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Sammanfattning    

Den nya rollen som förälder är en stor omvälvning i livet. Staten uppmuntrar numera till 

ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och pappor visar på ett större intresse för 

barnet och dess utveckling. Föräldrar uttrycker att de vill att mer fokus ska läggas på 

pappans behov och delaktighet. En av distriktssköterskans uppgifter på BVC är att ta 

tillvara på hela familjens resurser och stötta hela familjen för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Mycket forskning kring distriktssköterskans stödjande roll på BVC har 

fokuserat på kvinnors upplevelse, men inte lika mycket har handlat om männens 

upplevelse. Därför är det av intresse att undersöka hur pappor upplever mötet med 

BVC-sköterskan. 

Syftet med studien är att beskriva pappors upplevelser av mötet med BVC-sköterskan. 

Sex pappor i Västsverige intervjuades med öppna frågor. Intervjuerna analyserades 

sedan med kvalitativ innehållsanalys. 

Vid innehållsanalysen uppenbarades fyra kategorier som alla innehöll 2-3 subkategorier. 

De fyra kategorier som presenteras är ”BVC-sköterskans hälsoarbete”, ”En känsla av 

både trygghet och otrygghet”, ”Önskan om att möta en professionell BVC-sköterska” 

samt ”Att gå till BVC som pappa”. 

Överlag var papporna nöjda med mötet med BVC-sköterskan. De upplevde att hon 

utförde sitt arbete professionellt, och att hon ofta skapade känslor av trygghet och 

delaktighet. Papporna upplevde allt som oftast stöd i sin föräldraroll, men att deras 

relation till BVC-sköterskan skiljde sig mot mammans relation till sköterskan. Detta 

stämmer till stor del överens med tidigare forskning. Det krävs däremot mer forskning 

inom området i framtiden, innan det kan dras några slutsatser. Likväl kan vår uppsats 

användas som en del i en större helhet i forskningen om pappors upplevelser av BVC-

sköterskan. 

Nyckelord: pappa, upplevelse, BVC-sköterska, barnhälsovård, stöd, vårdvetenskap.  
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INLEDNING 

Vi har under vår utbildning till distriktssköterskor fått chansen att praktisera på 

barnavårdcentral (BVC) och upplevt distriktssköterskans arbete som BVC-sköterska. 

BVC är ett av distriktssköterskans områden som intresserar oss mycket. Enligt våra 

erfarenheter av denna verksamhet, både privat och i utbildningen, upplever vi att det är 

övervägande mammor som kommer dit med sina barn. Funderingen kom till oss varför 

det är så, och hur pappor då ser på BVC och mötet med distriktssköterskan. Enligt 

Smirthwaite (2007) krävs det att vården medvetet arbetar med genus- och 

könsperspektiv för att personal ska få mer kunskap om det och dess betydelse för hälsa, 

bemötande och omhändertagande. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står det 

att vi ska ”förstå individens/familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv” och 

”möta individen och dennes familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och bekräftelse” 

(SSF, 2008). Därför bör det vara viktigt för oss som blivande distriktssköterskor att 

undersöka hur pappor upplever BVC och mötet med BVC-sköterskan, för att kunna ge 

en så god och hälsofrämjande vård som möjligt för hela familjen.  

BAKGRUND 

Föräldrars roller i utveckling 

Fäder har ofta sett sig som de som skall försörja och skydda familjen, och mammans 

uppgifter har varit att sköta barn och hushåll (Fägerskiöld, 2006; Nyström & Öhrling, 

2004; Smirthwaite, 2007). Enligt Kirkevold och Strömsnes Ekern (2003) har ökad 

utbildningsnivå och yrkesaktivitet hos kvinnor lett till att nästan inga kvinnor nu har sin 

huvudsysselsättning i hemmet. Kvinnor kombinerar dock, till mycket större del än män, 

ett betalt arbete med att ta hand om barn och hem (SCB, 2008). Fägerskiöld (2006) 

menar att i och med förändring i samhället där pappans roll har lyfts fram som 

betydelsefull, har det skett en förändring i papparollen. Därför kan de män som blir 

pappor idag ha svårt att ha sin egen far som förebild och därför vara i behov av extra 

stöttning i sin nya roll. 

I samhället finns en strävan och en politisk vilja till jämställdhet, vilket innebär att män 

och kvinnor ska ha samma möjligheter att forma sina liv. En del i det politiska arbetet 

för jämställdhet innebär att se till att män och kvinnor har samma möjligheter att 

kombinera betalt arbete med familjeliv (SCB, 2008). Sedan 2008 kan föräldrar ansöka 

om en jämställdhetsbonus som är tänkt att förbättra de ekonomiska förutsättningarna i 

familjen, då de väljer att dela på föräldraledigheten (Socialdepartementet, 2011).  

I Sverige får föräldrar föräldrapenning för att, istället för att arbeta, kunna vara hemma 

och ta hand om sina barn. Den betalas ut i totalt 480 dagar per barn (Försäkringskassan, 

2011b). Kvinnor tar idag ut ca 80 % av föräldrapenningen (SCB, 2010). Fägerskiöld 

(2006) skriver att på senare tid har mäns deltagande ökat väsentligt och nu förväntas 

pappor att ta ett mer aktivt ansvar för hem och barn. Fler pappor tog ut 

föräldrapenningdagar år 2009 jämfört med 2008 och utvecklingen går mot ett mer 

jämställt uttag av föräldrapenningen (Försäkringskassan, 2011a).  
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Att bli pappa 

Nyblivna pappor kan känna sig oförberedda inför vad föräldraskapet innebär, och 

många män använder ord som förvirring och förvåning som beskrivning om den första 

tiden som nybliven förälder. De kan uppleva att livet förändras totalt (Deave & 

Johnsson, 2008; Premberg, Hellström & Berg, 2008). Ibland kan de uppleva att bara ses 

som det näst bästa alternativet för barnet, i och med den nära mamma-barn-relation som 

skapas vid graviditet, förlossning och amning. Det kan ofta upplevas att bara mamman 

verkligen kan möta barnets alla behov (Nyström & Öhrling, 2004). Många pappor 

upplever ett behov av att få mer information om spädbarnsvård, föräldraskap och 

relationer innan barnet föds (Deave & Johnsson, 2008), och kan uppleva en saknad av 

stöd i den nya föräldrarollen (Nyström & Öhrling, 2004; Deave & Johnsson, 2008). De 

kan känna en belastning och stress av det nya ansvaret som läggs på axlarna, och 

uppleva mer osäkerhet i rollen som nybliven förälder än vad mammor gör (Nyström & 

Öhrling, 2004). Män upplever även kärlek, glädje och trygghet i den nya rollen som 

pappa och att ha bildat familj (Deave & Johnsson, 2008; Nyström & Öhrling, 2004; 

Premberg et al., 2008). De kan också se föräldraskapet som ett samarbete med mamman 

(Nyström & Öhrling, 2004). Enligt Fägerskiöld (2006) menar pappor att de tar ett större 

föräldraansvar i jämförelse med vad deras egna fäder hade gjort. 

Premberg och Lundgren (2006) skriver att under barnets första levnadsår så lider 5-10% 

av mammorna av post-partum depression. Premberg och Lundgren (2006) refererar 

Rydén (2004) som menar att dessa depressioner sker i lika stor utsträckning hos pappor. 

Hos kvinnor uppkom depression oftast runt de första tre månaderna efter barnets födsel. 

Hos männen startade det senare, runt 3-9 månader efter födseln, men när väl diagnosen 

depression var fastställd så sammankopplades den sällan med att männen nyligen blivit 

föräldrar. 

Pappans betydelse för barnets utveckling  

Psykoanalytikern Bowlby (1907-1990) menar i sin anknytningsteori att barnet är 

biologiskt förberedd för att knyta an till de personer som det har mest kontakt med. Det 

viktigaste är inte mamman, utan att det finns någon som svarar an på barnets behov 

(Hwang & Nilsson, 2003), vilket historiskt i Sverige har varit mamman. Det är sedan 

tidigare känt att mammors interaktion med spädbarn relaterar till barnens utveckling 

(Magill-Evans, Harrison, Rempel & Slater, 2006). Den brittiske psykoanalytikern 

Winnicott (1896-1971) menar att ett spädbarn inte uppfattar några könsskillnader utan 

endast omvårdnaden, oavsett av vem som träder in och tar hand om det. Men han menar 

också att modern har en primärmodersberedskap, som beror på hormonella förändringar 

och upplevelser av förlossningen, som gör att modern är mer öppen för att 

känslomässigt beröras av ett barn (Carlberg, 1994). Neubauer (1985) kom i sin 

forskning fram till att barnet kan tillgodogöra sig fler objekt (i regel andra människor). 

Det är till och med berikande för barnet med tilliten till flera objekt (Carlberg, 1994). 

Kapaciteten att vårda har inte med könsidentitet eller genetiska anlag att göra. Barn som 

huvudsakligen har vårdats av män kan mycket väl utvecklas och bli trygga individer, 

skriver Carlberg (1994) och refererar till Pruett (1983, 1985 och 1992). Det kan därför 

anses optimalt om barnet har både kvinnliga och manliga förebilder känslomässigt 

tillgängliga (Carlberg, 1994).  
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Forskning av Magill-Evans et al. (2006) tyder på att en bra interaktion mellan pappa och 

barn relaterar till en mer optimal utveckling hos barn.  Det är sedan tidigare känt att 

barn, som växer upp tillsammans med sin mamma och pappa (eller fadersgestalt), löper 

minskad risk att drabbas av utåtagerande beteendeproblem. Ett aktivt och regelbundet 

engagemang i barnet leder till positiva effekter hos barnet (Sarkadi, Kristiansson, 

Oberklaid & Bremberg, 2008). Forskning tyder på att pappors engagemang i barn har 

positiva effekter på den psykologiska, sociala, beteendemässiga och kognitiva 

utvecklingen hos barn (Magill-Evans et al., 2006; Sarkadi et al., 2008). Pojkar till 

pappor, som är involverade och aktivt och regelbundet engagerar sig i dem, löper en 

mindre risk att få beteendeproblem. För flickor innebär pappans engagemang en 

minskad risk att få psykologiska problem. Detta engagemang förbättrar också den 

kognitiva utvecklingen hos barn. För pojkar i familjer med lägre socioekonomisk status, 

som under uppväxten haft en engagerad pappa, minskar risken att hamna i brottslighet 

när de blir äldre. Även risken att få ekonomiska problem, till exempel hemlöshet i 

vuxen ålder minskar för dessa pojkar (Sarkadi et al., 2008). 

Barnhälsovården ur ett historiskt perspektiv 

Den moderna barnhälsovården har funnits sen 30-talet och har sedan dess varit inriktad 

mot att förbättra barns hälsa. Den fysiska hälsan hos barn har stadigt utvecklats och 

spädbarnsdödligheten har minskat. Problem som numera är vanligt hos barn är psykisk 

ohälsa, övervikt och socialt ojämlik hälsa (Hallberg, Lindbladh, Petersson, Råstam & 

Håkansson, 2005). 

Hallberg et al. (2005) menar att barnhälsovården under dessa 80 år har utvecklats och 

delar in denna utveckling i stadier. Under första perioden var barnhälsovårdens uppgift, 

förutom att kontrollera barnets utveckling, att informera och utbilda mammorna. Nästa 

period kännetecknades av tillsyn av barnets hälsa för att identifiera avvikelser och 

funktionshinder. Dessa perioder var till största delen inriktade på att ta hand om barnets 

fysiska hälsa. Under den tredje perioden lades stor vikt vid diskussioner kring 

identifiering av hälsorelaterade och sociala riskgrupper. Här började också barnets 

psykosociala hälsa vara i fokus. Arbetet började bli mer familjefokuserat och inriktade 

sig på att stödja föräldrarna för att de bättre skulle klara svårigheter själva. Nu är 

barnhälsovården inne i en period där den förväntas arbeta med barnets omgivning och 

familjen som en helhet. Arbetet är ännu mer inriktat på att stärka föräldrarnas 

kompetens och självkänsla (Hallberg et al., 2005). Även distriktssköterskorna upplever 

att barnhälsovårdens arbete håller på att förändras, från rena hälsokontroller till att mer 

fokus läggs på hela familjen och det psykosociala (Hallberg, Lindbladh, Råstam, & 

Håkansson, 2001).  

Barnhälsovård i Sverige har ett basprogram som avser att tidigt upptäcka och hjälpa 

barn med utvecklingsavvikelser, sjukdomar och handikapp. På BVC inbjuds föräldrar 

och barn till frivilliga kostnadsfria besök. Vid några besök medverkar läkare, men de 

allra flesta besöken sker hos BVC-sköterskan. Under besöken utförs vaccinationer och 

hälsoundersökningar. Det som undersöks är tillväxt, språk- och talutveckling, samspelet 

mellan barn och föräldrar, psykomotorisk utveckling och beteende. Vid dessa besök ges 

stöd och rådgivning. Barnhälsovården erbjuder ett hembesök då barnet är nyfött. Alla 

föräldrar erbjuds även föräldragruppsträffar då familjerna får information kring olika 

teman, och har möjlighet att träffa och diskutera med andra föräldrar. BVC har nära 
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samarbete med andra vårdinstanser, barnomsorg, skola och socialtjänst. 

Barnhälsovården skall arbeta familjecentrerat och individanpassat där varje familj ses 

som unik med egna resurser som ska tillvaratas på bästa sätt (Socialstyrelsen, 2007). 

Distriktssköterskans stödjande arbete på BVC 

Svenska akademin (2009) förklarar ordet stöd som något som har ” stödjande, bärande, 

förstärkande eller stabiliserande funktion”. I SOU 1997:161 definieras begreppet stöd i 

föräldraskapet som det stöd och kunskap som samhället förmedlar till föräldrar för att 

trygga och stärka dem i föräldrarollen. Detta ska ske från att föräldrarna väntar barn och 

under hela barnets uppväxt. Stödet ska innefatta information och kunskap om 

föräldraskap samt om barnets behov och utveckling. Stödet ska utformas efter 

föräldrarnas egna behov och önskningar.  Enligt Bremberg (2004) kan föräldrastöd 

innebära olika saker, såsom stöd till att värdera en situation, känslomässigt stöd, 

praktisk hjälp samt till att ge information och gemenskap. 

Distriktssköterskan utgår ifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapens 

människobild utgår ifrån ett humanvetenskapligt perspektiv där människan ses som en 

odelbar enhet, och betoning läggs på människans okränkbarhet och värdighet (Wiklund, 

2003). Grundmotivet för vårdande på vårdvetenskaplig grund är att vilja den andra 

människan väl (Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 2003). För att kunna förstå patienters 

och anhörigas perspektiv, måste människors livsvärld bejakas. Att ha ett 

livsvärldsperspektiv innebär antagandet att världen förstås utifrån hur den erfars av 

människor. Inom vårdandet innebär det att förstå hur patienten upplever sin hälsa, 

lidande och välbefinnande. Tonvikten ligger på människors erfarenheter och 

upplevelser. För att förstå patientens levda värld måste denna mötas så 

förutsättningslöst som möjligt, men med vetskapen att det alltid finns någon typ av 

förförståelse (Dahlberg et al., 2003). Att vårda enligt ett vårdvetenskapligt perspektiv 

innebär bl.a. att upprätthålla, igångsätta eller stödja hälsoprocesser, något som 

distriktssköterskan gör i hög grad på BVC (Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 2003). 

Distriktssköterskans roll är att stödja båda föräldrarna i föräldraskapet och ta fram deras 

inneliggande resurser för att barnet ska få en så bra utveckling som möjligt (SOU 

1997:161). Det finns forskning som tyder på att mammor som har fått ett gott 

känslomässigt stöd samt hjälp och bekräftelse från sjuksköterskor hanterar omsorgen av 

barnet på ett mer positivt sätt (Tarrka, Paunonen, & Laippala, 2000). Fägerskiöld (2006) 

beskriver att fäder idag vill engagera sig mer i barnet och dess hälsa, och vill ha en 

kommunikation med sköterskan på BVC. Om pappan har en god och tillitsfull relation 

med distriktssköterskan, kan det antas att han lättare tar emot stöd i fadersrollen och 

hans engagemang i barnets hälsa ökar. Kaila-Behm och Vevhiläinen-Julkunen (2000) 

har i sin forskning sett att distriktssköterskan på BVC möter många typer av män som 

ser fadersrollen på olika sätt, och att alla dessa behöver få individanpassade åtgärder för 

stöttning på bästa vis. I studien upplevde distriktssköterskan att de pappor som var 

stödjande mot sin partner och redo att ta ansvar för barnet, var lätta att stödja. De fäder 

som ansåg att barnet var kvinnans ansvar och inte var förberedda på att bli förälder, var 

en större utmaning för distriktssköterskans stödjande arbete. 
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Forskning visar att föräldrar tycker att barnhälsovårdens hälsokontroller är viktiga för 

att säkerställa att deras barn har en normal och hälsosam utveckling. Men de kan också 

känna rädsla för att stämplas som dåliga föräldrar om de inte kommer på kontroller och 

besök. Föräldrar önskar stöd och råd i föräldraskapet, men vill inte att 

distriktssköterskan ska blanda sig i deras privata liv. Det faktum att arbetet på BVC 

alltmer fokuserar på familjen och det psykosociala kan därför skapa påfrestningar 

mellan distriktssköterskan och föräldrarna (Hallberg et al., 2001).  

Distriktssköterskan arbetar också med att stödja föräldrar i grupp och leder 

föräldragrupper på BVC. I de grupperna medverkar i regel fler mammor än pappor. 

Fäder tenderar att tappa motivationen och känna sig utanför då mycket fokus läggs på 

mamman. Föräldrar uttrycker en önskan om att mer fokus ska läggas på pappans behov 

och delaktighet i föräldraskapet. Efterfrågan är stor efter föräldragrupper med enbart 

pappor (Petersson et al., 2004; Premberg & Lundgren 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

Den nya rollen som förälder är en stor omvälvning i livet. Under en lång tid har 

mamman varit den som varit hemma och vårdat barnen, men forskning visar nu vikten 

av att även pappan är delaktig och engagerad under barnets uppväxt. Staten uppmuntrar 

till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och pappor visar på ett större intresse 

för barnet och dess utveckling. Föräldrar uttrycker att de vill att mer fokus ska läggas på 

pappans behov och delaktighet. En av distriktssköterskans uppgifter på BVC är att ta 

tillvara hela familjens resurser och stötta familjen för att uppnå hälsa och välbefinnande. 

Mycket forskning kring distriktssköterskans stödjande roll på BVC har fokuserat på 

kvinnors upplevelse, men inte lika mycket har handlat om männens upplevelse. I och 

med förändringen av pappans roll, är det av intresse att undersöka hur pappor upplever 

mötet med BVC-sköterskan. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva pappors upplevelser av mötet med BVC-sköterskan. 

METOD 

Ansats 

I studien används kvalitativ metod i form av livsvärldsintervjuer eftersom det är 

lämpligt att använda för att beskriva människor i deras livsvärld (Dahlberg, 1997). 

Mänskliga upplevelser går inte att mäta eller kvantifiera. Forskning utifrån människors 

livsvärld kräver därför en metod som kan möta alla de kvaliteter människor har. 

Kvalitativ forskning kräver en öppenhet och känslighet för det som ska undersökas. 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 
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Urval 

Undersökningsgruppen var västsvenska pappor som någon gång besökt BVC med sitt 

eller sina barn. Urvalskriterierna var fäder med något barn i åldern 0-5 år, som förstod 

och talade svenska och hade besökt BVC någon gång de senaste två åren. 

Kontakt togs med distriktssköterskor på tio olika BVC-mottagningar i Västra 

Götalandsregionen. De informerades om studien och tillfrågades sedan om de kunde 

hjälpa till att få kontakt med intervjupersoner.  De sju BVC som tackade ja till detta 

ombads att fråga alla pappor som besökte dem om de ville delta, och då också dela ut 

informationsbrev (bilaga 1) angående studien.  Distriktssköterskorna skrev ner namn 

och telefonnummer till de pappor som visat intresse för studien. Därefter kontaktades 

papporna av oss. När sex pappor visat intresse för att delta i studien, intervjuades dessa. 

Deltagarnas ålder var mellan 34 och 51 år. De hade barn i åldrarna från sex veckor till 

14 år. En av papporna var förstagångsförälder, tre pappor hade två barn och två pappor 

hade tre barn.  Alla var sammanboende med mamman till deras barn. Alla pappor hade 

någon gång varit föräldralediga, tiden för detta skiftade mellan papporna från några 

veckor till sammanlagt flera år. Papporna hade besökt BVC mellan fyra och trettio 

gånger. Alla pappor hade gjort sitt senaste BVC-besök någon gång under de sista tolv 

månaderna. 

Datainsamling 

I studien har vi, för att samla in data, valt att göra livsvärldsintervjuer med några utvalda 

pappor. Enligt Dahlberg et al. (2008) används livsvärldsintervju då människors 

upplevelser utifrån deras livsvärld kring ett specifikt ämne ska beskrivas, vilket 

stämmer överens med syftet för studien. Intervjun innebär ett samspel mellan två 

personer där kunskap byggs upp kring ett ämne som intresserar dem bägge. Genom 

intervjun kan intervjupersonerna med egna ord förmedla sina upplevelser på ett 

kraftfullt och känsligt sätt. Intervjuaren använder sig själv som instrument och behöver 

bygga en trygg atmosfär. Detta för att den intervjuade ska kunna tala öppet om sina 

känslor och erfarenheter. I livsvärldsintervjuer förespråkas öppna intervjuer. Det 

innebär att intervjun inleds med en övergripande, inledande fråga som sedan fördjupas 

genom olika uppföljningsfrågor beroende på de svar som ges. Detta kräver att 

intervjuaren är intresserad, lyhörd och är öppen och följsam mot informanten (Dahlberg, 

et al., 2008). 

Intervjuerna varade mellan 16-53 minuter. Intervjupersonerna fick själva välja tid och 

plats för intervjun. Intervjuerna ägde rum hemma hos pappan, på pappans BVC eller på 

pappans arbetsplats (efter arbetstid). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt 

att den intervjuade känner sig trygg i intervjusituationen så denne kan berätta fritt om 

sina känslor och upplevelser. 

I början av intervjuerna ställdes några mer allmänna frågor om bland annat ålder och 

familjesituation. Sedan ställdes den öppna frågan ”Kan du berätta hur du upplever mötet 

med din BVC-sköterska?”. Denna fråga följdes sedan upp med olika följdfrågor, 

beroende på vad intervjupersonen berättade. Följdfrågorna var exempelvis ”Kan du 
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utveckla det lite mer?” ”Kan du ge något mer exempel?” ”Hur kändes det då?” och 

”Hur upplevde du det?” Dahlberg et al. (2008) menar att intervjuer som har som mål att 

få en dialog om ett speciellt ämne måste vara öppna. Intervjuarens uppgift är att skapa 

en givande dialog som tar upp ämnet så djupt och grundligt som möjligt. Med detta i 

åtanke bör frågor och kommentarer utgå ifrån intervjuarens spontanitet och engagemang 

under intervjun.   

 

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades sedan ordagrant till löpande 

text. Fördelarna är att intervjuaren får frihet att koncentrera sig på ämnet och intervjuns 

dynamik (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid transkribering till text avidentifierades namn 

och annan känslig information enligt Vetenskapsrådets regler om konfidentialitet 

(2011a). 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys som, enligt Graneheim och 

Lundman (2004), syftar till att ta reda på likheter och skillnader i texterna. Dessa 

beskrivs sedan i subkategorier och kategorier. Det finns olika ansatser som kan 

användas vid kvalitativ innehållsanalys (Hseih & Shannon, 2005). Den deduktiva 

ansatsen innebär att forskaren till exempel har en teori och att analysen sker utifrån den. 

Vi valde en induktiv ansats i denna studie. Det innebär, enligt Hseih och Shannon 

(2005), att analysen sker förutsättningslöst och att kategorierna uppenbarar sig i texten. 

Denna ansats används ofta i studier som har till syfte att beskriva ett fenomen. 

Varje intervju lästes igenom flera gånger i sin helhet, sen reflekterades det över det 

huvudsakliga innehållet i texten. Därefter plockades meningsbärande enheter ur texten. 

Meningsbärande enheter beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som ord, 

meningar eller stycken som hör ihop i sammanhang och mening. Texten kondenserades 

sedan. Att kondensera en text innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att den 

görs kortare och mer lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet bevaras. 

Därefter delades texten in i subkategorier och slutligen i kategorier, utifrån det liknande 

innehållet, enligt nedanstående exempel:  

Meningsbärande enhet  

 

Kondensering 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

Alltså, alltid… har alltid 

känts tryggt. Man vet att 

man kan vända sig till henne 

angående vad som helst i 

stort sett. Det är…det ger, 

det ger en trygghetskänsla 

helt enkelt. Och har, och 

veta att man kan, om det är 

nånting vi undrar över så 

kan man alltid vända sig till 

henne. Ehm…väldigt skönt. 

Väldigt skönt. 

Det har alltid känts 

tryggt. Man vet att 

man kan vända sig 

till BVC-sköterskan 

angående vad som 

helst. Det ger en 

trygghetskänsla. Är 

det något vi undrar 

över så kan man 

alltid vända sig till 

henne. Det är väldigt 

skönt. 

En trygg 

upplevelse av att 

möta BVC-

sköterskan 

En känsla 

av både 

trygghet 

och 

otrygghet 
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Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2011a) finns det fyra grundläggande krav för att skydda 

individen inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. Alla dessa krav har följts i 

studien.  

Forskare bör vara medveten om att intervjun kan frambringa gråt, ilska, sorgsenhet och 

rädsla hos deltagaren. Då är det viktigt som forskare att stanna och vänta in personen. 

Ibland kan intervjun behöva avbrytas så att den medverkande får tid att samla sig 

(Dahlberg et al., 2008). Kvale och Brinkmann (2009) skriver om den etiska principen 

om fördelaktighet. Det innebär att forskningen måste se till risken att deltagaren lider 

skada ska vara så liten som möjligt, och att risken för skada ska övervägas mot de 

fördelar som forskningen kan ge.   

Enligt SFS (2003) skall etikprövning av forskning ske om känsla personuppgifter eller 

uppgifter om lagöverträdelser ska behandlas. Prövning ska bland annat göras om 

forskningen påverkar deltagare fysiskt eller psykiskt, eller riskerar att skada deltagaren. 

Syftet med lagen är att bibehålla en respekt för människovärdet vid forskning och att 

skydda den enskilda människan. Vi bedömde att en etikprövning av en etiskt kommitté 

ej behövdes, eftersom magisteruppsatser inte behöver etikprövas i enlighet med 

bestämmelser på Högskolan i Borås. 

Risken för att intervjupersonerna skulle ta skada bedömdes som liten, och att den 

vetenskapliga vinningen av forskningen var större. Ett informationsbrev skrevs (se 

bilaga 1), utifrån en mall av Vetenskapsrådet (2011b), till intervjupersonerna om 

bakgrund och syftet med studien. I brevet fick de information om hur studien skulle 

genomföras och att all information hanterades med sekretess. Innan intervjun fick de 

medverkande skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 2).  Information gavs om 

att deltagandet i studien var helt frivilligt och de hade rätt att när som helst, utan särskild 

anledning, avbryta. Allt eventuellt insamlat material skulle då genast förstöras, om de 

önskade det.  De informerades att om de valde att avbryta studie skulle detta inte 

påverka deras omhändertagande på BVC. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av fyra kategorier med tillhörande subkategorier enligt 

nedan: 

 

Kategorier Subkategorier 

BVC-sköterskans hälsoarbete 

 

- Att få information 

- Att följa basprogrammet 

- BVC-sköterskan har skyldigheter 

 

En känsla av både trygghet och 

otrygghet 

- Att vara i en trygg miljö hos BVC-

sköterskan 

- En trygg upplevelse att möta BVC-

sköterskan 

- Att uppleva stress  
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Önskan om att möta en professionell 

BVC-sköterska 

 

- Att möta en engagerad BVC-sköterska  

- Att möta en kunnig BVC-sköterska  

- Att få råd och stöd  

Att gå till BVC som pappa 

 

- Mamman och pappan får olika relationer 

till BVC-sköterskan 

- Att vara delaktig som pappa 

 

BVC-sköterskans hälsoarbete 

Under denna kategori berättar papporna om BVC-sköterskans funktion och arbete på 

BVC. De pratar om sina upplevelser av BVC-sköterskans arbete med att ge information 

och hennes praktiska arbete med barnet i form av till exempel vägning och mätning. De 

pratar också om sina upplevelser av hennes skyldigheter att med att till exempel följa 

upp oklarheter kring barnet. Detta presenteras i subkategorierna ”Att få information”, 

”Att följa basprogrammet” och ”BVC-sköterskan har skyldigheter”. 

 

Att få information  

Papporna upplevde att de fick mycket information av BVC-sköterskan. Informationen 

gavs muntligt och skriftligt. Den skriftliga informationen gavs i form av broschyrer, 

böcker och hänvisningar till internetsidor. Det delades också ut en bok med barnets 

namn på. Boken innehöll information, men hade även många tomma rader som skulle 

fyllas i efterhand. Informationen de fick handlade om barnmat, amning, barnets 

utveckling och vaccination.  

”På det sättet som det jobbas här, tycker jag är bra, det kan snarare bara bli bättre om 

man går ut med ännu mer information tror jag… om… framför allt kost är ju jättebra! 

Att man får riktlinjer.” 

Ett exempel på när BVC-sköterskan gav information, var när hon visade och förklarade 

tillväxtkurvan på datorskärmen eller i barnets tilldelade bok. Informationen kunde även 

handla om vad som skulle ske vid nästa BVC-besök. Det upplevdes som besvärligt att 

få olika information från olika BVC-sköterskor, och det ifrågasattes varför inte alla 

BVC-sköterskor gav samma rekommendationer.  

”Det måste ju finnas samma info överallt, tycker man, liksom även om hon har gått i 

skolan 30 år innan så kan man tycka att man borde ge samma rekommendationer.” 

Informationen om barnets utveckling var till god nytta. Det innebar en möjlighet att 

själv kunna stimulera sitt barn till rätt sak i rätt ålder.  

”Det liksom det hade man ju…nytta av tror jag. För att då kanske man själv kunde 

stimulera sitt barn till rätt saker i rätt ålder.” 

Att få information om att ens barn hade gått upp lite för mycket i vikt och att familjen 

borde tänka mer på kosten, kunde leda till att pappan själv sökte efter mer information 

på internet. 
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”det blev en liten klocka… att eh… där jag satt å läste på Livsmedelsverket det var ju 

kunskap man fick om man säger, som jag kanske förmodligen aldrig hade brytt mig om 

annars. Det hade jag nog inte gjort. (harklar sig). Men just det att dom…påtalar det 

och sa lite, då blev det att man blev sugen att ta reda på lite mer.” 

 

Att följa basprogrammet 

Många besök innefattade vägning och mätning av barnet. Vaccinationer, blodprover och 

läkarundersökningar genomfördes ibland. Annat som undersöktes var barnets gång, 

finmotorik, ordförråd och syn. BVC-sköterskan hade specifika frågor hon skulle ställa 

vid olika besök, och som hon sedan bockade av i datorn eller i barnets bok. Det kunde 

kännas som en liten press att barnet skulle klara vissa saker, men det var samtidigt 

väldigt roligt när barnet lyckades. Ibland övade pappan innan tillsammans med sitt barn, 

på sådant som skulle undersökas på nästa besök, till exempel att stapla klossar.   

”Man tränar ju hemma med det, kanske till och med att stapla för då visste man att man 

skulle göra det på måndag då. Då träna man på det på helgen litegrann (skratt).” 

Papporna upplevde att det var roligt att kunna följa barnets utveckling och att de var 

nöjda med BVC-sköterskans arbete. De upplevde att BVC-sköterskan hade ett program 

över vad som skulle göras vid varje besök: 

”Sen klart det var ju olika steg man, i olika åldrar man… som barnet ska kunna och 

göra å sådär å. Jag förstod ju att hon hade sitt schema att gå efter. Ehm. Varje besök, 

vad man skulle göra egentligen.” 

 

BVC-sköterskan har skyldigheter 

Det upplevdes som att BVC-sköterskan hade vissa skyldigheter som följde med hennes 

arbete, exempelvis tystnadsplikt och anmälningsplikt. Anmälningsplikt kunde innebära 

att BVC-sköterskan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten, om hon ser att något 

barn far illa. Det upplevdes ibland som att det första hembesöket som något BVC-

sköterskan var skyldig att göra. Att hembesöket var en rutinkontroll för att se att barnet 

utvecklades i en god och säker fysisk och psykisk hemmiljö.  

 

”Frågade lite om skötbordet och såna saker. Att man inte ska lämna barn på skötbord 

och sånt här. Lite rådgivning…” 

 

” Hon tittar på hemmet kommer jag ihåg å se… och såg om vi hade några vassa 

bordskanter å så (skratt).” 

BVC-sköterskans beslut upplevdes ibland förhastade. Det handlade till exempel om när 

ett barn inte hade börjat tala, och BVC-sköterskan skickat barnet till närliggande 

sjukhus för hörselkontroll. Barnet hade sen börjat prata utan några problem och pappan 

hade själv redan tidigare förstått att barnets hörsel var bra, då han hade märkt att barnet 

reagerade på olika ljud. 

”Så han hörde ju inte (litet skratt) så dåligt, det kunde jag ju nästan förstå men…då 

ville man ju gärna skynda på litegrann. ”Nu får vi nog åka å göra någonting här”.” 
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”Men dom vill väl också gärna gå vidare så att säga…med fallet då, så att inte… dom 

har väl sina skyldigheter kan jag tänka mig…kanske att följa då…” 

 

En känsla av både trygghet och otrygghet 

Under denna kategori talar papporna om upplevelsen av trygghet med att träffa BVC-

sköterskan. Det gäller både hur de ser på besöken på BVC och på hembesöken. Att 

papporna oftast tycker att mötet känns tryggt tror de beror på att det är avslappnat och 

lugnt. De talar också om att miljön på BVC kan påverka hur tryggt mötet känns. Ibland 

kunde de dock märka en stress hos BVC-sköterskan och då uppleva en otrygghet i 

mötet. Denna kategori presenteras i subkategorierna ” Att vara i en trygg miljö hos 

BVC-sköterskan”, ”En trygg upplevelse att möta BVC-sköterskan” och ”Att uppleva 

stress”. 

 

Att vara i en trygg miljö hos BVC-sköterskan 

Papporna upplevde att de fick träffa BVC-sköterskan i en lugn och trygg miljö, oavsett 

om det skedde hemma eller på BVC-mottagningen. Vid hembesöken upplevde 

papporna att det kändes tryggt och avslappnat att träffa BVC-sköterskan första gången i 

det egna hemmet. Bland annat för att de inte hade lärt sig barnets sovtider och rutiner, 

och då hade svårt att planera in tid för att ta sig till BVC. En pappa beskrev det som 

nödvändigt med hembesök, då mamman hade haft en besvärlig förlossning. 

Miljön på BVC beskrevs med ord som gemytlig, lugn, positiv, avslappnad och 

avstressad. Hur ett ställe upplevs beskrevs bero mycket på hur personalen är och arbetar 

ihop. Är det en dålig eller en trevlig stämning sätter det sig i väggarna. BVC:s goda 

tillgänglighet beskrevs som något som underlättar vardagen och skapar en trygg miljö. 

Det handlade till exempel om att BVC-sköterskan är lätt att nå för att svara på frågor 

och flexibel med att byta tider. 

Det var viktigt för papporna att träffa BVC-sköterskan i ett rum som var lugnt och 

ostört, och uppleva en avslappnad och stressfri stämning. Miljön i BVC-sköterskans 

rum kändes viktig för att barnet skulle känna sig tryggt. Att det fanns många och bra 

leksaker som sysselsatte barnet kändes också viktigt, då besöket annars kunde bli 

jobbigt för barnet. 

”så fanns det en liten sak som hängde i taket då en…eh som i en fjäder som man kunde 

dra upp och ner som pingla lite med det. Det var ju jättekul då, eftersom vi hade en sån 

hemma med, så kände hon igen sig (skratt), å så det var toppen egentligen. Det var såna 

små halmstrån som hon kunde ta i antagligen och känna sig lite tryggare.”  

Det upplevdes som en fördel med en familjecentral där MVC och BVC fanns på samma 

plats.  Att allt fanns på samma ställe gjorde att platsen och miljön kändes välbekant. Det 

var också uppskattat att det fanns kaffe att köpa och en möjlighet att värma mat. 

”Mycket muggar, bestick, och en kunde värma mat och käka å att man inte behövde ha 

med sig några grejer så.. det visste jag faktiskt inte om. Det tyckte jag var riktigt bra.” 
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En trygg upplevelse att möta BVC-sköterskan 

Papporna upplevde att det kändes tryggt att gå till BVC-sköterskan. Mycket av den 

tryggheten berodde på att de gick till samma BVC-sköterska varje gång, vilket de 

upplevde som väldigt viktigt. Kontinuitet gjorde att BVC-sköterskan lärde känna 

familjen och deras bakgrund så att de fick en god relation, vilket ledde till att mötet blev 

mer avslappnat. Det gjorde att pappan kände sig trygg, både med situationen och med 

sig själv. Att han då visste vem han skulle möta och inte behöva förklara det som hänt 

tidigare vid varje besök. Papporna upplevde även att BVC-sköterskans arbete blev 

lättare om hon kände familjen. Fick de träffa en ny BVC-sköterska upplevdes mötet mer 

formellt. 

”Det är just, kontinuiteten är viktigt, och det är väl det som gör en…trygghetskänsla. 

Just det där att man vet att. Den här personen i fråga känner oss sen innan. Vet vad 

som har hänt tidigare.” 

Det kunde också innebära en trygghet att känna att det gick att vända sig till vilken 

BVC-sköterska som helst för att få svar på sina frågor. Viktiga delar i relationen till 

BVC-sköterskan var ett gott samspel, förståelse och förtroende. Att veta att BVC-

sköterskan skulle ge ett gott bemötande utan någon stress gjorde också att papporna 

kände trygghet. Trygghet kunde också upplevas när BVC-sköterskan var varsam när 

hon tog i ett barn och att hon var lugn och inte ”flängde runt”. 

”Nä men det är nog den där känslan att man kommer in och att man har ett bra 

samspel egentligen. Att man kan lita på varandra och tro på varandras ord egentligen 

som är viktigt”.  

Att uppleva stress  

Ibland kunde papporna uppleva stress i mötet med BVC-sköterskan, vilket gav en 

känsla av otrygghet. Det upplevdes ibland som att det var mer stress och sämre 

bemötande på stora verksamheter i en större stad, jämfört med en liten BVC-mottagning 

på landet. Och att det kunde bero på att i en större stad är de stressade att hinna med fler 

barn per dag. Ibland upplevdes BVC-sköterskan för stressad för att hinna svara på 

pappans frågor. Detta kunde leda till frustration och att pappan tappade förtroendet för 

BVC-sköterskan. Om det var en stressig miljö beskrevs det som något pappan direkt 

kände när han kom till BVC. 

”Det satt nån känsla i väggarna på det stället, som jag inte var bekväm med. Jag kan 

inte peka exakt på var det var så men…Jag kände mig aldrig bekväm där. Och det var 

nog ganska mycket på grund av…det satt nån slags…stress i själva huset på nåt vis i 

väggarna.” 

Ibland var det långa väntetider och denna tid i väntrummet kunde upplevas som 

frustrerande. Irritationen kunde bero på att pappan behövt väcka sitt barn då det sovit, 

bara för att komma till BVC i tid. Förståelse för att det ibland var stressigt för BVC-

sköterskan, och att hon ibland hade svårt att hålla tiden, fanns dock bland papporna. 

 

”det är väl några gånger, har man fått sitta och vänta kanske. Man förstår ju det, det är 

alltid svårt att hålla tider. Men… det är inte så jättekul när man själv kommer dit med 

sitt barn å man har (skratt) tagit upp den kanske för den sover eller nånting, å så 
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kommer man dit och sätta sig å vänta i ett väntrum då. Det kan va känsligt egentligen. 

Men man förstår ju…situationen.” 

 

Önskan om att möta en professionell BVC-sköterska 

Här beskriver papporna hur det är att möta den professionella BVC-sköterskan, som är 

engagerad och kunnig. De beskriver även hur det är när BVC-sköterskan inte engagerar 

sig lika mycket eller att papporna inte känner att BVC-sköterskan har tillräckligt med 

kunskap. Kategorin presenteras i subkategorierna ”En engagerad BVC-sköterska”, ”Att 

möta en kunnig BVC-sköterska” och ”Att få råd och stöd”. 

 

Att möta en engagerad BVC-sköterska 

De flesta pappor var överens om att för att det skulle bli ett roligt och positivt BVC-

besök krävdes det att BVC-sköterskan engagerade sig för föräldrar och barn, och gjorde 

mer än bara sina ordinarie arbetsuppgifter. Papporna upplevde att de flesta BVC-

sköterskor gjorde det. Ibland upplevdes det att BVC-sköterskans sociala kompetens 

bidrog till att mötet blev bättre och gjorde att pappan därför kände sig mer välkommen. 

Det innebar till exempel att kunna småprata om annat under besöket. Det kunde också 

handla om att BVC-sköterskan kunde lugna barnet och få det att känna sig välkommet, 

genom att hälsa på det och leka med det en stund.  

Även BVC-sköterskans positiva inställning och glada humör bidrog till känslan av att 

hon gjorde mer än bara sina vanliga arbetsuppgifter. Papporna tyckte också att det 

kändes bra när BVC-sköterskan var intresserad och verkligen lyssnade på dem. De 

tyckte även att det kändes som att hon var engagerad, när det verkade som att hon tyckte 

att hennes arbete var roligt. Det gjorde att de upplevde som att hon verkligen brydde sig. 

Men alla besök på BVC upplevdes inte som lika engagerade. 

”…den andra utför ju givetvis också sina uppgifter också jättebra. Fast inte riktigt det 

där extra då blir det ju inte… ” 

Det kunde också kännas mer avslappnat och som att pappan kände sig mer sedd när 

BVC-sköterskan kände familjen. Det berodde på upplevelsen av att BVC-sköterskan då 

kunde göra det lilla extra under mötet och engagera sig mer, genom att till exempel 

återkoppla från ett tidigare besök.  

Att möta en kunnig BVC-sköterska 

Papporna var överlag nöjda med den kunskap och kompetens BVC-sköterskorna hade. 

De flesta menade att de fick svar på de frågor de hade och att de trivdes med den 

hjälpen BVC-sköterskorna gav.  Det kändes viktigt att verkligen få svar på sina frågor. 

Att inte få bra svar på frågor beskrevs som att aldrig riktigt känna sig nöjd efter ett 

BVC-besök och en känsla av att det var helt meningslöst att gå dit. Det upplevdes 

ibland som att det var BVC-sköterskans erfarenhet av att hon hade arbetat ett tag som 

gjorde att hon hade mycket kunskap. Det beskrevs som skönt att veta att det alltid gick 

att vända sig till sin BVC-sköterska, som i en del fall hade jobbat i många år, med det 

mesta och alltid få svar på sina frågor. 
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”Man kan vända sig till henne med det mesta angående barnen liksom, och fråga om 

allt möjligt. Hon är väldigt bred och hon har väldigt stor erfarenhet och vart 

distriktssköterska i många år.” 

Ibland upplevdes istället den yngre BVC-sköterskan som mer kunnig, och detta 

förklarades med att hon troligen hade mer uppdaterad kunskap från sin nyare utbildning. 

Frågorna som den yngre BVC-sköterskan själv ställde kändes mycket relevanta och hon 

upplevdes som kompetent och som att visste vad det handlade om.  

”Nej men hon ställde ju ganska mycket relevanta frågor, precis som… Det kändes som 

att hon…  Nu hade inte hon något barn innan, men det kändes väldigt mycket som att 

hon visste vad det handlade om ändå.” 

 

Att få råd och stöd 

Papporna upplevde att de fick gott stöd och goda råd från BVC-sköterskan. Att få råd 

och stöd innebar att alltid ha möjlighet att ställa frågor och få konkreta svar. Frågorna 

handlade om barnets utveckling, sömn- och matvanor. BVC-sköterskan kunde ibland 

stilla deras oro och förklara hur de kunde åtgärda problem. Problem som barnet hade 

var exempelvis magproblem, kladdiga ögon eller plitor. Ibland fick papporna råd och 

idéer från BVC-sköterskan som de aldrig skulle kommit på själva. Det kunde till 

exempel vara att få hjälp att få utskrivet laxermedel som hjälpte mot barnets 

förstoppning. 

” Och just den gången så kom han gående med ett leende på läpparna, när han hade 

bajsat där, efter det. Det kom jag ihåg, det var alltså ”wow, det funka, vilken grej”. Så 

när det är riktigt illa som det kan bli ibland så finns det ett hjälpmedel för det också. 

Jag kommer just ihåg lättnaden och jag kommer ihåg hans ansiktsuttryck. Ja….det var 

väldigt skönt. Men det var också väldigt proffsigt skött liksom.”   

”Näe jag kommer ihåg att vi var lite sådär….eh… lite uppjagade inför problemet sådär. 

Men det…vi gick därifrån med ett leende på läpparna vi också.” 

Att få råd och stöd kunde även innebära att få frågor från BVC-sköterskan. Det kunde 

vara uppföljande frågor om hur det hade gått med ett visst problem hos barnet, eller hur 

föräldrarna själva mådde. BVC-sköterskans råd följdes inte alltid av papporna. Ibland 

lyssnade de på råden, men prövade sig sedan istället fram till vad som kändes bäst för 

det enskilda barnet.  

”Man lyssnar på råden, men man kan ju inte bara gå efter dem, man får upp lite av 

(paus) ja pussla ihop tankarna som man har kring olika saker.” 

 

Att gå till BVC som pappa  

Här beskriver papporna hur de ser på att besöka BVC som pappa. De beskriver hur de 

blir bemötta som pappor och vilken roll de får under besöken. Papporna berättar hur de 

upplever att bemötandet från BVC-sköterskan och deras olika roller under besöket 

skiljer sig mellan dem och mammorna. Kategorin presenteras i följande subkategorier: 

”Mamman och pappan får olika relationer till BVC-sköterskan” och ”Att vara delaktig 

som pappa”. 
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Mamman och pappan får olika relationer till BVC-sköterskan 

Papporna var överens om att de blev bra och trevligt bemötta på BVC. Men de flesta 

pappor upplevde ändå att hade en annan relation med BVC-sköterskan än vad mamman 

hade. Papporna såg inte på den skillnaden som något negativt utan mer som en skillnad 

som var naturlig och bara fanns där. 

”…det gör inte så mycket för mig faktiskt, att jag kanske hamnar lite i skymundan. Det, 

jag känner ändå att jag blir bemött trevligt sätt… ” 

Det upplevdes ibland som att BVC-sköterskan inte pratade lika mycket med pappan 

som med mamman, men att det inte heller var lika viktigt. Det antogs bero på att 

mamman naturligt blev i fokus på ett annat sätt än pappan. Det för att hon själv tog den 

platsen, eftersom hon hade ett annat band till barnet i och med graviditet, förlossning 

och amning. Även aspekten att män och kvinnor är olika togs upp. Mötet beskrevs 

kunna bli annorlunda med en manlig BVC-sköterska, då män och kvinnor upplevdes 

kommunicera på olika sätt.  

 

”Hade det varit en manlig BVC-sköterska så tror jag att våran dialog hade varit 

annorlunda. Än vad är med mig och den här kvinnliga BVC-sköterskan. För att han kan 

ju identifiera sig... asså...han kan ju identifiera sig själv med mig då.. På ett helt annat 

sätt. Så tror jag.” 

 

Ibland upplevdes inga skillnader i BVC-sköterskans bemötande av mamman och 

pappan.  

”Och nån skillnad på…distriktssköterskans bemötande av mamma eller pappa har jag 

aldrig upplevt nån skillnad på. Och det är ju positivt. 

Pappans relation med BVC-sköterskan kunde ändra sig efter att familjen fått sitt andra 

barn, genom att mamman då ännu tydligare blev den som hade största kontakten med 

BVC-sköterskan. Det blev ofta pappans uppgift att ta hand om det äldre barnet, medan 

mamman tog hand om det yngre. Det upplevdes också en skillnad i hur äldre och yngre 

BVC-sköterskor såg på pappors ökande deltagande på BVC. Ibland upplevdes de äldre 

BVC-sköterskorna vara mer ”mammainriktade” än de yngre. 

 

Att vara delaktig som pappa 

Papporna beskrev det som viktigt, roligt och intressant att gå till BVC och se hur barnet 

utvecklas. Det upplevdes som skönt att gå till BVC i början eftersom de gick igenom 

allt tillsammans. Pappor tyckte att det var mycket de som pappor kunde göra med 

barnen på BVC, även utan mamman. Det kunde till exempel handla om att lära barnet 

stapla klossar likaväl som att barnets mamma kunde göra det.  

”Så att…man får ju göra andra grejer som…som man kan känna sig…ehm…stolt är ju 

fel ord, men att man ändå kan…eh…ja… jag kan ju lära X (äldsta barnets namn) stapla 

prylar lika gärna som X (sambons namn) kan egentligen. Så man får ju, sånt kan vi 

göra lika då. Så då är det kul att man kan göra det när man kommer dit.” 
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Att gå till BVC gjorde ibland att pappan kände sig mer delaktig som förälder. Att 

tillbringa så mycket tid som möjligt med sina barn var ett skäl till att vilja gå till BVC så 

ofta som möjligt. En annan anledning att gå till BVC är för att det är något man gör för 

sina barn och inte för sin egen skull.  

BVC-sköterskan kunde få pappan att känna sig delaktig i besöket genom att ställa frågor 

även speciellt till honom. Frågor kunde handla om hur han upplevde det som pappa, om 

de fick sova något och hur det gick med rutiner. 

”Men det fanns ju även frågor till mig, liksom hur jag upplevde det som pappa och hur 

jag upplevde förlossningen som pappa och hur jag upplevde det att vara pappa för 

första gången och kanske inte får den tiden eller uppmärksamheten från sin fru som 

man kanske.. Utan det kommer en till liten varelse som slåss om.. Så att de kändes ändå 

som att eh.. jag var väldigt delaktig i det hela helt enkelt.” 

Det upplevdes ibland som att pappan inte kände sig lika delaktig i BVC-besöken efter 

att det andra barnet fötts. Det kunde kännas som att han inte brydde sig lika mycket om 

BVC-besöken och inte heller hade lika mycket frågor. Det var något som ibland 

upplevdes avspegla sig som en sämre kontakt med BVC-sköterskan. 

”Det beror nog mer på mig egentligen.. Som pappa i det läget att eh… Man är inte.. Ja, 

man blir inte lika involverad just i BVC-delen. För jag känner inte att jag behöver det 

så mycket.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Urval 

Intresset för studien var inte särskilt stort. Flera BVC tackade nej till att delta och 

många av de pappor som tillfrågades av BVC-sköterskorna tackade också nej. Det var 

dessutom viktigt att snabbt få fram informanter, för att studien skulle bli klar inom utsatt 

tid. Detta ledde till att de sex första papporna som var intresserade av att delta i studien 

valdes ut och intervjuades. Det kunde således inte göras ett urval bland en större mängd 

intresserade pappor. Trots bristen av urval lyckades vi ändå få en stor spridning på 

männens ålder. Även åldern på männens barn, och hur många barn de hade varierade 

mycket. Urvalskriterierna var pappor med barn i åldern 0-5 år, som förstod och talade 

svenska och hade besökt BVC någon gång de senaste två åren. Dessa avgränsningar 

gjordes för att papporna skulle ha möjlighet att komma ihåg och berätta om deras möte 

med BVC-sköterskan så detaljrikt som möjligt. För att få ett informationsrikt 

datamaterial, bör forskaren enligt Polit och Beck (2011) intervjua de personer som bäst 

kan beskriva fenomenet.  

Det kan diskuteras om papporna verkligen var tvungna att prata och förstå bra svenska, 

då vi i Sverige även har mycket invandrare som har svenska som andraspråk. Denna 

grupp uteslöts nu helt. En tolk skulle kunna användas, men då studien inte har en 

finansiering att betala detta var det inte en möjlighet för oss. Dessutom skulle en 

tolksituation kunna minska tillförlitligheten, då vi inte kan veta säkert att tolken 

översätter ordagrant utan att lägga in egen tolkning i översättningen.  
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Alla pappor i studien bodde och hade en relation med barnets/barnens mamma. Vi vet 

dock att familjer kan se väldigt olika ut. Exempelvis relationer där föräldrar har barn 

från tidigare förhållanden, eller ensamstående föräldrar. Det kan även vara 

homosexuella relationer där barn växer upp med två vuxna av samma kön. Att vi inte 

fick med någon pappa från dessa grupper, kan ha gjort att vi gått miste om värdefulla 

upplevelser. Valet att bara intervjua pappor gjorde att grupper såsom mammor, lesbiska 

par, eller ensamstående mammor inte kom till tals. Dock var vi tvungna att göra en 

avgränsning efter hur vårt syfte ser ut. Dessa grupper skulle behöva belysas i en egen 

studie. 

Alla pappor bodde i Västsverige och hade besökt olika BVC i området. Det är svårt att 

veta om resultatet hade varit annorlunda om vi hade intervjuat pappor från andra delar 

av Sverige. Möjligt är att i andra delar av landet så är pappans roll annorlunda och 

upplever BVC-sköterskan på ett annat sätt. Dock bör has i åtanke att allas upplevelser är 

unika, och hade vi intervjuat sex andra pappor i Västsverige så hade vi möjligen fått ett 

något annorlunda resultat.  

Det var svårt att intervjua vissa pappor då de inte var särskilt pratsamma och hade svårt 

att sätta ord på sina upplevelser, trots att vi ställde mycket fördjupande frågor. Detta kan 

ses som en nackdel för studien, då kvalitativa forskare enligt Dahlberg et al. (2008) ska 

välja de informanter som bäst kan ge varierad och meningsfull data. Men å andra sidan 

är det viktigt att alla får komma till tals, och det är svårt att veta innan intervjun hur 

intervjusituationen kommer att bli. Dessutom upplevdes dessa intervjuer ändå 

användbara, även om de inte hade ett lika utsmyckat språk som andra.  

Tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att nackdelen med kvalitativ metod är att den 

hävdats sakna objektivitet och att intervjuarens förförståelse kan färga resultatet, vilket 

kan påverka studiens tillförlitlighet. Vi tyckte ändå att kvalitativa livsvärldsintervjuer, 

trots dess nackdelar, var den metod som bäst kunde svara på vårt syfte. Dahlberg et al. 

(2008) skriver att det är viktigt att reflektera över att som forskare har jag alltid en 

förförståelse. Forskaren ska försöka att klargöra och tygla sin förförståelse när data 

samlas in och analyseras för att inte påverka resultatet. Innan intervjuerna genomfördes, 

reflekterade vi över våra förutfattade meningar för att sedan försöka lägga dessa åt 

sidan, vilket inte alltid var helt lätt. Dahlberg et al. (2008) förklarar att det är lätt att 

hamna i fällan att endast se det som önskas att se, utan att egentligen reflektera över det. 

Under intervjuerna upplevde vi flera gånger att vi fick hejda oss själva för att inte ställa 

ledande frågor eller göra för snabba tolkningar av pappornas svar. Dock upplevde vi att 

vi försökte följa intervjupersonerna, ställa mycket uppföljande frågor och bad om 

detaljer för att inte ”förstå för snabbt”. När vi transkriberande intervjuerna upplevdes 

det dock som att det fanns vissa saker som papporna berättade om som skulle kunnat 

frågas mer om. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att även forskarens kroppsliga och 

verbala reaktioner (positiva och negativa) kan påverka informantens svar. Det behöver 

dock inte vara av ondo, ett helt neutralt bemötande är inte alltid det mest optimala. Vi 

försökte under intervjuerna att vara nära och lyssna, men samtidigt vara distanserade. 

När informanterna blev tysta, försökte vi att vänta ut dem och inte ställa nya frågor för 

fort. Ibland berättade de mer när de fått fundera en stund. 
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Eftersom vi endast intervjuade män, var vi intresserade av om de upplevde att deras 

könstillhörighet påverkade hur de blev bemötta på BVC. Några pappor diskuterade 

detta utan av vi frågade dem, medan några pappor tillfrågades om de upplevde att de 

fick ett annat bemötande för att de var män. Det kan anses vara en ledande fråga, vilket 

vi var medvetna om. Vi ansåg ändå att frågan var relevant för att eventuellt få fram ny 

kunskap om pappors upplevelse av BVC. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar att 

ledande frågor kan inverka på den medverkandes svar, något vi bör vara medvetna om. 

Det viktigaste är enligt Kvale och Brinkmann (2009) dock inte om frågorna är ledande 

eller inte, utan vart frågorna leder och om de kan leda till ny kunskap.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) beror en studies tillförlitlighet på hur mycket av 

den insamlade informationen som presenteras i resultatet. Visas endast en liten del av de 

uppgifter som kommit fram, så antas studien har en låg trovärdighet. I denna studie 

analyserades all intervjutext som svarade mot syftet. Texten delades in i 

meningsbärande enheter som sedan kondenserades. Efter kondenseringen togs viss 

textmassa bort som inte svarade på vårt syfte. Det handlade exempelvis om hur 

papporna upplevde förlossning eller att gå till öppna förskolan. En styrka för denna 

studie är att av all data som svarade på syftet togs tillvara. Därför borde vår studie ha 

hög tillförlitlighet.  

Att se ett fenomen ur ett historiskt perspektiv och diskutera fenomenets framtid gör att 

studien uppmärksammas ur ett tidsmässigt sammanhang. Förståelsen för studiens 

resultat ökar därmed (Graneheim & Lundman, 2004). I bakgrunden har vi belyst både 

BVC-sköterskans och pappans roller och hur de utvecklats under tiden. Vi diskuterar 

även om framtida forskning angående fenomenet. 

Giltighet 

Det viktigaste sättet för att säkerhetsställa en studies giltighet är att kontrollera om allt 

resultat kan svara på studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Under våra 

intervjuer och analysarbetet försökte vi hela tiden ha syftet i åtanke, för att inte hamna 

på fel spår. Vid intervjutillfällena märktes att papporna flera gånger pratade om saker 

runtomkring ämnet och hamnade på sidospår. Då försökte de ledas tillbaka 

intervjupersonerna på rätt väg genom exempelvis följdfrågor kring saker de berättat 

tidigare i intervjun som handlade om ämnet. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att forskaren inte försöker 

tolka, förklara eller konstruera data för mycket, utan håller sig så nära originaldata som 

möjligt. Analysen ska ske så objektivt som möjligt, och att resultatet då uppenbarar sig i 

intervjutexterna. I den här studien anser vi att vi hållit oss nära originaldata. Vi har i 

subkategorierna använt oss av ord och begrepp som papporna själva använde sig av i 

intervjuerna. I kategoriernas namn och beskrivning har vi dock försökt att abstrahera 

mer. För att bevisa giltigheten i dataanalysen och hur vi kommit fram till kategorier och 

subkategorier, rekommenderas att resultatet illustreras med utdrag ur intervjuerna. Detta 

har vi gjort genom att använda citat. Vi har även gett exempel på hur resultatet 

arbetades fram, från ren intervjutext till kategori. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att det är lättare för läsaren att förstå värdet av resultatet om denne kan följa 

analysen utveckling. 
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Överförbarhet 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att det diskuteras om att kvalitativa studiers 

resultat inte kan överföras eller generaliseras till andra sammanhang. Detta på grund av 

avsaknaden av randomisering bland informanterna samt att kvalitativ forskning endast 

kan förstås utifrån en given kontext. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att 

det visst är möjligt att dra slutsatser och överföra resultat, men att kvalitativ forskning 

aldrig helt kan särskiljas från dess kontext. Resultatet kan bara överföras om det är till 

ett liknande sammanhang, och om resultatet har lyfts till en mer abstrakt nivå. 

Möjligheten att generalisera är också beroende av kvaliteten på datamaterialet. En god 

kvalité på data beror på om forskaren kan vara återhållsam med sin förförståelse. Men 

även att denne tar emot informationen med ett öppet, känsligt och nyfiket sinne. För att 

utveckla en teori i kvalitativ forskning, krävs att flera studier jämförs och sammanställs 

som behandlar samma ämne. Vi kan alltså dra slutsatsen att denna studie inte själv kan 

generaliseras till att gälla alla västsvenska pappor som besökt BVC. Men om vårt arbete 

jämförs med flera andra liknande studier, kan en metaanalys utföras som sedan kan 

överföras på liknande områden. Vår uppsats kan användas som en del i en större helhet, 

men det krävs att mer forskning görs inom området i framtiden då det ännu inte finns 

mycket studier om pappors upplevelser av BVC. 

Resultatdiskussion 

De intervjuade papporna var överlag nöjda med mötet med BVC-sköterskan. De 

upplevde att hon utförde sitt arbete professionellt, och att hon ofta skapade känslor av 

trygghet och delaktighet. Papporna upplevde allt som oftast stöd i sin föräldraroll, men 

att deras relation till BVC-sköterskan skiljde sig mot mammans relation till sköterskan. 

Resultatet diskuteras nedan utifrån de kategorier som uppenbarade sig under 

innehållsanalysen. 

BVC-sköterskans hälsoarbete 

En del av BVC-sköterskans funktion och arbete på en BVC innebär att ge föräldrar 

information för att stötta dem i föräldraskapet (SOU 1997:161) Papporna i den här 

studien beskrev också att de fick mycket information, både muntligt och skriftligt, och 

att den informationen kunde vara till god nytta. Tidigare forskning visar också att en av 

anledningarna till att papporna besöker barnhälsovården är för att få vettig information 

om och kring barnet (Garfield & Isacco, 2006). I Deave och Johnsons (2008) forskning 

framkommer det, i motsats till vår studie, att många nyblivna pappor upplever att de 

saknar relevant information som hjälp i den nya fadersrollen. I Jones, Woodhouse och 

Rowes (2007) studie önskade papporna en korrekt, kortfattad och konsekvent 

information från sjuksköterskan. Denna upplevelse av hur information ska ges, styrks 

även av papporna i vår studie. Att få samma information även när de går till olika BVC-

sköterskor anser papporna i vår studie vara viktigt. Det upplevdes konstigt att få en 

rekommendation från en BVC-sköterska och motsatt rekommendation av en annan 

BVC-sköterska. Detta dilemma har vi inte funnit i någon annan forskning.  

Informanterna i vår studie berättade att BVC-sköterskan hade ett program att följa vid 

varje besök och olika undersökningar genomfördes på barnet, detta i enlighet med 

Socialstyrelsens (2007) allmänna råd. Papporna var nöjda med BVC-sköterskans arbete 

och diskuterade även att BVC-sköterskorna hade vissa skyldigheter. I Hallbergs (2001) 



 20 

studie framkommer att BVC-sköterskor är i konflikt med vad de måste göra enligt 

basprogrammet och vad de vill göra i sitt arbete. I Alehagen, Hägg, Kalé-Enterlöv och 

Johanssons (2011) studie visas att BVC-sköterskorna var nöjda med pappornas skötsel 

av barnet på BVC och informationen papporna gav om barnen vid dessa besök.  

Papporna i vår studie upplevde att det var roligt och viktigt att följa barnets utveckling, 

något som även framkommer i Hallbergs (2001) forskning.  

En känsla av både trygghet och otrygghet 

Den fysiska miljön vid mötet med BVC-sköterskan var viktig för papporna. Att det 

fanns bra leksaker var betydelsefullt för att barnet skulle känna sig trygg. Att MVC och 

BVC var belägna på samma plats, och att det fanns tillgång till kök gav också en känsla 

av trygghet. Ovanstående resultat har vi inte funnit i några andra studier. Den fysiska 

miljön på BVC och dess betydelse för föräldrar är därför något som behöver forskas 

mycket mer om. 

De flesta pappor i vår studie beskrev det som en trygghet att komma till BVC och träffa 

BVC-sköterskan, och använde ord som gemytligt och avstressat. Det upplevdes oftast 

som lugnt och avslappnat både i hemmet och på BVC, vilket kändes tryggt. De 

upplevde att det märktes att personalen arbetade bra ihop, vilket också gav en trygg 

känsla. Tidigare forskning visar att pappor upplever att det är viktigt att BVC-

sköterskan uppvisar ett lugn och en säkerhet och att de ofta upplever att det är på det 

viset (Fägerskiöld, 2006), vilket stämmer överens med hur papporna i vår studie 

upplevde det. 

Papporna i vår studie upplevde att det var lättare att få en trygg relation med en BVC-

sköterska som de hade träffat förut och som de kände. De beskrev också vikten av 

förtroende som grund för en bra och trygg relation till BVC-sköterskan. Fägerskiöld 

visar i sin studie (2006) att pappor upplever att en förtroendefull relation till BVC-

sköterskan är viktig för att kunna uppleva stöd i papparollen. De flesta pappor i den 

studien upplevde att de hade en förtroendefull relation till sin BVC-sköterska. Denna 

forskning stämmer väl överens med det som framkommit i vår studie. Papporna i vår 

studie pratade också om att känna trygghet av att lätt kunna nå BVC-sköterskan och 

ställa frågor. Tidigare forskning visar också att det är viktigt för papporna att känna att 

BVC-sköterskan tar sig tid för att kunna prata och svara på frågor när det är någonting 

de som föräldrar är oroliga över (Fägerskiöld, 2006). Detta kan jämföras med tidigare 

forskning om hur nyblivna mammor upplever BVC-besöken. Mammorna upplever att 

BVC-sköterskan har tid för henne och det nyfödda barnet, vilket ses som en trygghet. 

För att uppleva detta är det också viktigt att BVC-sköterskan lär känna dem. Mammorna 

uppskattade också mycket när BVC-sköterskan var lätt tillgänglig på till exempel 

telefon för att kunna svara på frågor. (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). Vi kan 

därför anta att kontinuitet, att få träffa samma BVC-sköterska varje gång, och att hon är 

lätt att nå, kan göra att pappan känner sig tryggare på BVC. 

Det fanns tillfällen när papporna i vår studie inte kände förtroende för BVC-

sköterskorna. Det handlade då ofta om att ett stressigt och otryggt möte när BVC-

sköterskan inte hade tid att eller kunde svara på deras frågor. Hallberg (2001) skriver att 

BVC-sköterskor kan känna sig stressade över allt de måste undersöka enligt 

basprogrammet. Vissa undersökningar såg sköterskorna som överflödiga, och att de 
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önskade att de kunde använda sin begränsade tid på ett bättre sätt. I Fägerskiölds (2006) 

studie upplevde också pappor ibland att de inte kunde känna förtroende för BVC-

sköterskan, och att de då vände sig till andra BVC-sköterskor, vänner eller 

arbetskamrater istället. De pappor vi intervjuade berättade inte vart de vände sig om de 

inte hade förtroende för BVC-sköterskan. Det kan bero på att vi under intervjuerna inte 

ställde några uppföljande frågor om det. I efterhand kan vi se att det hade varit 

intressant att se vart dessa pappor istället vänder sig då, för att se om det stämmer med 

tidigare forskning.  

Önskan om att möta en professionell BVC-sköterska 

Resultatet i vår studie visar att papporna överlag var nöjda med BVC-besöken. De 

tyckte att det var roligt att gå till BVC och upplevde för det mesta att BVC-sköterskan 

var kompetent och professionell. De upplevde att de i de allra flesta situationer fick svar 

de frågor de hade. Detta stämmer överens med forskning som tidigare gjorts, som visar 

att papporna i de flesta fall är nöjda med barnhälsovården och upplever att 

sjuksköterskan uppträder professionellt och svarar på alla saker som oroar dem 

(Fägerskiöld, 2006; Garfield & Isacco, 2006).  

 

Tidigare forskning visar även att pappor tycker att det är viktigt att i barnhälsovården få 

en möjlighet att uttrycka funderingar och att ställa frågor för att kunna stödja sitt barn 

(Garfield & Isacco, 2006). Papporna i vår studie uttryckte också att det var viktigt att få 

ställa frågor och få bra svar på dem. De pappor som vid besök på BVC inte fått svar på 

sina frågor upplevde BVC-besöket som mycket otillfredsställande. När vi jämför med 

tidigare forskning som gjorts på hur mammor upplever BVC-besöken, framkommer då 

vikten av att BVC-sköterskan har kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma barnets 

utveckling (Fägerskiöld et al., 2001). Vi kan därför, på ganska goda grunder, anta att 

papporna upplever att det är viktigt att få möjlighet att ställa frågor om barnet och dess 

utveckling, samt att BVC-sköterskan är kompetent för att på ett bra sätt kunna svara på 

dessa frågor. 

 

Det framkommer också i vår studie att pappor inte alltid uppskattar och följer de råd 

BVC-sköterskan ger. Det kunde visa sig genom att de tog lite av BVC-sköterskans råd 

men provade sig fram till vad som känns bäst för just det enskilda barnet. En tidigare 

studie visar att vissa pappor som upplever att de fått irrelevant information från BVC-

sköterskan använde sunt förnuft och kritiskt tänkande när de sedan tog emot 

information och råd av henne (Fägerskiöld, 2006). Detta skulle kunna tyda på att pappor 

inte alltid är helt nöjda med de råd BVC-sköterskan ger. Kanske beror det på att råden 

är allmänna och att BVC-sköterskan inte alltid anpassar råden till den enskilde 

föräldern. I SOU 1997:161 beskrivs att det gällande föräldrastödet ska utgå från 

föräldrarna och deras behov.  

 

I Jones et al. (2007) forskning på en neonatalavdelning framkommer det att 

sjuksköterskor effektivast kommunicerar med föräldrar genom att lyssna, ge ärlig och 

direkt respons och att låta föräldrarna vara delaktiga. Det var också viktigt att 

sjuksköterskan kunde lugna samt visa empati och omtanke. Det var betydelsefullt att 

sjuksköterskan kunde anpassa sig till föräldrarnas unika behov. Även i vår studie 

upplevde papporna att ovanstående saker som viktigt, och att det visade på hur en 

professionell BVC-sköterska arbetar.  
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Att gå till BVC som pappa 

De flesta pappor i vår studie upplevde att BVC-sköterskan behandlade mamman och 

pappan olika. De trodde själva att det berodde på att mamman är mer involverad i barnet 

i början, med förlossning och amning, vilket gör det naturligt för BVC-sköterskan att 

rikta sig till mamman mest. Även tidigare forskning visar att pappor upplever att BVC-

sköterskan i större utsträckning vände sig mer till mammorna (Fägerskiöld, 2006). En 

studie visar att BVC-sköterskorna själva tycker att de i första hand vänder sig till 

mamman när båda föräldrarna är med (Alehagen, 2011). Fägerskiölds studie (2006) 

visar också att män tycker att det är naturligt att BVC-sköterskan och mamman har en 

närmare relation än vad BVC-sköterskan och pappan har. Att män och kvinnor bemöts 

och behandlas olika i vården kan leda till ojämställd vård (Smirthwaite, 2007). Ingen av 

papporna i vår studie, som upplevde att det fanns olikheter i BVC-sköterskans 

bemötande av mamman och pappan, tyckte dock att det var något problem att det var så. 

Papporna var nöjda även om de ibland upplevde att de hamnade lite utanför. De 

upplevde att de fick ett lika gott bemötande som mamman, även om det uttryckte sig på 

ett annat sätt. I en tidigare studie beskriver BVC-sköterskor att de upplevde att det var 

skillnad på att möta pappor jämför med mammor på BVC. De tyckte till exempel att 

pappor kommunicerar mer tydligt och direkt med BVC-sköterskan, vilket gör det mötet 

lite annorlunda (Alehagen et al., 2011). I Massoudi, Wickberg och Hwangs (2011) 

kvantitativa studie framkom det att pappor fick mindre stöd än mamman från BVC-

sköterskan, detta berodde på att BVC-sköterskor sällan upplevde att pappan behövde 

eller efterfrågade stöd. I vår studie visas dock att papporna oftast är nöjda med den hjälp 

de får från BVC-sköterskan.  

I Fägerskiölds studie (2006) önskade däremot vissa pappor mer kontakt med BVC-

sköterskan, då en del av dem kände sig förbisedda, vilket inte framkom i vår studie. Att 

resultatet skiljer sig lite här kan bero på att urvalet i vår studie är mindre och att det 

därför finns en mindre chans att få med pappor som inte är helt nöjda med BVC-

sköterskans bemötande, då pappor överlag verkar vara nöjda med BVC-besöken. Det 

kan också vara så att de pappor som inte var nöjda, kanske inte var intresserade av att 

delta i studien. BVC-sköterskan kan också, medvetet eller omedvetet, själv valt bort de 

pappor som hon inte trodde att hon bemött optimalt. Vi hade instruerade BVC-

sköterskorna att fråga alla pappor som kom dit om de ville delta, men vi hade ingen 

möjlighet att kontrollera om BVC-sköterskorna verkligen gjorde det. Det kan ha lett till 

att mindre nöjda pappor inte kommit till tals i vår studie. 

Papporna i vår studie beskriver att de känner sig mer delaktiga som förälder genom att 

gå till BVC, eftersom de då får gå igenom allt om barnet tillsammans. De upplever 

också att BVC-sköterskan kan göra att de känner sig mer delaktiga under besöken, 

genom att till exempel ställa speciella frågor till dem. Tidigare forskning (Alehagen et 

al., 2011) visar att BVC-sköterskan upplever att papporna är aktiva och delaktiga i 

besöken på BVC. BVC-sköterskan tyckte dock att de såg en skillnad mellan svenska 

familjer och invandrarfamiljer. I invandrarfamiljer var det vanligare att pappan inte var 

så aktiv med att ta hand om barnen, utan medverkade mer för att kommunicera med 

BVC-sköterskan (Alehagen et al., 2011). Med bakgrund av denna studie och vår studie, 

ser både pappan och BVC-sköterskan pappan som aktiv och delaktig under BVC-

besöket.  
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Slutsats 

Överlag var papporna nöjda med mötet med BVC-sköterskan. De upplevde att hon 

utförde sitt arbete professionellt, och ofta skapade känslor av trygghet och delaktighet. 

BVC-sköterskan upplevdes som engagerad och kunnig. Papporna upplevde allt som 

oftast stöd i sin föräldraroll, men att deras relation till BVC-sköteskan skiljde sig mot 

mammans relation till sköterskan. Allt detta stämmer till stor del överens med tidigare 

forskning. Det krävs däremot mer forskning inom området i framtiden, innan det kan 

dras några slutsatser. Likväl kan vår uppsats användas som en del i en större helhet i 

forskningen om pappors upplevelser av BVC-sköterskan. Forskning kring 

distriktssköterskors arbete ur ett genus- och könsperspektiv behövs för att få mer 

kunskap om dess betydelse i vårdandet, samt ser till att ta tillvara på hela familjens 

resurser i arbetet på BVC. 
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Information angående studie om pappors upplevelser av mötet med BVC-sköterskan 

 

Bakgrund och syfte till studien 

En stor del av BVC-sköterskans uppgifter innebär att ge föräldrar stöd för att trygga och stärka 

dem i föräldrarollen. Mycket av den tidigare forskning som gjorts kring hur föräldrar upplever 

mötet med BVC-sköterskan har fokuserat på mammans upplevelse, få studier har undersökt hur 

pappor upplever det. För att BVC-sköterskan ska kunna arbeta på ett stödjande sätt för alla 

föräldrar behövs mer forskning inom detta ämne. Denna studie är en del av det arbetet och avser 

att ta reda på pappors upplevelser i mötet med BVC-sköterskan. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du blir tillfrågad om medverkan i denna studie eftersom du vid ett besök på BVC tackat ja till 

att bli kontaktad av oss för att få mer information om studien. 

 

Hur går studien till? 

Studien genomförs med hjälp av intervjuer. Du kommer att bli intervjuad en gång under cirka 

40 minuter. Du väljer själv tid och plats för intervjun, men tänk på att välja en plats som är lugn 

och där intervjun kan genomföras ostört. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare och 

därefter skrivas ner ordagrant i text. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Hantering av data och sekretess 

Datan (ljudband och texter) kommer att avidentifieras och förvaras på ett säkert ställe, enligt 

gällande riktlinjer för Högskolan i Borås. Ingenting av det du har sagt kommer att kunna 

kopplas ihop med dig eller din familj. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte 

kommer i kontakt med dem. Studien kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats på 

Högskolan i Borås. Studiens resultat har för avsikt att ge distriktssköterskor kunskap om hur 

pappor upplever mötet med BVC-sköterskan. 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är helt frivillig och du har rätt att när som helst, utan särskild anledning, 

avbryta. Allt eventuellt insamlat material förstörs då genast, om du önskar det. Om du väljer att 

avbryta studien kommer detta inte att påverka ditt eller ditt/dina barns omhändertagande på 

BVC. 

 

Frågor och information 
Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta de ansvariga för 

studien på institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

 

Emma Johansson 

Leg.Sjuksköterska. Distriktssköterskestudent. 

 

Jennie Fernström 

Leg.Sjuksköterska. Distriktssköterskestudent. 

 

 

Handledare 

Lina Palmér 

Leg. Barnmorska. Doktorand inom vårdvetenskap. 
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Informerat samtycke. 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien. Jag har fått möjlighet att ställa 

frågor och fått dessa besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt 

frivilligt och att jag när som helst, utan särskild anledning, kan avbryta det. Jag har fått 

information om att det jag säger kommer att avidentifieras och förvaras på ett säkert 

ställe, enligt gällande riktlinjer.  Jag samtycker till att delta i studien. 
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