
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP  
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2013:57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föräldrars erfarenheter av stöd i sin parrelation 
   inom barnhälsovården 

 
 
 
 
 

Armina Razanica  
Linda Westberg 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
Uppsatsens titel: Föräldrars erfarenheter av stöd i sin parrelation inom 

barnhälsovården 
 

Författare: Armina Razanica och Linda Westberg 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
Distriktssköterska 
 

Handledare:  Kristina Nässén  
 

Examinator:  Anders Jonsson 
 

  
 
Sammanfattning    
 
Det är påfrestande att bli förälder och det medför därför en risk att parrelationen blir 
sämre. Enligt tidigare forskning har föräldrarnas parrelation en betydelsefull inverkan 
på barnets hälsa. Sjuksköterskans förebyggande arbete inom barnhälsovården är att 
främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan för hela familjen. Eftersom 
sjuksköterskan på barnavårdscentralen nästan träffar alla föräldrar till barn mellan 0-6 år 
ger det en unik möjlighet att stödja och stärka föräldrarna i sin parrelation och därmed 
förebygga ohälsa. Det finns inga nationella riktlinjer att sjuksköterskan skall ge stöd i 
parrelationen, men det finns förslag att ge stöd och råd vid vissa besök. Det gör att 
stödet idag ser olika ut beroende på var familjen bor.  
Syftet är att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd i parrelationen inom 
barnhälsovården. Sex intervjuer genomfördes med föräldrar som levde i en parrelation 
och hade barn mellan 4-5 år. Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys. Föräldrarnas erfarenhet är att barnhälsovåden fokuserar på mamma och 
barn och att ämnet parrelation sällan tas upp. När ämnet parrelation tas upp är det vid 
hembesök och i föräldragrupper. Föräldrarna önskar att få stöd vid rätt tidpunkt i livet 
och att sjuksköterskan tar initiativ till samtal om parrelationens betydelse för familjen. 
Studien avslutas med slutsatser utifrån framkommet resultat till nytta för 
barnhälsovårdens utveckling. 
 
Nyckelord:  [Child health center, child health care nurse, parent support, parent 
education, partner relationship] 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 
Barnhälsovården i Sverige _________________________________________________________ 1 
Sjuksköterska inom barnhälsovården _________________________________________________ 1 
Forskning om föräldrastöd _________________________________________________________ 3 
Parrelation och föräldraskap _______________________________________________________ 3 
Parrelationens påverkan på barnet ___________________________________________________ 5 
Risk för separation _______________________________________________________________ 5 
Vårdande samtal och stöd _________________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 
Ansats ________________________________________________________________________ 6 
Deltagare ______________________________________________________________________ 6 
Datainsamling __________________________________________________________________ 7 
Dataanalys _____________________________________________________________________ 7 
Etiska övervägande ______________________________________________________________ 8 
Trovärdighet____________________________________________________________________ 9 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Barnhälsovårdens fokus ___________________________________________________ 10 
Mamma och barn _______________________________________________________________ 10 
Barnets utveckling ______________________________________________________________ 10 

BVC-sjuksköterskans struktur i arbetet ______________________________________ 10 
Besökens upplägg ______________________________________________________________ 11 
Samtalets utveckling ____________________________________________________________ 11 

Plats ____________________________________________________________________ 11 
Hembesök ____________________________________________________________________ 11 
Besök på barnavårdcentralen ______________________________________________________ 11 
Föräldrastöd i grupp _____________________________________________________________ 12 

Tidpunkt ________________________________________________________________ 12 
Fel tidpunkt för stöd _____________________________________________________________ 12 
Stöd vid rätt ålder _______________________________________________________________ 12 

Initiativ _________________________________________________________________ 13 
BVC-sjuksköterskans initiativ _____________________________________________________ 13 
Föräldrarnas initiativ ____________________________________________________________ 13 

DISKUSSION _______________________________________________________ 14 
Metoddiskussion _______________________________________________________________ 14 
Resultatdiskussion ______________________________________________________________ 15 
Förslag på fortsatt forskning ______________________________________________________ 18 

SLUTSATS __________________________________________________________ 18 

REFERENSER ______________________________________________________ 20 

BILAGA 



1 
 

INLEDNING 
Sjuksköterskans förebyggande arbete inom barnhälsovården (BHV) innebär att vidta 
åtgärder som syftar till att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan för hela 
familjen. Inom barnhälsovården är ett utav uppdragen att stödja föräldrarna och stärka 
deras tilltro till sin egen kompetens och problemlösning. Sjuksköterskan skall 
genomföra hälsoupplysning och föräldrautbildning enskilt och i grupp (Socialstyrelsen 
1995:5). I tidigare forsking (Ahlborg 2004; Olsson 2009) har barnmorskor inom 
mödrahälsovården studerat förändringar i parrelationen i samband med graviditet och 
förlossning. Det har visat sig att föräldrarna inte alltid är mottagliga för informationen 
om hur parrelationen påverkas när de fått barn, utan är mer fokuserade på förlossningen. 
När föräldrarna har kommit in i föräldrarollen efter ett tag, behöver de påminnas om att 
vårda sitt parförhållande. Det är sjuksköterskan på barnavårdcentralen som föräldrarna 
träffar när barnet är mellan 0-6 år. Det ger därför en unik möjlighet att inom 
barnhälsovården nå de flesta föräldrar och ge dem stöd i sin parrelation. Enligt 
forskning (Kerstis, Engström, Sundqvist, Widarsson & Rosenblad 2012; Hwang & 
Wickberg 2001) har föräldrars parrelation en betydelsefull inverkan på barnets hälsa 
och välbefinnande. 
 
Under författarnas utbildning till distriktsköterska på Högskolan i Borås belystes 
parrelation som ett tema inom kursen familjehälsovård. Fokus låg på familjens 
förändrade roller och relationer vid föräldraskap samt hur distriktsköterska kan arbeta 
förebyggande med parrelationer för nyblivna föräldrar. Det är därför av intresse att ta 
reda på hur föräldrars erfarenheter av stöd i parrelationen är inom barnhälsovården idag. 
 
BAKGRUND 

Barnhälsovården i Sverige 
Sverige har sedan många år en väl utbyggd och internationellt sett unik barnhälsovård. 
Verksamheten bedrivs på barnavårdscentraler (BVC) som når barn i landet från 0 till 6 
års ålder. BVC når nästan 100 procent av alla barn och föräldrar i alla sociala skikt, de 
har därför en stor möjlighet att påverka folkhälsan. Barnhälsovården är avgiftsfri och 
frivillig. Barnhälsovårdens huvuduppgift är att främja alla barns hälsa och utveckling, 
att tidigt kunna identifiera problem som rör barns tillväxt och utveckling, samt att ge 
stöd till hela familjen (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2009, s.7). 
 

Sjuksköterska inom barnhälsovården 
Sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovården skall ha en specialistutbildning med 
inriktning mot öppen hälso- och sjukvård eller hälso-och sjukvård för barn och ungdom, 
det vill säga vara distriktssköterska eller barnsjuksköterska (Socialstyrelsen 1995:5). I 
vardagligt tal benämns sjuksköterskan inom barnhälsovården som BVC-sjuksköterska 
och det är den term som kommer att användas genomgående i denna studie. 
  
BVC-sjuksköterskans arbete är självständigt och de centrala uppgifterna är 
hälsoundersökningar, vaccination och ge råd och stöd till familjerna (Socialstyrelsen 
1995:5). De allmänna råden från Socialstyrelsen om hälsoundersökningar inom 
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barnhälsovården blev inaktuella år 2008. Det innebär att det inte finns nationella 
riktlinjer för barnhälsovården och därför inga tydliga anvisningar för BVC-
sjusköterskans arbete. Socialstyrelsen och professioner inom barnhälsovården utarbetar 
ett program för hela Sverige vilket är under bearbetning (Magnusson 2012). 
 
Det skiljer sig inom olika regioner i landet hur stödet till hela familjen ser ut. I denna 
studie beskrivs arbetet inom Västra Götalandsregionen (VGR). Enligt barnhälsovården i 
Västra Götaland skall BVC följa FN:s barnkonvention och Rikshandboken för 
barnhälsovård (Verksamhetsbeskrivning för BHV inom VGR 2009). Rikshandboken är 
ingen lag eller författning, utan används som en praktisk vägledning inom 
barnhälsovården. Rikshandboken har en kvalitetssäkrad nätbaserad kunskapskälla om 
hälsa och utveckling hos barn 0-6 år. Författarna är specialister inom barnhälsovård i 
Sverige och är verksamma i hela landet. Rikshandboken utgår ifrån FN:s konvention 
(1990) och det innebär lika värde och rättigheter för alla barn (rikshandboken-bhv.se).   
 
Västra Götalandsregionen har ett eget styrdokument: Verksamhetsbeskrivning för 
barnhälsovården inom Västra Götaland (2009). Enligt styrdokumentet skall hälsosamtal 
göras under besöken på BVC. I hälsosamtalen finns det möjlighet för BVC-
sjuksköterskan att erbjuda föräldrarna stöd och råd i samlevnadsfrågor (Basprogram 
2009). Det finns förslag till tillfällen att lyfta fram parrelationens betydelse med 
föräldrarna, det är vid hembesök och i föräldrastöd i grupp (Jonsell 2011; Elfström, 
Skarped, Almkvist & Johannesson 2012 ). Sammanfattningsvis innebär det att det inte 
finns tydliga riktlinjer att ämnet parrelation skall tas upp med föräldrarna, men det finns 
förslag på att ge stöd och råd i samlevnadsfrågor när behovet finns hos föräldrarna.  
 
Enligt Rikshandboken skall alla föräldrar erbjudas ett hembesök när de kommit hem 
från BB. Genom att besöka familjen i deras hem är det lättare att etablera en bra kontakt 
med föräldrarna. BVC-sjuksköterskan har också möjlighet att se hur samspelet är 
mellan familjemedlemmarna. BVC-sjuksköterskan berättar under besöket om vad BVC 
har att erbjuda. Rikshandboken ger råd att samtalet bör styras utifrån föräldrarnas 
behov. Samtalet kan handla om hur det är att vara förälder och hur deras förhållande har 
påverkats (Jonsell 2011).  
 
Sedan 1978 har barnhälsovården erbjudit föräldrar en föräldrautbildning. Begreppet 
utbildning har byts ut till stöd och det benämns idag, som föräldrastöd i grupp 
(Magnusson et al 2010, s 226). Föräldrarna inbjuds att delta i en föräldragrupp. Det 
skall ge föräldrarna utökad kunskap, möjlighet till kontakt med andra föräldrar och 
information om vad som finns till stöd i samhället (SOU 1997: 161). I Rikshandboken 
finns det exempel på hur föräldrastöd i grupp kan planeras. När barnet är 5-6 månader 
finns det förslag på samtalsämne om hur parrelationen kan vårdas och hur föräldrarna 
kan finna balans mellan par- och föräldrarollen (Elfström et al. 2012). Inom 
barnhälsovården har BVC-sjuksköterskan stor möjlighet att styra vad föräldrastödet i 
grupp skall innehålla tillsammans med föräldrarna. Det gör att stödet varierar beroende 
på var i landet familjen bor (SOU 2008: 131). 
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Forskning om föräldrastöd 
Svenska studier beskriver att föräldrarna saknar stöd i sin parrelation på BVC (Baggens 
2001; Petersson, Petersson & Håkansson 2004). Enligt Baggens (2001) diskuteras på 
BVC det som berör barnets utveckling. Föräldrarna upplever att det är sjuksköterskan 
som styr och dominerar samtalet utifrån barnhälsojournalen. Enligt Baggens (2001) är 
de flesta föräldrar nöjda med att de får ny kunskap om barnens hälsa och utveckling, om 
amning och skadeförebyggande åtgärder. Föräldrarna berättar dock att de upplever att 
BVC-sjuksköterskan inte prioriterar relationen mellan familjemedlemmarna och deras 
psykosociala problem. Enligt Petersson, Petersson & Håkansson (2004) är det en del 
föräldrar som upplever att de saknar stöd i föräldrarollen och parrelationen. Föräldrarna 
tycker i studien att sex och samlevnad är ett viktigt ämne, men det tas sällan upp under 
föräldrautbildningen.  
 
I Salzmann-Eriksson och Eriksson studie (2013) där inlägg om BVC på webben 
analyserats, framkommer det att papporna upplever att BVC fortfarande är mest 
fokuserat på att endast ge mamman stöd. Papporna uppskattar att gå till BVC med sitt 
barn för att följa barnets utveckling och de är tacksamma över att få råd. Det som är 
negativt är bemötandet på BVC, de känner sig osynliga och ibland förolämpade. En 
pappa berättar att BVC-sjuksköterskan kommenterade vid ett besök ” det är inte första 
gången du byter blöja”. Oavsett om kommentaren antagligen är en komplimang ifrån 
BVC-sjuksköterskan, upplever pappan det som en förolämpning. Pappans känsla är att 
BVC-sjuksköterskan inte skulle ge den komplimangen till en mamma. Attityden att 
papporna inte har förmågan att ta hand om sitt barn gör papporna frustrerade och det ger 
sig i uttryck på nätet via bloggar och hemsidor. 
 
Enligt Petersson, Petersson och Håkansson (2004) är de flesta föräldrar redan pålästa 
och har tagit del av information via tidningar, böcker och webben innan de får barn. Det 
som gör att de deltar i en föräldragrupp på BVC är inte för att få mer kunskap, utan 
önskan att etablera kontakt med andra föräldrar. Det är värdefullt för de som inte har 
nära vänner eller föräldrar i närheten. Det är givande att höra av andra föräldrar hur de 
löser och hanterar problem i sitt förhållande.  
 
Fagerskiöld, Timpka och Ek (2003) beskriver hur mammorna upplever barnhälsovården 
och det framkom att relationen till BVC-sjuksköterskan är betydelsefull. För att kunna 
etablera en bra relation är det av betydelse med kontinuitet och regelbundna kontakter. 
Mammorna känner förtroende när BVC-sjuksköterskan visar intresse och har förmåga 
att förstå deras upplevelser som nyblivna föräldrar. Det är viktigt för mammorna att 
BVC-sjuksköterskan tar deras problem på allvar. Mammorna uppskattar råd, tips och att 
BVC-sjuksköterskan är tillgänglig. Mammor uppskattar att ha BVC-sjuksköterskan som 
”bollplank” när de har relationsproblem med sin partner. En del är besvikna och 
upplever skuld när BVC-sjuksköterskan inte visar empati eller förståelse. 
 

Parrelation och föräldraskap 
Det finns svenska studier (Ahlborg 2004; Ahlborg & Strandmark 2006; Olsson 2009) 
som beskriver hur föräldrarna upplever övergången mellan parrelation till 
föräldrarollen. Studierna lyfter fram kommunikationens betydelse mellan föräldrarna. 
Det främjar parrelationen om föräldrarna kan kommunicera, lyssna och bekräfta 
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varandra. Författarna kommer fram till att konflikter och dålig kommunikation bidrar 
till minskad sexuell lust och det i sin tur till minskad tillfredsställelse i parrelationen. 
 
Föräldrarna upplever sig mindre fria när de fått barn. I Ahlborg och Strandmarks (2001, 
2006) studie berättar föräldrarna att vardagen har förändrats och spontana saker är svåra 
att fullfölja som de tidigare har kunnat göra.  
 
I studier (Ahlborg & Strandmark 2001; Möller, Hwang & Wickberg 2008) berättar en 
del par att de levde jämlikt i sitt förhållande innan de fick barn. Parets jämlika 
förhållande förändrades när de blev föräldrar. Kvinnorna upplever att hushållets 
arbetsbörda har ökat för dem. I studierna framkommer att det är lätt att hamna i 
traditionella roller, eftersom mamman oftast är hemma med barnet den första tiden och 
tar då ett större ansvar för barn och hem. Rollkonflikter kan uppstå om vem som skulle 
göra vad i hushållet, dessa konflikter påverkar deras relation negativt. Ahlborg och 
Strandmark (2001) och Möller et al. (2008) beskriver att föräldrarna får ökad förståelse 
av varandras arbetssituation om de delar på föräldraledigheten. Slutsatsen blir att 
jämlikhet mellan män och kvinnor påverkar parrelationen positivt. Detta gäller svenska 
förhållanden. 
 
I en amerikansk studie framkommer det också hur traditionella könsroller förstärks när 
par får barn. Brothersson (2007) beskriver hur konflikter i hushållet och ekonomin 
påverkar relationen mellan föräldrarna. Det beskrivs hur viktigt det är att diskutera sina 
egna roller i den nya familjen, eftersom det är lätt att ta över sina föräldrars roller som 
de hade när de själva växte upp som barn. Författaren kommer fram till hur 
betydelsefullt det är för föräldrarna att de förbereder sig inför övergången från par till 
föräldrarollen innan de får barn. Förberedelsen är att diskutera hur de kan hantera olika 
svårigheter som de flesta föräldrar genomgår. De föräldrar som har förberett sig kan 
hantera svårigheter lättare och det gör att parförhållandet stärks. I en svensk studie av 
Ahlborg och Strandmark (2006) beskrivs föräldrarnas förmåga att söka socialt stöd, 
vilket underlättar och stärker deras parrelation. Socialt stöd kan vara i form av egna 
föräldrar, vänner, släktningar samt BVC. De föräldrar som själva inte har förmågan att 
söka socialt stöd kan det påverka parets intimitet och minska kvalitén på deras relation. 
Vårdens hälsofrämjande uppgift är därför att ge verktyg till föräldrarna för att de skall 
kunna hantera sin föräldraroll och parrelation. 
     
Möller, Hwang och Wickberg (2008) beskriver att män upplever mer stress än kvinnor 
hos förstagångsföräldrar. De känner press från arbetet och att vara mer delaktig hemma 
den första tiden. Stressen skapar konflikter i förhållandet och det påverkar 
parförhållandet. De upplever det svårt att kombinera arbetslivet med familjen. En del 
arbetsgivare är inte positivt inställda till att mannen tar föräldraledigt eller minskar sin 
arbetstid. 
 
Män och kvinnor berättar att de mest fokuserar på barnet den första tiden och att själva 
få tillräckligt med sömn (Ahlborg & Strandmark 2001; Olsson 2009). I samma studier 
påvisar de att kvinnor upplever minskad sexuell lust när de fått barn, men de upplever 
ändå att det är viktigt med ömhet. En del män upplever det svårt att inte vara intima med 
sin fru och därför upplever de att barnet blir ett hinder. De känner att all kvinnans kärlek 
är riktat till barnet och inte till dem. Olsson (2009) beskriver i sin avhandling att 
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föräldrarna upplever att media skapar en orealistisk förväntning på den sexuella lusten 
efter förlossning. Det uppkommer frågor och funderingar om vad som är normalt eller 
onormalt. Det är främst män som ifrågasätter mansrollen som beskrivs i media som den 
som inte kan vara utan sex. Män uttalar att de behöver uppmuntras i övergången till 
faderskapet, att det tar tid att bli förälder och att de behöver få rätt information om de 
förändringar som kanske kan förekomma i den sexuella relationen efter förlossningen. 
Ahlborg och Strandmark (2001) poängterar att det är viktigt att våga ta upp dessa frågor 
på BVC för att främja familjens hälsa. 
 

Parrelationens påverkan på barnet 
Kerstis, Engström, Sundqvist, Widarsson och Rosenblad (2012) menar att det finns ett 
samband mellan dålig parrelation innan förlossningen och föräldrars post partum 
depression. För föräldrar med depression ökar risken för att barnet påverkas 
utvecklingsmässigt både psykiskt och fysiskt. Hwang och Wickberg (2001) beskriver 
vilken betydelse parrelation har när det gäller barnets känslomässiga anknytning till 
föräldrar och hur det senare kan påverka barnet i livet. I en bra relation mellan 
föräldrarna där barnet känner sig tryggt motverkar detta psykisk ohälsa hos barnet. När 
relationen är dålig kan barnet uppvisa tecken som osäkerhet, ängslan och depression.  
 

Risk för separation 
Enligt Statistiska centralbyrån (2013) var separationer mycket ovanliga i början på 
1900-talet. Idag är det cirka 50 000 barn som är med om en separation varje år, det 
innebär att var fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop. Det är störst risk att uppleva 
separation för barn mellan 1-4 år. Ahlborg (2008 s.29) vill i sin bok ”Lust och samliv ” 
förmedla till föräldrarna att förbättra deras kommunikation i förhållandet och bekräfta 
varandra. Det kan enligt Ahlborg förbättra en påfrestande relation och förhindra en 
separation. Ibland kan föräldrarna behöva hjälp att hantera svårigheterna med hjälp av 
familjerådgivare. 
 
Familjerådgivningens roll har förändrats under de senaste tio åren. Före 1995 när 
kommunen ansvarade för familjerådgivning fanns det oftast ett samarbete med BVC. 
Idag upphandlar kommunen offentliga, privata eller ideella organisationer som erbjuder 
familjerådgivning, men inte förebyggande hjälp. Därför finns det idag sällan något 
samarbete med BVC (SOU 2008:131). 
 

Vårdande samtal och stöd  
Sjuksköterskans vårdande samtal är en förutsättning för att skapa en god relation och ett 
bra bemötande med sina patienter. Ibland kan det räcka med att visa intresse för 
svårigheter som patienterna genomgår (Dahlberg & Segesten 2010, s.183). När något 
känns svårt är det lätt att skapa avstånd och undvika att ta upp det. Det är genom att 
berätta öppet om sitt problem som det ger möjlighet att reflektera över handlingar och 
händelser i livet. När patienterna förstår sina erfarenheter och hur det påverkar livet är 
det lättare att hitta egna lösningar (Wiklund 2003, ss. 173-174). Det här går att överföra 
på föräldrarna och BVC-sjuksköterskan. Vårdande samtal ingår i BVC-sjuksköterskans 
profession, där BVC-sjuksköterskan visar intresse för föräldrarnas svårigheter som de 
kan genomgå i sin parrelation samt hjälpa och stödja föräldrarna att hitta egna lösningar. 
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Kirkevold och Stromsnes Ekern (2001, ss. 64-65) beskriver att stöd generellt inom 
vården riktas till hela familjen vid övergångsprocesser. Graviditet, barnafödandet och 
föräldraskap är exempel på övergångsprocesser som en familj kan vara med om. Det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan erbjuder information, emotionellt stöd, samt råd och 
vägledning för de påfrestningar som uppstår i samband med övergångar. För att ge stöd 
behöver sjuksköterskan bygga upp en tillitsfull relation med hela familjen. 
 
Relationen är vårdande och syftet är att stödja och stärka hälsoprocesser. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010 s. 196) skall sjuksköterskan finnas till hands och stötta. 
Inom barnhälsovården är det BVC-sjuksköterskans roll att utföra det men ibland kan 
annan profession behöva ta vid som till exempel en kurator, psykolog eller terapeut. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Det finns forskning som påvisar att det är en påfrestning att bli förälder och det medför 
risk att parrelationen blir sämre. Enligt statistik är det störst risk för separation och 
skilsmässa när barnet är mellan 1-4 år. Sjuksköterskan inom barnhälsovården träffar 
nästan alla barn mellan 0-6 år och deras föräldrar. Föräldrarna är de viktigaste i barnets 
liv och ifall de inte mår psykosocialt bra kan det påverka barns utveckling både psykiskt 
och fysiskt. Nationella riktlinjer finns inte inom barnhälsovården som kräver att BVC-
sjuksköterskan skall ge stöd i parrelationen. Det finns förslag till att tillgodose stöd och 
råd i samlevnad ifall föräldrarna har behov av det. Eftersom det inte finns tydliga 
riktlinjer för BVC-sjuksköterskan om stöd i parrelationen, ser stödet olika ut för 
föräldrarna beroende på var i Sverige de bor.  Tidigare forskning visar att föräldrarna 
önskar stöd i sin parrelation. Därför vill vi ta reda på de erfarenheter föräldrar har av 
stöd i sin parrelation inom BHV.  
 
SYFTE 
Studiens syfte är att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd i parrelationen inom 
barnhälsovården. 

 
METOD 

Ansats 
För att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd i parrelationen ansågs det mest vara 
lämpligt att använda intervjuer. Det gav föräldrarna möjlighet att fritt berätta om sina 
erfarenheter. Den stora fördelen var intervjuens öppenhet (Kvale & Brinkmann 2009, 
ss.46-47). Studien hade en induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys av 
texter. Analysen ansågs lämplig att använda till de texter som föräldrarnas intervjuer 
resulterade i (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 s. 188). 
 

Deltagare 
Kriterier för att vara med i studien var föräldrar som levde i en parrelation, hade barn 
mellan 4-5 år och talade svenska. Avsikten var att tala med både kvinnor och män då 
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syftet var relevant för föräldrar oavsett kön. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s.198) är det viktigt i en kvalitativ innehållsanalys att kunna beskriva variationer 
där både män och kvinnor i olika ålder inkluderas. Det ökar möjligheten att belysa 
ämnet utifrån deras olika erfarenheter.  
 
En avgränsning av barnets ålder gjordes eftersom barnet sedan började i skolan. 
Författarna gick via barnets förskola för att få tag på deltagare. Sex föräldrar kontaktade 
oss och ville delta i studien. Alla deltagare som deltog i studien var kvinnor mellan 28-
41 år. Deltagarna hade ett eller flera barn och hade levt i ett parförhållande med en man 
i minst fem år. En kvinna hade barn med en partner och de hade separerat, men levde nu 
med en ny partner och ett gemensamt barn. Alla deltagare var från Västra 
Götalandsregionen, både ifrån storstad och i landsbygd. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervjuer. En intervjuguide (bilaga 1) med 
halvstrukturerade frågor användes vilket innebar att samma frågor ställdes till alla 
deltagare. Intervjun avslutades med frågan ”Finns det något mer du vill berätta?”, vilket 
gav föräldrarna möjlighet att tillägga det som de hade reflekterat över under intervjun 
(Kvale & Brinkmann 2009, ss. 145- 146).  Intervjuguiden testades först i en 
provintervju för att se om frågorna var relevanta i förhållande till studiens syfte. 
Frågorna formulerades i förväg utifrån uppfattningen om vilka faktorer som var viktiga 
för syftet. En provintervju gjordes under september vilken besvarade syftet och kunde 
inkluderas i resultatet (Trost 2010, s. 144).  
 
För att få tag på frivilliga deltagare togs det kontakt med nio förskolechefer för att få 
godkännande av datainsamlingen (bilaga 2). När förskolecheferna gav sitt godkännande 
lämnades det ut informationsbrev (bilaga 3) till föräldrar som uppfyllde kriterierna. Det 
gjordes med hjälp av förskolelärarna, eftersom de kände föräldrarna bäst och visste 
vilka föräldrar som uppfyllde kriterierna. Deltagarna fick själva välja tid och plats för 
intervjun. Intervjuerna ägde rum hemma hos deltagarna eller på Högskolans bibliotek i 
bokat grupprum. Deltagarna fick information om att intervjun spelades in. För att 
registrera intervjuer ansågs det mest lämpligt att spela in dem. Det gav intervjuaren 
frihet att koncentrat sig på ämnet (Kvale & Brinkmann 2009, s.194). Intervjuerna 
varade mellan 15-35 minuter. Samtliga intervjuer ägde rum i oktober förutom 
provintervjun. Samma dag eller dagen efter transkriberades intervjun ordagrant till 
löpande text av den författare som utförde intervjun. Detta för att minska risken för 
feltolkningar och säkra detaljer som var relevanta för analysen (ibid s. 196). 
 

Dataanalys 
Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och hade en induktiv ansats. I 
kvalitativa innehållsanalyser ligger fokus på att analysera textinnehåll och beskriva 
variationer utifrån likheter och skillnader i texten (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 189). Analysen påbörjades med inledande läsning av samtliga intervjuer för att 
få en uppfattning om helheten. Detta gjordes av var och en för sig för att bekanta sig 
med texten och förstå det huvudsakliga innehållet i texten. Därefter urskildes 
meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter kondenserades vilket innebar att 
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korta ner texten och ta bort överflödiga ord, vilket gjorde texten mer lätthanterlig 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 s.190). Därefter abstrakterades dessa till koder. 
Att abstraktera innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå och formulera en 
lämplig benämning, en så kallad kod (ibid s.190). Detta gjordes tillsammans vartefter 
koderna sattes in under lämpliga underkategorier och kategorier. Nedanstående tabell 
(1) visar ett exempel på hur analysen gjordes. 
 
Tabell 1: Exempel på analysen 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Hon frågade 
aldrig typ hur är 
det mer er två? 
Hur är 
förhållandet och 
typ så här… utan 
det var mest 
fokus på bebisen 
och kanske på 
mig hur jag 
mådde som 
mamma” 
 

Hon frågade 
aldrig hur är 
det mer er två? 
Hur är 
förhållandet? 
Mest fokus på 
bebisen och 
mig. 

Fokus på 
mamman och 
barnet 

 
 
 
 
Mamma och 
barn 
 
 
 

 
 
 
 
 
BHV 
fokus 

”De är där för att 
hjälpa men ändå 
är det liksom att 
ibland kan man 
känna att de gör 
mer för sitt 
eget… nu har jag 
vägt och mätt och 
nu har du fått 
vaccination, nu 
har vi gjort det vi 
ska, men gå hem 
nu typ” 

De är där för 
att hjälpa men 
ändå gör mer 
för sitt eget.  
Vägt, mätt och 
fått 
vaccination. 
Gå hem nu. 

Fokus på 
barnet 

 
 
 
 
Barnets 
utveckling 

 

 

Etiska övervägande 
Arbetet följer Helsingforsdeklarationens (2008) riktlinjer, vilket är ett grundläggande 
dokument inom forskning när det gäller etiska principer som berör människor. 
Forskning får bara godkännas om den utförs med respekt för människan och dess 
rättigheter. Följande etiska riktlinjer följdes: informerat samtycke där författarna 
informerade deltagarna om syftet med studien, att deltagandet är helt frivilligt och att 
deltagarna har rätt att avbryta studien när de vill utan att ange någon särskild anledning 
(Kvale & Brinkmann 2009, ss. 87-91). All privat data som identifierar deltagarna i 
intervjun kommer inte att avslöjas på något vis, detta har även deltagarna informerats 
om. Under hela arbetets gång har det övervägts och diskuterats om vilka etiska 
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konsekvenser som kan påverka forskningen och dess resultat (ibid). Etikprövning 
behöver inte göras inom forskning på högskoleutbildningens avancerade nivå 
(www.codex.vr.se ). 
 

Trovärdighet 
Insamlingsmetoden kan påverka trovärdigheten och tillförlitligheten. Därför är det av 
stor betydelse hur frågorna ställs under intervjuerna. Frågorna prövades i förväg för att 
det inte skulle bli ledande frågor av något slag och detta gjordes med en provintervju. 
Intervjuaren har även varit lyhörd för all relevant information som gavs under intervjun 
(Carlsson 2012, s.45). Samtidigt har författarna reflekterat över sin förförståelse. Detta 
innebar att det diskuterades vilka förutfattade meningar, tidigare erfarenheter och 
kunskaper författarna hade om det som är tänkt att studeras (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012, s.197). En författare har personliga erfarenheter av BVC då hon har 
barn. Båda författarna har även praktiserat på BVC under utbildningen men saknar 
erfarenhet av att arbeta där. Författarna försöker vara medvetna om sin förförståelse 
genom hela studien. Genom att presentera citat från intervjuerna i resultatet samt ge en 
noggrann beskrivning av deltagarna och dataanalysen förstärks resultatets giltighet och 
tillförlitlighet (ibid s.198).  
 
RESULTAT 
Utifrån föräldrarnas berättelser och analysprocessen framkom elva underkategorier som 
beskriver erfarenheter av stöd i parrelationen inom barnhälsovården. Dessa 
underkategorier utgör tillsammans fem kategorier. Se tabell 2.   
 
Tabell 2: Kategorier och underkategorier 
 

Kategori Underkategori 
Barnhälsovårdens fokus • Mamma och barn 

• Barnets utveckling 

BVC-sjuksköterskans struktur i 
arbetet 

• Besökens upplägg 
• Samtalets utveckling 

Plats • Hembesök 

• Besök på barnavårdcentralen 

• Föräldrastöd i grupp 

Tidpunkt • Fel tidpunkt för stöd 
• Stöd vid rätt ålder 

 

Initiativ • BVC-sjuksköterskan initiativ 
• Föräldrarnas initiativ 
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Barnhälsovårdens fokus 
Kategorin Barnhälsovårdens fokus omfattar två underkategorier Mamma och Barn och 
Barnets utveckling. Föräldrarnas erfarenhet är att BVC fokuserar på barnet och dess 
utveckling. Mammorna får ibland frågor om hur de mår, men sällan frågor om deras 
parförhållande.  
 

Mamma och barn 
Föräldrarna berättar att det är fokus på mamman och barnet inom BVC. En mamma 
benämner det som en ”mammavärld” och deras föräldragrupp kallades för 
”mammabarngrupp”. Deras erfarenhet är att de frågor som lyfts fram handlar mest om 
barnet. Mammorna berättar att de uppskattar att en utvärdering görs om hur de mår 
psykiskt när barnet är sex veckor gammalt, men i det formuläret tas inget upp om hur de 
har det i sitt förhållande. Syskonrelationen är ett ämne som tas upp vid besöken av 
BVC-sjuksköterskan. Pappans roll som förälder eller partner lyfts sällan fram under 
besöken.  
 

”Hon frågade aldrig typ hur är det med er två? Hur är förhållandet och typ så här… 
utan det var mest fokus på bebisen och kanske på mig hur jag mådde som mamma” 

 
Föräldrarnas erfarenhet är att BVC-sjuksköterskans fokus ligger på barnet, därför känns 
det inte naturligt att prata om sin parrelation med BVC-sjuksköterskan. Föräldrarna 
upplever det lättare att prata med barnmorskan, eftersom sex och samliv ingår i 
barnmorskans område och profession. En del föräldrar har redan etablerat en kontakt 
med barnmorskan och fått stöd i parrelationen under graviditeten. 
 

Barnets utveckling 
Föräldrarnas erfarenhet är att besöken styrs av barnhälsojournalen, BVC-sjuksköterskan 
bockar av de olika momenten som besöket skall innehålla i datajournalen. Eftersom 
besöken har en begränsad tid, minskar det utrymme för föräldrarna att ta upp övriga 
frågor som till exempel parrelation. Det är barnets utveckling som besöket fokuseras på.   
  
 

”De är där för att hjälpa men ändå är det liksom att ibland kan man känna att de gör 
mer för sitt eget… nu har jag vägt och mätt och nu har du fått vaccination, nu har vi 

gjort det vi ska, men gå hem nu typ” 
 

BVC-sjuksköterskans struktur i arbetet 
Kategorin BVC-sjuksköterskan struktur i arbetet omfattar två underkategorier Besökens 
upplägg och Samtalets utveckling. Föräldrarnas erfarenhet är att besökens struktur 
påverkar samtalet om parrelationen. Hur frågan ställs till föräldrarna om parrelationen 
påverkar hur samtalet utvecklas under besöken.   
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Besökens upplägg 
Föräldrarna upplever att det känns stressigt ibland vid besöken, barnet skall kläs av och 
på för att vägas. En mamma berättar att barnet vägs och mäts först vilket gör att barnet 
oftast börjar gråta. När de sedan skall sitta ner och samtala blir det stressigt och när 
barnet inte är nöjt leder det till att besöket får avslutas snabbt. Besöken har även 
begränsad tid för föräldrarna att ta upp övriga frågor, som parrelation. 
 
 

”Det är svårt att prata om sin relation när man har en skrikande unge i famnen… De 
erbjöd hjälp på BVC, men tackade nej eftersom situationen blev så stressad” 

 

Samtalets utveckling  
Föräldrarnas erfarenhet är att frågor om parrelation inte prioriteras av BVC-
sjuksköterskan. Föräldrarna uttrycker sig att om BVC-sjuksköterskan verkligen vill ta 
reda på hur de har det i sin parrelation bör de ställa fler tydliga och raka frågor med 
följdfrågor. Parrelation är något som tas upp i sista hand och frågan blir allmänt om hur 
de mår. En förälder beskriver att när BVC-sjuksköterskan ställer frågan om parrelation 
så blir det en fråga som inte förväntar sig ett svar. 
 

”Det har ju bara varit så, ni har väl det bra? ” 

Plats 
Kategorin Plats omfattar tre underkategorier Hembesök, Besök på barnavårdcentralen 
och Föräldrastöd i grupp. Föräldrarnas erfarenhet är att om ämnet parrelation tas upp, 
sker detta under hembesök och i föräldragrupper. 
 

Hembesök 
Föräldrarna beskriver att BVC-sjuksköterska kommer hem till dem för att etablera 
kontakt, det sker några dagar efter föräldrarna kom hem från BB. BVC-sjuksköterskan 
går igenom allmänna råd samt informerar om hur BVC verksamheten ser ut. En del 
föräldrar har erfarenheten av att ämnet parrelation endast togs upp vid hembesöket, vid 
deras första kontakt med BVC-sjuksköterskan.  
 

”Det gjordes ju vid första hembesöket. Jo, det var väl lite fokus på hur parrelationen 
fungerade.” 

 

Besök på barnavårdcentralen  
Nästan alla föräldrar har ett starkt förtroende till barnhälsovården i sin helhet. De är 
tacksamma över att komma och få bekräftat att barnet utvecklas normalt enligt längd 
och viktkurvan och att de blir vaccinerade enligt svenska vaccinationsprogrammet.  En 
del föräldrar upplever det obekvämt att prata om sin parrelation med BVC- 
sjuksköterskan under besöket när barnet är närvarande. Därför önskas det inplanerade 
träffar med BVC-sjusköterskan utan barn. Det ger möjlighet till att föräldrarna kan visa 
sina känslor mer öppet och kunna brista i gråt. 
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”Jag tror att det skulle vara individuella träffar med mamman och pappan utan barn. 

Tror jag. I fall jag hade haft problem, hade det varit lättare att öppna sig, jag kan brista 
ut i gråt och så…” 

 

Föräldrastöd i grupp 
Föräldrarna har positiva erfarenheter utav att delta i föräldragrupp på BVC. På vissa 
BVC får föräldrarna en inbjudan att medverka i en bestämd grupp där de träffas dagtid. 
Föräldrarna får själva vara delaktiga i vilka teman som skall tas upp på träffarna. De 
upplever att det är positivt att träffa andra föräldrar och dela erfarenheter med varandra. 
De flesta upplever det mer bekvämt att prata om parrelationen i en grupp.  
En del BVC har inga bestämda grupper utan föräldrarna får anmäla sig till olika teman 
som verkar intressanta. Det kan vara information om mat av dietist. Föräldrarna tycker 
att det är en nackdel att inte lära känna andra föräldrar.  
 
I flera föräldragrupper har föräldrarna fortsatt att träffas efter att föräldragruppens 
träffar är avslutade på BVC. Dessa föräldrar träffas hemma hos varandra. Här skapas en 
möjlighet att öppet prata om sin parrelation. 
 
”… fem stycken barn och tio föräldrar som umgås fortfarande. Där har vi pratat mycket 

om parrelation.” 
 

Tidpunkt 
Kategorin Tidpunkt omfattar två underkategorier Fel tidpunkt för stöd och Stöd vid rätt 
ålder. Föräldrarnas erfarenhet är att som nybliven förälder är de inte mottagliga för 
information om parrelationens betydelse. De önskar att få informationen senare, men 
idag glesas besöken ut efter barnet fyllt ett år. 
 

Fel tidpunkt för stöd 
Föräldrarna beskriver att BVC-sjuksköterskan ger skriftlig information i form av 
broschyrer när de är på besök. Enligt föräldrarna är ämnet parrelation något som står 
längst bak i broschyren. BVC-sjuksköterskan ger föräldrarna möjlighet att hemma i 
lugn och ro läsa igenom det. En del föräldrar har det inte lugnt hemma och orkar inte 
läsa igenom. Föräldrarna beskriver att de får information vid fel tidpunkt. Som nyblivna 
föräldrar har de annat att fokusera på. Det ges mycket skriftlig information den första 
tiden och föräldrarna känner själva att parrelationen inte är i fokus då.  
 

”… man fick ju såna här böcker på BVC eller broschyrer typ… MEN som nybliven 
mamma, jag kan säga, att man sitter inte precis och läser alla dem…” 

 
Stöd vid rätt ålder 
Föräldrarna uttrycker att de är mer mottagliga för informationen när barnet har blivit 
större eftersom den första tiden har de mest fokus på barnet. De föreslår att BVC-
sjuksköterskan ordnar temakvällar och bjuder in föräldrar utan barn. På temakvällar kan 
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olika teman belysas och ett utav dessa kan vara parrelation. Föräldrarna anser att alla 
blivande föräldrar är pålästa innan de får barn och att det behövs mer stöd senare. 

 
”Alla blivande mammor och pappor är ju väldigt pålästa innan de får barn. Det kan 
behövas mer stöd senare när det gått en tid. Att man kallar in mamma och pappa.” 

 
Men en del föräldrar beskriver att relationen till BVC-sjuksköterskan påverkas när 
barnet blir äldre på grund av att besöken glesas ut. Föräldrarna upplever att de förlorar 
kontakten med BVC-sjuksköterskan vid den tiden de känner ökat behov av stöd i sin 
parrelation. En del föräldrar upplever behov att träffa BVC-sjuksköterskan tätare när 
barnet blir äldre för att inte förlora kontakten och stödet.  
 

Initiativ  
Kategorin Initiativ omfattar två underkategorier BVC-sjuksköterskan initiativ och 
Föräldrarnas initiativ. Föräldrarnas erfarenhet är att de önskar att BVC-sjuksköterskan 
tar första initiativet till samtal om parrelation.  
 
BVC-sjuksköterskans initiativ 
Föräldrarna önskar att BVC-sjuksköterskan tar initiativ till samtal eftersom föräldrarna 
upplever själva att ämnet parrelation är något svårt att ta upp. De beskriver att det är 
svårt att uttrycka sig rätt och sätta fingret på det som är svårt just då. En del föräldrar 
upplever även rädsla att inte duga som föräldrar. Känslan att allt skall vara underbart 
och vara under kontroll är något som präglar deras tankar. Föräldrarna vill visa att de är 
starka och kapabla till att klara av sitt eget barn och relation.  
 
En förälder berättar att de skulle ha uppskattat om BVC-sjuksköterskan pushat på mer 
om hur viktigt det är med avlastning. De behöver komma iväg för att få mer egen tid till 
att vårda sitt förhållande. Föräldern berättar att de har funderat på att annonsera efter en 
”extra mormor”. 
 
”... men kanske att tänka på lite avlastning och så, pushat på. Det är nyttigt för er och 
så… för att bara läsa det i en tidning blir att det glöms, man gör inte så mycket åt…” 

 

Föräldrarnas initiativ 
Föräldrarna uttrycker olika behov av att prata om sin parrelation med BVC-
sjuksköterskan. Föräldrarna tycker att parrelation är ett viktigt ämne att lyfta fram på 
BVC och att det pratas allt för lite om det. En del föräldrar känner att om ämnet 
parrelation inte tas upp av BVC-sjuksköterskan är det förälderns initiativ att ta upp 
ämnet, ifall de upplever att behovet finns. En mamma uttrycker det så här: 
 

”Jag tror inte att allt tas upp om man nu inte tar upp det själv”. 
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DISKUSSION 
Diskussionen delas in i en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenhet av stöd i parrelationen inom 
BHV. Intervjuer genomfördes med sex föräldrar och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys för att söka svar på syftet.  
 
Studien sökte föräldrar av båda könen men det var endast kvinnor som deltog. Det hade 
varit av intresse för studien att få ta del av mäns erfarenheter av stöd i parrelationen. Det 
är en svaghet i studien att inte båda könens erfarenheter har lyfts fram.  
  
Det skickades ut information via brev om studien till nio förskolechefer, dessa var 
chefer över 25 olika förskolor. En av förskolecheferna returnerade brevet och godkände 
inte datainsamling och angav ingen motivering. Vi mailade påminnelse om studien. Två 
förskolechefer godkände datainsamlingen och en godkände inte med motiveringen att 
de hade en hög arbetsbelastning. Resterande svarade inte på post eller mail. Föräldrarna 
till barn från fyra förskolor kontaktades med hjälp av förskollärarna. Varför inte flera 
har svarat på brev eller mail förblir ovisst. Författarna tror att informationsbreven som 
skickades ut till förskolecheferna var otydliga gällande antal av deltagare. Studiens mål 
var sammanlagt åtta föräldrar och inte åtta föräldrar från varje förskola. Det kunde 
misstolkas och upplevas som ett orimligt krav vilket de inte kunde uppfylla. 
 
En intervjuguide med halvstrukturerade frågor användes, vilken ansågs vara lätt att följa 
och det medförde att samma frågor ställdes till alla deltagare. Frågorna hade öppna 
svarsmöjligheter och det gav möjlighet till alla föräldrar att säga sin egen åsikt. 
Föräldrarna började med att berätta hur deras parförhållande hade påverkats när de fått 
barn, intervjuaren såg sedan till att rikta samtalet mot stödet inom barnhälsovården. 
Intervjuguiden ansågs vara ett bra hjälpmedel och stöd som underlättade för 
intervjuaren, eftersom författarna inte hade någon erfarenhet av att utföra intervjuer 
tidigare. 
 
Enligt Trost (2010, s.144) är inte antalet intervjuer det viktigaste utan kvalitén på 
intervjuerna. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011, s. 44) menar att forskarna inte 
behöver bestämma antal intervjuer i förväg utan när det uppstår ett svarsmönster kallas 
det att det har uppnåtts en mättnad. Sex kvinnor intervjuades i den här studien. 
Deltagarna i studien delgav mycket av samma svarsmönster i intervjuerna. Utifrån 
denna kunskap om antal intervjuer i studien bestämdes det att sex intervjuer var 
godtagbart. Sex intervjuer ansågs kunna ge tillräckligt med information för att besvara 
syftet. Dock var det svårt att utesluta att fortsatt datainsamling inte skulle tillföra något 
nytt (Thoren-Jönsson 2012, s.140).  
 
Deltagarna i studien var en liten grupp kvinnor, utvalda enligt studiens kriterier vilket 
gjorde det svårt att överföra resultatet till en annan grupp eller en annan situation. 
Betydelsen av vilka erfarenheter föräldrarna hade i stöd kan däremot ge BVC-
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verksamheter kunskap för att arbeta med ett helhetsperspektiv och ge stöd till hela 
familjen. 
 
En styrka i studien var att föräldrarna som deltog i studien var listade på fyra olika BVC 
inom Västra Götalandsregionen. De bodde både i storstad och i landsbygd. Det gav en 
bredd på erfarenheter om hur stödet var på olika BVC verksamheter, eftersom stödet 
varierade beroende på var föräldrarna bodde.  
 
Föräldrarnas vetskap om att barnet snart skulle skrivas över till skolhälsovården kunde 
främja till att föräldrarna öppet kunde delge sina erfarenheter. Föräldrarna skulle vara 
mindre oroliga att det skulle påverka deras relation till BVC-sjuksköterskan. Studien 
sökte inte föräldrar via BVC då det kunde förefalla en risk att urvalet då skulle påverkas 
av BVC-sjuksköterskans relation och egna föreställningar om vilka föräldrar som skulle 
vara lämpliga att delta i studien.  
 
Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun. Trost (2010, s. 65) beskrev att 
miljön skulle vara en plats där de kunde sitta ostört. Det var även av betydelse att den 
som intervjuades kände sig trygg och inte hamnade i underläge. Två intervjuer utfördes 
i deltagarnas hem. I en intervju hemma hos en deltagare ringde telefonen flera gånger, 
det gjorde att samtalet stannade upp, och situationen blev lite stressad. Den plats som 
upplevdes mest lämplig var på Högskolans bibliotek i ett bokat grupprum.  
 
Intervjuerna skrevs ut av den person som utförde intervjun. Detta för att säkra detaljer 
som var relevanta för själva analysen (Kvale & Birkmann 2009, s. 196). Detaljerna som 
kunde vara relevanta var till exempel deltagarnas suckar, ansikstutryck och annat 
kroppsspråk. Det underlättade för medförfattaren att få en helhetsuppfattning om vad 
texten medförde. Analysarbetet har dock bearbetats gemensamt, varje steg har det 
diskuterats och reflekterats över om olika tolkningsmöjligheter, vilket ökar 
tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s. 198). Citaten som 
presenterades i resultatet ökade trovärdigheten då de lyfte fram det som var 
representativt och typiskt i det som har sagts under intervjuerna.  
 

Resultatdiskussion 
Föräldrarnas erfarenheter i denna studie är att barnhälsovården har fokus på barnet och 
mamman. De tillfällen som ämnet parrelation har lyfts fram är vid hembesök och i 
föräldragrupper. Det framkommer att det är betydelsefullt för föräldrarna att få stöd i sin 
parrelation vid rätt tidpunkt och att initiativet till samtalet skall komma ifrån BVC-
sjuksköterskan. Utifrån dessa aspekter kommer resultatet att diskuteras. 
 
Föräldrars erfarenhet i studien är att barnhälsovården fokuserar på barnet och mamman. 
Det som prioriteras och därför framställs som viktigast på BVC är den fysiska 
hälsokontrollen utav barnet och dess vaccinationer. Det är vanligast att mamman 
besöker BVC den första tiden och det gör att relationen mellan BVC-sjuksköterskan och 
föräldrarna blir en relation endast till mamman. Det här bekräftas även i tidigare 
forskning (Petersson, Petersson & Håkansson 2004; Salzmann- Eriksson & Eriksson 
2013) där författarna kommer fram till att föräldrars erfarenhet är att BVC har fokus på 
mamma och barnet. Barnhälsovården strävar efter ett helhetsperspektiv på familjen 
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(Magnusson et al. 2009, s.7) vilket gör att fokus på BVC behöver förändras. Författarna 
instämmer med tidigare studie (Salzmann-Eriksson & Eriksson 2013)att ett ändrat fokus 
som ser hela familjen kan bidra till att papporna känner sig mer delaktiga och välkomna 
till BVC. Eftersom det alltid är två i ett parförhållande känns det naturligt att båda 
föräldrarna har rätt att få stöd. När det inte finns tydliga riktlinjer om stöd till 
föräldrarna i deras parrelation eller att det inte ingår i ett särskilt program inom 
barnhälsovården, är risken att det inte prioriteras av BVC-sjuksköterskan. Det gör att 
BVC-sjuksköterskans eget intresse och kunskap om parrelation idag styr i fall ämnet tas 
upp eller inte vid besöken.  
 
När ämnet parrelation nämns är det enligt föräldrarna vid hembesök och i 
föräldragruppen. Under hembesöket visar det sig att BVC-sjuksköterskan följer det som 
står i Rikshandboken och basprogrammet.  Där står det att ämnet parrelation är relevant 
att ta upp vid hembesöket (Jonsell 2011). Enligt studien av Baggens (2004) är samtalet 
med föräldrarna tydligt styrda av BVC-sjuksköterskan, som ställer frågorna. Föräldrarna 
svarar och BVC-sjuksköterskan kommenterar svaren och sedan ställs fler frågor utifrån 
vad föräldrarna berättar för BVC-sjuksköterskan. Föräldrarna uppmuntras att utveckla 
sina diskussioner tills BVC-sjuksköterskan ställer en annan fråga som styr in samtalet 
på ett nytt område. På så sätt visar BVC-sjuksköterskan vilka områden som är viktiga 
att diskutera under det första hembesöket. Resultatet visar att föräldrarna inte var 
mottagliga för all information vid hembesöket. I början har föräldrarna mest fokus på 
barnet och när det gäller ämnet parrelation så är erfarenheten att det är bättre att ta upp 
det vid ett senare tillfälle. Detta har även beskrivits i en nationell utredning av 
regeringen (2008)  ”Föräldrastöd- en vinst för alla” att föräldrarna önskar en mer aktiv 
roll av stöd i parrelationen inom BVC efter barnet blivit över ett år. Detta stärker 
resultat i denna studie att föräldrars behov av fortsatt stöd och stöd i parrelationen när 
barnet blivit äldre. 

Resultatet visar att föräldrar uppskattar att dela erfarenheter med andra föräldrar i 
grupper. När de har träffats några gånger blir det lättare för föräldrarna att öppna sig 
inför varandra. De inser att det inte är bara deras parförhållande som påverkas utan det 
är så för de flesta. Det underlättar för föräldrarna att inte känna sig ensamma. Enligt 
Bremberg (2004) är det viktigt för föräldrarna att få stöd. Genom att delta i 
föräldragrupper får föräldrarna känslomässigt stöd. Det innebär att föräldrarna berättar 
om problem och påfrestningar som de genomgår och att de får bekräftelse från andra. 
Föräldrarnas upplevelse är att deras oro minskar. Vid utbyte av information kan 
människor ge känslomässigt stöd till varandra. Dessutom har samvaron i sig ett värde 
särskilt då föräldern kan uppleva sig som jämlik med övriga i gruppen. Det innebär att 
föräldrarna både kan ge något till andra och själva ta emot (Bremberg 2004). BVC-
sjuksköterskan har möjlighet att påverka ämnen som kommer att ingå i föräldrastöd i 
grupp tillsammans med föräldrarna. Förslaget i Rikshandboken är att ta upp ämnet 
parrelation när barnet är 5-6 månader (Elfström et al. 2012), vilket är lämpligt för 
föräldrarna eftersom de är mer mottagliga för informationen vid den tiden. Föräldrastöd 
i grupp är de flesta föräldrar nöjda med eftersom det ger dem möjlighet till kontakt med 
andra familjer med små barn vilket bidrar till ett stärkt socialt nätverk. Gruppen delar 
såväl kunskaper som erfarenheter tillsammans på en mer jämnställd nivå.  
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Parrelation är något som föräldrar upplever inte prioriteras inom barhälsovården, utan 
det står på sista sidan längst ner i broschyren eller tas upp i slutet av besöket på BVC. 
Därför är det betydelsefullt att BVC-sjuksköterskan sätter av tid så att inte föräldrarna 
får känslan av att samtalet om parrelationen är något som ”kläms in” på slutet av 
besöket. Ahlborg (2008) har skrivit boken ”Lust och Samliv”, som bygger på hennes 
avhandling. Det är ett instrument för BVC-sjuksköterskan att använda för att närma sig 
föräldrarna och på ett naturligt sätt komma fram till ämnet parrelation. BVC-
sjuksköterskan kan utgå ifrån boken och ge föräldrar stöd hur de skall vårda sitt 
förhållande efter dem fått barn. I boken får föräldrar tips på att lyssna på varandra och 
ge varandra bekräftelse och uppskattning. Författarna instämmer i vikten av att planera 
in ett samtal om parrelationen vid rätt tidpunkt, annars är det risk att det skjuts fram och 
inte blir av. Det är bra att ta upp vid besöket innan att ämnet parrelation tas upp vid 
nästa besök, så att både föräldrar och BVC-sjuksköterska är förberedda. BVC-
sjuksköterskan träffar föräldrarna kontinuerligt och det möjliggör att en relation 
etableras, vilket underlättar när känsliga ämnen som parrelation skall tas upp. Genom att 
känna föräldrarna är det lättare för BVC-sjuksköterskan att känna av när föräldrarna har 
behov av att samtala om samlevnadsfrågor. Samtal om ämnet ökar föräldrarnas förstålse 
för hur påfrestande det kan vara för förhållandet när de har fått barn. Förhoppningsvis 
kan samtal och stöd leda till mindre antal separationer hos småbarnsföräldrar. 
 
I resultatet framkommer det att en del föräldrar känner att de inte duger till som 
föräldrar. Det blir ett hinder för föräldrarna att berätta öppet för BVC-sjusköterskan hur 
dem egentligen känner. Dessa föräldrar önskar att BVC-sjuksköterska tar mer initiativ 
och ställer tydliga frågor om parrelation. Dahlberg och Segesten (2010, ss.149-150) 
beskriver att när en människa berättar utifrån sin livssituation är det inte alltid att hon 
eller han säger vad de tycker. Det kan vara att människor säger det de tror att 
sjuksköterskan vill höra. Det kan även vara svårt att under pressad tid berätta något som 
känns svårt i livet och förmedla det de verkligen behöver hjälp med (ibid). Författarna 
vill markera vikten i att barnhälsovården har ett uppdrag att stödja föräldrarna och 
stärka deras tilltro till sin egen kompetens och problemlösning. Det är viktigt att som 
BVC-sjuksköterska observera, lyssna och samtidigt reflektera över det som är 
problemet och lyfta fram det på ett lämpligt sätt. 
 
I resultatet framkommer det att BVC-sjuksköterskan ställer frågor som inte kräver något 
svar. Det gör att frågan inte utvecklar ett samtal mellan BVC-sjuksköterskan och 
föräldrarna. Föräldrarna önskar att BVC-sjuksköterskan tar initiativ till samtal om hur 
de har det i sin parrelation. Författarna Golsäter, Enskär, Lingfors och Sidenvall (2009) 
har i sin studie intervjuat BVC-sjuksköterskor som arbetat med ett verktyg 
”hälsosamtal”, som vänder sig till båda föräldrarna. Det ingår både fysiska och 
psykosociala faktorer som påverkar hälsan. BVC-sjuksköterskorna upplever att de inte 
har ett strukturerat sätt att samtala om olika ämnen som till exempel parrelation med 
föräldrarna. När de använder detta frågeformulär ger det möjlighet till ett mer 
välstrukturerat sätt att samtala. Det ger tillåtelse till att samtala och fråga föräldrarna om 
hur de upplever sin livssituation som förälder och partner. Föräldrarna får formuläret 
innan besöket och har därför själva möjligheten till att styra vad de ville samtala om. 
Genom att föräldrarna får möjlighet att styra samtalet respekteras deras integritet. 
Eftersom fokus på BVC är mamma och barn upplever BVC-sjuksköterskan att 
hälsosamtalet som riktas till båda föräldrarna ger en bättre kontakt med papporna. 
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Relationen till familjerna förbättras och särskilt med papporna. Utifrån studiens resultat 
skulle detta verktyg kunna användas till att öka initiativet till samtal om parrelation på 
BVC.  
 
Golsäter et al. (2009) beskriver vidare att BVC-sjuksköterskorna upplever behov av 
stöd, tid och utbildning i att utföra hälsosamtal. Det framkommer att det är 
betydelsefullt att verksamhetschefen ger stöd och resurser för att genomföra samtalen, 
eftersom det kräver mycket tid. En del BVC-sjuksköterskor berättar i studien att de har 
fått sluta med hälsosamtalen på grund av minskade resurser. Författarna instämmer i att 
utbildning och stöd är en förutsättning för att utföra hälsofrämjande samtal. Det är 
viktigt att verksamheten ger BVC-sjuksköterskan möjlighet till vidarutbildning i till 
exempel samtalsteknik och samlevnadsfrågor för att kunna stödja föräldrarna. I 
Golsäters et al. studie (2009) upplever BVC-sjuksköterskorna att hälsosamtalet är 
positivt för föräldrarna, men att det finns för lite resurser att genomföra dem. 
Verksamheten styrs av en krav-och kvalitetsbok (2013) inom Västra Götaland som 
beskriver vad som skall utföras och vilka åtgärder som ger ersättning. Det påverkar 
BVC-sjuksköterskans arbete genom att styra vad som skall prioriteras i deras arbete 
med barnfamiljerna. BVC-sjuksköterskan skall ge stöd till familjerna individuellt och i 
grupp samt information om till exempel samlevnadsfrågor enligt krav-och 
kvalitetsboken (2013). Författarnas förhoppning är att studiens underlag även kan 
motivera verksamhetsansvariga att ge resurser till BVC-sjuksköterskorna så att de kan 
tillgodose föräldrarnas behov av stöd i sin parrelation. 
 

Förslag på fortsatt forskning  
Fortsatt forskning om vilka erfarenheter pappor har i stöd av parrelationen inom BHV är 
angeläget. Studien speglar endast mammors perspektiv, men det är av intresse att få 
båda föräldrars perspektiv på stöd. 
 
Fortsatt forskning om vilka erfarenheter BVC-sjuksköterskor har av att ge stöd till 
föräldrarna inom BHV.  
 
SLUTSATS 

o Studiens resultat kan ge underlag för att utveckla BVC-verksamheten så att den 
når hela familjen. Ett ändrat fokus möjliggör att ämnet parrelation kan lyftas fram 
för att stärka föräldrarna i sitt förhållande.  
 

o Resultatet i studien belyser hur betydelsefullt det är för föräldrarna att delta i 
föräldrastöd i grupp. Inom denna plats skapas en möjlighet för BVC att lyfta fram 
betydelsen av parrelationen.  

 
o BVC-sjusköterskan bör ta initiativet till samtalet om parrelation. BVC-

sjuksköterskan behöver ställa en mer öppen fråga om parrelationen och ställa 
tydliga och raka frågor till föräldrarna. 

 
o Förslag till förbättringsåtgärder är att upprätta tydligare riktlinjer för att arbeta 

med föräldrars parrelation och att det implementeras i det allmänna 
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barnhälsovårdsprogrammet. BVC-sjusköterskan behöver träffa båda föräldrarna 
för att kunna ge stöd i förhållandet. Det finns verktyg, ett ”hälsosamtal”, att 
använda som hjälpmedel.  
 

o Som blivande distriktssköterskor är det viktigt att reflektera över vårt 
förhållningssätt till föräldrarna så att vi på ett lämpligt sätt kan ge dem kunskap 
och stöd utifrån deras behov. 

 
o Förslag till förbättringsåtgärder är att ge utökat stöd på BVC när barnet fyllt ett 

år. Föräldrarnas erfarenhet är att stödet minskas vid den tiden där behovet av stöd 
i parrelationen känns aktuell. Föräldrarnas kontakt med BVC-sjuksköterskan blir 
idag sporadisk och det medför att det inte känns naturligt att ta upp ämnet 
parrelation. 
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                   Bilaga 1 

Intervjuguide: 
• Egenpresentation  

• Studiens syfte 

 

Introduktionsfrågor: 

Kön 

Deltagande i föräldragrupp  

Har tema parrelation varit med i föräldragrupp?  

Beskriv  

Deltagit ensam eller båda vid föräldragrupp? 

 

Inledande frågor: 

På vilket sätt har er parrelation påverkats när barnet föddes? 

Vid kontakt med BVC-sköterskan fanns det utrymme att samtala om sin föräldraroll och 

parrelation? 

Vilka erfarenheter har du av bemötande med din BVC-sköterska? 

Kan du berätta vilka erfarenheter du har av stöd i er parrelation? 

Upplever Du behov av stöd? 

Hur skulle du i så fall vilja få det stödet? 

Vad innebär/ har betydelse för dig att få stöd? 

Finns det något mer som du vill berätta? 

 

Följdfrågor: 

Hur menar ni då/ på vilket sätt/ vad betyder det för er? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Bilaga 2 

 

Förskolechefs godkännande av datainsamling   
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syfte med examensarbetet är att beskriva föräldrars erfarenhet och behov av 

parrelationsstöd på BVC. Metoden som vi har tänkt använda i examensarbetet är en 

intervjustudie.  

Vi är tacksamma om vi kan få Ditt tillstånd till att genomföra studien och få hjälp att få 

tag på cirka åtta föräldrar som vill vara med. Vi söker föräldrar som lever i en 

parrelation, har barn mellan 4-5 år samt talar svenska. Tid och plats får deltagarna välja 

själva. Intervjuerna kommer att äga rum i oktober. Vi önskar att Ni hjälper oss dela ut 

information till tänkbara deltagare. Kanske kan förskolelärarna hjälpa att dela ut 

informationsbrev i barnens fack. Deltagarna skulle kunna lämna samtycke till 

förskolelärarna och vi kontaktar föräldrarna sedan via telefon. Alla uppgifter behandlas 

anonymt där ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

Armina Razanica                                     Linda Westberg  

Studentens namn   Studentens namn  

E-post: xxx   E-post: xxxx 

Tfn xxxxxxx   Tfn xxxxxxx 
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E-post: xxx   Tfn xxxx 

Godkännande  
Undertecknad förskolechef godkänner härmed att Armina Razanica och 

Linda Westberg genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev  
 

Hej 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete. Syftet med examensarbetet är att beskriva föräldrars erfarenhet 

och behov av parrelationsstöd på BVC. De flesta förstagångsföräldrar upplever en stor 

omställning i livet när de fått barn. Det tar tid att komma in i sin föräldraroll och det gör 

att parrelationen kan påverkas. Vi undrar om Du vill delta och bli intervjuad i vår studie. 

Du får välja tid och plats. Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och kommer att 

spelas in på ett band. Vi kommer att ställa frågor där du öppet får delge dina tankar och 

erfarenheter om detta ämne. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du är anonym och ingen 

annan än vi kommer att komma åt det inspelade materialet. Du kan även när som helst 

under studien avbryta utan att ge någon särskild förklaring. Vi kommer att kontakta Dig 

inom en vecka för att bekräfta Ditt eventuella deltagande. 

 

Hälsningar 

Armina Razanica                                     Linda Westberg 

Studentens namn   Studentens namn  

 

E-post: xxx   E-post: xxx  

 

Tfn xxxxx    Tfn xxxxx   

 

Handledare: Kristina Nässén 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: xxx    


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Barnhälsovården i Sverige
	Sjuksköterska inom barnhälsovården
	Forskning om föräldrastöd
	Parrelation och föräldraskap
	Parrelationens påverkan på barnet
	Risk för separation
	Vårdande samtal och stöd

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Ansats
	Deltagare
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska övervägande
	Trovärdighet

	RESULTAT
	Barnhälsovårdens fokus
	Mamma och barn
	Barnets utveckling

	BVC-sjuksköterskans struktur i arbetet
	Besökens upplägg
	Samtalets utveckling

	Plats
	Hembesök
	Besök på barnavårdcentralen
	Föräldrastöd i grupp

	Tidpunkt
	Fel tidpunkt för stöd
	Stöd vid rätt ålder

	Initiativ
	BVC-sjuksköterskans initiativ
	Föräldrarnas initiativ


	DISKUSSION
	Diskussionen delas in i en metoddiskussion och en resultatdiskussion.
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	När ämnet parrelation nämns är det enligt föräldrarna vid hembesök och i föräldragruppen. Under hembesöket visar det sig att BVC-sjuksköterskan följer det som står i Rikshandboken och basprogrammet.  Där står det att ämnet parrelation är relevant att ...
	Förslag på fortsatt forskning

	SLUTSATS
	REFERENSER
	Förskolechefs godkännande av datainsamling
	Godkännande


