientens resurser, vara realistiskt positiv, ha 

en hoppfull attityd och kunna förmedla framtidstro samt inte överge patienten (Swanson, 

1991, 1993). Denna studie har sin utgångspunkt i omvårdnadsvetenskapen som i sin grund är 

humanvetenskaplig. Detta innebär att patienten, i denna studies fall pappan, ses om en unik 

person med värdighet och helhet och att barnsjuksköterskan arbetar efter Swansons begrepp 

(1991, 1993) Knowing, Beeing with, Doing, Enabling och Maintaining belief.  
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Barnsjuksköterskans arbete på BHV  

BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med barn och deras familjer har pågått sedan 

början av 1900-talet. Sjuksköterskorna inom BHV följer barnen från födsel till sex års ålder. 

De svenska familjerna har ett stort förtroende för BHV och nästan 99% av alla barn följer 

detta nationella program. De sjuksköterskor som arbetar på BHV har specialistutbildning 

inom vård av barn och/eller inom folkhälsa. (Carlsson, Johansson, Hermansson & Andersson-

Gäre, 2009). Detta nationella program är gratis och frivilligt. BHV-sjuksköterskor ger barn 

vaccinationer, hälsoundersökningar, hälsoscreening, information, samverkar med andra 

instanser, främjar en trygg anknytning mellan barn och förälder samt ger stöd och rådgivning 

till föräldrar (Sundelin & Håkansson 2000 & Socialstyrelsen, 2014). Som 

specialistsjuksköterska med specialistexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar är det viktigt att ha barnkompetens för att kunna möta barnet och familjen. För 

att mötet med familjen skall bli optimalt krävs specifik kunskap, färdighet och kompetens. 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). FN:s barnkonvention (2009) skall vara vägledande för 

allt arbete inom BHV där arbetet skall utgå från ett barnperspektiv och där barnets bästa alltid 

ska komma först. BHV:s uppdrag är att främja hälsa, utveckling, förebygga ohälsa, identifiera 

och åtgärda problem i barns hälsa, utveckling samt uppväxtmiljö. Barnhälsoövervakning skall 

utformas individuellt till alla barn men särskilt till de barn som löper högre risk att drabbas av 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Problemformulering 
Pappors roll på BHV har sedan en tid tillbaka framhävts då de är mer föräldralediga och går 

till BHV i större utsträckning än förut. Tidigare forskning har belyst hur det är att bli pappa, 

deras förväntningar på papparollen och kvantitativa studier om pappor på BHV. Få studier har 

belyst pappors upplevelser inom BHV. Dagens barnhälsovård är mer inriktad på information, 

stöd, delaktighet till mamman och hälsovård till barnet. Pappan finns oftast bara med i 

periferin. Forskning har dock visat att pappan har en central roll i barnets liv, att det är 

betydelsefullt att de går med till BHV och vad de får för roll. Det är viktigt att främja och 

stärka pappans föräldraroll och att vara mer delaktig i barnets omvårdnad för att barnen skall 

växa och utvecklas i en trygg uppväxtmiljö. Därför är det viktigt att belysa pappors 

erfarenheter av mötet med barnhälsovården. Denna studie är ett förbättringsarbete för att få en 

ökad kunskap och förståelse för hur pappor upplever BHV och hur sjuksköterskor kan 

förbättra sitt arbetssätt kring pappan. 
 

Syfte 
 

Studiens syfte var att belysa pappors upplevelser av mötet med barnhälsovården. 
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Metod 
 

Design 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med fokusgrupper som analyserats med induktiv 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Metoden valdes eftersom syftet var att belysa 

pappors upplevelser av mötet med barnhälsovården. Wibeck (2012) menar att kvalitativ 

metod är att föredra då syftet är att studera människors upplevelser och erfarenheter av ett 

fenomen. Med induktiv ansats börjar forskaren i empirin. Forskaren observerar och studerar 

det specifika fenomenet och beskriver detta på ett så korrekt sätt som möjligt (Polit & Beck, 

2012).  Fokusgrupp som metod lämpar sig för den som vill studera människors erfarenheter, 

motiv, argument och värderingar (Wibeck, 2012). Freeman (2006) menar att en av de största 

fördelarna med fokusgrupper är att dra nytta av den interaktion som sker i 

fokusgruppssamtalet. Wibeck (2012) beskriver att fokusgruppsmaterial kan analyseras på 

många olika sätt men det vanligaste är innehållsanalys. Med fokusgrupper ges möjlighet att 

föra en bred diskussion på djupet där olika åsikter, upplevelser, fenomen och erfarenheter tas 

upp. På så vis ges inblick i intervjupersonernas förståelse av olika begrepp, hur de talar om 

sina upplevelser och erfarenheter. En fördel är att metoden lämnar utrymme att upptäcka 

sådant som en forskare inte kunnat förutse (Wibeck, 2012). Det rekommenderas att använda 

induktiv innehållsanalys då det inte finns tidigare studier som arbetar med fenomen eller när 

kunskapen är fragmenterad (Elo et al., 2008). 

 

Urval och datainsamling 
Studien har genomförts som ett förbättringsarbete på en familjecentral i en mindre kommun i 

Sverige. Familjecentralen arbetar med Västra Götalandsregionens barnhälsovårdsprojekt ”En 

förälder blir till” där syftet är att förbättra ett jämställt föräldraskap enligt centrala (Eliasson, 

Gunnarsson & Welin, 2014). För att få utföra detta förbättringsarbete inhämtades 

samtyckande tillstånd av verksamhetschefen på familjecentralen (Bilaga 1). All personal på 

familjecentralen fick också muntlig och skriftlig information om studien. Personalen hjälpte 

sedan till att rekrytera pappor som ville medverka. Rekrytering av gruppdeltagare och hur 

många grupper som behövs beror på vilket syfte studien har, hur komplexa frågeställningar är 

och om fokusgrupper skall användas som den enda metoden eller kompletteras med andra 

metoder (Wibeck 2012). Inklusionskriterier var svensktalande pappor som hade barn som 

gick på hälsokontroller på en specifik BVC i mindre kommun i väst Sverige. De flesta 

papporna rekryterades i samband med sitt barns hälsobesök på BVC och vid pappors 

medverkan på familjecentralens öppna förskola. Papporna fick först muntlig information. Om 

de visade intresse för studien fick de också skriftlig information (Bilaga 2). De gav sitt 

medgivande till att deras kontaktuppgifter lämnades ut till författarna. Efter ett par dagars 

betänketid kontaktades papporna av uppsatsens författare för att få ytterligare information om 

studien, ge sitt medgivande till deltagande samt för att boka in tid för intervju. 

Datainsamlingen ägde rum under hösten 2016. Intervjutiden var ca 60 min. 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in på två mobiltelefoner och innehållet transkriberades ord 
för ord. Totalt genomfördes 6 fokusgruppsintervjuer och en enskild. Totalt visade 42 pappor 

intresse för studien. Efter att de givit sitt samtycke för deltagande avböjde 11. Kvar blev 31 

pappor som kallades till intervju varav 19 kom och 12 uteblev. I tabell 1 visas antal pappor 

som blev kallade, uteblev och deltog i de olika fokusgrupperna. En pappa ville inte medverka 

i en fokusgruppsintervju, han ville göra den ensam. Vilket han fick då han väldigt gärna ville 

delta i studien. 



6 
 

Tabell.1 

Fokusgrupp 

intervju Nr. 

Kallade Uteblev Deltog 

1 5 2 3 

2 6 3 3 

3 4 0 4 

4 6 1 5 

5 3 2 1 

6 6 4 2 

Singel intervju 1 0 1 

Totalt: 31 12 19 

  

Enligt Polit och Beck (2012) innebär en fokusgruppsintervju att en grupp på fem eller fler 

samlas för diskussion. I denna studie var målet att ha fem eller fler pappor med per grupp. 

Polit och Beck (2012) menar att i en fokusgruppsintervju så vägleder intervjuaren 

diskussionen. I detta arbete hade forskarna hjälp av en intervjuguide (Bilaga 3). Frågorna 

utformades av forskarna själva för att använda som stöd och vägledning under intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll tematiska frågor över specifika områden av intresse för denna studie. 

Polit och Beck (2012) menar att fokusgruppen är noga planerade diskussioner som utnyttjar 

gruppdynamiken för åtkomsten av riklig information. Författarna till denna studie använde sig 

av de olika gruppernas dynamik för att tillgodose relevant och viktig information som svarade 

på studiens syfte och där studiedeltagarna själva hade möjlighet att ta upp vad de ansågs vara 

viktigt inom området. Enligt Polit och Beck (2012) har moderatorn en avgörande roll för 

framgången av intervjuerna. Moderatorn måste vara noga att alla medlemmar i gruppen bidrar 

och att inte de högljudda personerna dominerar diskussionen. I detta arbete försökte forskarna 

se till att alla skulle komma till tals men att papporna skulle börja prata själva utan att 

forskarna skulle pressa dem. 
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Dataanalys 
 

Fokusgruppsintervjuerna analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys. Analysen 

gjordes i tre faser: förberedelse, organisering och rapportering. Det finns inga systematiska 

regler för analyseringen av data, då kärnan i all innehållsanalys är att om det är mycket ord i 

texten så indelas de i mindre innehållskategorier. I förberedelsefasen, skall materialet läsas 

flera gånger för att få en helhetskänsla för innehållet (Elo et al., 2008). Materialet lästes flera 

gånger enskilt och sedan tillsammans. I organisationsfasen togs meningsbärande enheter ut 

från intervjuerna och textens innehåll jämfördes med studiens syfte kontinuerligt och under 

tiden skedde öppen kodning. Med öppen kodning menas att subkategorier väljs ut som 

sammanfattar de meningsbärande enheterna (Elo et al., 2008). Intervjuerna lästes och öppen 

kodning gjordes som svarade på studiens syfte. Sedan togs sju subkategorier ut och sorterades 

in i tre huvudkategorier där innehållet utgjorde resultatet och som även var 

rapporteringsfasen. Analysprocessen tydliggöres nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2. Exempel analysprocessen  

Meningsbärandeenhet Kod Underkategori Kategori 

Mötet med 

sjuksköterskan som vi 

har, har alltid varit bra. 

Alltid positiv, hen pratar, 

hen är social. Hen pratar 

lika mycket med båda 

och hen är 

jätteomtänksam. 

Upplever ett bra 

bemötande av BHV-

sjuksköterskan då hen 

pratar lika mycket med 

både mamman och 

pappan, är social och är 

omtänksam 

Viktigt med ett bra 

bemötande 

Att känna sig 

bekräftad 

Hembesök känns mer 

personligt. Det känns 

som ni engagerar er på 

något sätt… 

Pappan upplever att han 

får en personligare 

relation med BHV-

sjuksköterskan vid 

hembesök och en känsla 

av att sjuksköterskan har 

ett större engagemang. 

Hembesök gav en 

personligare relation 

  

 Betydelsen av god 

service. 
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Etiska övervägande 
 

Vid studier där människor medverkar skall etiska övervägande göras för att värna om 

människors grundläggande värde och rättigheter. De etiska principerna skall respektera och ge 

skydd för studiens deltagare (Kjellström, 2012). Det är viktigt att beakta de etiska principerna 

autonomi, rättvisa, viljan att göra gott och icke skada (Polit & Beck, 2012). 

Autonomiprincipen innebär att varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv 

(Kjellström, 2012). Denna studie är ett förbättringsarbete för att få en ökad kunskap och 

förståelse för hur pappor upplever BHV och hur sjuksköterskor kan förbättra sitt arbetssätt för 

pappor. Båda utförde intervjuerna och forskarna har haft i åtanke att detta kunde påverka 

resultatet. Då ena moderatorn hade en relation till studiedeltagarna tillfrågades deltagarna  

om det gick bra att denne moderatorn medverkade och att det inte skulle påverka deras 

framtida relation och vård till deras barn. Alla studiedeltagarna svarade klart och tydligt att de 

inte hade några problem med denne moderatorns medverkan under intervjuerna. De fick 

information om att studien var frivillig samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst. Papporna som deltog fick muntlig och skriftlig information om syftet med studien. 

Viljan att göra gott principen handlar om människans välbefinnande och består av två delar: 

att inte skada deltagarna och maximera möjliga fördelar samt minimera skada (Kjellström, 

2012). Studiens författare har haft viljan att göra gott principen genom hela studien då syftet 

var att få en ny kunskap om hur pappor upplever mötet med BHV. Deltagarna fick 

information om konfidentialitet. Kjellström (2012) menar att konfidentialitet handlar om att 

värna så att inte obehöriga får ta del av känsliga uppgifter såsom personuppgifter. Får 

obehörig tillgång till dessa uppgifter kan det leda till att identifiera studiens deltagare. 

Studiens deltagare informerades om att den insamlade datan endast fick användas av studiens 

forskare. Allt material avidentifierades och allt arbetsmaterial förstördes efter studiens slut. 

Resultatet hanterades så att ingen obehörig hade tillgång till materialet enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2002). De data som redovisas i studiens resultat går inte 

att kopplas till en enskild pappas åsikt/mening. Riskanalys gjordes och där bedömdes att 

risken för att deltagarna skulle fara illa var liten (Bilaga 4). Rättviseprincipen handlar om att 

alla skall behandlas lika och det gäller att avgöra vilka skillnader mellan olika människor som 

är moraliskt relevanta för att motivera särbehandling i forskningssammanhang (Kjellström, 

2012). Under intervjuerna fanns rättviseprincipen med hela tiden då alla deltagande pappor 

behandlades lika. Studiens författare försökte hela tiden att se alla pappor, se till att alla 

pappor kom till tals och såg inte ner på pappan om han hade en avvikande åsikt om ämnet. 
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Resultat 
 

I resultatet framkom tre kategorier med tillhörande underkategorier: Att känna sig 

bekräftad, Viktigt med ett bra bemötande, Information var betydelsefullt, Behovet av stöd 

från barnsjuksköterskan, Att känna sig delaktig, Papporna ville ha en roll på BHV, Viktigt 

att BHV- sjuksköterskan främjar en jämställd rollfördelningen mellan föräldrarna, Betydelsen 

av en god service, Vikten av en god tillgänglighet, Hembesök gav en personligare relation. 
 

Tabell 4 Redovisning av resultatet.  

 

 

 

 

 

 

Att känna sig bekräftad 

Viktigt med ett bra bemötande 

Papporna beskrev att de hade en förutbestämd bild av hur besöket skulle gå till och vem de 

skulle träffa. Ett bra och jämställt bemötande kännetecknades av att pappan kände sig 

välkommen såsom att sjuksköterskan pratade lika mycket med båda föräldrarna och där 

pappan gavs lite extra tid för samtal. Det upplevdes positivt om sjuksköterskan var social, rak, 

bestämd, noggrann, omtänksam och hade humor. Papporna tyckte det var trevligt om 

sjuksköterskan log samt att hen först hälsade på barnet och sedan på pappan. Vidare beskrev 

Pappans upplevelser av mötet med BHV

Att känna sig bekräftad Att känna sig delaktig
Betydelsen av god 

service

Viktigt med ett bra 

bemötande 

 

Papporna ville ha en roll på 

BHV 

Vikten av en god 

tillgänglighet 

Information var 

betydelsefullt 

 

Viktigt att BHV-

sjuksköterskan främjar en 

jämställd rollfördelning 

mellan föräldrarna 

Hembesök gav en 

personligare relation 

Behovet av stöd från 

barnsjuksköterskan 
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papporna att de aldrig känt sig hindrade eller åsidosatta. De upplevde sig sedda, deras frågor 

och funderingar togs på allvar. 

”Mötet med sjuksköterskan som vi har, har alltid varit bra. Alltid positiv, hen pratar, hen är 

social. Hen pratar lika mycket med båda och hen är jätteomtänksam”. 

Papporna tyckte det var viktigt att lära känna och få en relation till BHV sjuksköterskan då 

hen är i deras barns närhet. Det var viktigt att få en god personkemi med sjuksköterskan vilket 

ledde till att pappan fick ett större förtroende för barnhälsovården. Det sociala småpratet gav 

en personligare relation till BHV-sjuksköterskan. Papporna upplevde att det var halva delen 

av besöket och något som inte gjorde det stelt. 

”Tog fem minuter extra för att prata om vad som händer liksom och hur det går”. 

Det var dock inte alltid som BHV besöket upplevdes som positivt. När papporna kände att de 

inte blev sedda gjorde det ingenting då de kände att de inte hade något att bevisa. Papporna 

upplevde att män och kvinnor var olika och att män inte ville bli sedda lika mycket som 

kvinnorna i mötet med BHV. Däremot beskrev papporna att de ville bli sedda men i olika 

sammanhang och att det var när de presterade något och inte i samtal om sitt barn. 

 

Information var betydelsefullt 

Papporna ansåg att BHV var en informationsbank och de tyckte det var bra att få information 

om sina barn direkt ifrån sjuksköterskan. Inför besöket kände papporna ingen oro eller att det 

upplevdes som jobbigt att gå till BHV. Papporna menade att det var viktigt att BHV-

sjuksköterskan berättade och förklarade under hela besöket och tog med pappan i samtalet på 

ett professionellt sätt De hade inga svårigheter med att fråga, de kunde ta till sig 

sjuksköterskans svar och funderingar på vad som var normalt och avvikande. 

Förstagångspappor hade fler frågor och var mer oroliga för sitt barn än de som hade barn 

sedan tidigare. De tyckte det var skönt när barnets hälsokontroller var gjorda, speciellt då 

papporna var osäkra på barnets mående och tillväxt. 

”Det är skönt att få vägningen och mätningen gjord, speciellt om jag inte vet vilket håll det 

går”. 

BHV-sjuksköterskans information kunde minska pappornas oro. Ett exempel var när en pappa 

berättade om sin oro inför en vaccination av sin pojke. Vid vaccinationen upplevde pappan att 

han fick bra med information och råd. Han kände sig lugnad och kunde hantera pojkens 

eventuella feber och biverkningar på ett bra sätt. 

”De berättade vad vi skulle göra, vad som händer efteråt och vad vi ska tänka på. De har 

också berättat att han kanske kommer att få feber och det fick han också. Så när han fick 

feber så var jag inte orolig eftersom jag visste orsaken då jag redan fått den informationen”. 

Ett annat exempel som bidrog till att pappan kände sig lugnad var när han såg att barnet gick 

upp i vikt. 

”Jag var mycket orolig för hans vikt när han föddes. Så då var det bra när jag kom till BHV. 

Sen när jag gått hem har jag känt att nu kan jag lugna mig, en lättnad”. 

Information kunde också öka oron samt väcka olustkänslor. Till exempel när BHV-

sjuksköterskan gick in på personliga saker som inköp av kläder och när det påpekades att 

barnets vikt var för stor genom att visa BMI kurvan. 
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”BMI, det var väldigt noga tyckte hon. Så då skrev hon ut, kollade och räknade ut hans BMI 

och tittade och tyckte han var för tjock så hon printade ut hans BMI kurva och hon liksom 

visade mig. Han var fyra eller fem år”. 

När informationen uteblev eller när papporna kände att de inte fick riktig information om vad 

BHV-sjuksköterskan misstänkte och var orolig för kunde pappan bli rädd för att få sitt barn 

inplacerad i ett fack. Exempelvis om barnet inte pratade vid 4 års ålder så tänkte BHV-

sjuksköterskan många tankar om vad som var fel och föräldrarna ville bara höra en sak och 

det var att barnet skulle vara normalt. Det var då som informationen från BHV-sjuksköterskan 

saknades och papporna inte riktigt förstod vad som hände. Papporna ville då gå i försvar då de 

tyckte att barnsjuksköterskan skulle främja barnets bra egenskaper istället för att fokusera på 

det som barnet inte kunde. 

”Det är vid fyra år han ska kunna prata. Det ser vi redan nu att det inte kommer att hända 

och det är ett halvår ifrån nu men han kan ju hur mycket annat som helst. De kan lika mycket 

fast de kan olika saker och det som inte kommer i det här facket då. Då kanske jag blir…”. 

När information om omorganisation och byte av personal inte gavs ledde detta till en ökad 

oro. Papporna upplevde att information och hälsokontroller missades på grund av 

omorganisation. Det framkom att det var förstagångspapporna som hamnade i kläm och att 

flerbarnspapporna inte tog det lika hårt då de var mer rutinerade som föräldrar. Papporna 

upplevde att ingenting journalfördes och de beskrev att sjuksköterskan fick titta i föräldrarnas 

bok för att sedan föra in uppgifterna i journalen. 

”Det har varit en del omorganisation. Då var det lugn i helvete att försöka få dels någon 

information och det missades kontroller”. 

 

Behovet av stöd från barnsjuksköterskan 

Papporna beskrev att BHV-sjuksköterskorna har en stödjande funktion och en viktig roll vid 

kontroll av barnets tillväxt och utveckling. En viktig funktion var också att finnas där för 

rådgivning och vägledning. Personliga egenskaper hos BHV-sjuksköterskorna gjorde att de 

kunde upplevas som olika. Variationer med vad som upplevdes som positiva och mer 

negativa egenskaper hos sjuksköterskorna förekom hos alla och utgjorde hörnstenar för hur 

stödet uppfattades. Vissa sjuksköterskor upplevdes mer lätta att samtala med, de lyssnade 

mer, såg barnet och frågade mer om barnet samt inkluderade båda föräldrarna vilket gjorde att 

papporna kände sig välkomna. Andra upplevdes mer otydliga i sin yrkesroll, de ville ha det på 

sitt vis, lyssnade inte lika mycket och var ojämnställda. Papporna menade att vissa 

sjuksköterskor enbart vände sig till mamman och upplevdes inte så lyhörda för pappornas 

känslor och erfarenheter. De kände sig då mer som ett bihang eller som att de hade en biroll i 

barnens liv. Det fanns sjuksköterskor som levde kvar i det gamla där papporna upplevde att 

sjuksköterskan tyckte att mamman hade den största rollen i barnens omsorg medan vissa 

sjuksköterskor var mer öppna för det nya. Papporna upplevde att vissa sjuksköterskor utförde 

besöken mer som ett löpande band, mätte, vägde och tog in nästa barn och inte var så 

stödjande i sin profession.  

”Så känns det lite att de vill ha det på sitt sätt. De har sitt sätt att göra det och det kanske inte 

är så tydligt alltid. Jag hänger med ändå, flyter med. Men det är inte allt det blir så tydligt”. 

Papporna upplevde det mer naturligt med en kvinnlig BHV-sjuksköterska och att det var 

något som de hade förväntat sig, men de tyckte det var bra att det fanns en sjuksköterska av 

varje kön som har olika perspektiv. De hade inte något emot att komma till en manlig BHV-
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sjuksköterska. Det upplevdes som ovanligt men inte konstlat. Papporna ansåg att det var 

lättare att ställa frågor till en kvinnlig sjuksköterska om det var något som rörde mamman, 

men att det egentligen inte spelade någon roll då alla var vårdutbildade. Det var uppenbart att 

papporna omvärderade bilden efter några besök, då de kände sig trygga med en manlig BHV-

sjuksköterska och dennes stöd. Papporna tyckte det var bra att deras barn såg att alla kunde 

göra samma jobb. 

”Jag är så konservativ och tråkig…jag vill ha det så för i min världsbild är det en kvinnlig 

BHV-sköterska. Jag har jätte gärna fel i det jag tänker och det har jag uppenbarligen bevisat 

mig ha fel då vi nu har nu har en manlig BHV sköterska”. 

Ett exempel på när pappan kände stöd från BHV sjuksköterskan var när familjen kämpade 

med att få igång amningen. Pappan kände att han inte bara kunde sitta hemma utan han var 

tvungen att följa med och få stöd av sjuksköterskan för att känna sig lugn. Ett annat exempel 

var när en pappa var med sin dotter på BHV för att hon var väldigt blyg. Då fick han 

bekräftelse och stöd i att det var inom normalintervallet. Papporna berättade att de tyckte att 

olika instanser runt barnet borde ge samma information och ge stöd då exempelvis inte 

amningen fungerade. 

”Eftersom vi har träffat personal som säger gör på detta sättet och den andra personalen som 

säger en annan sak så är det. Vi vet inte vad som är det bästa”. 

 

Att känna sig delaktig 

Papporna ville ha en roll på BHV 

Papporna upplevde delaktighet på BHV då de fick möjlighet att prata om det viktigaste i deras 

liv, vilket var deras barn. Dock menade de att mammorna var de som oftast besökte BHV- 

sjuksköterskan då det oftast var de som var föräldralediga den första tiden. När papporna inte 

kunde närvara vid BHV besöket upplevdes det naturligt att förlita sig på mamman och den 

information hon fått. Då båda föräldrarna kom till BHV med barnet upplevde papporna att 

sjuksköterskan vände sig mer till mamman. Papporna tyckte inte det hade någon större 

betydelse då de menade att mammorna har den största rollen i början. Allt eftersom besöket 

fortskred vände sig sjuksköterskan även mer till pappan vilket gjorde att han kände att han 

hade en given roll och kände sig delaktig. Det var viktigt att papporna blev inbjudna i samtalet 

mellan sjuksköterskan och mamman vilket bidrog till att papporna tog plats. Om de inte blev 

inbjudna bjöd de in sig själva. 

 ”Alltid mamman först. Har aldrig varit med om något annat och jag tycker inte det är något 

problem med det”. 

 Ibland önskade papporna ett enskilt möte med BHV-sjuksköterskan för att kunna få mer 

konkreta råd med utgångspunkt vad de kunde göra som pappa för att underlätta, hjälpa till och 

bli mer delaktiga i omsorgen av sitt barn. Ett exempel var när en pappa fick rådet att ta barnet 

ut på barnvagnspromenad efter jobbet så att pappan kunde göra något själv med barnet 

medans mamman kunde duscha, vila, läsa en bok eller åka och handla 

 

”Hon var väldigt rak och tydlig. Ta barnvagnen och gå ut en timme efter jobbet så både du 

och din partner kan göra något för er själva. Din sambo kan gå och lägga sig och vila, 

duscha eller läsa en bok. Hon pratade med mig om vad jag kunde göra för att underlätta, 

hjälpa till och vara delaktig”. 
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Papporna kunde uppleva en oro för att inte ha en given roll vid besöket och därmed känna sig 

utesluten och inte prioriterad. Det framkom även att papporna kunde känna sig oroliga om de 

inte hade möjlighet att närvara vid besöket och själva kunna se och vara delaktiga. Närvaro 

och delaktighet under BHV besöket bidrog till att minska pappornas oro för barnet.  

 

Viktigt att BHV- sjuksköterskan främjar en jämställd rollfördelning mellan föräldrarna 

Papporna beskrev att de kände sig lika delaktiga med barnet som mamman när båda var med 

vid besöket. Det föll det sig naturligt att de hjälptes åt, delade upp vad som skulle göras och 

de hade inga separata roller. Ibland hjälptes de åt, ibland ville mamman göra mer då hon ville 

ha kontrollen och ibland gjorde pappan mer. Vissa pappor fick rollen att göra allt med barnet 

som skulle undersökas medans en del pappor nämnde att det berodde på vilken fas i livet som 

barnet var i, då barnen ibland var mer mammiga och ibland mer pappiga. 

 ”…sen beror det väl på i vilken fas barnet är i, vilken ålder barnet är i och om det är mamma 

eller pappa som gäller just då”. 

Papporna kände att BHV-sjuksköterskan var intresserad av hur de gjorde och hur de tog hand 

om sitt barn. De upplevde också ibland att mammorna ville att papporna skulle ta över mer 

vid besöket för att se om hon kunde släppa taget. Papporna kände att mamman tyckte de 

gjorde fel i vissa situationer i omvårdnaden av barnet. Om en familj hade fler barn desto 

mindre upplevdes mamman lägga sig i det som pappan gjorde. Papporna trodde att det var 

vanligt att mamman ansåg att pappan inte kunde.  

”Jag känner rent allmänt att min fru är lite av ett kontroll freak. Allt skall vara på ett visst 

sätt och det skall göras på ett visst sätt. ” 

 Ibland släppte mamman kontrollen och lät pappan göra på sitt vis. Papporna kände då en 

stolthet när de fick visa att de kunde. Flera av papporna upplevde att mamman ville ha 

bekräftelse på att de kunde ta hand om barnet på ett bra sätt. Oftast ansåg papporna att de tog 

hand om barnet minst lika bra som mamman. 

 ”Hon vill gärna att jag tar över mycket. Både att hon vill se att jag klarar av det och att hon 

kan släppa det och ha lite ledigt. Jag tycker bara det är positivt. Känner en stolthet i det”. 

 

Betydelsen av god service 

Vikten av en god tillgänglighet 

En del av papporna upplevde att tillgängligheten var bra och det kändes inte konstigt eller 

främmande att ta kontakt med BHV. De upplevde att det var lätt och smidigt att få kontakt 

med BHV genom att lämna ett meddelande på telefonsvararen och vänta på att bli uppringd, 

då det ofta bara rörde sig om tider. Vid mer akuta tillstånd där snabbt svar önskades vände sig 

papporna till andra ställen. 

”Det är bättre att lämna ett meddelande och bli uppringd, än att sitta och vänta och passa”. 

Andra pappor tyckte det var svårt att komma i kontakt med personalen på BHV. De önskade 

att det var mer lättåtkomligt att nå BHV på telefon, de ville prata med en människa och inte en 

telefonsvarare. 

”Jag tycker det är dåligt, jag vill prata med en fysisk människa och inte en telefonsvarare”. 
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När papporna lämnade meddelande upplevde de att det tog lång tid innan personalen hörde av 

sig. Det framkom olika önskemål om funktioner på telefonsvararen. Papporna önskade att de 

kunde säga upp en tid, ställa en fråga och samtidigt trycka på en knapp för aktivera 

återuppringning. Om öppettiderna hade varit annorlunda upplevde papporna att det varit 

enklare att gå med på besöken då de ofta jobbade under kontorstid och inte kunde ta ledigt. 

De pappor som fått nytt arbete upplevde det ännu svårare att ta ledigt för att följa med på 

BHV. Papporna ville ha en bättre tillgänglighet med utökade öppettider eller kvällsöppet en 

dag i veckan. De sade att det är den förälder som har tid och möjlighet att gå med barnet till 

BHV som gör det. Det spelade ingen roll om det var mamman eller pappan eller båda 

föräldrarna då de kände samma ansvar för barnet. 

”Vi försöker pussla in så att båda kommer med så ofta det går”. 

Papporna upplevde att det var mer vanligt att pappan gick med sitt barn till BHV då barnet var 

äldre, för att barnet inte var lika bunden till mamman. Papporna tyckte att det var bra att BHV 

låg på en familjecentral och var familjecentrerat. De menade att det då var lätt att samordna 

BHV besöket med ett besök på öppna förskolan.   

”Det hade varit bra att om papporna kunde gå mer till BHV. Det kanske är svårt när vi 

jobbar mycket men det hade varit bra så att de får information direkt om sina barn”. 

 

Hembesök gav en personligare relation 

En del pappor upplevde att hembesöket var trevligt och positivt. De kände att de fick en 

djupare relation till BHV-sjuksköterskan då ett större engagemang för familjen visades. 

Papporna ansåg att BHV kunde göra fler hembesök då det upplevdes som en bra service för 

familjen då de slapp ge sig iväg med en liten bebis. Papporna kände att de under hembesöket 

fick stöd och svar på sina frågor. 

”Det är jättebra att de kommer hem så och ger information, så slipper vi gå upp hit och hålla 

på med en liten bebis”. 

Andra pappor upplevde dock hembesöket som påtvingat och kränkande. 

”Det har jag varit helt anti alltid och är fortfarande…men fan ska de komma hem och 

kontrollera mitt hem så ska kunna göra orosanmälan”. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Inom barnhälsovården har det blivit mer vanligt att BHV-sjuksköterskor möter papporna i 

större utsträckning än tidigare. Det finns idag bristfällig forskning som belyser pappors 

upplevelse av BHV därav valdes detta forskningsområde. Wibeck, (2012) beskrev att 

kvalitativ metod är att föredra när syftet är att studera människors upplevelser av ett fenomen. 

I litteraturen (Sharts-Hopko, 2001; Wibeck, 2012; Freeman, 2006 & Albrecht, Johson & 

Walther, 1993) beskrevs användningen av fokusgrupper som en metod vilket lämpar sig för 

den som vill studera människors erfarenheter, motiv, argument och värderingar. Metoden ger 

en inblick i människors spontana reaktioner inför och associationer till ett specifikt ämne. 

Målet var att få förståelse för pappornas upplevelser av BHV för att förbättra 
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barnsjuksköterskans kunskap i mötet med pappan. Därav valdes fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Studiens forskare hade olika förförståelse inför studien och det 

diskuterades hur detta kunde påverka studien. Förförståelse beskrivs enligt Svenska 

Akademins ordlista (2015) som kunskaper och insikter som en individ har med sig sedan 

tidigare. En forskares förförståelse kan styra tolkningen av studiens resultat (Ekebergh, 2012). 

Den ena forskaren hade begränsad erfarenhet av arbete med barn på BHV och den andre hade 

arbetat på BHV. Vår bedömning var att tolkningarna av intervjuerna kunde bedömas olika 

beroende på forskarnas förförståelse. Därav studerades intervjuerna enskilt, ihop och en 

diskussion fördes runt utfallet, för att minska feltolkningar. När förståelsen beskrivs bekräftas 

studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet samt att kvaliteten på 

studien förstärks (Wallengren & Henricsson, 2012). Lincoln och Guba (1985) beskriver 

begreppet trovärdighet som det viktigaste. För att resultatet skulle bli trovärdigt tolkade, 

reflekterade och analyserades intervjuerna för att få fram ett gemensamt resultat. Enligt Polit 

och Beck (2012) ska intervjuaren, moderatorn vägleda diskussionen efter en förberedd 

frågemall. Tillvägagångsättet för fokusgruppsintervjun ska väljas med omsorg, idealt och 

borde vara neutral. Enligt Wibeck (2012) har moderatorn en avgörande roll för framgången av 

intervjuerna. Moderatorn måste vara noga med att alla medlemmar i gruppen bidrar och att 

inte de högljudda personerna dominerar diskussionen. Den andra forskaren, förutom 

moderatorn, bör vara närvarande för att ta detaljerade observationer om varje session. Då en 

av studiens moderator hade en relation till deltagarna kunde detta medföra att de inte ville 

berätta alla sina åsikter i intervjuerna och därmed kunde resultat blivit annorlunda. Under 

intervjuerna upplevde forskaren att detta inte påverkade pappornas inställning, engagemang 

och åsikter. Det gjordes en riskanalys där ändå risken meddömdes som liten för att deltagarna 

skulle fara illa (Bilaga 4). Att vara moderator upplevdes svårt och ställde krav på att hela tiden 

försöka vara följsam till gruppen samt att inte ställa ledande frågor eller dra slutsatser. 

Forskarna skaffade kunskap om fokusgruppintervjuer, dess metodik och förberedde en 

intervjuguide med följdfrågor som stöd. Papporna fick sedan berätta fritt där forskarna 

fångade upplevelserna med följdfrågor. För att få en god kommunikation inleddes 

intervjuerna med allmänt kallprat. (Knutsson, Enskär & Golsäter, 2017) menar att 

fokusgrupper var en bra metod att använda för att minimera deltagarnas känsla av 

obekvämhet när de delgav sina åsikter. 

Pålitlighet enligt Lincoln och Guba (1985) beskriver att om studien upprepades med samma 

metod och val av deltagare så skulle resultatet bli liknande. I föreliggande studie inkluderades 

totalt 19 pappor. Gruppantalet varierade då papporna uteblev av någon anledning. I vissa av 

fokusgrupperna påverkade papporna varandra både positivt och negativt samt att vissa tog 

större plats än andra medans andra höll med i det som sades och delgav inte sina åsikter. Polit 

och Beck (2012) menar att fokusgrupper är noga planerade diskussioner som utnyttjar 

gruppdynamiken för åtkomsten av riklig information. En nackdel med fokusgruppsintervjuer 

är att vissa personer kan känna sig obekväma med att uttrycka sina åsikter i en grupp. Ett 

annat bekymmer är att dynamiken i sessionen kan främja en gruppkultur som kan hämma 

enskilda uttryck. De menar också att nyckeln till en effektiv fokusgruppsintervju är forskarens 

vägledande frågor (Polit & Beck, 2012). Deltagarna i de olika fokusgrupperna var 

slumpmässigt utvalda. Detta påverkade utfallet då de inte kände varandra, hade olika 

personligheter, erfarenheter, ålder, antal barn, kultur och socioekonomiska skillnader 

förekom. Polit och Beck (2012) beskrev att i en fokusgruppsintervju samlas en grupp på fem 

eller fler personer för en diskussion. Vårt mål var att ha med fem studiedeltagare per grupp 

vilket inte uppnåddes i alla grupper. 

I en del grupper blev det färre än fem och i en grupp blev det en enskild intervju på grund av 

bortfall samt en intervju där pappan ville intervjuas enskilt. Det positiva i de grupper där 
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antalet pappor var fler var att det blev en mer givande diskussion och i de grupper där det bara 

var en pappa blev intervjun mer på djupet. Singelintervjun fick ytterligare en dimension där 

informationen kunde läsas mellan raderna i pappans berättelse om vad han egentligen 

upplevde. Om enskilda intervjuer genomförts istället för fokusgrupper hade troligen resultatet 

blivit annorlunda. 

Med bekräftelsebarhet menas enligt Lincoln och Guba (1985) att erfarenheterna som 

framkommer i resultatet överensstämmer med det som studiedeltagarna sagt. Studiens 

forskare har följsamt under studiens gång haft hela forskningsprocessen i åtanke. Citat 

beskrevs i resultatet så att läsaren kan se att resultatet är grundat i intervjuerna. Detta 

medförde en trovärdighet i bekräftelsebarheten. 

Överförbarhet beskrivs av Lincoln och Guba (1985) att resultatet som framkommer ifrån en 

studie kan användas i verkligheten i andra sammanhang. I studien beskrevs tillvägagångsätt 

och dataanalys noggrant. Med detta kan läsaren själv avgöra om resultatet är överförbart till 

andra verksamheter och om liknande forskning kan bedrivas. Studiens styrka är att de olika 

forskningstegen för innehållsanalys har följts enligt Elo et al. (2008). 

 

Resultatdiskussion 
Syftet var att belysa pappors upplevelser av mötet med barnhälsovården. Tre kategorier 

framkom med tillhörande underkategorier. Den första kategorin var; Att känna sig bekräftad, 

där betydelsen av ett bra bemötande, information och stöd togs upp. Den andra kategorin var; 

Att känna sig delaktig, där pappans roll på BHV belystes och att det var viktigt att BHV- 

sjuksköterskan främjar en jämställd rollfördelning mellan föräldrarna. Den tredje kategorin 

var; Betydelsen av en god service, där tillgänglighet och hembesök diskuterades. 

Resultatdiskussionen utgår ifrån Swanson omvårdsteori (1991, 1993). 

Beeing with 

Enligt Swanson (1991, 1993) innebär beeing with att sjuksköterskan skall vara tillgänglig och 

känslomässigt närvarande, kunna lyssna, ge tid och bekräftelse. I den första huvudkategorin 

som var att känna sig bekräftad poängterades vikten av ett bra bemötande. Det framkom att 

det var viktigt med ett bra bemötande från sjuksköterskan för att få en bra relation och ett 

förtroende för en god omvårdnad. Söderbäck och Ekström (2014) betonar vikten av ett bra 

bemötande inom svensk barnhälsovård till föräldrar. I studien framkom vikten av att främja 

relationen mellan föräldrarna och sjuksköterskan för att kunna stödja och stärka 

föräldraskapet. Det ansågs betydelsefullt att avsätta tid vid första mötet och efter några gånger 

kan en relation med förståelse för varandra utvecklas. Under BHV besöket är det viktigt att ha 

ögonkontakt, att sjuksköterskan frågar och riktar sig till båda parter för att skapa en ömsesidig 

förståelse genom dialog och tydlighet. Betydelsefullt är om sjuksköterskan respekterar, 

bekräftar föräldrarnas tankesätt och känslor även vid skilda uppfattningar. Då skapas en 

dialog där föräldrarnas självkänsla stärks. Det är betydelsefullt då en bristande tilltro kan 

utgöra ett hinder för en god kontakt. Detta kan även kopplas till omvårdnadens 

konsensusbegrepp vårdande. Söderlund (2012) beskriver att begreppet vårdande är när 

patienterna bjuds in i en vårdgemenskap, blir bemötta som människor, möts med omsorg och 

omtanke. De ska bli villkorslöst omhändertagna, känna trygghet och inte vara rädda för att bli 

bortprioriterade eller bortglömda.  I denna studie menade papporna att det var viktigt att 

barnsjuksköterskan hade barnet i centrum. De ville att barnsjuksköterskan skulle vara social, 

rak, bestämd, noggrann, omtänksam och ha humor. Barnsjuksköterskans förhållningsätt är 

bland det viktigaste i professionen dels för att kunna inge förtroende och dels för att få fram 

barnhälsovårdens budskap och kunna stödja samt stärka pappan i rollen som förälder. 
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Enabling 

Begreppet enabling innebär att kunna vägleda, coacha, informera och förklara, vara ett 

emotionellt stöd, kunna tolka känslor, ha en tillåtande attityd och kunna ge återkoppling 

(Swansson 1991, 1993). Papporna i denna studie upplevde att BHV var en informationsbank 

och vid god information upplevde de en trygghet vilket kunde minska deras oro. Enligt Barry, 

Smith, Deutsch och Perry-Jenkins (2011) har det visat sig att förstagångspappor var relativt 

okunniga före barnets födelse men ju mer tiden gick upplevde de mer kunskap och ökad 

skicklighet. Deave et al. (2008) anser att det är viktigt att ordentligt förbereda nya pappor för 

föräldraskapet före födseln. Vårdpersonalen kan bidra till detta genom att involvera och stödja 

nya fäder. Papporna upplevde att den huvudsakliga informationskällan gällande barnen bestod 

av diskussion med partnern och de informationsbroschyrer de fått på BHV. Till stor hjälp var 

även manliga vänner och kollegor. Trots detta uttrycktes frustration då det var brist på 

information som var avsedd speciellt för förstagångspappor. Papporna ville ha råd för att bli 

och känna sig mer delaktiga. De önskade även mer personlig kontakt med vårdpersonalen och 

papporna föredrog att få muntlig och detaljerad information där en diskussion med 

sjuksköterskan var idealiskt. De ville ha information som handlade om deras roll som ny 

pappa, praktiska saker som att ta hand om en bebis och hur detta förändrar parets förhållande. 

Resultatet som framkom i Deave et al. (2008) studie kan härledas till 

specialistsjuksköterskans kärnkompetens evidensbaserad vård som innebär att i vården av 

enskilda patienter integrera bästa tillgängliga vetenskapliga bevis med klinisk erfarenhet och 

efter vårdtagarens önskemål (Edberg et al., 2013). I resultatet framkom att det var viktigt att 

BHV-sjuksköterskan förmedlade sin information på ett bra sätt även om den var negativt 

laddad och att fokus låg på hur situationen kunde förbättras. Det var betydelsefullt exempelvis 

när barnets utveckling inte var som förväntat och när papporna upplevde det som jobbigt och 

då de hade svårt att ta till sig information. 

Papporna blev bemötta på olika sätt beroende på sjuksköterskans förhållningsätt, vilket 

påverkade stödet som gavs till papporna. Stöd kan se olika ut och skilja sig beroende på olika 

kunskaper och erfarenheter. Stödet kan vara föränderligt såsom samhällsutvecklingen 

gällande jämställt bemötande. Vi är alla unika och olika personer med olika bakgrund samt 

perspektiv och detta är svårt att påverka då alla människor befinner sig i olika livsfaser. Det är 

viktigt att ha med sig den kunskapen och att sjuksköterskor bör sträva mot samma mål att 

stödja pappan på ett jämställt och likartat sätt. Almqvist och Duvander (2014) menar att då 

pappan är hemma med barnen, som vid föräldraledighet tyr sig barnen lika mycket till pappan 

som mamman. Detta visar på att det är viktigt med professionalitet i mötet med papporna på 

BHV och att information, råd och stöttning läggs på deras nivå.  

Doing for 

Begreppet doing for beskrivs enligt Swanson (1991, 1993) att vara deltagande, kunna trösta, 

förutse, förebygga, vara kompetent och professionell för att bevara individens värdighet. I 

denna studie ville papporna ha en roll på BHV så att de upplevde delaktighet. Det var viktigt 

att de kände ansvar, tog hand om, brydde sig om och var intresserade av att följa sitt barns 

utveckling, både motoriskt, kognitivt och barnets allmänna hälsa. Papporna var rädda för att 

bli bortprioriterade och uteslutna under besöket på BHV då det i vissa fall var ovanligt att 

pappan var med. Fägerskiöld (2006) menar att pappor kan känna sig åsidosatta om 

barnsjuksköterskan vänder sig mer till mamman. Föräldrarna är de som står barnet närmast 

och som ska se till barnets behov och bevaka barnets rättigheter inom barnhälsovården. 

Socialstyrelsen (2014) menar att BHV har ett ansvar att förmedla kunskap om barns behov 

och utveckling i relation till barnets rättigheter för att stödja föräldrarna.  Det framkom i 

resultatet att papporna upplevde att BHV-sjuksköterskan vände sig mer till mamman och för 

de flesta pappor var detta okej då mamman ansågs ha en betydande roll i början av barnets liv. 
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Maintaining belief 

Swanson (1991, 1993) menar att begreppet maintaining belif är att ha en tilltro, vara 

realistiskt, ha en hoppfull attityd och kunna förmedla framtidstro till individen. Detta begrepp 

kan kopplas till denna studies resultat där hembesök av BHV-sjuksköterskan gav en 

personligare relation. Det fanns dock en variation i hur papporna upplevde hembesöket, vissa 

var positiva till det och andra mycket negativa. Innan första barnet var fött upplevde en del 

pappor att det kändes kränkande och kontrollerande att BHV-sjuksköterskan skulle komma 

hem och titta hur de hade det hemma med barnet. Vissa pappor hade kvar den känslan efter att 

de fått information och haft hembesöket. Andra pappor ändrade uppfattning då de såg det som 

en bra service, ett tillfälle att skapa god relation med sjuksköterskan och de önskade också 

utökning av hembesök. Det var viktigt att barnsjuksköterskan förmedlade en hoppfull attityd 

och en framtidstro i samband med hembesöket vilket ledde till en personligare relation. Enligt 

Socialstyrelsen (2014) finns en lång tradition i den svenska barnhälsovården av att göra 

hembesök. Syftet är att skapa en god kontakt, informera om BHV, undersöka barnet och ge 

tid för samtal om den nya familjesituationen. Barnhälsovården har flera roller och utgörs dels 

av en stödjande men också kontrollerande funktion. Det har visat att vid hembesök ges en bra 

möjlighet att identifiera familjer som behöver extra stöd och identifiera riskbarn tidigt. 

Almqust-Tangen, Bergström, Lindfors, Holmberg och Magnusson (2010) menar att 

sjuksköterskorna ansåg att det var lättare för föräldrarna att ta till sig information, ställa 

frågor, få råd om amning och skötsel av barnet i hemmiljön. I hemmet fick sjuksköterskan 

också en inblick i bostadsmiljön och kunde skapa sig ett helhetsintryck. Wallby, Lagerberg, 

Magnusson & Sundelin (2009) och Folkhälsoinstitutet (2012) menar att frekvensen av 

hembesök till nyblivna föräldrar har minskat drastiskt samtidigt som det från regeringshåll 

finns en tydlig önskan om ett förbättrat föräldrastöd inom barnhälsovården då det har visat sig 

vara kostnadseffektivt på lång sikt (Folkhälsoinstitutet, 2012). Ur resultatet i denna studien 

framkom att en del föräldrar tackade nej till hembesök redan vid första besöket vid BHV. 

Knowing 

Med begreppet knowing beskriver Swanson (1991, 1993) att inneha ett engagemang om 

individen, kunna förstå, bekräfta upplevelsen, vara noggrann i bedömningar och värna om 

individens dagliga liv. Detta kan härledas till denna studien men på ett negativt sätt då det var 

omorganisation och stor personalomsättning vilket medförde en sämre tillgänglighet vård 

vilket ledde till att inte innebörden av begreppet knowing kunde tillgodoses. I denna studie 

visade det sig att pappor besökte BHV i mindre utsträckning än mammor. Det berodde på att 

mamman var hemma mer den första tiden och att pappan oftast jobbade under BHV 

öppettider. Papporna önskade en bättre tillgänglighet med utökade öppettider såsom 

exempelvis kvällsöppet. Hallberg, Beckman och Håkansson (2010) menar att pappornas roll 

måste bli viktigare i BHV. Det är därför viktigt att personalen hittar nya sätt att locka 

papporna till BHV. I resultatet framkom det även att papporna tyckte det var bra att BHV låg 

på en familjecentral och var familjecentret, vilket gjorde att de kunde planera in besöket i 

samband med någon annan aktivitet som exempelvis öppna förskolan. De menade också att 

stöd till föräldrar och barn då även kunde ges av andra personalkategorier. Faktorerna 

påverkade och gjorde att papporna tyckte det var lättsamt att besöka familjecentralen. 

Abrahamsson och Bing (2011) menar att en familjecentral ska innehålla mödravård, 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot preventivt arbete. 

Familjecentralen ska jobba hälsofrämjande, förebyggande, vara samordnande och 

verksamheterna ska finna under samma tak för att främja god hälsa hos barn och föräldrar. 

Centralen ska vara en mötesplats och kunna stärka det sociala nätverket runt barnet och 

föräldrarna. Den ska också kunna erbjuda stöd både enskilt och i grupp, vara en 

informationsbank, uppmuntra jämställt föräldraskap och erbjuda god service (Abrahamsson et 

al. (2011). Intressant i denna studie var att papporna i studien beskrev mycket av de här 
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fenomenen som önskvärda. Det samordnade arbetssättet på familjecentralen kunde utgöra en 

styrka då det också framkom att det var omorganisation och stor personalomsättning på BHV 

vilket skapade otrygghet. 

 

Slutsatser 
 

Studiens visar att mötet med pappan inom BHV kan bli mer välkomnande, stödjande, 

tillgänglig och informationsrik om BHV-sjuksköterskor får ökad kunskap och förståelse om 

hur pappor vill bli bemötta och hur de upplever mötet med BHV.  

Det var viktigt med ett bra bemötande där egenskaper som social kompetens, noggrannhet och 

omtänksamhet värderades högt. En god relation med BHV-sjuksköterskan var viktigt för att få 

ett ökat och bra förtroende för barnhälsovården. Information var betydelsefullt där 

sjuksköterskan berättade och förklarade under hela besöket samt gav rådgivning och 

vägledning. BHV-sjuksköterskan har en stödjande funktion runt barnets tillväxt och 

utveckling. Sjuksköterskorna vände sig mer till mamman i mötet med BHV men detta 

upplevdes som okej då det ansågs att mammorna hade en mer betydande roll i 

nyföddhetsperioden. Trots detta upplevdes delaktighet. En stolthet upplevdes då papporna 

fick visa att de kunde utföra omvårdnaden av sitt barn. Det var viktigt med en god 

tillgänglighet med bra öppettider och papporna hade önskemål om förlängda öppettider på 

eftermiddagarna. En god framkomlighet på telefon var också önskvärt då papporna ville prata 

med en person och inte en telefonsvarare. Hembesök upplevdes olika, en del var positiva då 

de ansåg att det var en god service som medförde en personligare relation. Andra upplevde 

det som kränkande då de kände att sjuksköterskan gjorde hembesöken för att kontrollera deras 

hem och hur de skötte barnet. Arbetet ansågs mindre viktigt efter att de har fått barn och det 

var då viktigare att vara hemma och knyta an till sitt barn. 

 

Kliniska implikationer 
 

Studiens resultat i detta förbättringsarbete kan fylla ett glapp och fungera som ett reflektions- 

och utbildningsunderlag till BHV-sjuksköterskor men även andra professioner i mötet med 

pappor. Resultatet visar ett ökat behov av kunskap om hur papporna upplever mötet med 

BHV som kan vidareutveckla BHV-sjuksköterskans profession i framtiden. Det kan även vara 

en hjälp till andra pappor då de har möjlighet att känna igen sig och känna samhörighet i sin 

upplevelse av BHV. Förslag för framtida forskning kan vara att utföra intervjuer enskilt med 

pappor för att kunna komma mer in på djupet av deras upplevelser. Ett annat förslag är att 

studera jämställt föräldraskap på BHV sett från pappors perspektiv.  
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Bilaga 1. 

Informationsbrev och godkännande av verksamhetschef ……. 

Vi heter Katrin Eriksson och Mikael Kristiansson, vi läser till specialistsjuksköterska med 

inriktning på barn och ungdomar. Vi vill göra ett förbättringsarbete på Familjecentralen i Lilla 

Edet där vi inriktar oss på jämlikt föräldraskap. Vi tänker genomföra en intervjustudie i grupp 

med pappor inom barnhälsovården. Vill veta vad för erfarenheter pappor har av 

barnhälsovården och hur vi som kommande barnsjuksköterskor kan möta pappornas behov 

samt hur vi kan sträva efter ett mer jämlikt föräldraskap. 

Studiens bakgrund och syfte 

Är undersöka pappors erfarenheter inom barnhälsovården. Traditionellt sätt har par separata 

roller, där pappan förväntas vara familjeförsörjare och mamman ta hand om barn och hemmet. 

Tiderna börjar nu förändras mer och mer och det förväntas att pappan tar en mer aktiv roll i 

barnens omsorg och hushållsarbetet. Pappans medverkan är viktigt för och unikt för barnets 

utveckling och sociala anpassning. 

Hur går studien till? 

Vi kommer utföra intervjuer med pappor i barnhälsovården vid Familjecentralen i Lilla Edet. 

Intervjuerna kommer ske i grupp med andra pappor. Detta ges möjlighet att föra en bred 

diskussion på djupet där olika åsikter, upplevelser, fenomen och erfarenheter tas upp. Målet är 

5 svensktalande pappor i varje grupp. 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och papporna kan avbryta när som helst utan särskild förklaring. 

Hantering av data och sekretess 

Deras personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Alla 

namn och orter ändras då materialet sammanställs. Det är viktigt att ingen känner igen 

personen. Att hantera uppgifter konfidentiellt innebär att inga utomstående får veta vem som 

lämnat vilka uppgifter. Ljudinspelningen av intervjun raderas och kommer endast bli lyssnad 

av sammanställd av Katrin och Mikael. 

  

Om du vill komma i kontakt med mig, om du funderar på något, kan du kontakta oss på. 

  

Katrin Eriksson, barnsjuksköterskestudent    E-post: eriksson_katrin@hotmail.com  

  

Mikael Kristiansson, barnsjuksköterskestudent         E-post: mikaelk_83@hotmail.com 

  

Handledare för studien barnsjuksköterska & lektor    

Maria Björk                                                               E-post: bjorma@ju.se 

  

Har vi din tillåtelse att utföra denna studie och förbättringsarbete på Familjecentralen? 

Datum                             Underskrift                                          Kontaktuppgifter  
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Bilaga 2. 

Informationsbrev till studiedeltagare 

Vi heter Katrin Eriksson och Mikael Kristiansson, vi läser till specialistsjuksköterska med 

inriktning på barn och ungdomar. Vi vill göra ett förbättringsarbete på Familjecentralen i … 

där vi inriktar oss på jämlikt föräldraskap. Vi tänker genomföra en intervjustudie i grupp med 

pappor inom barnhälsovården. Vill veta vad för erfarenheter pappor har av barnhälsovården 

och hur vi som kommande barnsjuksköterskor kan möta pappornas behov samt hur vi kan 

sträva efter ett mer jämlikt föräldraskap. 

Studiens bakgrund och syfte 

Är undersöka pappors erfarenheter inom barnhälsovården. Traditionellt sätt har par separata 

roller, där pappan förväntas vara familjeförsörjare och mamman ta hand om barn och hemmet. 

Tiderna börjar nu förändras mer och mer och det förväntas att pappan tar en mer aktiv roll i 

barnens omsorg och hushållsarbetet. Pappans medverkan är viktigt för och unikt för barnets 

utveckling och sociala anpassning. 

Hur går studien till? 

Vi kommer utföra intervjuer med pappor i barnhälsovården vid Familjecentralen i Lilla Edet. 

Intervjuerna kommer ske i grupp med andra pappor. Detta ges möjlighet att föra en bred 
diskussion på djupet där olika åsikter, upplevelser, fenomen och erfarenheter tas upp. Målet är 

5 svensktalande pappor i varje grupp. 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan särskild förklaring. 

Hantering av data och sekretess 

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Alla 

namn och orter ändras då materialet sammanställs. Det är viktigt att ingen känner igen 

personen. Att hantera uppgifter konfidentiellt innebär att inga utomstående får veta vem som 

lämnat vilka uppgifter. Ljudinspelningen av intervjun raderas och kommer endast bli lyssnad 

av sammanställd av Katrin och Mikael. 

  

Om du vill komma i kontakt med mig, om du funderar på något, kan du kontakta oss på. 

  

Kontaktpersoner: 

 Katrin Eriksson, barnsjuksköterskestudent                Epost: eriksson_katrin@hotmail.com                        
                                            

Mikael Kristiansson, barnsjuksköterskestudent         Epost: mikaelk_83@hotmail.com                              
                                           

Handledare för studien barnsjuksköterska & lektor 

Maria Björk                                                                E-post: bjorma@ju.se  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledningsfråga 

Vilka är era upplevelser/erfarenheter av mötet med barnhälsovården? 

Följdfrågor 

Kan ni berätta om någon specifik situation? 

Vad hände då? 

Vad sade de/ du då? 

Vad tänkte du? 

Vad gjorde de/du? 

Hur kändes det? 

Kan du beskriva mer? 

Hur upplevde du bemötandet? 

Hur upplevde du samarbetet? 

Kunde sjuksköterskan göra på ett annat vis? 

Vad fanns det för möjligheter för ditt deltagande som pappa? 

Fick du något stöd och på vilket sätt? 

Belysta områden 

Bemötande 

Delaktighet 

Stöd 
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Bilaga 4 

 

  


