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Abstrakt 

Under graviditeten går de blivande föräldrarna till 

Mödravårdscentralen (Mvc) för regelbundna kontroller. Efter att 

barnet är fött kommer föräldrarna i kontakt med 

Barnavårdscentralen (Bvc) som har till syfte att främja hälsa. Syftet 

med denna studie var att beskriva nyblivna föräldrars upplevelse av 

sitt första besök på barnavårdscentralen. Data samlades in genom 

intervjuer med tre föräldrapar samt en förälder i Norrbotten. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ metod. Analysen 

resulterade i ett tema och tre kategorier. Resultatet visar att 

föräldrar har svårt att förstå och minnas den information de fått. De 

upplevde det positivt att barnet blev sett. Det framkom att föräldrar 

upplevde att de blev respekterade som föräldrar och bra bemötta. I 

resultatet framkom även det motsatta. Resultatet visar på att 

föräldrar vill ha kontakt med Bvc och vill ha information fastän de 

har svårt att förstå och minnas all information de fått. De vill bli 

respekterade som föräldrar och de upplever en trygghet när de 

känner att Bvc sjuksköterskan är engagerad i deras nyfödda barn. 

 

 

 

 

Nyckelord: Nyblivna föräldrar, första besök Bvc, upplevelse, 

kvalitativ metod, tematisk innehållsanalys, intervjuer. 
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Abstract 

During pregnancy the parents will visit the antenatal clinic (MVC) for 

regular checks. After the baby is born the parents will connect with 

the child health clinic (BVC), which aims to promote health. The 

purpose of this study was to describe the experiences of parents to 

new born babies of their first visit to the child health clinic. Data were 

collected through interviews with three couples together and one 

parent alone in Norrbotten. The interviews were analyzed using 

qualitative method. The analysis resulted in a theme and three 

categories. The results show that parents have difficulty understanding 

and remembering the information they received. They found it 

positive that the child was seen. It was found that parents felt they 

were respected as parents but also treated badly. The result shows that 

the parents want to have contact with the Bvc and want to have 

information, even though they have difficulty understanding and 

remembering all the information they received. They want to be 

respected as parents and they feel a sense of security when they feel 

that the clinic nurse is involved with their newborn children. 

 

 

 

 

Keywords: New parents, first visit to the Child health, experience, 

qualitative methodology, thematic content analysis, interviews. 
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Bakgrund 

Övergången till föräldraskap är en omvälvande upplevelse och en av de största förändringarna 

i en människas liv och många föräldrar kan känna sig oförberedda på att bli förälder 

(Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). Föräldrar kände sig oroliga för hur de skulle klara av att 

hantera denna omställning som den förändrade familjesituationen kan medföra (Fredriksson, 

Högberg & Lundman, 2003), både psykologiskt och psykosocialt. Föräldrarna uppgav att 

föräldrakapet medförde att de fått nya roller, de hade blivit mamma och pappa. Föräldrarna 

uppgav även att de inte kunde vara lika flexibla som de var tidigare och kände sig ibland 

isolerade (White, Wilson, Elander, Sci & Persson, 1999). Nyblivna föräldrar som har ett bra 

socialt närverk kan ha det lättare att anpassa sig till sin nya livssituation, jämfört med de som 

har ett litet socialt nätverk. En positiv upplevelse under övergången till föräldraskap bidrar till 

att föräldrarnas självförtroende och förmåga att behärska nya roller stärks och detta kan i sin 

tur påverka föräldrarnas relation till sitt barn. Det finns ett behov att utveckla innovativa 

strategier för att stödja föräldrar genom övergångsperioden till föräldraskapet (Fägerskiöld et 

al. 2001). 

 

Internationellt har vistelsetiden på BB efter en normal förlossning minskats från fem till tre 

dagar (Cooke & Barclay, 1999) och i Sverige har sjukhusvistelsen kortats ned till två dagar 

(Socialstyrelsen, 2007). Vid tidig hemgång går mor och barn hem efter 72 timmar förutsatt att 

förlossningen varit normal och att moder och barn är friska (Ellberg, Lundman & Persson, 

2003). En av de största orsakerna till att föräldrar valde tidig hemgång efter förlossningen var 

de skulle få vara tillsammans i sin hemmiljö och själva få forma sina rutiner. En stödjande 

omständighet i föräldrarnas beslut var närheten till sjukhuset samt tidigare erfarenheter av 

föräldraskap (Fredriksson et al. 2003). Studier visar att tidig hemgång medför en utmaning då 

den postnatala utbildningen och stödet till de nyblivna föräldrarna minskas genom den 

förkortade sjukhusvistelsen (Singh, 2000). 
 

För fyrtio år sedan var det inte självklart att männen skulle vara aktivt deltagande i graviditet 

och förlossningen. Under senare år har förväntningarna på männen ökat och de uppmuntras 

numera att vara delaktiga i omvårdnaden om sina barn (White et al. 1999). Fäderna tar en 

större del i föräldraskapet och de delar idag på ansvaret för det nyfödda barnet. I samband 

med barnets födelse har de rätt till tio pappadagar och kan föräldrarna tidigt uppleva 

föräldraskapet tillsammans. Fäder ansåg också att det viktigt utveckla sin relation till sitt barn 
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och de upplevde även det som överväldigande att bli far. De såg barnet som en del av sig själv 

och såg sig själv som oersättliga för sitt barn (Fägerskiöld, 2008). 

 

Män med utländsk härkomst som nu är boende i Sverige har ändrat sina traditionella roller 

och de deltar nu i större utsträckning genom att ge stöd till kvinnan under graviditet och 

förlossning (Ny, Plantin, Dejin-Karlsson & Dykes, 2008). De som inte har svenska som sitt 

andraspråk kan uppleva att de har språksvårigheter och detta kan medföra att de inte har 

samma tillgång till sjukvård jämfört med de som har svenska som sitt hemspråk och detta kan 

uppfattas som ett hinder för att erhålla sjukvård (Delvaux, Buekens, Godin & Boutsen, 2001). 

Språksvårigheter kan även medföra att mödrar inte medverkar i föräldrautbildningar och leda 

till att de inte får möjlighet att tala med barnmorskan om graviditeten, om rökning före och 

efter graviditet, om förlossningen, om smärta i samband med förlossningen samt om modern 

har depressiva symtom, riskerar de att inte upptäckas (Fabian & Waldenström, 2004). 

 

Under 1990-talet har föräldrautbildningen i Sverige blivit mer fokuserad på familjen 

(Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg, 1999; SOU, 1997:161) men fortfarande fokuserar 

föräldrautbildningen på kvinnorna och deras behov (Olsson, 2000; SOU, 1997:161). Blivande 

föräldrar erbjuds föräldrautbildning som har till syfte att informera och utbilda familjer för att 

underlätta för dem att göra bra val. De blivande föräldrarna uppmuntras att delta i 

föräldrautbildningarna under graviditeten för att förbereda dem för graviditet förlossning och 

föräldraskap (Svensson, Barclay & Cooke, 2009).  

 

Föräldrar som genomgått föräldrautbildning upplevde sig väl förberedda för livet med sitt 

barn (McKellar, Pincombe & Henderson, 2006). Föräldrarna upplevde att det som bäst 

underlättade för dem att förbereda sig inför sitt föräldraskap var stöd från deras partner, familj 

och vänner samt att söka information. De upplevde även att det underlättade för dem om de 

hade tidigare erfarenhet av att vara förälder sedan tidigare. Föräldrar var angelägna om att få 

tillgång till information om föräldraskap på ett sätt som passar dem, en större tillgänglighet 

till information, på ett mer flexibelt sätt (Svensson et al. 2009). Föräldrar upplevde att 

broschyrer och informationsblad var en bra kunskapskälla eftersom det gav dem en ökad 

kunskap om föräldraskap. Broschyrer visade sig däremot vara mindre effektivt som en resurs 

för att främja utbildning och stöd under den postnatala perioden. Flertalet av föräldrarna fick 

broschyrer och informationsblad under sjukhusvistelsen snarare än i slutet av graviditeten 

vilket ursprungligen var avsikten. Även om föräldrarna upplevde att broschyrerna innehöll 
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lättförstådd relevant information var det hälften av föräldrarna som uppgav att broschyren 

varit dem till hjälp för att få information och endast en tredjedel av föräldrarna hade gått 

igenom materialet tillsammans med sin barnmorska. Broschyren i denna studie hade 

utformats för att användas tillsammans med utbildning från en barnmorska (McKellar et al. 

2009). 

 

Moderna vårdgivare anser att elektronisk kommunikation är en möjlig väg för att ge 

information och det finns många webbaserade informationskällor som har till uppgift att 

sprida information till föräldrar (Handfield, Turnbul & Bell, 2006). Det har även gjorts 

rekommendationer för att utveckla elektroniska media med syfte att presentera 

evidensbaserad information till föräldrar (Bernhardt & Felter, 2004). Webbaserad utbildning 

kan även medföra hinder då föräldrar inte haft tillgång till internet (McKellar et al. 2009). Det 

finns ett behov av ytterligare forskning med fokus på lämpliga modeller för att tillhanda hålla 

utbildning till nyblivna föräldrar. Samarbete med föräldrar är viktigt för utvecklingen av 

elektroniska utbildningar (McKellar et al. 2009; Salonen, Kaunonen, Åstedt-Kurki, Järvenpää 

& Tarkka, 2008). 

 

Efter att barnet är fött och föräldrarna var kvar på sjukhus fick de råd och information av en 

barnmorska, om babyns omvårdnad, sjukvård och egenvård och de upplevde att denna 

information var bra (McKellar et al. 2006). Flertalet av mödrarna uppgav att de hade haft 

möjlighet att diskutera sin oro samt ställa frågor till barnmorskan men det fanns även de som 

upplevde det motsatta. Tiden som mödrarna fick tillsammans med en barnmorska varierade 

från mindre än en timme, till tre timmar och mödrar uppgav att det hade varit önskvärt med 

mer enskild tid tillsammans med en barnmorska då det gjort dem mer förberedda för livet med 

ett nytt barn. 

 

Nyblivna föräldrar har många tankar om föräldraskapet (McKellar et al. 2006). Mödrars 

tankar kretsade kring barnet och familjen på följande sätt: får barnet tillräckligt med sömn, 

oro för babyns omvårdnad, barnet får tillräckligt med mjölk, har barnet kolik, varför barnet 

gråter och syskon. Fäder i sin tur hade tankar kring: partnerns välbefinnande, att barnet är 

friskt och nöjt, sin roll som far och finansiella frågor. Mödrar valde att diskutera detta med 

barnmorska på Bvc, familj och vänner. Fäder valde att diskutera detta primärt med sin partner, 

att samtala om sin oro och för att få stöd. Därefter valde de att diskutera med barnmorska, 

familj och vänner. Föräldrar uppgav att deras främsta källa till information och stöd var 



8 
 

barnmorskor samt det dagliga lärandet. De uppgav även att de fick information från litteratur, 

barnavårdscentral, vänner och släktingar, samt deras egen mor. 

 

Barnhälsovårdens övergripande uppdrag är att bedriva hälsofrämjande och förebyggande 

arbete (SoS-rapport; 1996:7). Vilket innefattar individuell hälsoinformation till föräldrar om 

alkohol, droger, rökning, allergi, motion och kost. Barnhälsovården skall även identifiera 

riskgrupper för ohälsa samt inrikta det förebyggande arbetet speciellt mot dessa grupper, aktivt 

planera för ett förbättrat hälsobeteende, tillsammans med båda föräldrarna. Barnhälsovården skall 

även eftersträva samverkan med andra samhällsorgan för ökad kunskap och bättre folkhälsa (SoS-

rapport; 1996:7). Barnhälsovården har även som mål att stödja föräldrar i deras föräldraskap 

vilket främjar barnets utveckling (Nyström, 2004). Föräldrautbildning innebär ett stöd till 

föräldrar med respekt för deras integritet och deras förmåga att ta ansvar samt deras 

kompetens. Stödet innefattar kunskap om barns utveckling och behov i olika skeden liksom 

behov av att veta hur vård och omsorg fungerar för barn. Stödet i föräldraskapet ger dessutom 

en möjlighet för föräldrar att tillsammans med andra föräldrar och med experter diskutera om 

normer och värderingar, vad gäller barn och barnuppfostran, barnsäkerhet och barns trygghet. 

Föräldrautbildningens syfte är att ge varje förälder möjlighet att skapa och utveckla sin egen 

föräldraroll (SOU 1997:161). 

 

Enligt Rodwell,(1996) kan föräldrarna utveckla empowerment genom att utveckla en 

personlig kapacitet att ta kontroll över det dagliga livet. Jones och Meleis (1993), menar att 

empowerment omfattar människans rättighet, styrka och förmåga, samt kompetens av att 

utveckla denna potential. Empowerment är både en process och ett resultat vilket kan 

utvecklas genom föräldrastöd (Jones & Meleis, 1993). Barnmorskan kan stärka föräldrarna i 

sitt föräldraskap och främja en känsla av delaktighet redan från födelsen (Persson & Dykes, 

2002). 

 

Föräldrar upplevde att det som bäst kunde förbereda dem för livet hemma med ett nytt barn 

var praktisk och personlig tid med en barnmorska vid sjukhusvistelsen i lugn miljö och en 

individualiserad undervisning (McKellar et al. 2006). Under graviditet är föräldrar 

mottagligare för information och utbildning om graviditet samt livet efter förlossningen än 

efter förlossningen samt att det är av vikt att utbildningen är individuellt anpassad för att 

lättare möta föräldrarnas behov (Svensson et al. 2009; Morris, Dollahite & Hawkins, 1999). 
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Det finns visioner om att involvera föräldrar vid utformningen av en effektiv utbildning 

(Dykes, 2005). 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att det finns flera faktorer som gör att det första mötet med 

distriktssköterskan på Bvc är betydelsefullt och att det är en speciell informationssituation där 

föräldrarna ofta har mångfacetterade behov. En viktig bidragande faktor är att föräldrarna 

uppmuntras till tidig hemgång efter en komplikationsfri förlossning vilket skapar oro och 

osäkerhet över hur de skall hantera den nya situationen (Fabian & Waldenström, 2004; 

Fredriksson et al. 2003) 

 

I mitt arbete som sjuksköterska har jag mött många nyblivna föräldrar som känt sig osäkra i 

sin föräldraroll och samtidigt finns begränsat med forskning om hur sjuksköterskan kan stödja 

dessa föräldrar på bästa sätt. Det finns därför ett behov av att ytterligare fördjupa kunskapen 

inom detta område genom att studera hur föräldrar upplever det första mötet. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva nyblivna föräldrars upplevelse av sitt första besök på 

barnavårdscentralen. 

 

 

Metodbeskrivning 

Design 

En kvalitativ forsknings ansats har använts för att beskriva individens upplevelse och för att ta 

del av dennes livsvärld (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 17). Data insamlades med semistrukturerad 

intervju av sju föräldrar (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 139, 144-146) som därefter 

analyserades med kvalitativ tematisk innehållsanalys (jfr. Down-Wambolt, 1992). 

 

Kontext  

Informanterna kommer från en Bvc där Bvc sjuksköterskan ger informationen utifrån en 

förbestämd mall under 45 minuter. Mallen innefattar information om vad Bvc kan erbjuda 

såsom rutinmässiga läkarbesök, vaccinationsprogram, tillväxtkontroller, information om 

förebyggande av plötslig spädbarnsdöd, kostråd vid amning, råd om barnmat, råd om 
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barnsäkerhet och vitamintillskott i form av D-vitamin. Föräldrarna får information om 

tillväxtkurva samt får med sig en personlig barnjournal som de har med sig vid alla besök på 

Bvc. De får information om telefontider samt telefonnummer de kan ringa då de vill komma i 

kontakt med Bvc sjuksköterskan. Föräldrarna får även med sig informationsmaterial som 

innefattar kostråd vid amning samt barnmat, plötsligspädbarnsdöd och barnsäkerhet. 

 

Deltagare  

I studien deltog tre föräldrapar samt en som var ensam. Inklusionskriterier var att de var 

förstgångsföräldrar och att de varit tillsammans på sitt första besök på Bvc samt att 

deras barn inte hade särskilda behov. Exklusionskriterier var att de hade barn sedan 

tidigare och därigenom varit på barnavårdscentralen vid ett tidigare tillfälle samt att 

föräldrarna inte varit på första besöket på Bvc tillsammans. De blev först informerade 

muntligt och fick därefter ett informationsbrev som innehöll information om studiens 

syfte. 

 

Informanterna valdes genom ändamålsenligt urval av sjuksköterskan på Bvc, de 

informerades dem om studiens syfte och tillvägagångssätt och gav därefter sitt 

informerade samtycke (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 176-177, 343-344). Sjuksköterskan 

valde deltagare baserat på inklusions- och exklusionskriterierna (jfr. Holloway & 

Wheeler, 2002). Informerat samtycke innebär att informanten informeras om 

forskningen och sin medverkan och att fritt kunna välja om de vill medverka eller inte 

(jfr. Polit & Beck, 2008, s. 176-177). 

 

Procedur 

Efter godkänd forskningsetisk ansökan kontaktades enhetschefen vid vårdcentralen 

personligen. Studien presenterades och därefter frågade forskaren enhetschefen om 

tillåtelse att skicka ut informationsbrev (bilaga 1). Sjuksköterskan på Bvc 

vidarebefordrade informationsbreven (bilaga 2) till de föräldrar som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. De föräldrar som var intresserade av att delta i studien ombads att ge 

sitt skriftliga samtycke på medföljande svarstalong och returnera den i bifogat 

svarskuvert. De föräldrar som anmälde sitt intresse för att delta i studien kontaktades av 

författaren via telefon och tid och plats för intervjun avtalades. Alla föräldrar valde att 

intervjuerna skulle utföras i deras hem. 
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Informanterna fick information om att intervjun skulle publiceras i form av en D-

uppsats samt bli tillgänglig för alla i kursen. Allt material avidentifierades och full 

konfidentiallitet garanterades. Ambitionen var att intervjuerna skulle genomföras i en 

miljö där informanterna skulle känna sig trygga så att den fritt kunde tala om sina 

känslor och upplevelser (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 47-48). Informanten fick 

välja om intervjun skulle genomföras på vårdcentralen, Luleå tekniska universitet eller 

valfri plats. Det betonades att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas 

om informanten så önskade varefter denne frivilligt erbjöd sig att medverka i studien 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 92; Polit & Beck, 2008, s. 173-174). 

 

Datainsamling 

Data samlas in med semistrukturerad intervju (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 149) med 

tre föräldrapar och en individuell intervju, där forskaren använt sig av frågeguide (bilaga 3). 

Intervjuerna genomfördes mellan två veckor till 6 veckor efter första besöket. Målet med 

intervjuerna var att de intervjuade fritt skulle berätta så mycket som möjligt, forskaren höll sig 

så långt det var möjligt, passiv under intervjun för att inte påverka respondentens uttryck för 

sina upplevelser. Under intervjun var forskarens uppgift att styra respondenten, så att denne 

höll sig till ämnet. En god kontakt mellan forskare och informant kan främjas genom att 

forskaren lyssnar uppmärksamt, visar intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade 

berättar (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s.154). Kvalitativ forskningsintervju söker att, utifrån 

de intervjuades synvinkel förstå världen samt, utveckla innebörden av människans 

erfarenheter, även att frilägga deras livsvärld, före de vetenskapliga förklaringarna (jfr. Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 46-47). 

 

Intervjun inleddes med en huvudfråga; Kan ni berätta om ert första möte på 

barnavårdcentralen? Frågeområden som skulle täckas var information, förtroende, trygghet 

och bemötande. Beroende på vad deltagarna berättade ställdes följdfrågor; Kan du berätta 

mer? Kan du förklara mer? Kan du ge exempel? Utifrån den inledande frågan berättade alla 

föräldrar spontan om de frågeområden som skulle täckas gällande trygghet förtroende och 

bemötande. För att förtydliga upplevelsen av information fick följfrågor ställas. Intervjuerna 

spelades in på mp3 och tog ca 15-25 minuter. Intervjuerna genomfördes i informanternas 

hem. Intervjuerna skrevs därefter ut ordagrant till text. Allt material sparas till dess att studien 

är slutförd och publicerad. 
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Dataanalys 

Data analyserades med tematisk innehållsanalys som är en metod för att analysera det latenta 

innehållet av texten(jfr. Down-Wambolt, 1992). Det manifesta innehållet är det texten säger 

och det som informanten klart uttrycker. Medan det latenta innehållet, beskriver det som 

texten handlar om, det vill säga det underliggande budskapet i texten (jfr. Down-Wambolt, 

1992; Graneheim & Lundman, 2003). 

 

Tematisk innehållsanalys söker att identifiera och formulera teman. Ett tema är tråd av 

mening som penetrerar textenheter, endera alla eller endast ett fåtal. Temat ses som essensen 

av den levda erfarenheten. Analysen började med att alla texter läses igenom som en helhet 

för att sedan delas in i textenheter. Textenheterna lästes därefter igenom och reflekteras 

gentemot den naiva förståelsen, varefter de kondenserades. Alla kondenserade textenheter 

lästes därefter igenom och forskaren reflekterade över likheter och skillnader, därefter 

sorterades textenheterna och liknande textenheter samlades och kategorier bildades. Dessa 

kategorier samlades därefter till tema (jfr. Down-Wambolt, 1992). Analysen resulterade i ett 

tema och tre kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie följer Helsingforsdeklarationen om etiska principer för medicinsk 

humanforskning (jfr. Polit & Beck, 2008, s.168). Ett forskningsetiskt perspektiv är ett system 

av moraliska värderingar, som handlar om i vilken grad forskningen följer juridiska och 

sociala skyldigheter för studiens deltagare (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 753). 

 

Deltagare i studien informerades om studiens syfte och upplägg både skriftligt (bilaga 2) och 

muntligt, att deltagandet är frivilligt, att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i 

studien samt att inget material kommer att innehålla några personuppgifter. Deltagarna gav 

sitt samtycke skriftligt. Genom att de inspelade och utskrivna intervjuerna har numrerats och 

förvarats inlåst har deltagarnas konfidentiallitet skyddats. Intervjutexterna har därefter 

sammanställts och avidentifierats, vilket innebär att inga namn som informanterna nämner 

skrivits ut. Endast forskare och handledare har haft tillgång till allt material (jfr. Polit & Beck, 

2008, s. 170-174).  

 

Denna studie har godkänts av Etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet. 
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Resultat 

Analysen resulterade i ett tema och tre kategorier (Tabell 1). Resultaten redovisas med 

brödtext samt citat från intervjuerna för att förtydliga kategoriernas innehåll. 

 

Tabell 1. Översikt av tema och kategorier 

Tema Kategorier 

Vikten av att mötas utifrån individuella 

behov 

Att få information utan att förstå och komma 

ihåg 

 Att känna att barnet är i fokus 

 Att bli respekterad som förälder 

 

Tema: Vikten av att mötas utifrån individuella behov 

Tolkningen av det sammanvägda innehållet i de tre kategorierna är att det är viktigt för 

föräldrarna att de får information och att de blir bemötta utifrån individuella behov. Bland 

dessa behov finns behovet av trygghet i mötet med sjuksköterskan och trygghet med den 

information de får. Trygghet i mötet handlar om att bli respekterade som föräldrar, möta en 

sjuksköterska som är engagerad i deras nyfödda barn och att känna sig välkomna.  Många 

föräldrar upplevde trygghet med informationen de fick samtidigt som fastän de hade svårt att 

minnas vad som sagts. 

 

 

Att få information utan att förstå och komma ihåg  

Denna kategori beskriver att föräldrarna har svårt att minnas delar av sitt första besök på Bvc . 

Föräldrar beskrev att de fick både muntlig och skriftlig information men att de inte alltid 

förstod den information de fick samt att de dessutom hade svårt att komma ihåg den muntliga 

informationen. Föräldrarna upplevde att informationen skulle vara mer individanpassad. 

Föräldrar upplevde att de hade svårt att koncentrera sig och att kunna minnas den information 

de fått, på grund av den livssituation de befann sig i, som nybliven förälder. De upplevde att 

de var uppe i varv och att de kände sig trötta. Efter att de fått tänka efter en stund kunde de 

minnas delar av samtalet och informationen. I intervjuerna framkom att de kunde stötta 

varandra i att minnas vad besöket innefattat. De upplevde det däremot inte som negativt att 

inte minnas all den information de fått. En förälder berättar: 
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… men som ja säger all information den har ju för mej liksom …. ja 

har ju frågat som efteråt men hur var de med de å de asså ja har 

tagit in å så har det försvunnit lika fort i princip … för mej … 

 

Föräldrar beskrev att de kände sig trygga med den skriftliga information de fått, de hade 

känslan att allt löser sig. De uppskattade den personliga barnjournalen och sångboken. 

Samtidigt fanns det föräldrar som beskrev att de inte alltid läste den skriftliga informationen 

de fått, den blev många gånger liggande oläst.  

 

…de va ju som…de stod ju lite mer ingående i broscherna…så 

att…men nej vi har inte kikat i dom (fniss)…dom låg på köksbordet ett 

tag å ja tänkte gå igenom dom…sångboken har ja gått igenom…läst 

igenom lite grann…så där…kollat om de är nån man känner igen…för 

de e ju ganska roligt… jo… 

 

Föräldrar beskrev den muntliga informationen som tydlig. De upplevde även att det som 

positivt att de fick muntlig information om den skriftliga informationen. Föräldrar beskrev att 

informationen som de fick var anpassad efter deras behov och nivå. De beskrev att 

informationen var kort, koncis och allmän samt att det var avsatt tillräckligt med tid för detta 

besök. Föräldrar upplevde att informationen var bra då Bvc sjuksköterskan var bra på att 

uttrycka sig, bra på att förklara. Föräldrarna beskrev även att informationen var bra då den 

kompletterades med skriftlig information. 

 

… men allt var ju väldigt tydligt å allt å telefonnummer å liksom hit 

å vänd er hit om de är de eller de å så dit å sen då… 

 

Föräldrar beskrev att informationens upplägg och innehåll följde en förutbestämd mall som 

detta första besök styrdes av. De beskrev även att informationen gavs på ett pedagogiskt sätt 

så att det var lätt att ta till sig informationen. De uppskattade även att informationen de fick 

kunde anpassas individuellt, att Bvc sjuksköterska kunde se till deras unika behov. En 

förälder beskrev: 

 

… å så fick… information om de här med amning tog hon ju upp …de 

här med amning å tillägg å … såna här saker …när vi fråga om de … 

jo  
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Att känna att barnet är i focus 

Denna kategori beskriver föräldrarnas upplevelse av att Bvc sjuksköterskan tillgodosåg 

barnets behov, att Bvc sjuksköterskan ”såg” deras barn och dess behov samt att barnet 

undersöktes för att se att allt var som det skulle. De beskrev att det kändes tryggt att Bvc 

sjuksköterskan förvissade sig om att barnet fick tillräckligt med mat, att det mådde bra samt 

inspekterade barnet vid vägning. Bvc sjuksköterskan förvissade sig även att föräldrarna hade 

det bra. Föräldrarna beskrev att det kändes tryggt att veta att det bra med deras barn, så att de 

inte behövde oroa sig. En förälder berättade: 

 

… att hon ville veta hur vi har det … så där … man förstår ju att 

dom vill ju veta så att miljön för barnet också … det är ju kul … att 

dom bryr sig så pass … helt klart… de tycker man ju är kul… 

 

Att bli respekterad som förälder 

Denna kategori beskriver föräldrarnas upplevelse att av att bli bemött som förälder. Föräldrar 

upplevde att de blev trevligt bemötta. De beskrev Bvc sjuksköterska som positiv i sitt 

bemötande samt upplevdes skönt med en positiv känsla i ”stundens allvar”. Det fanns även 

föräldrar som upplevde det motsatta, att de inte kände sig väl bemötta, att de inte fick någon 

bra relation till Bvc sjuksköterskan. De upplevde att deras beslut inte respekterades, att Bvc 

sjuksköterska försökte övertala dem att ändra ståndpunkt. De beskrev att de kände sig illa till 

mods samt att de kände sig som en dålig förälder vilket kunde beskrivas: 

 

… å henne fick ja inte alls någon bra kontakt med så att då kände ja 

mej lite illa tillmods … 

 

Föräldrar upplevde sig trygga i mötet med Bvc sjuksköterskan. De beskrev att det alltid gick 

bra att kontakta Bvc, de kände sig trygga i att ställa frågor, de upplevde inte att frågor är för 

dumma att ställas. Föräldrar beskrev att de inte längre kände sig ensamma i sitt föräldraskap. 

Föräldrar beskrev Bvc sjuksköterskan som förtroendeingivande men det fanns även det 

motsatta. Föräldrar beskrev inte att de respekterades för de beslut de tagit. De beskrev att Bvc 

sjuksköterskans bemötande gav dem känslor av att vara en dålig förälder. De hade önskat att 

de hade fått stöd för sitt beslut och inte bemötts med tjat. Föräldrar beskrev Bvc 

sjuksköterskan som engagerad, vilket de inte hade förväntat sig men uppskattade. 

Engagemanget kunde vara visa sig genom att föräldrarna kontaktades av Bvc sjuksköterskan 



16 
 

för uppföljning av tidigare samtal samt tips och råd angående barnets omvårdnad. En förälder 

berättade: 

 

… de sa hon ju vid först besöket också att de är ju bara att höra utav 

sej … bara man känner ju inte alltså att man har känt sig ensam 

liksom man kommer hem å stått här …höra av er  … men då har hon 

ju själv ju gjort de också … så att de har ju inte som lega … hos oss 

… utan hon har ju som haft himla … koll alltså på… 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av sitt första besök på Bvc. På 

den vårdcentral som föräldrarna tillhörde gavs den första informationen utifrån en 

förutbestämd mall under ca 45 minuter. Informationen innehöll både skriftig och muntlig 

information samt att barnets vikt kontrollerades. Föräldrarna gavs även tillfälle att ställa 

frågor. 

 

Resultatet visade att föräldrarna hade svårt att minnas samt att förstå den information de fått. 

De kom ihåg fragment av den givna informationen. Kornell och Bjork (2009) menar att 

människor många gånger överskattar förmågan att minnas och samtidigt underskattar 

lärandet. De menar att människor lär sig mer än de tror att de lärt sig och de nya kunskaperna 

bygger på deras tidigare minne. Författarna kallar detta för en stabilitet i minnet. Detta 

bekräftar det som Henriksson och Klahr (2004) kommit fram till, att en graviditet utlöser ett 

stort informationsbehov som leder till att föräldrarna söker ny information. Denna 

informationssökning har till syfte att skapa ett sammanhang, att fylla en kunskapslucka som 

de blivande föräldrarna upplever sig ha. Utifrån detta kan man anta att även dessa föräldrar 

sökt ny kunskap om sitt blivande föräldraskap under graviditeten och därför inte upplevde det 

som påfrestande att de inte kom ihåg all information. Delaney, Sahakyan, Kelley och 

Zimmerman (2010), menar att bristande koncentration också leda till att vi inte minns. Detta 

kan bero individen tänker på någonting annat, vilket i detta fall kan antas vara deras nyfödda 

barn. 

 

I resultatet framkommer att föräldrar har svårt att minnas den information de fått men de 

känner sig trots detta nöjda med sitt besök. Föräldrarna beskiver att de fått skriftlig 

information som är bra trots att de inte alltid läser den. Kan det vara så att föräldrarna har ett 
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större behov av få stöd och råd, bekräftelse och uppmuntran i sitt föräldraskap på grund av 

osäkerhet i sin nya roll som förälder (Fägerskiöld & Ek, 2003) och att de därför inte upplever 

det som ett problem att de inte minns informationen. Arborelius och Bremberg (2003) menar 

att en av det som föräldrarna främst förväntar sig av Bvc sjuksköterskan är att få emotionellt 

stöd, att hon visas intresse, lyssnar samt lugnar föräldrarna. Hallberg, Lindbladh, Råstam och 

Håkansson (2001) menar att det som föräldrar vill tala med Bvc sjuksköterskan är framför allt 

barnets fysiska hälsa, utveckling samt situationer som uppkommit vardagen.  

 

Hälsoinformation kan ges både muntligt och skriftligt och kan många gånger vara svår för 

patienter att förstå och detta kan leda till att positiva effekter av samtalet utebliver. För att 

informationen lättare skall kunna förstås är det viktigt att den är tydlig. Sjukvårdspersonalen 

bör använda ett vardagligt språk samt förvissa sig om att patienten uppfattat vad som sagts. 

Tryckt material bör vara lättläst och finnas anpassat för den enskilde individen (Lynn-Smith, 

Hedrick, Earhart,  Galloway, & Arndt, 2010). Detta bekräftar det som föräldrarna upplevde 

nämligen att informationen var tydlig och att Bvc sjuksköterskan var bra på att förklara. De 

upplevde även att materialet var bra fastän de inte alltid läste igenom den. Sabogal (2010), 

menar även att det är viktigt att sträva efter förälderns delaktighet i informationen för att 

uppnå ett optimalt resultat. Utifrån detta kan det vara svårt att avgöra vad det beror på att 

föräldrarna uppgav sig ha svårt att minnas informationen samt att de hade svårt att förstå den 

information de gavs. Kan det vara så att formen för hur informationen ges bör anpassas bättre 

till de nyblivna föräldrarnas livssituation. Det vore kanske av värde att göra föräldrarna 

delaktiga i informationens utformning, alternativt utvärdera besöken på Bvc i syfte att 

förbättra utformningen och därigenom lättare kunna ge föräldrarna den information de 

upplever sig ha behov av. 

 

I resultatet framkom att fastän föräldrarna hade svårt att minnas och att förstå den information de 

fått så upplevde de informationen som tydlig och bra. Sörlie, Torjuul, Ross och Kihlgren (2006) 

menar att patienter uppskattar när de får tillräckligt med information från sjuksköterskor samt när 

de upplever sig få ärliga svar på sina frågor och funderingar. Man kan anta att föräldrarna kände 

sig nöjda med innehållet i informationen då de upplevde informationen positivt. Nyström, 

Dahlberg och Carlsson (2003) menar att patienten har ett behov av att få en helhetsbild av sin 

situation vilket överensstämmer med resultatet i denna studie att föräldrar uppskattade 

inforationen som tydlig samt att de kände sig trygga i att ställa frågor för att kunna få 

klargöranden. Walker, Brooksby, McInerny och Taylor (1998) menar att patienter som fick 
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tillfredställande information upplever sig som värdefulla och tagna på allvar, vilket föräldrarna i 

denna studie gjorde. 

 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde att Bvc sjuksköterskan tillgodosåg barnets 

behov och det kändes tryggt för föräldrarna. Detta överensstämmer med Lagerberg, 

Magnusson och Sundelin (2008) som menar att föräldrar har ett behov av att få bekräftelse på 

att deras barn utvecklas normalt och att de fungerar som föräldrar. Även Örtenstrand och 

Waldenström (2005) menar föräldrar känner sig tillfredsställda med den uppmärksamhet som 

deras barn får på Bvc. Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) menar att relationen 

mellan patienter och sjuksköterska kan ses som kommunikation i form av ett samspel, där 

sjuksköterskan engagerar sig i patienterna och ser personen som finns bakom patientrollen. 

Detta samspel är beroende av att båda parter deltar aktivt för att bekräfta varandra genom att 

lyssna på och respektera varandras åsikter. De menar även att sjuksköterskor ska våga ta 

kontakt, ställa frågor och bemöta svaren samt kunna möta patientens känslor. Föräldrarna 

upplevde Bvc sjuksköterskan som positiv, glad, trevlig och förtroendeingivande. 

 

Neumann et al. (2009) menar att även empati är ett viktigt inslag i relationen till patienter. Om 

vårdpersonalen är empatisk så kan behandlingsresultat främjas och därmed vårdkvaliteten höjas. 

Empati främjar förtroende från patienter och det i sin tur underlättar till att få hjälpa patienter med 

deras behov och behandlingar. Fossum (2007) menar att bemötandet är mycket viktigt för att 

vårdrelationen skall bli optimal. Detta innefattar hur patienter blir mottagna, vilket tonfall och 

kroppsspråk sjuksköterskan använder, ögonkontakt, hur hälsningar går till och om sjuksköterskan 

sitter eller står i förhållande till patienter. Det handlar bland annat om att bemötas på ett värdigt 

sätt och alla som uppsöker vården kan någon gång känna sig rädd, orolig, osäker och undrande. 

Bemötandet avgörande för hur patienter upplever kvaliteten av omhändertagandet från 

personalen. 

 

Resultatet visar att föräldrarna kände sig respekterade och blev bemötta på ett trevligt sätt 

men de fanns även föräldrar som upplevde det motsatta. Örtenstrand och Waldenström (2005) 

menar att de föräldrar som är minst tillfredsställda med Bvc sjuksköterskan är unga, 

lågutbildade mödrar. I denna studie kan det vara svårt att dra några slutsatser utifrån detta då 

parametrar som ålder och kön inte studerats. Hasselbalch, Larsson & Palm (2008) menar att 

det är viktigt relationen och samtalet blir bra så att ett gott socialt klimat skapas och 

därigenom främjar upplevelsen av trygghet samt att det skapas ett förtroende. Detta förbättrar 
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möjligheten att nå fram med viktig information. Henderson et al. (2007) menar att det är 

viktigt att sjuksköterskor är tydliga då detta kan främja patientens upplevelse av värme och 

välbefinnande samt att det är viktigt att sjuksköterskor engagerar sig i patienterna på ett 

uppriktigt sätt. Detta överensstämmer med det som framkommit i studien att föräldrarna 

upplevde Bvc sjuksköterskan som engagerad och varm. 

 

Föräldrarna upplevde Bvc sjuksköterskan som glad och trevlig vilket de uppskattade. Detta 

överensstämmer med Thorsteinsson (2002) som menar att många patienten upplevde det som 

positivt om sjuksköterskor skämtade med dem. De upplevde att det visade att de brydde sig och 

att de försökte lätta upp stämningen Författarna menar dock att det är viktigt att vara lyhörd och 

använda humor med känsla eftersom inte alla patienter uppskattar skämt. Greenberg (2003) menar 

att humor kan skapa närhet och öka möjligheterna att uppnå tillit och detta främjar skapandet av 

en vänskaplig relation mellan sjuksköterska och patient. Patienter uppskattar användandet av 

humor. McCabe (2004) menar att humor ökade patienters självkänsla när de fick skratta. 

Sjuksköterskor som använde sig av humor upplevdes som mer tillgängliga. 

 

I resultatet framkom även att föräldrar upplevde sig trygga i mötet med Bvc sjuksköterskan, 

de kände sig inte ensamma i sitt föräldraskap. De upplevde sig respekterade som föräldrar 

även om det också framkom motsatta erfarenheter. Banes et al. (2008) menar att många kan 

känna sig oförbredda på att bli förälder och de är då i behov av stöd för att kunna ta hand om 

sin förstfödda. Tarkka, Paunonen och Lappala (1999) menar att om föräldern känner sig trygg 

i sin nya roll kommer det barnet till del. Utifrån detta kan man dra slutsatser att det tyvärr 

förekommer möten i sjukvården som inte är professionella, bemötandet är undermåligt till 

följd att omvårdnadsrelationen inte blir optimal. Det är viktigt att främja att relationen mellan 

förälder och Bvc sjuksköterska då det påverkar en tredje part, nämligen det lilla barnet. 

 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva föräldrars upplevelse av sitt första besök på Bvc har jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer med sju nyblivna föräldrar med hjälp av en frågeguide. 

Informanterna tog inte del av denna frågeguide, den var endast tillgänglig för forskare och 

handledare. Fördelen med detta är att informanterna inte påverkas av denna guide. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 149) ger detta deltagarna möjlighet att tala fritt tom sina 

upplevelser och även kunna ge detaljerade beskrivningar. Jag upplever att berättelserna som 
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föräldrarna givit varit utförliga och svarat mot syftet. Intervjuerna har varit innehållsrika och 

liknande information framkom i flera intervjuer. Forskaren valde att göra alla intervjuer på 

samma ort detta för att uppnå både en tids- och miljövinst. En nackdel kan vara att forskaren 

är ensam i denna studie och därför inte kunnat diskutera och reflektera materialet i samma 

utsträckning som om det varit två forskare. Detta uppvägs av att forskaren haft möjlighet att 

reflektera materialet tillsammans med sin handledare. 

 

Som modell för tematisk innehållsanalys har jag använt mig av Downe-Wamboldts (1992) 

modell. Studiens trovärdighet har ökat genom att intervjutexterna lästs igenom ett flertal 

gånger för att undvika att något innehåll skulle förloras. Under hela arbetets gång har analysen 

granskats av handledare samt av opponenter under seminarier. För att öka trovärdigheten 

ytterligare har kategorierna styrkts genom citat som illustrerar föräldrarnas upplevelser 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 274). Svagheter kan även vara tidsaspekten i denna studie 

samt deltagarantalet. Ett större antal deltagare hade ökat trovärdigheten i resultatet ytterligare. 

En svaghet kan också vara att trots min tidigare erfarenhet av samtal som jag fått i mitt arbete 

som sjuksköterska inte tidigare genomfört en större mängd intervjuer på egen hand. 

 

Styrkan i denna studie är att resultatet som framkommit svarar mot tidigare forskning samt att 

medverkan i en studie kan bli en positiv upplevelse för informanten (Kvale & Brinkmann, 

2009).  En styrka är även forskarens förförståelse för ämnet då jag är verksam inom det 

aktuella området. Detta har medfört att forskaren lättare kunnat ställa frågor för att få fram 

tillräckligt med data. Då jag arbetar som sjuksköterska med lång erfarenhet att samtal har 

detta underlättat mötet med föräldrarna för genomförandet av intervjun. 

 

Det som också kan påverka resultatet är det faktum att tiden som passerat efter att föräldrarna 

varit på sitt första besök till att intervjun genomfördes. Det kan vara svårt för föräldrarna att 

återge besöket beroende på antal besök ytterligare som de varit till Bvc med sin nyfödda. En 

förklaring till att det blev så var att intervjuerna genomfördes under semestertider på Bvc och 

att det tog tid att hitta lämpliga informanter. Det skulle ha varit intressant att genomföra en 

liknande studie där inklusionskriterierna varit att ha en bestämd tid som ska förlöpt efter 

första besöket på Bvc, för att kunna medverka i studien, som gäller för alla informanter och se 

om resultatet blev annorlunda. Det är även svårt att avgöra om det faktum föräldrarna 

intervjuades som par har påverkat intervjun. Det skulle även varit intressant att göra en studie 

där föräldrarna intervjuades var för sig och se om resultatet skulle skilja sig från denna studie. 
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En annan begräsning var att alla deltagarna inte deltog som föräldrapar. I denna studie var det 

svårt att få tag på informanter och i samråd med min handledare valde jag att intervjua en av 

föräldrarna i ett föräldrapar, då den andra föräldern inte ville delta i studien. 

 

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie har bekräftat tidigare studier om föräldrars upplevelse av besök på 

Bvc. När det gäller det första besöket på Bvc finns förbättringar att göra med tanke på hur 

informationen ges och hänsyn bör tas till att föräldrar inte förstår och har svårt att minnas den 

information de fått. Besöket behöver individanpassas för att lättare kunna tillfredsställa 

föräldrarnas behov. Bemötandet bör ses över då det är viktigt för att kunna bygga en bra 

relation. 

 

Strävan bör vara att förbättra informationen, relationen och omvårdnaden på Bvc och därmed 

bättre möta föräldrarnas individuella behov i syfte att främja barnets hälsa. 

 

Då det är av stor vikt att föräldrar får en bra relation och får del av viktig information på Bvc 

är det viktigt att fördjupa kunskapen och hur en god relation kan skapas med föräldrar som 

kommer på sitt första Bvc samtal.  

 

 

Slutord 

Jag vill tacka vårdcentralen som gett sitt medgivande till att välja föräldrar från Bvc. Ett stort 

tack till de föräldrar som delgett mig sina upplevelser och känslor och som gjort denna studie 

möjlig. Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner som trott på mej och stöttat under 

arbetets gång, utan dem hade det inte varit möjligt att slutföra detta arbete. Tack! 



22 
 

Referenslista 

Arborelius, E., & Bremberg, S. (2003). Supportive and nonsupportive qualities of child health 

nurses´ contacts with strained infant mothers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17. 

169-175. 

 

Banes, M., Pratt, J., Finlayson, K., Cortney, M., Pitt, B., & Knight, C. (2008) Learning about 

baby: What new mothers would like to know. Journal of Perinatal Education, 17. 33-41. 

 

Bernhardt, J., & Felter, E. (2004). Online pediatric information seeking among mothers of 

young children: Results from a qualitative study using focus groups. Journal of Medical 

Internet Research, 6. 1439-1456. 

 

Cooke, M., & Barclay, L. (1999). Are we providing adequate postnatal services? Australian 

and New Zealand Journal of Public Health, 23. 210–212. 

 

Delaney, P.F., Sahakyan, L., Kelley, C.M., & Zimmerman, C.A. (2010). Remembering to 

forget: The amnesic effect of daydreaming. Psychological Science, doi: 

10.1177/0956797610374739. 

 

Delvaux, T., Buekens, P., Godin, I., & Boutsen, M. (2001). Barriers to prenatal care in 

Europe. American Journal of Preventiv Medicin, 21. 52-59. 

 

Down-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications and issues. Health Care 

for Woman International, 13. 313-321. 

 

Dykes, F. (2005). A critical ethnographic study of encounters between midwives and breast-

feeding women in postnatal wards in England. Midwifery, 21. 241–252. 

 

Ellberg, L., Lundman, B., & Persson, M.E.K. (2003). Jämförelse av vårdutnyttjande av 

postnatal program i Sverige. Obstetrisk, Gynekologisk och Neonatal Omvårdnad, 34. 55-62. 

 

Fabian, H.M., & Waldenström, U. (2004).Characteristics of Swedish women who do not 

attend childbirth and parenthood education classes during pregnancy. Midwifery, 20. 226-235. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19436413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19436413
http://www.ingentaconnect.com/content/lamaze/jpe;jsessionid=ieixmk5whw60.victoria


23 
 

Fossum, B. red. (2007). Kommunikation - Samtal och bemötande i vården. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fredriksson, G., Högberg, U., & Lundman, B. (2003). Postpartum care should provide 

alternatives to meet parents’ need for safety, active participation, and ‘bonding’. Midwifery, 

19. 267–276. 

 

Fägerskiöld, A. (2008). A change in life as experienced by first-time fathers. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 22. 64 -71. 

 

Fägerskiöld, A., & Ek, A.C. (2003). Expectations of the child health nurse in Sweden; Two 

perspectives. International Nursing Review, 50. 119-128 

 

Fägerskiöld, A., Wahlberg, V., & Ek, A. (2001). Maternal expectations of the child health 

nurse. Nursing and Health Sciences, 3. 139–147. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24. 

105-112. 

 

Greenberg, M. (2003). Therapeutic play: Developing humor in the nurse-patient relationship. 

Journal of the New York State Nurses Association, 34. 145-151.  

 

Hallberg, A-C., Lindbladh, E., Råstam, L., & Håkansson, A. (2001). Parents: the best experts 

in child health care? Viewpoints from parents and staff concerning child health services. 

Patient Education Counseling, 44.151–159. 

 

Hallgren A. (1997). Childbirth preparation by midwives and parents' expectations and 

experiences of preparation and childbirth itself. Licentiat avhandling. Institutionen för 

Omvårdnad, Umeå Universitet. 

 

Handfield, B., Turnbull, S., & Bell, R. (2006). What do obstetricians think about media 

influences on their patients? Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 46. 379–383. 



24 
 

 

Hasselbalch, L., Larsson, I., & Palm, L. (2008). Patientkommunikation i praktiken – 

information, dialog, delaktighet. Falun: Scanbook. 

 

Henderson, A., Van Eps, M.A., Pearson, K., James, C., Henderson, P. & Osborne, Y. (2007). 

Caring for‘behaviors that indicate to patients that nurses care about‘them. Journal of 

Advanced Nursing, 60. 146–153. 

 

Henriksson, H. F & Klahr, A. (2004). Föräldrar i fokus! En studie av småbarnsföräldrars 

informationsbehov och barnbibliotekariers intentioner med föräldraträffar. Borås: Högskolan 

i Borås, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats 2004:95). 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. Oxford: Blackwell 

Science. 

 

Jones, P.S., & Meleis, A.I. (1993). Health is empowerment. Advances in Nursing Science, 15. 

1-14. 

 

Kornell, N., & Bjork, R.A. (2009). A stability bias in human memory: Overestimating 

remembering and underestimating learning. Journal of Experimental Psychology General, doi 

: 10.1037/a0017350.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lagerberg, D. Magnusson, M., & Sundelin, C. (2008). Barnhälsovård i förändring – Resultat 

av ett interventionsförsök. Stockholm: Gotia förlag. 

 

Lynn-Smith, D., Hedrick, W., Earhart, H., Galloway, H., & Arndt, A. (2010). Evaluating two 

health care facilities’ ability to meet health literacy needs: A role for occupational therapy. 

Informa Health Care, 24. 348-359. 

 

McCabe, C. (2004). Nurse–patient communication: An exploration of patients‘ experiences. 

Journal of Clinical Nursing, 13. 41–49. 

http://dx.doi.org/10.1037/a0017350


25 
 

 

McKellar, L,. Pincombe, J, & Henderson, A. (2009). 'Coming ready or not!' Preparing parents 

for parenthood. British Journal of Midwifery, 17. 160-167.  

 

McKellar, L., Pincombe, J., & Henderson, A. (2006). Insights from Australian parents into 

educational experiences in the early postnatal period. Midwifery, 22. 356–364. 

 

Morris, S., Dollahite, D., & Hawkins, A. (1999). Virtual family life education: A qualitative 

study of father education on the World Wide Web. Family Relations, 48. 23–30. 

 

Neumann, M., Bensing, J., Mercer, S., Ernstmann, N., Ommena, O. & Pfaff, H. (2009). 

Analyzing the nature‘‘ and specific effectiveness‘‘ of clinical empathy: A theoretical 

overview and contribution towards a theory-based research agenda. Patient Education and 

Counseling, 74. 339–346. 

 

Ny, P., Plantin, L., Dejin-Karlsson, E., & Dykes, A-K. (2006). The experiences of Middle 

Eastern men living in Sweden of maternal- and child health care and father hood: Focus group 

discussions and content analysis. Midwifery, 24. 281-290. 

 

Nyström, K. (2004). Experiences of pharenthood and parenteral support during the child´s 

first year. http://epubl.luth.se/1402-1757/2004/36/index.html. Läst 20100405. 

 

Nyström, M., Dahlberg, K. & Carlsson, G. (2003). Non-caring encounters at an emergency 

care unit – a life-world hermeneutic analysis of an efficiency-driven organization. 

International Journal of Nursing Studies, 40. 761–769. 

 

Olsson, P. (2000). Antenatal midwifery consultants, A qualitative study. Licentiat avhandling. 

Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet. 

 

Persson E.K., & Dykes, A-K. (2002). Parents ‘experience of early in Sweden. Midwifery, 18. 

53-60. 

 

Polit, D. F. & Beck, C.T. (2008). Nursing Research - Principles and Methods. Philadelphia: 

J.B. Lippincott Williams & Wilkins. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22McKellar%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Pincombe%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Henderson%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22British%20Journal%20of%20Midwifery%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02666138
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236957%232008%23999759996%23695437%23FLA%23&_cdi=6957&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=917ea49ad45c335a12297a0fb3c06938
http://epubl.luth.se/1402-1757/2004/36/index.html.%20Läst%2020100405
http://www.reproductive-health-journal.com/sfx_links.asp?ui=1742-4755-4-9&bibl=B3


26 
 

 

Rodwell, C.M. (1996). An analysis of the concept of empowerment. Journal of Advanced 

Nursing, 23. 305-313. 

 

Sabogal, R. (2010). Global environmental health: Sustainability. Journal of Environmental 

Health, 73. 26-27.  

 

Sahlsten, M., Larsson, I.E., Lindencrona, C.S.C., & Plos, K.A.E. (2005). Patient participation 

in nursing care: An interpretation by Swedish registered nurses. Journal of Clinical Nursing, 

14. 35-42. 

 

Salonen, A.H., Kaunonen, M., Åstedt-Kurki, P., Järvenpää, A., & Tarkka, M. (2008). 

Development of an internet-based intervention for parents of infants. Journal of Advanced 

Nursing, 64. 60-72. 

 

Singh, D. (2000). Postnatal care needs are not being met. British Journal of Midwifery, 8. 

472–474. 

 

Socialstyrelsen. (2007). Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinsk 

födelseregistrering 1973 till 2005. Socialstyrelsen; Stockholm.  

 

Sos-rapport 1996:7. Hälsovård före, under och efter graviditet. Socialstyrelsen. 1996. 

 

SOU 1997:161, Stöd i föräldraskapet. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Svensson, J., Barclay, L., & Cooke, M. (2009). Randomised-controlled trial of two antenatal 

education programmes. Midwifery, 25. 114-125. 

 

Sörlie, V., Torjuul, K., Ross, A., & Kihlgren, M. (2006.) Satisfied patients are also vulnerable 

patients – narratives from an acute care ward. Journal of Clinical Nursing, 15. 1240-1246. 

 

Tarkka, M-T., Paunonen, M., & Lappala, P. (1999). Social support provided by public health 

nurses and the coping of first-time mothers with child care. Public Health Nursing, 16. 114-

119. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Salonen%20AH%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kaunonen%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Åstedt%2DKurki%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Järvenpää%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Tarkka%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Advanced%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Advanced%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


27 
 

 

Thorsteinsson, L. (2002). The quality of nursing care as perceived by individuals with chronic 

illnesses: the magical touch of nursing. Journal of Clinical Nursing, 11. 32-40. 

 

Walker, J., Brooksby, A., McInerny, J., & Taylor, A, (1998). Patient perception of hospital 

care: Building confidence, faith and trust. Journal of Nursing Management, 6. 193-200. 

 

White, M., Wilson, M., Elander, G., Sci, M., & Persson, B. (1999). The Swedish family: 

Transition to parenthood. Scandinavian Journal of Caring Science, 13. 171–176. 

 

Örtenstrand, A., & Waldenström, U. (2005). Mother´s experiences of child health clinic 

services in Sweden. Acta Pediatrica, 94. 1285-1294. 

  



28 
 

 

      Bilaga 1 

 

Förfrågan om förmedling av informationsbrev till nyblivna föräldrar 

Att bli förälder är en stor livsomställning och det är viktigt att föräldraskapet upplevs som 
positivt. Som nybliven förälder är det viktigt att känna sig trygg tillsammans med sitt barn, 
och att ha självförtroende i att kunna ta hand om sitt barn, för att detta skall bli positiv 
upplevelse. De första dagarna efter förlossningen är behovet av professionellt stöd störst och 
det kan kännas skönt att få stöd av någon. Syftet med denna studie är att studera nyblivna 
föräldrars upplevelse av sitt första besök på barnavårdscentralen. 

Jag vill med detta informationsbrev fråga dig om du har möjlighet att förmedla förfrågan om 
deltagande i en intervjustudie till nyblivna föräldrapar. Jag söker fyra nyblivna föräldrapar 
som varit på sitt första besök på barnavårdcentralen. Intervjun kommer att ta mellan 30 till 60 
minuter och genomförs under försommaren/hösten 2010. Intervjun spelas in på band. 
Deltagandet är frivilligt, och kan när som helst avbrytas utan att informanterna behöver ange 
något skäl för detta. 

Ca 1 vecka efter att du fått detta brev kommer jag att kontakta dig för att bestämma en tid då 
jag kan komma och informera, sjuksköterskorna som arbetar på barnavårdscentralen, om 
denna studie. 

 

Christina Nilenstrand Leg Sjuksköterska, studerande 

Tel. nr. 070-591 17 52 

Mail; chrnil-1@student.ltu.se 

 

Handledare: Lisa Skär 

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap 

Tel vx 0920-49 10 00 

  

mailto:chrnil-1@student.ltu.se
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Bilaga 2 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Att bli förälder är en stor livsomställning och det är viktigt att föräldraskapet upplevs som 
positivt. Som nybliven förälder är det viktigt att man känner sig trygg tillsammans med sitt 
barn, och att ha självförtroende i att kunna ta hand om sitt barn, för att detta skall bli positiv 
upplevelse. De första dagarna efter förlossningen är behovet av professionellt stöd störst och 
det kan kännas skönt att få stöd av någon. Syftet med denna studie är att studera nyblivna 
föräldrars upplevelse av sitt första besök på barnavårdscentralen. 

 

Jag vill med detta informationsbrev fråga Er om deltagande i en intervjustudie. Jag söker fyra 
nyblivna föräldrapar som varit på sitt första besök på barnavårdcentralen. Intervjun kommer 
att ta mellan30 till 60 minuter och genomförs under försommaren/hösten 2010. Intervjun 
spelas in på band. Deltagandet är frivilligt, och Ni kan när som helst avbryta Er medverkan i 
studien, utan att några skäl behöver anges. Materialet kommer inte att innehålla några 
uppgifter som kan leda till att Ni kan identifieras som person. Efter studiens godkännande och 
publicering, vid Luleå Tekniska Universitet, kommer allt material att destrueras. 

Om ni önskar delta i denna studie ber jag Er att fylla i bifogad svarstalong och återsända den 
till mig i bifogat svarskuvert. Lämna Era kontaktuppgifter så återkommer jag till Er för att 
avtala tid och plats för intervjun. 

 

Christina Nilenstrand Leg Sjuksköterska, studerande 

Tel. nr. 070-591 17 52 

Mail; chrnil-1@student.ltu.se 

 

Handledare: Lisa Skär 

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap 

Tel vx 0920-49 10 00 

  

mailto:chrnil-1@student.ltu.se
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Svarstalong 

 

Vi har fått information om att intervjun kommer att spelas in på band och att allt material 
kommer att destrueras då studien är godkänd och publicerad. Vi är även informerade om att 
Vi när som helst under studiens gång, kan avbryta Vår medverkan i studien, utan att behöva 
uppge någon som helst orsak. 

 

_____ Ja, Vi önskar att delta i intervjustudien  

 

_____ Ja, Vi önskar att få ytterligare information om studien. 

 

 

Namn  ________________________________________ 

 

  ________________________________________ 

 

Telefon/mobil ________________________________________ 

 

Mailadress  ________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Berätta om ert första besök på barnavårdscentralen? 

 

Följdfrågor 

Kan Ni berätta mer? 

Kan Ni förklara mer? 

Kan Ni ge exempel? 

 

Avslutande frågor 

Är det något som Ni vill tillägga? 

Är det något som Ni vill fråga mig? 

Kan jag återkomma till Er om det uppkommer några frågor? 


