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Sammanfattning 

Barnavårdscentralen har som uppdrag att främja barnfamiljens hälsa. Ett holistiskt synsätt på 

hälsa innefattar även sexuell hälsa men det är oklart hur föräldrarnas sexuella hälsa 

uppmärksammas av distriktssköterskan på barnavårdscentralen. Syftet med studien var att 

belysa distriktssköterskors tankar kring arbetet med föräldrars sexuella hälsa på 

barnavårdscentral. Sex distriktsköterskor och två barnsjuksköterskor som arbetar på 

barnavårdscentralen intervjuades enskilt med halvstrukturerad kvalitativ metod. En induktiv 

innehållsanalys användes för att utvinna meningsbärande enheter och därefter få fram koder 

som sammanställdes till kategorier. I resultatet framkom huvudkategorierna: bristande fokus 

på sexuell hälsa och möjligheter att göra mer samt sju underkategorier. Enligt 

distriktssköterskorna var en av orsakerna till att de inte fokuserade på arbetet med föräldrarnas 

sexuella hälsa att det var ett känsligt ämne. De uppgav att de kände sig osäkra inför ämnet och 

detta kunde signaleras till föräldrarna. Distriktssköterskorna uppgav att de kunde lyssna om 

föräldrarna önskade samtala men att de inte trodde de var förstahandsvalet för föräldrarna. 

Distriktssköterskorna hade gott samarbete med andra professioner och kunde lämna över 

ansvaret till någon annan. Vidare uppgav distriktssköterskorna att de hade möjlighet att arbeta 

ännu mer med föräldrarnas sexuella hälsa. De uppgav dock att det saknades tydliga rutiner för 

det riktade arbetet mot föräldrarnas sexuella hälsa i verksamheten. Distriktssköterskorna såg 

möjligheter i föräldragruppen som de ansåg var ett betydelsefullt forum och att det fanns 

möjligheter att tillgodose föräldrarnas behov gällande den sexuella hälsan mer än de gör idag. 

För att förbättra arbetet med föräldrarnas sexuella hälsa bör rutiner tydliggöras. Även ansvaret 

bör klargöras för att en holistisk vård, där föräldrarnas sexuella hälsa är inkluderad, ska kunna 

främjas på barnavårdscentral. 

 

Nyckelord: distriktssköterska, sexuell hälsa, holism, föräldrar, barnavårdscentral, kvalitativ, 

hälsofrämjande. 
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INLEDNING  

Sexualitet och sexuell hälsa kan ses som intima och känsliga samtalsområden. Studier visar 

att sjuksköterskor upplever svårigheter att samtala med patienter om sexuell hälsa trots att 

behovet finns (Moore, Higgins & Sharek, 2013, ss. 218-221). Det saknas studier som 

undersöker distriktssköterskans tankar kring arbetet med patienters sexuella hälsa och hur 

föräldrars sexuella hälsa uppmärksammas på barnavårdscentralen.   

 

Distriktssköterskan som arbetar på barnavårdscentral ska arbeta för att främja barnets hälsa, 

men även hela familjens hälsa, och ska erbjuda stöd till föräldrarna där behov finns 

(Socialstyrelsen, 2014, ss. 43, 66-72). Att se hela familjen kan innebära att bemöta och stötta 

upp på olika plan men det är oklart om föräldrarnas sexuella hälsa uppmärksammas. För 

barnets utveckling borde familjens sammanlagda hälsa vara i fokus, därmed bör föräldrarnas 

sexuella hälsa så väl som deras fysiska och psykiska hälsa värderas som viktig.  

 

Vi valde området sexuell hälsa då en av oss tidigare läst en kurs om sexuell hälsa i ett 

livscykelperspektiv. Där låg fokus på att den sexuella hälsan är viktig genom hela livet och 

speciellt i skeden när livet förändras. Vi ansåg att detta var viktigt utifrån en 

distriktssköterskas perspektiv. Eftersom en av oss är förälder samt har tankar på att arbeta på 

barnavårdscentral önskades detta perspektiv belysas. 

 

Vårdvetenskapligt arbete innebär enligt Berg och Sarvimäki (2003, s. 388) att vetenskapligt 

beprövad vård ges för att så långt det är möjligt främja hälsan utifrån ett holistiskt perspektiv 

för individen och hela familjen. Studien önskar utifrån en helhetssyn (Dahlberg & Segesten 

2010, s. 102) belysa distriktssköterskornas tankar kring arbetet med föräldrars sexuella hälsa 

på barnavårdscentralen. Kunskap om distriktssköterskornas tankar kring området kan leda till 

förbättrade strategier för arbete med sexuell hälsa på barnavårdscentralen. 

 

Med föräldrar i studien åsyftas föräldrar till barn som är aktuella på barnavårdscentral. De 

specialistsjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen har valts att benämnas som 

distriktssköterskor trots att även sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning mot 

barn och ungdom kan arbeta på barnavårdscentralen. Detta för att det inte ska bli förvirrande 

med olika begrepp i arbetet. 

 

 

BAKGRUND 

Distriktssköterska inom barnhälsovården  

En distriktssköterska, som är en sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen där 

utbildningen bland annat innehåller familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och 

elevhälsa, ska enligt kompetensbeskrivningen av Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

(2008, s. 5) ha arbetstekniska, yrkesteoretiska samt sociala och kommunikativa kunskaper 

samt en vilja och engagemang att omsätta dessa fakta och metoder till att utföra dem i 

praktiken. Socialstyrelsen (2005, ss. 10-12) och Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, 

ss. 7-10) beskriver att ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn ska genomsyra 

sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 11) ska 

sjuksköterskan, gällande bemötande, information och undervisning, ha förmågan att ge stöd 

och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet, kunna undervisa patienter både 

individuellt och i grupp samt uppmärksamma patienter som inte uttrycker ett 
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informationsbehov. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har varje patient rätt till delaktighet 

och självbestämmande i vården samt att få sin integritet främjad av hälso- och 

sjukvårdsverksamheten. Delaktigheten ska utformas utifrån patientens personliga önskemål 

och förutsättningar. Vidare beskriver Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, ss. 10-13) 

att distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper om folkhälsans bestämmandefaktorer. Det 

innebär kunskap om vad som påverkar människans hälsa, förståelse för hur sociala 

sammanhang och psykosociala förhållanden kan ha betydelse för hälsan och kunna agera 

utifrån behov. Distriktssköterskans bemötande och dialog ska vara stödjande, stärkande och 

vägledande samt anpassad utifrån individernas fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 

existentiella behov för att främja hälsa och förebygga ohälsa för individ och familj i livets alla 

skeden. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014, ss. 13, 18, 43, 66-72) arbetar legitimerade sjuksköterskor med 

specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska eller med inriktning mot barn och 

ungdom på barnavårdscentralen. Barnhälsovården riktar sig till barn från födseln till start i 

förskoleklass samt till barnens föräldrar med insatser som bidrar till att främja hälsa, 

utveckling och välbefinnande hos både barn och föräldrar. Distriktssköterskan ska arbeta med 

hälsofrämjande möten med barnets föräldrar genom att stärka dem i de situationer som de 

befinner sig i. Föräldrarna ska vägledas så att barnets hälsa och utveckling främjas. Vidare 

menar Socialstyrelsen (2014, s. 43) att en av barnhälsovårdens viktigaste uppgifter är att 

främja hälsosamma relationer i familjen. Det innebär att uppmärksamma och påbörja åtgärder 

i ett tidigt skede vid problem gällande barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barns hälsa 

påverkas inte bara av familjens psykosociala situation utan också av den närmiljö de lever i, 

vilket innebär att barn påverkas av allt som påverkar föräldrarna (Socialstyrelsen, 2014, s. 42). 

 

Holistisk hälsa 

Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2012, ss. 199-211) bör hälsa ses ur ett salutogent och 

holistiskt perspektiv där meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är avgörande för den 

upplevda hälsan.  Hellstrom (1993, s. 326) definierar holism som ett synsätt där människan 

uppmärksammas som helhet och hälsan påverkas av en balans mellan förmåga och vilja. 

Nordenfelt (2007, s. 7) menar att hälsa är individuellt och att holistisk hälsa innebär en 

upplevelse av att ha möjlighet att kunna uppnå sina egna mål i livet efter förmåga. Hälsa 

definieras av WHO (2015) som ett tillstånd med ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Hälsa är ett positivt 

begrepp som i form av sociala, personliga och fysiska resurser, är en tillgång för det dagliga 

livet. Hälsa är även en rättighet som varje människa har och påverkas positivt eller negativt av 

faktorer i omgivningen, livsmiljön, personliga egenskaper, beteende, livsstil och vanor. 

Hälsan kan påverkas av främjande eller behandlande insatser från hälso- och sjukvården. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 101) beskriver att hälsan är målet med att vårda och det 

övergripande syftet i vården är att stödja och stärka människor i deras hälsoprocesser. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) menar att hälsa är ett holistiskt tillstånd där upplevelsen 

av hälsa innefattar många aspekter och har olika innebörd för olika människor samt i olika 

situationer. De förklarar hälsan som relativ samt avspeglande gentemot människans totala 

livssituation, vilket innebär att hälsan ses som en helhetsbild av människans liv där en känsla 

av inre balans och jämvikt i relation till sina medmänniskor och till övriga livet hör till. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 102) sammanfattar hälsan som en övergripande upplevelse. 

Alla innebörder av hälsa; fysisk och psykisk funktion, rörelse, vila, upplevelse av mening och 

sammanhang, god livsrytm, är sammankopplade till och påverkar varandra. Därmed är 

helhetsbilden tydlig.  
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Sexuell hälsa 

Enligt Socialstyrelsens (2009, ss. 263, 279-280) rapport är statistik angående svenskarnas 

sexuella vanor och sexuellt välbefinnande bristfällig då regelbunden statistik över dessa 

områden saknas. Det framgår dock att värderingen av sexuallivet till övervägande del av 

tillfrågade är viktig, endast 4-10% ansåg att sexualiteten var ganska eller helt oviktig. Vidare 

hävdas att ett tillfredsställande sexualliv sannolikt är hälsofrämjande men att studier saknas 

för att visa på samband. De vanligaste sexuella problemen som rapporterats var svårigheter 

gällande erektion, orgasm och sexuell lust. Drygt 20 % av kvinnorna och 15 % av männen 

hade under åren haft behov av att tala med någon om sin sexualitet. 

 

Ahlborg och Hansson (2012, ss. 21-28) har studerat hur föräldrars relationskvalitet, 

sensualitet, sexualitet, tillfredsställelse och frekvens av sex förändras och påverkas över en 

period när barnen var 6 månader, 4 respektive 8 år. Relationskvaliteten minskade när barnet 

var fyra år och ökade sedan igen när barnet var 8 år, dock ej tillbaka till utgångsläget när 

barnet var 6 månader. Detta upplevde både mammorna och papporna. Sensualiteten upplevdes 

som minskande för varje mättillfälle medan sexualiteten upplevdes vara konstant låg. 

Tillfredsställelse och frekvens av sex minskade något vid 8 år efter en liten ökning vid 4 år. 

Variabler med en statistisk signifikans som påverkade relationen vid 8 år var: känsla av 

sammanhang, ansträngd relation till barnet, ekonomi och hälsa. Enligt Lindblom, Murby, 

Zotterman, Thorsell och Ahlborg (2012, s. 15), som studerade kvinnors upplevelser av hur 

deras underliv och samliv påverkades efter förlossning, kan förändringar i underlivet efter 

förlossning påverka kvinnans sexualitet negativt. När underlivets utseende förändrades kunde 

även kvinnans syn på sig själv påverkas. Vissa kvinnor hade svårt att koppla sitt underliv till 

något sexigt och upplevde nedsatt fuktning i slidans slemhinna vid upphetsning vilket 

medförde nedsatt njutning vid samlag.  

 

Ahlborg och Strandmark (2001, ss. 320-323) studerade fem nyblivna föräldrars relation efter 

barnafödande. Efter sex månader hade ett par börjat ha sex igen, de upplevde att samlivet 

blivit bättre än tidigare. Paret som försökt bli gravida under en längre tid avvaktade med att ha 

sex eftersom båda ansåg att sensualiteten fyllde behovet. Hos det tredje paret upplevde 

mamman att babyn tog hennes uppmärksamhet och att relationen till pappan hade blivit 

sämre. Fäderna i de två andra paren upplevde att de saknade både sensualitet och sexualitet 

från sina partners. De saknade närhet och upplevde att all kärlek från deras partners gavs till 

barnet. De Judicibus och McCabe (2002, ss. 99-101) visar att nyblivna mammor som var 

tillfredsställda med relationen till partnern upplevde att de var mer nöjda i rollen som 

mammor och upplevde mindre trötthet och depression. 

 

Ahlborg, Rudeblad, Linnér och Linton (2008, ss. 300-302) studerade 452 föräldrars intima 

relationer när deras första barn var 6 månader gammalt och följde sedan upp 4 år senare. 

Studien visade att den sexuella frekvensen och belåtenheten var konstant låg men att de flesta 

paren upplevde en tillfredsställande sensualitet även om den minskade vid 4 år. Författarna 

menar att den sexuella belåtenheten är viktig för föräldrarnas välbefinnande. Enligt Mohr och 

Kuhn (2012, s. 139) är människans sexuella hälsa en del av den holistiska hälsan och är därför 

nödvändig att uppmärksamma om vårdandet ska utgå från ett holistiskt perspektiv. 

 

Världshälsoorganisationen, WHO, (2006, s. 5) definierar sexuell hälsa genom att beskriva att 

”sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i 

förhållande till sexualiteten; det är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa 
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kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl 

som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, 

diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska vara möjlig, behöver sexuella rättigheter hos 

alla människor blir respekterade, skyddade och uppfyllda”. Socialdepartementet (2002, ss. 68, 

75) och Statens folkhälsoinstitut (2005, ss. 5-7) har beskrivit elva nationella folkhälsomål för 

att främja god hälsa för hela befolkningen. Mål nummer sex, hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård, syftar till att hela sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och stärka hälsa. 

Socialdepartementet nämner områdena: rökning, alkohol, kost, fysisk aktivitet, vila och sömn, 

läkemedelsförskrivning, sjukdomar och kroniska sjukdomar, handikapp, smärta samt psykiskt 

och socialt välbefinnande. Mål nummer åtta, trygg och säker sexualitet och god reproduktiv 

hälsa, ska bland annat syfta till att framföra sexualitetens betydelse för främjande av hälsa och 

välmående. Socialdepartementet lyfter fram abort, jämställdhet, sexualitet, utsatta grupper, 

undervisning av ungdomar, riskbeteenden, våld, ofrivillig barnlöshet och missfall som viktiga 

områden. Dock förtydligas inte hälsofrämjande arbete mot sexuell hälsa utifrån WHOs 

definition mot positiv och njutbar sexuell hälsa i form av till exempel vårdande relationer, 

kärlek eller sensualitet.  

 

Sjuksköterskors attityder till samtal om sexuell hälsa 

Enligt Abbott, Dadich, Hosseinzadeh, Kang, Hu, Bourne, Murray och Reath (2013, ss. 729-

732) har sjuksköterskor ett viktigt ansvar angående samtal med patienter om sexuell hälsa. 

Nakopoulou, Papaharitou och Hatzichristou (2009, ss. 2126-2130) visar att trots att 

sjuksköterskorna är medvetna om att sexuell hälsa är viktigt ur ett holistiskt perspektiv drar de 

sig för att samtala om sexuell hälsa. Ett hinder för att samtala om sexuell hälsa var att 

sjuksköterskan och patienten skiljde sig åt i ålder eller kön. Samtalsteknik, att våga ta upp 

frågan, tidsbrist, möjlighet att tala ostört, arbetsbelastning och oklarhet i vems ansvarsområde 

patientens sexuella hälsa var, sågs också som hinder för att ta upp och samtala om 

patienternas sexuella hälsa. Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien önskade mer 

kunskap om fysiologi och samtalsteknik.  

 

Moore, Higgins och Sharek (2013, ss. 218-221) visade i deras studie att trots att 

sjuksköterskorna arbetade med testikelcancer sågs stora svårigheter med att samtala om hur 

sjukdomen påverkade männens sexuella hälsa. Till exempel tyckte 46 % att det var obekvämt 

eller mycket obekvämt att informera om erektionssvårigheter i samband med testikelcancer. 

Magnan och Reynolds (2006, ss. 287-289) bekräftar detta genom att i sin studie visa att 

sjuksköterskor på onkologen, gynekologen, medicin, kirurgi och rehab, ansåg att patienterna 

inte förväntar sig att få frågor om sin sexualitet av sjuksköterskorna vilket sågs som den 

största barriären för att ta upp frågan. Andra orsaker till att inte ta upp frågan om sexualitet 

var osäkerhet över vad de skulle säga samt att det kändes obekvämt.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Utifrån en holistisk syn på hälsa innefattar distriktssköterskans arbete att stödja föräldrars 

sexuella hälsa men det är oklart huruvida detta uppmärksammas av distriktssköterskan. 

Sexualitet och samliv kan vara bekymmersamt för föräldrar och kan påverka parrelationen 

negativt. Föräldrars sexuella hälsa efter ett barns födelse inverkar på familjens hälsa som 

helhet och risken för tidiga separationer mellan föräldrarna finns. Arbetet med att stödja 

föräldrars sexuella hälsa är därför betydelsefullt, även för att främja barnets välmående och 

hälsa. Det tycks dock finnas svårigheter hos sjuksköterskor att samtala om sexuell hälsa. Om 
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föräldrar har en dåligt fungerande parrelation och om dessutom distriktssköterskan erfar 

svårigheter i arbetet med föräldrars sexuella hälsa kan det leda till att föräldrar upplever en 

ohälsa som kan påverka både barnets och deras egen hälsa. Detta sammantaget gör det 

betydelsefullt att specifikt studera hur distriktssköterskor som arbetar på barnavårdscentral 

tänker kring arbetet med föräldrars sexuella hälsa. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskans tankar kring arbetet med föräldrars 

sexuella hälsa på barnavårdscentralen. 

 

 

METOD 

Ansats 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2013, ss. 112-115) används en kvalitativ ansats när 

intresset är riktat mot vad människor har att berätta om en företeelse. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, ss. 42-46) ska en halvstrukturerad intervju likna ett vardagssamtal som 

varken är helt öppen eller sluten och kan användas när människors erfarenheter och 

upplevelser önskas belysas.  

 

Den kvalitativa ansatsen valdes därför att den här studien riktar sitt intresse mot att belysa 

människors tankar kring sitt arbete inom ett specifikt ämne. Eftersom det finns begränsat med 

forskning inom området och författarna saknar en befintlig teori har en induktiv ansats valts 

för att möjliggöra en förutsättningslös analys.  

 

Urval 

För att belysa variationer av ämnet användes ett strategiskt urval. Genom en bred variation 

bland informanterna samt att urvalet är representativt ökar möjligheten för att ge en så allsidig 

bild av ämnet som möjligt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2013, ss. 75, 169). 

 

Barnavårdscentraler i Mellansverige och södra Sverige kontaktades och tillfrågades om det 

fanns möjlighet att genomföra studien och intervjua max två distriktssköterskor per 

arbetsplats för att få en geografisk spridning och för att få fler synvinklar från olika 

barnavårdscentraler. Därefter kontaktades ytterligare barnavårdscentraler slumpmässigt för att 

eftersöka fler intervjupersoner för studien. Samtliga barnavårdscentraler kontaktades först via 

telefon där muntlig information lämnades till den som svarade i telefon. Om intresse för 

deltagande fanns lämnades skriftlig information angående studien och deltagarna fick fylla i 

en samtyckesblankett efter godkännande från verksamhetscheferna. 

 

Samtliga intervjuer ägde slutligen rum i sydvästra Sverige. Två barnavårdscentraler i 

Mellansverige och åtta i södra Sverige tackade nej till deltagande, alla på grund av tidsbrist 

efter att ha fått muntlig information över telefon om studiens syfte. Ett inklusionskriterie var 

att intervjupersonerna skulle ha arbetat minst två år på barnavårdscentral. Totalt åtta 

intervjupersoner deltog i studien, sex var utbildade distriktssköterskor och två med 

specialistsjuksköterskeexamen mot barn och ungdom. Trots att det var distriktssköterskors 

tankar som önskades belysas valdes att inte exkludera de två med specialistexamen mot barn 
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och ungdom på grund av svårigheter med att få deltagare till studien. De intervjuade var 

samtliga kvinnor och hade arbetat på barnavårdscentral från fyra till tjugotre år. Åldersmässigt 

var intervjupersonerna mellan 40 och 60 års ålder. 

 

Datainsamling  

En halvstrukturerad intervju valdes då förståelse söktes och den valda intervjumetoden ansågs 

öppna upp för att möjliggöra för distriktssköterskorna att dela sina tankar. Vidare menar 

Kvale och Brinkmann (2009, ss. 17, 42-46) att samtalet i intervjun sker för att söka förståelse 

för intervjupersonens tankar och åsikter utifrån deras egen synvinkel och att intervjuerna inte 

ska tolkas ordagrant utan möjlighet ska ges att tänka högt för att förståelse ska kunna skapas.  

 

Intervjuerna genomfördes av intervjuarna var för sig och på informanternas egna arbetsrum 

för att intervjuerna inte skulle störas. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide 

(bilaga 1) där distriktssköterskornas egna tankar till stor del fick styra samtalet. För att 

informationen före varje intervju skulle bli den samma för alla deltagare, samt för att samtliga 

deltagare skulle ha samma uppfattning om vad begreppet “sexuell hälsa” syftade på, lästes 

samma begreppsförklaring upp innan varje intervju (bilaga 1). Begreppsförklaringen som 

lästes upp var en sammansättning mellan WHO (2006, s. 5) och Ahlborg och Strandmarks 

(2001, ss. 320-323) definition av “sexuell hälsa” och därefter ställdes inledande frågor 

angående personlig bakgrund.  

 

Varje intervju påbörjades med en huvudfråga som lyder enligt följande: ”Vi är intresserade av 

att veta hur du ser på att arbeta med föräldrars sexuella hälsa?” Huvudfrågan som användes 

var bred för att distriktssköterskan själv skulle leda samtalet utifrån hennes synvinkel. 

Distriktssköterskan tilläts tänka högt och diskutera sina svar eftersom intervjuaren sökte 

förståelse. Intervjuarna försökte påverka samtalet så lite som möjligt genom att främst stötta 

och uppmuntra distriktssköterskans egna tankar. För att öka förståelsen för hur 

distriktssköterskan tänkte kring sitt arbete med sexuell hälsa ställdes uppföljande frågor. De 

uppföljande frågorna varierade mellan intervjuerna eftersom de grundades i vad varje 

deltagare berättade. Intervjuarna strävade efter att hela tiden hålla ett öppet och nyfiket 

förhållningssätt för att söka förståelse för distriktssköterskornas tankar. Övriga frågor 

användes vid behov när distriktssköterskan hade svårigheter att berätta fritt. Intervjuernas 

längd varierade mellan 20 till 45 minuter. Samtalet spelades in så att inget som sades skulle 

missaseller störas av pauser för anteckningar. För att eftersträva Granskär och Höglund-

Nielsens (2013, ss. 112-117) intervjuteknik har intervjun försökt efterlikna ett vardagssamtal 

för att den intervjuade ska känna sig avslappnad och inte ifrågasatt eftersom utfrågning kring 

arbetssätt kan vara känsligt. 

 

Databearbetning och analys 

Dataanalysen genomfördes i form av en induktiv innehållsanalys så som det beskrivs av Elo 

och Kyngäs (2008, ss. 109 -111). Metoden induktiv innehållsanalys används när det finns 

begränsat med tidigare forskning inom området och valdes därför som analysmetod. Enligt 

Elo och Kyngäs (2008, ss. 109 -111) ska insamlad data läsas igenom noggrant innan 

meningsbärande enheter tas fram ur texten. Meningsbärande enheter plockas ut ur texten till 

ett nytt dokument och sorteras utifrån en öppen kodning. Kodningen genomförs så att 

meningsbärande enheter som liknar varandra sammanförs. Utifrån den öppna kodningen tas 

kategorier fram som formas till huvudkategorier och underkategorier.  
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Intervjuerna transkriberades kort tid efter de ägt rum och av den person som genomfört 

intervjun. Intervjuerna kodades som A, B, C, D, E, F, G och H. Insamlad data, det vill säga 

intervjuerna, lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för att bekanta sig med 

materialet och få en samlad överblick. Därefter markerades relevant data i förhållande till 

syftet och meningsbärande enheter sorterades ut i separat dokument, ett nytt dokument för 

varje intervju. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna. De kondenserade 

enheterna kodades och fördes samman i ytterligare ett nytt dokument där koder som liknade 

varandra, utifrån intervjuarnas tolkning, fördes samman till totalt 15 gemensamma områden. 

Genom att gemensamt granska de 15 områdena kunde koderna sammanställas till två 

huvudkategorier med sju underkategorier. Se exempel över analysprocessen i Tabell 1. 

 

Tabell 1. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kodning Underkategori Huvudkategori 

Vi frågar ju alltid 

föräldrarna hur dom 

mår men vi kommer 

ju inte in på deras 

sexuella hälsa om det 

inte är så att 

föräldrarna själva tar 

upp det med oss 

kommer inte in 

på sexuella 

hälsan om inte 

föräldrarna 

själva tar upp 

det 

Tas inte upp 

som rutin 

Sakna tydliga 

rutiner 

Möjligheter att 

göra mer 

det finns ju inte 

någonting i vårat 

BVC program, som 

gör att vi måste jobba 

med detta 

Det finns inget i 

programmet 

Finns inga 

rutiner 

Sakna tydliga 

rutiner 

Möjligheter att 

göra mer 

vi hade ju velat sen 

att man skulle 

fortsätta att ha 

grupper, det är ju 

dem som har, som 

lever med två - 

treåringar. Det hade 

vart så kul, men det 

blir också svårt för då 

är föräldrarna oftast 

inne i arbetslivet och 

allting 

Vill fortsätta 

med ämnet i 

föräldragrupp i 

högre åldrar 

Önskan om 

fortsatta samtal 

Behoven kan 

tillgodoses 

bättre 

Möjligheter att 

göra mer 

de 

[andragångsföräldrar] 

skulle man behöva 

påminna igen, ännu 

viktigare för där 

finns det ju liksom 

ännu mindre tid för 

en själv 

Ser behov av att 

påminna 

föräldrar igen 

Finns behov 

för mer samtal 

Behoven kan 

tillgodoses 

bättre 

Möjligheter att 

göra mer 
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en ny situation är ju 

när båda börjar jobba 

för då är det ju svårt 

att få tiden att räcka 

till [till relationen] så 

egentligen skulle det 

väl vara aktuellt där, 

många börjar ju 

jobba vid ett år eller 

ett och ett halvt år. Så 

det är nog en vettig 

ide att ta upp det vid 

ett och ett halvt års 

ålder. 

Vore bra att ta 

upp det igen 

med föräldrarna 

när barnet är 

mellan ett till ett 

och ett halvt år 

Ser behov av 

att samtala 

igen 

Behoven kan 

tillgodoses 

bättre 

Möjligheter att 

göra mer 

 

Förförståelse 

Dahlberg (2014, ss. 70-71) menar att förförståelsen finns för att vi överhuvudtaget ska förstå 

någonting, men att det är av vikt att uppmärksamma och reflektera över den så att den inte 

hindrar oss från att förstå eller döma ut något som är nytt på förhand. Dahlberg (2014, ss. 70-

73) förklarar vidare att forskaren behöver vara medveten om sin egen förförståelse och kunna 

tygla den genom att ha ett öppet förhållningssätt.  

 

Den ena författaren har varit i kontakt med barnavårdscentralen med sina barn och kan inte 

minnas att de samtalat om hennes sexuella hälsa. Den andra författaren har läst flera 

högskolepoäng om hur sexuell hälsa påverkar hälsan i livets olika skeden. Båda författarna 

har haft verksamhetsförlagd utbildning på barnavårdscentral men då detta skedde under en 

kort tidsperiod finns därför begränsad kunskap om verksamheten utifrån distriktssköterskans 

perspektiv. Inför intervjuerna och under arbetets gång har författarna samtalat med varandra 

och försökt medvetandegöra förförståelsen i den mån det är möjligt. Även om tidigare 

erfarenheter och kunskaper kan påverka arbetet har det reflekterande och diskuterande 

förhållningssättet varit till hjälp för att hålla en nyfiken och öppen hållning under intervjun 

och analysen. 

 

Etiska överväganden 

Utifrån de forskningsetiska principerna som lagen grundas på (Vetenskapsrådet, 2010, ss. 7-

14) genomfördes ingen etikprövning av studien enligt 16-17 § (SFS 2003:460). De etiska 

riktlinjer som studien är baserade på är kravet om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Distriktssköterskorna och verksamhetscheferna informerades skriftligt och muntligt 

innan intervjun påbörjades och fyllde i samtyckesblankett.  Konfidentialiteten uppfylls genom 

att materialen som samlats in har förvarats på ett säkert sätt och att information angående 

intervjupersonerna setts över så att deltagarna i studien inte ska kunna identifieras. Eftersom 

materialet inte ska användas till någonting annat än studien uppfylls även nyttjandekravet.  

 

Genom att arbeta utifrån Forskningsetisk policy och organisation i Sverige (2003, ss. 17-19) 

som innebär tillämpning av godhetsprincipen, principen att inte skada, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen, önskar författarna minska riskerna för att deltagarna kommer till skada. 

Godhetsprincipen innebär att de som forskningen avser ska ha nytta av den. Resultatet i denna 

studie kan utveckla distriktssköterskornas kunskaper och inställning så att de i sin tur får 
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möjlighet att ge föräldrar och barn förbättrad helhetsvård. Principen att inte skada innebär att 

forskningen ska förhindra eller minimera risken att de som deltar drabbas av obehag eller 

skadas. Intervjuaren har försökt vara lyhörd för eventuella känsliga områden för att inte göra 

intrång i den personliga integriteten. Intervjupersonerna erhöll muntlig och skriftlig 

information om att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun om de önskade. När 

intervjun var klar fick intervjupersonerna möjlighet att lägga till eller kommentera ytterligare 

vad som sagts på intervjun. Autonomiprincipen innebär att forskningen ska bedrivas så att de 

som deltar får sin integritet skyddad. Inspelningen godkändes först av den intervjuade, 

namngavs enbart med bokstav och transkriberades kort efter intervjun för att sedan raderas. 

Detta för att inte intervjun skulle kunna hamna i fel händer och intervjupersonens identitet 

röjas. Risken för igenkänning har undvikits genom att inte nämna de specifika 

barnavårdscentraler som deltagit utan endast geografiskt område. Deltagarna har även 

uppmuntrats till självständigt tänkande och intervjuaren har försökt hålla egna tankar och 

lösningar på intervjuarnas problematiseringar borta. Rättviseprincipen har tagits hänsyn till 

genom att alla intervjupersonerna har behandlats lika genom att de erhållit samma information 

och samma begreppsförklaring till ordet sexuell hälsa innan intervjun påbörjades. Alla 

intervjupersonerna har intervjuats i deras egna arbetsrum och alla har intervjuats utifrån 

samma frågeformulär.  

 

Föräldrarnas sexuella hälsa påverkar deras allmänna hälsa och är dessutom ansträngd i den 

nya situationen som förälder. Det förväntade resultatet anses motivera genomförande av 

studien i förhållande till de aktuella etiska frågorna eftersom föräldrarnas hälsa även påverkar 

barnets hälsa. Mer kunskap om distriktssköterskornas tankar om arbetet med föräldrarnas 

sexuella hälsa kan leda till bättre strategier för det hälsofrämjande arbetet med familjen på 

barnavårdscentralen. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de huvud- och underkategorier som tagits fram i analysen. Se 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

 

Huvudkategorier: BRISTANDE FOKUS PÅ 

SEXUELL HÄLSA 

MÖJLIGHETER ATT GÖRA MER  

Underkategorier: Ett känsligt ämne Sakna tydliga rutiner 

Känna sig osäker Föräldragruppen – ett betydelsefullt 

forum 
Lyssna utan att vara expert 

 Lämna över ansvaret Behoven kan tillgodoses bättre  

 

Citat från intervjuerna redovisas kursivt i resultatet. 

 

BRISTANDE FOKUS PÅ SEXUELL HÄLSA 

Samtal med föräldrar om deras sexuella hälsa är känsligt och skapar osäkerhet, vilket leder till 

att ansvaret att lyfta frågor om den sexuella hälsan lämnas över till föräldrarna själva eller till 

andra professioner. När ämnet förs på tal intas en lyssnande hållning som medmänniska 

framför en professionell hållning som även innefattar kunskap och kompetens att lyfta och 

möta frågor om sexuell hälsa.  

 

Ett känsligt ämne 

Distriktssköterskornas tankar kring arbetet med föräldrarnas sexuella hälsa var att ämnet var 

tabu, känsligt, svårt att prata om och laddat. Det fanns en osäkerhet kring vad sexuell hälsa 

innebar samt att ämnet var obekant, obekvämt och nervöst att prata om. Dock fanns även 

tankar om sexuell hälsa som ett intressant, spännande och outforskat område. När 

distriktssköterskan fick tillfälle att reflektera över sitt arbete med föräldrars sexuella hälsa 

blev ett intresse väckt trots att hon aldrig fokuserat på ämnet tidigare. 

 

“Jag tycker att det skulle kännas jättebra. Nu blir jag lite inspirerad” 

 

Det fanns även tabu-känslor kring att ta upp eventuella problem i föräldrarnas förhållande och 

att prata om det sexuella samlivet. Området ansågs vara en privat sfär och 

distriktssköterskorna menade att deras egen ålder och uppväxt kunde påverka eftersom de 

aldrig varit vana vid sexualitet som samtalsämne. Distriktssköterskorna ansåg att dagens 

föräldrar generellt sett är mer öppna om sina privatliv än de var förr och de såg goda chanser 

att få samtala om föräldrars sexuella hälsa med den nya generationen yngre föräldrar som är 

mer frispråkiga med problem i hemmet och har en öppenhet inför att samtala kring intimitet 

och sexualitet. De trodde att samhällets förändringar kan komma att påverka hur man pratar 

om sexuell hälsa. 

 

“Jag tror det kommer att komma mer för det blir mer öppet mot vad det har varit.  

För det har ju varit väldigt tabu. Man pratar inte om sånt” 
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Distriktssköterskorna tyckte att det var problematiskt att föräldrarna själva inte lyfte frågan. 

Det ansågs lättare att samtala om redan existerande problem eller en aktuell separation. 

Distriktssköterskorna såg även svårigheter att samtala om sexuell hälsa med föräldrar från 

invandrartäta områden på grund av osäkerhet huruvida de värdesätter sin sexuella hälsa. 

 

“Jag har ju jobbat i ett invandrartätt område innan och där hade det nog inte nån 

kommit på det här temat överhuvudtaget [...] så definitivt annorlunda men inte 

desto mindre viktigt men lite svårare eftersom de med min erfarenhet har väl en annan 

syn på jämställdhet som inte är lika självklar mellan man och kvinna där” 

 

Känna sig osäker 

Att arbeta med sexuell hälsa var för distriktssköterskorna okänt och det fanns en osäkerhet 

huruvida föräldrarna skulle öppna upp sig och prata om problem i sin sexuella relation utöver 

den känslomässiga parrelationen. Distriktssköterskorna menade att vissa har enklare för att 

tala om sexuell hälsa och att det kan bero på hur man är som person och att det kan vara 

lättare för yngre generationer.  

 

“Det känner jag att det kommer mer och jag ser på föräldrarna 

att de har mycket enklare för att prata om det än vad jag har [...] så jag tror  

att det har lite med personlighet att göra också” 

 

Distriktssköterskorna uttryckte även osäkerhet över att de inte såg sig själva som 

professionella inom ämnet och detta signalerades till föräldrarna. De trodde att detta medförde 

att ämnet inte togs upp. Distriktssköterskorna tyckte att de saknade kunskap och vana för att 

kunna ta upp ämnet och eftersom ämnet sällan kom på tal kände de sig heller inte förberedda. 

 

“För man har ingen utbildning [...]då kanske man skulle ha läst lite sexologi 

och det kanske skulle finnas med i utbildningen” 

 

Distriktssköterskorna var osäkra på om de var det naturliga valet för föräldrarna att samtala 

med vid relationsproblem. Även om distriktssköterskorna kunde se att föräldrarna har 

förtroende för dem tänkte distriktssköterskorna att föräldrarna i första hand hellre talade med 

familj och vänner om relationsproblem. 

 

“Jag tror att föräldrarna inte ser mig som ett bollplank i första hand 

när det har med deras äktenskap eller deras parrelation att göra” 

 

Lyssna utan att vara expert 

Distriktsköterskorna kände sig avslappnade i sin roll som medmänniska, god lyssnare och 

kunde även rådfråga eller hänvisa vidare till andra professioner om de upplevde att 

föräldrarna behövde mer stöd än vad de själva kunde ge. En god allmän samtalsteknik och 

personlig erfarenhet fanns och underlättade i samtalen även om distriktssköterskorna ansåg att 

det låg utanför deras eget område.  

 

“Visst jag kan ju lyssna och ge råd. För det gör man ju i många frågor 

som man inte är expert på annars också” 

 

Att ha goda relationer till föräldrarna underlättade till samtal om sexuell hälsa. Familjer som 
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besökt barnavårdscentralen mycket var välkända och deras mående syntes tydligt på dem. 

Distriktssköterskorna menade även att det var lättare att prata med mammor än pappor 

eftersom de själva var kvinnor och kunde bygga bättre relationer till dem. 

 

“Sen är jag kvinna själv. Det är lättare för dig att prata med mig som kvinna  

än mig som manlig här. Då kan det vara svårare. Så det kan nog spela in  

vad man har själv för kön” 

 

Det sågs olika nivåer av behov av att samtala om den sexuella hälsan hos föräldrarna.  

Distriktssköterskorna påtalade behovet av att öppna upp för att tillåta föräldrarna att samtala 

när de hade behov.  

 

“Sen är alla olika också. En del vill ju inte prata relationer. Medan andra kan ju  

vilja älta om och om igen. Så jag tror det är väldigt individuellt” 

 

Att föräldrarnas sexuella hälsa var något som distriktssköterskan kunde ta upp var obekant 

och där fanns heller inget fokus från distriktssköterskans sida. Om föräldrarna själva önskade 

samtala kring sin sexuella hälsa kunde samtal föras utifrån deras önskemål. 

 

“Och det är klart att är det någonting som föräldrarna känner att  

det här är så pass jobbigt för mig då ska ju vi kunna ta emot det” 

 

Lämna över ansvaret 

Det fanns funderingar angående vems ansvar föräldrarnas sexuella hälsa var. 

Distriktssköterskorna ansåg att den sexuella hälsan i första hand var mödrahälsovårdens 

ansvar och förmedlade tankar om att föräldrarnas sexuella hälsa antagligen togs upp på 

efterkontrollen med barnmorskan. Det fanns dock en osäkerhet gällande vad det var som togs 

upp och om barnmorskorna verkligen samtalade om föräldrarnas sexuella hälsa på 

efterkontrollen.  

 

“Jag kan tänka mig att det skulle kunna finnas ett behov av att prata om det […] 

men jag tror att det pratas en del om det hos barnmorskorna på efterkontrollen” 

 

Distriktssköterskorna hade inte fokuserat på eller reflekterat över ifall det kunde vara deras 

eget ansvar. En distriktssköterska beskrev att hon kände sig bekväm med att anpassa samtalet 

efter föräldrarnas behov eftersom hon kände sig trygg med att kunna hänvisa föräldrarna 

vidare. 

 

“Och är det så att man känner att man inte har kunskaper om det 

så får man slussa vidare dem i så fall” 

 

Överlag tyckte distriktssköterskorna att samarbetet med olika professionerna var 

välfungerande. Om föräldrarna hade relationsproblem kunde distriktssköterskorna hänvisa 

dem vidare och lämna över ansvaret till familjerådgivningen. Familjerådgivningen fick hos 

några barnavårdscentraler även komma på besök på föräldragrupperna och informera om sitt 

arbete och ansvar. Samarbetet med mödrahälsovården fungerade bra och uppgavs även kunna 

bli ännu bättre. Distriktssköterskorna nämnde psykologen som en god kontakt när de hade 
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ärenden som de var osäkra på hur de skulle gå tillväga med. Att samarbetet fungerade bra 

gjorde att det var lättare att hjälpa föräldrarna. 

 

MÖJLIGHETER ATT GÖRA MER 

Tydliga rutiner saknas för samtal om sexuell hälsa och ämnet är inte i fokus, trots att behovet 

finns. Föräldragrupperna är det forum som ger utrymme för personligt engagemang och en 

naturlig plats för att främja föräldrarnas parrelation under avslappnade former, mer än vad 

som vanligtvis kan uppnås i enskilda samtal. 

 

Sakna tydliga rutiner 

Distriktssköterskorna förmedlade inga tydliga rutiner gällande arbetet med sexuell hälsa i 

enskilda samtal. De rutiner som fanns hade mest fokus på barnet och praktiska frågor kring 

skötsel av barnet. Distriktssköterskorna använde öppningsfraser som: “Hur mår ni? Hur har ni 

det?” och dessa ansågs räcka för att täcka familjens mående och föräldrarnas sexuella hälsa.  

 

“Vi frågar ju alltid föräldrarna hur dom mår men vi kommer ju inte in på deras 

sexuella hälsa om det inte är så att föräldrarna själva tar upp det med oss” 

 

Distriktssköterskorna frågade föräldrarna hur de fick tid för sig själva, samtalade om hur det 

är att vara förälder, hur relationen förändras och om olika roller i ett förhållande. Rutinen att 

informera om vikten av beröring, risken att pappan kan känna sig utanför den första tiden med 

ett nyfött barn, att vårda relationen, kommunicera och skapa tid med varandra samt ta hjälp av 

det sociala nätverket uppgavs inte innebära att ta upp frågan på ett personligt plan angående 

föräldrarnas egna sexuella hälsa utan gavs mer som allmän information. Tydliga rutiner 

saknades och sågs som mycket viktiga för att underlätta att ta upp ämnet sexuell hälsa. 

 

“Som det här med alkohol. Det tar vi också upp med alla och det kunde ju kännas 

lite påträngande i början men det är helt okej nu. Så att rutiner och riktlinjer 

det tror jag hjälper till att man faktiskt tar tag i det” 

 

Som ett led i att förändra och förbättra arbetet med föräldrars sexuella hälsa hade 

förhållningssättet enligt distriktssköterskorna kunnat vara annorlunda. Genom att skapa 

tydligare rutiner, med exempelvis rakare frågor, program att följa och att öppna upp för ämnet 

tror distriktssköterskorna hade medfört att barnhälsovården hade kunnat ta ansvar för 

föräldrarnas sexuella hälsa. 

 

“Detta kanske är något man kan ta upp med alla. För då blir det också  

lite avdramatiserat. Liksom om alla känner att det här är någonting man kan prata om.  

Det är inget konstigt” 

 

Föräldragruppen – ett betydelsefullt forum 

Föräldragruppen sågs som ett betydelsefullt forum där det personliga engagemanget 

inverkade. De som medvetet arbetade med föräldrars sexuella hälsa hade individuellt eller 

tillsammans med drivande kollegor styrt upp program för föräldragruppen då rutiner 

saknades. 

 

“Det är ju helt och hållet mitt upplägg då som jag arbetat fram 



 

17 

 

tillsammans med en kollega” 

 

När det gäller föräldragrupperna fanns även här personligt engagemang i arbetet. 

Distriktssköterskorna tyckte att det var lättare att samtala kring relationer, kärlek och sex när 

det skedde i en föräldragrupp än i enskilda samtal. I föräldragrupperna berördes ämnen som 

sensualitet, familjeliv, vårdande parrelation och något som kallades för kärleksspråket. Det 

var stor variation på det som togs upp i föräldragruppen eftersom föräldrarna ofta själva fick 

leda samtalet dit de ville utifrån givet samtalsämne. Ett problem som påtalas är att 

uppslutningen på föräldraträffarna är mycket låg. De ser ett behov av att ha föräldragrupper 

och att dessa även skulle kunna bli fler och mer omfattande. Då föräldragrupperna främst 

fanns till för förstföderskorna erbjöd få barnavårdscentraler träffar för flergångsföräldrar. Det 

fanns en önskan om att få möjlighet att utveckla arbetet med föräldragruppen mer genom 

riktade grupper, som till exempel flergångsföräldrar och ensamstående föräldrar. Arbetet med 

föräldragrupperna beskrevs som föränderligt över tid och att distriktssköterskorna valde 

ämnen själva. En barnavårdscentral hade ordnat ett eget program som berörde ämnet “att 

vårda relationen” och menade på att det underlättade: 

 

“Sen vi började med det här är det väldigt roligt faktiskt. Att det är roligare 

med ett riktigt sånt program som vi gjort. Så lite humor och så” 

 

Distriktssköterskorna saknade pappornas närvaro på föräldragrupperna, även om det fanns 

enstaka pappaträffar dit enbart pappor kommer. Distriktssköterskorna var enade om att 

samtalen och diskussionerna kring exempelvis familjelivet hade blivit bättre med papporna på 

plats. En distriktssköterska som hade valt att ha föräldragruppen under kvällstid beskrev 

möjligheten att papporna kunde delta i föräldragruppen så här: 

 

“Papporna kommer oftast in när barnen är lite större [...] men de är inte lika spontana 

att prata om det som tjejerna är att prata om det, de behöver vara i grupp killarna 

[...] vi vinner jättemycket på det och vi får så bra diskussioner” 

 

Behoven kan tillgodoses bättre 

Distriktssköterskorna trodde även att det finns behov från föräldrarnas sida att prata mer om 

sin sexuella hälsa. Det påtalades hur betydelsefullt arbetet med föräldrars sexuella hälsa 

egentligen är och med tanke på att de ska se till barnets bästa hade arbetet behövt förbättras. 

 

“Den sexuella hälsan är ju väldigt viktig. Det är ju som ett kitt som håller ihop 

själva relationen och då skulle man kunna se det som att det i förlängningen 

hjälper barnet och så” 

 

I samband med att distriktssköterskorna talade om hur viktig den sexuella hälsan var kom 

flera gånger papporna upp på tal eftersom de många gånger missas på barnavårdscentralen då 

fokus främst ligger på barnet och den person som är föräldraledig den första tiden, oftast 

mamman. Arbetet skulle behöva förändras för att lyfta fram pappornas position i relationen. 

 

“Det skulle finnas nån aktivitet för pappor. Eftersom de är satta väldigt ensamma 

under sin pappaledighet. Där skulle man kunna göra jättemycket mer och det 

kanske skulle räcka med att hjälpa dem att träffas” 

 

Tankar om förändringar i arbetet gällde främst att samtal med föräldrar om deras sexuella 
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hälsa hade behövts, både enskilt och i grupp, då barnet är omkring 18 månader gammalt 

eftersom det därefter är den vanligaste tidsperioden för separationer. 

 

“Mycket fokus är ju på barnet men man ska ju se på familjen som en helhet 

och då är det ju viktigt att ta med båda föräldrarna och relationen” 

 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Trovärdigheten och tillförlitligheten kan stärkas genom noggrann redovisning av 

analysprocess och resultat för att tydliggöra arbetets styrkor och begränsningar (Elo & 

Kyngäs, 2008, ss. 112-113). 

 

Eftersom det var svårt att få tag på intervjupersoner valdes att sjuksköterskor med 

specialistexamen mot barn och ungdom även fick delta i studien under benämningen 

distriktssköterskor. Under analysen har intervjuerna granskats med hänsyn till detta och beslut 

har tagits att ta med intervjuerna då giltigheten ändå kan styrkas eftersom svaren inte skiljde 

sig åt från distriktssköterskornas.  

 

Det var svårt att få tag på distriktssköterskor att intervjua. Vid tre telefonsamtal där potentiella 

deltagare redan tackat nej efterfrågades syftet med studien varpå man uppgav att de ändå inte 

arbetar med föräldrars sexuella hälsa. Även om det inte kan uteslutas att de arbetade med 

sexuell hälsa och att svaret kan tolkas som en ursäkt att inte delta på intervju, finns oklarheter 

om barnavårdscentralerna som avböjde att delta på grund av tidsbrist och även uppgav att de 

inte arbetade med föräldrars sexuella hälsa skulle påverkat resultatet och på så sätt försvagat 

studiens giltighet.  

 

Trovärdigheten styrktes genom att alla intervjuer spelades in för att ingenting som sas skulle 

missas. Granskär och Höglund-Nielsen (2013, s. 116) menar att trovärdigheten kan styrkas 

genom att intervjuerna spelas in så att ingenting som sägs missas och samtalet slipper störas 

av pauser för anteckningar. Eftersom intervjuaren inte behöver anteckna allt som sägs kan 

mer fokus läggas på att få ett djupare samtal. 

 

Definitionen som alla tog del av innebar att distriktssköterskorna var medvetna om vad 

intervjuarna menade med begreppet sexuell hälsa. Genom en gemensam syn på begreppet fick 

distriktssköterskans tidigare relation till eller tankar kring vad begreppet sexuell hälsa innebar 

en mindre betydande roll. Eftersom begreppet sexuell hälsa inte var vidare känt hos 

distriktssköterskorna anses definitionen ökat trovärdigheten på resultatet eftersom risken 

annars varit att vi studerat distriktssköterskans tankar kring begreppet sexuell hälsa. Dock 

finns en fundering huruvida resultatet påverkats om distriktssköterskorna fått ta del av 

definitionen längre tid innan intervjun, exempelvis i samband med att de fick 

informationsbrevet, och på så sätt haft mer tid att begrunda sina tankar. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 105) kan intervjupersoner inför intervjun erhålla en beskrivning av ett 

specifikt begrepp. Detta kan göras för att alla som intervjuas ska få samma uppfattning om 

vad intervjuarna menar med ett visst begrepp. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 98-100) bör eventuella dilemman och frågeställningar 

ses över innan intervjun. Intervjuarna förberedde sig för risken med att distriktssköterskan kan 
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önska ge sken av att förmedla ett arbetssätt som intervjuarna eftersöker. Tvärtom ansåg 

distriktssköterskorna att de inte alls arbetade med sexuell hälsa, en uppfattning som inte var 

förväntad av intervjuarna. Längre in i intervjuerna ändrades tankarna åt att de omedvetet 

arbetade med föräldrarnas sexuella hälsa. Trots att förståelsen har sökts har ändå 

distriktssköterskornas första tankar valts att redovisas i resultatet för att öka tillförlitligheten. 

 

Svar på frågorna “Hur länge har du varit sjuksköterska/specialistsköterska” valdes att inte 

redovisas då dessa frågor ställts före inspelningen sattes igång och därför missats i några 

intervjuer. Vi anser inte att detta påverkar tillförlitligheten eftersom inklusionskriteriet 

angående två års erfarenhet kunde bekräftas även om inte exakta uppgifter om erfarenhet 

finns att tillgå. Även om deltagarnas ålder missades i några intervjuer gjorde författarna en 

uppskattning på distriktssköterskornas åldrar för att läsaren skulle få en aning om mellan vilka 

åldrar det rörde sig. Även om syftet var att visa på variationer i data och inte skillnader mellan 

distriktssköterskor hade korrekta åldrar varit viktiga. Eftersom spannet mellan åldrarna var så 

stort kan resultatets giltighet ifrågasättas eftersom det inte är helt klart hur gruppen som 

studerats såg ut. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2013, s. 198) är det viktigt att ha en 

genomtänkt strategi för valet av deltagare som ska intervjuas i studien och en variation bland 

deltagarna för att öka resultatets giltighet. Om fenomenet kan belysas från fler synvinklar och 

urvalet av deltagare är noggrant beskrivet så kan giltigheten i studien ökas.  

 

Författarna hade delvis förförståelse om att den sexuella hälsan var tabubelagd och att 

tidsbrist kunde påverka distriktssköterskorna på barnavårdscentralerna eftersom studier i 

bakgrunden belyst delar av den problematiken. Författarna reflekterade över den egna 

förförståelsen under hela arbetets gång och försökte att ständigt ha en öppen och nyfiken 

hållning för att inte låta förförståelsen påverka intervjuerna eller analysprocessen. Öppna 

frågor användes för att minska risken för påverkan av intervjupersonens tankar samt minska 

risken för att förförståelsen skulle lysa igenom. Under hela analysprocessen läste författarna 

varandras intervjuer och reflekterade gemensamt över innehållet. Enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2013, s. 170) kan författarnas egen förförståelse och tankar aldrig helt 

uteslutas men menar att författarna kan stärka tillförlitligheten genom att utföra 

analysprocessen gemensamt och på så vis öka resultatets trovärdighet. 

 

Granskär och Höglund-Nielsen (2013, ss. 75, 169) menar att syftet styrkts när olika 

erfarenheter belyser ämnet och variationer av ämnet lyfts fram. Efter att ha intervjuat åtta 

personer framkom både variationer och samband mellan data. Framtagen data ansågs 

tillfredsställande för att kunna svara an mot studiens syfte. Troligtvis hade intervjutekniken 

kunnat förbättras, då detta var första gången för intervjuarna. Kanske hade resultatet kunnat 

fördjupas ytterligare och mer exempel på hur distriktssköterskorna tänkte hade kommit fram 

om intervjuarna haft mer erfarenhet och bättre intervjuteknik.  

 

Det informationsbrev som delades ut i samband med planering av intervjuer var felaktigt. 

Informationen till potentiella deltagare var inte tillräcklig enligt de direktiv som ges av 

Etikprövningsnämnden (2015), som bör innehålla tydlig information om bakgrund och syfte, 

varför personen är utvald att delta i studien, beskrivning av hur studien går till, eventuella 

risker respektive fördelar med deltagandet, hantering av data och sekretess, hur deltagare får 

reda på studiens resultat, eventuell försäkring och ersättning, att deltagandet är frivilligt, 

uppgifter om ansvariga för studien samt samtyckesformulär. Att kraven på informationen inte 

följdes ser vi som en brist i tillförlitligheten. Informationsbrevet överlämnades kort tid innan 

intervjun och kompenserades med muntlig information. Om informationsbrevet varit utformat 

på ett korrekt sätt hade brevet kunnat användas som en förberedelse för distriktssköterskorna 



 

20 

 

med bland annat definitionen sexuell hälsa. Då hade distriktssköterskorna varit mer 

förberedda inför intervjuerna. Ingen av distriktssköterskorna uppgav att de saknade 

information och alla som erhöll informationsbrevet valde att delta i studien.  

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Genomgående tankar i resultat var en osäkerhet kring vad sexuell hälsa är och vad som 

egentligen räknas som arbete med föräldrarnas sexuella hälsa. Distriktssköterskorna är i en 

position där förtroendefulla relationer kan byggas från barnets födsel och tills barnet börjar 

förskoleklass. Många av de intervjuade ansåg ändå att sexuell hälsa snarare var något som 

mödrahälsovården troligtvis tog hand om. Distriktssköterskan jobbar indirekt med den 

sexuella hälsan och tankarna var delade angående om arbetet var tillräckligt eller inte. Om det 

är så att distriktssköterskorna ska göra mer bör det enligt dem uttalas tydligare.  

 

Ett känsligt ämne 

Distriktssköterskorna ansåg till viss del, som Price (2010, ss. 29-33), Bates (2011, ss. 20-22) 

och Saunamäki och Engström (2014, ss. 534-536) visar, att det var tabu och pinsamt att tala 

om sexuell hälsa. Dock visade studierna på att pinsamheten och tabun angavs som orsaker till 

att inte tala om den sexuella hälsan, vilket inte var fallet för distriktssköterskorna. De menade 

att även om ämnet var känsligt var det ingen primär orsak till att de inte arbetade med 

föräldrarnas sexuella hälsa. Ett tyngre argument som uppgavs för att inte arbeta med 

föräldrarnas sexuella hälsa var att distriktssköterskans främsta fokus är barnets hälsa och inte 

föräldrarnas. Ytterligare ett starkt argument var att de inte ansåg att eller var osäkra på om 

ansvaret var deras. Även om det främsta målet för distriktssköterskan enligt Rikshandboken 

(2011) är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling så menar de även att 

distriktssköterskan som delmål bör uppmärksamma och förebygga förhållanden i barnets 

närmiljö som kan påverka dess hälsa. Även Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, s. 

12) menar att distriktssköterskan bör tillämpa ett holistiskt förhållningssätt där individens 

närmiljö är medräknad. Vidare påtalar de vikten av att distriktssköterskan tillsammans med 

individen uppmärksammar barns, kvinnors, mäns och familjers hälsosituation samt deras 

behov av information, utbildning och kunskap för att främja hälsa och på detta sätt faktiskt 

påverka individens närmiljö.  

 

Känna sig osäker 

Det är barnet som är i fokus och det finns krav på sjuksköterskor att med eget ansvar söka ny 

kunskap och reflektera över befintliga metoder. Kravet innebär enligt Socialstyrelsen (2005, s. 

13) att sjuksköterskan inte kan ursäkta sig med kunskapsbrist eftersom det åligger henne att 

söka rätt på den kunskap som är relevant för hennes arbete. Det verkade till en början som att 

distriktssköterskornas tankar kring att föräldrars sexuella hälsa var tabu och känsligt hindrade 

dem från att arbeta med det, dock kunde detta senare förstås som osäkerhet och ovana. Det 

framkom att även om de har möjlighet att främja den sexuella hälsan verkar det behövas en 

tydligare rutin för att uppmärksamma den.  

 

Lyssna utan att vara expert 

Det är oklart om specifika frågor som rutin behövs eftersom distriktssköterskan enligt 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, s. 12) och Socialstyrelsen (2005, s. 11) utifrån 

sin bedömning ska kunna se familjens hälsosituation, vilket behov av information och vilken 
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form av hälsofrämjande insats föräldrarna är i behov av. Om distriktssköterskan är vaksam för 

signaler från föräldrarna angående deras sexuella hälsa kan därför frågan “hur är det” vara 

tillräcklig. Genom allmänna frågor och inbjudande röstläge kan hon enligt Robertson (2013, 

ss. 126-127, 130-132, 138-140) både ha fokus på barnet men samtidigt öppna för en holistisk 

hållning där det är tillräckligt tydligt att det är okej att ta upp alla aktuella problem. Samtalet 

måste vara öppet och tillåtande och föräldern ska uppmuntras med så väl öppna som direkta 

frågor. Frågor kan vinklas för att konkretisera, öka perspektiv eller synliggöra förälderns 

tankar.  

 

Lämna över ansvaret 

Distriktssköterskorna uppgav att de stöttade föräldrarna på olika sätt för att främja barnets 

hälsa. Även om många distriktssköterskor spontant tänkte att mödravårdscentralen bar 

ansvaret för föräldrarnas sexuella hälsa ändrade de uppfattning under intervjuns gång. Enligt 

en svensk studie av Saunamäki och Engström (2014, ss. 534-536) ansåg flera sjuksköterskor 

som besvärades av att fråga om patienternas sexualitet att det var någon annans ansvar. 

Eftersom distriktssköterskan har ansvar för hela familjens hälsa så går även föräldrarnas 

relation under det ansvaret, så väl problemlösande som främjande och styrkande enligt 

Socialstyrelsen (2014, s. 43) och Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, ss. 10-13). 

Price (2010, ss. 29-33) och Bates (2011, ss. 20-22) menar att samtalet om den sexuella hälsan 

är viktigt och avgörande för att kunna arbeta holistiskt samt att sjuksköterskan har en viktig 

roll. Därför bör distriktssköterskan inte enbart fokusera på barnets hälsa utan även 

uppmärksamma föräldrarnas hälsa där den sexuella hälsan ingår.   

 

Men enligt resultatet är det oklart hur arbetet ska se ut och gå till. I Socialstyrelsen (2014, ss. 

42-44) står det att allt som påverkar föräldrarna också kan påverka barnet, och beskriver 

vidare att betydelsefulla förebyggande åtgärder är att stimulera föräldrarnas egna styrkor och 

stärka skyddsfaktorer. Här framkommer det att distriktssköterskan ska arbeta förebyggande 

med föräldrarna men inte i vilken specifik utsträckning. Om distriktssköterskan bör arbeta 

hälsofrämjande genom att till exempel påminna föräldrar om sensualitet för att styrka 

parrelationen, borde hon även arbeta hälsofrämjande inom andra områden, som kost, fysisk 

aktivitet, alkohol och tobak, vilka enligt Folkhälsomyndigheten (2014, s. 83) också kan 

påverka välmåendet. Hälsofrämjandet innebär alltså att distriktssköterskan bör, ur ett 

salutogent perspektiv, ta hänsyn till hela människan enligt Wiklund Gustin och Bergbom 

(2012, ss. 199-211). Då kan det kännas som ett stort ansvar att främja alla områden i livet som 

påverkar föräldrarnas hälsa var för sig när främsta fokus av mötet är barnet. 

 

Sakna tydliga rutiner 

Några av distriktssköterskorna arbetade medvetet aktivt med föräldrarnas sexuella hälsa men 

inte alla. Det kan innebära att det hälsofrämjande arbetet skiljer sig åt beroende på 

personligheter och engagemang i verksamheten. Resultatet visade att arbetet är individuellt då 

vissa tyckte det var viktigt och arbetade mycket med det medan andra inte medvetet 

fokuserade på att främja den sexuella hälsan hos föräldrarna. Det innebär att föräldrarna 

bemöts olika och erhåller olika information beroende på vilken barnavårdscentral de går till. 

Om hälsofrämjande arbete och vård erhålls olika beroende på vart man söker kan det tolkas 

som att inte alla erbjuds lika vård vilket skulle kunna gå emot hälso- och sjukvårdslagens § 2 

(SFS 1982:763) mål om lika vård för hela befolkningen.  

 

Eftersom barnets hälsa påverkas av föräldrarnas hälsa och, som Ahlborg och Strandmark 

(2001, ss. 320-323) visar, att föräldrar har svårt under småbarnsåren med den sexuella hälsan 



 

22 

 

borde det vara ett viktigt område hos barnavårdscentralen eftersom de har en stor möjlighet att 

påverka både barnets hälsa och föräldrarnas parrelation. Det är möjligt att det inte bara är 

tillräckligt uttalat och att en enkel uppmaning från verksamhetens skulle få 

distriktssköterskorna att aktivt uppmärksamma föräldrarnas sexuella hälsa. Kunskapen finns 

redan och det bara är startskottet som saknas. Saunamäki och Engström (2014, ss. 534-536) 

bekräftar denna teori och menar att sjuksköterskors ansvarskänsla, goda kunskap och trygga 

rutiner gör att de har lättare för att samtala med patienter angående deras sexualitet.  

 

Föräldragruppen – ett betydelsefullt forum 

Idag verkar föräldragrupperna vara det forum där föräldrarnas sexuella hälsa tydligast tas upp. 

Distriktssköterskorna såg stort behov av att ha föräldragrupper men det var ändå tydligt hos 

samtliga barnavårdscentraler som hade föräldraträffar att innehållet präglades mycket av 

deltagarna även om ämnet relationer mer eller mindre togs upp i alla föräldragrupper. Många 

distriktssköterskor trodde även att det fanns behov hos föräldrarna att samtala om ämnet i 

enskilda samtal. Ahlborg (2008, s. 29) tar upp att de flesta skilsmässor sker på grund av 

kommunikationsproblem, olika förväntningar, synen på föräldraskapet, hemarbetet samt 

problem att återuppta sitt sexuella samliv efter förlossningen. Information kring hur det är att 

bli föräldrar och hur det påverkar föräldrarnas sexuella hälsa skulle kunna vara en del i arbetet 

både på mödravårdscentralen och på barnavårdscentralen. På så sätt blir det en naturlig del i 

helhetsarbetet som genomsyrar alla delar i föräldrautbildningen och i kontakten med 

barnavårdscentralen. Dock går det inte att helt tappa den sexuella hälsan som fokus i de 

enskilda samtalen även om det skulle tas upp på föräldragrupp eftersom många föräldrar inte 

deltar.  

 

Behoven kan tillgodoses bättre 

Det räcker alltså inte med att distriktssköterskorna har goda förutsättningar för att främja 

föräldrars sexuella hälsa om de inte tänker att det är deras ansvar eller att ämnet inte är 

tillräckligt prioriterat. Eftersom distriktssköterskans ansvar är omfattande skulle ytterligare en 

specificering av ansvaret kunna möjliggöra att föräldrars sexuella hälsa prioriteras. Bates 

(2011, ss. 20-22) kom bland annat fram till att sexuell hälsa inte samtalas om eftersom det är 

ett nedprioriterat ämne. Detta styrks då många distriktssköterskor inte tänkte mer 

hälsofrämjande än att fråga "hur är det" och samtala om föräldrarnas roller i förhållande till 

barnet, inte i förhållande till varandra som kärlekspar. Rutinen blev mer fokuserad på att vara 

lyhörd för problem och utifrån detta agera med vad som kan resultera i rådgivning och 

hänvisning till annan instans. Att behovet finns visar MacAdam, Huuva och Berterö (2011, ss. 

149-155) som genom sin studie kan påvisa att nyblivna fäder upplevde att det var naturligt att 

till en början ha minskad intimitet och sexualitet med sin partner. Männen sökte tillfällen att 

ha sex men kunde känna sig krävande och tycka att det var jobbigt att begära sex och hade 

förståelse för att partnern var trött. Männen hade förståelse för partnerns minskade sexuella 

behov men ungefär hälften av männen tyckte att det var svårt att uppfylla sitt egna sexuella 

behov. Detta tyder på att föräldrarnas parrelation genomgår en stor förändring när de får ett 

nytt barn och att deras sexuella hälsa är viktig för deras välmående. Därför bör 

distriktssköterskan uppmärksamma detta tydligare. Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

(2008, ss. 10-13) beskriver att distriktsköterskans bemötande och dialog ska vara stärkande 

för att främja hälsa för individ och familj i livets alla skeden. Här kan distriktssköterskorna 

signalera tydligare att föräldrarnas sexuella hälsa är ett samtalsområde som är accepterat att ta 

upp. Klimatet på barnavårdscentralen kan bli ännu mer öppet genom att distriktssköterskorna 

är närvarande i samtalet och inbjuder föräldrarna till att tala om sin sexuella hälsa. Om inte 
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distriktssköterskan ger en tydlig inbjudan kommer inte föräldrarna att öppna upp och anförtro 

sig heller.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet att distriktssköterskornas tankar kring arbetet med 

föräldrarnas sexuella hälsa på barnavårdscentralen påverkades av att ämnet är känsligt medan 

arbetet underlättades med ett personligt engagemang och en vilja att lyssna. Det rådde en 

allmän osäkerhet kring vems ansvar föräldrars sexuella hälsa var. Distriktssköterskorna 

uppgav att de har möjlighet att göra mer för att främja föräldrarnas sexuella hälsa. Rutinerna 

varierade och var för otydliga för att arbetet skulle lägga fokus på att främja föräldrarnas 

sexuella hälsa utan togs oftare upp när föräldrarnas sexuella hälsa var ett problem. 

Föräldragrupper sågs som ett betydelsefullt forum som kunde underlätta till att ta upp ämnet 

mer. För att möjliggöra att föräldrarnas behov tillgodoses bättre bör oklarheter kring 

ansvarsområden redas ut. Att tydliggöra rutiner samt klargöra vem som bär ansvaret kan 

främja en holistisk vård där föräldrarnas sexuella hälsa är inkluderad på barnavårdscentralen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning om hur distriktssköterskor ser på att rutiner för att främja föräldrars 

sexuella hälsa skulle föras in och hur de anser att arbetet bäst skulle genomföras. Förslagsvis 

även se på om ytterligare samarbete mellan barnavårdscentralen och mödravårdscentralen kan 

användas för att främja föräldrars sexuella hälsa. Det vore även intressant att se om föräldrar 

upplever att de saknar att få tala om sin sexuella hälsa, om det är något som önskas eller finns 

behov av.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär 

Vi önskar försöka förstå hur sköterskorna på BVC upplever uppföljning av nyblivna 

föräldrars sexuella hälsa. 

När vi talar om sexuell hälsa utgår vi från att: 

 

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i 

förhållande till sexualiteten. 

Sexuell hälsa handlar till exempel om: relationskvalitet, sensualitet, sexualitet, tillfredställelse 

eller frekvens av sex. 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du varit sjuksköterska? 

Hur länge har du varit specialistsjuksköterska? 

Vilken specialistutbildning har du? 

Hur länge har du arbetat på BVC? 

 

Huvudfråga 

Vi är intresserade av att veta hur du ser på att arbeta med föräldrars sexuella hälsa? 

 

Övriga frågor 

Hur upplever du uppföljning av föräldrars sexuella hälsa från BVC? 

Har BVC rutiner för att främja sexuell hälsa hos nyblivna föräldrar? 

Hur arbetar du för att främja föräldrarnas sexuella hälsa? 

Hur ser du föräldrarnas behov av att samtala om deras sexuella hälsa? 

Hur tycker du att det känns att tala med föräldrarna om deras sexuella hälsa? 

 

Hur länge är det aktuellt att samtala om föräldrarnas sexuella hälsa? 

I vilka sammanhang kan det bli aktuellt att samtala om den sexuella hälsan? 

 

Följdfrågor 

Kan du ge exempel? 

Berätta mer om det… 

Hur tänker du kring det? 

Hur menar du? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Vi heter Cecilia Friestad och Madelene Järbratt och läser andra terminen på 

distriktssköterskeutbildningen på Boråsuniversitet och under höstterminen 2015 ska vi skriva 

vårt examensarbete. Vi önskar utföra vår studie bland annat på ert BVC och syftet med 

studien är att beskriva BVC sköterskans upplevelse av uppföljning av nyblivna föräldrars 

sexuella hälsa. Samtalet spelas in och intervjun beräknas ta cirka 30-60 min. 

 

Intervjun kommer att vara avidentifierad, bara information, erfarenhet och utbildning kommer 

att redovisas i uppsatsen. Det är frivilligt att vara med och när som helst kan man ändra sig 

och avbryta sin medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Friestad och Madeléne Järbratt 

 

 

Handledare 

Lina Palmér, Universitetslektor 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Genom att fylla samtyckesblanketten bekräftar Du att Du tagit del av muntlig och skriftlig 

information och samtycker delta i studien. Du är medveten om att Du när som helst kan 

avbryta deltagandet i studien och att deltagandet är helt frivilligt. Du är också medveten om 

att allt material runt studien kommer att förstöras när studien är klar. 

 

Jag samtycker till att delta i studien 

 

……………………………................................................................................................. 

Underskrift 

 

............................................................................................................................................. 

Namnförtydligande 

  

……………......................................................................................................................... 

Ort och datum 
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Bilaga 4 

                                        

                        

Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor, Cecilia Friestad och Madeléne Järbratt, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 

Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter distriktssköterskor inom barnhälsovården har av att arbeta med nyblivna 

föräldrars sexuella hälsa. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor 

till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta distriktssköterskor totalt sett. 

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i svensk 

barnhälsovård har av att uppmärksamma och arbeta med föräldrars sexuella hälsa. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 

distriktssköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor som arbetat minst 2 

år på sin nuvarande arbetsplats och som arbetar med hälsofrämjande samtal.  Intervjuerna 

kommer att ske hösten 2015, under v 36 – 37 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 

konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande snarast. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart som 

möjligt. 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Friestad och Madeléne Järbratt 

 

 

Handledare 

Lina Palmér, Universitetslektor 
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Bilaga 5 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Cecilia Friestad och Madeléne Järbratt 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort/Datum 

 

 

 

 


