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Abstrakt 

Det är viktigt för sjuksköterskan i barnhälsovården att bemöta nyblivna 

fäder så att de ska känna sig sedda, delaktiga och trygga i omsorgen av 

barnet. Syftet med denna studie var att beskriva förstagångsfäders 

upplevelse av barnhälsovården. Insamling av data skedde genom 

semistrukturerade intervjuer och totalt intervjuades sju fäder. Analysen av 

insamlad data skedde genom tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade 

i ett tema och tre kategorier. Temat var; Vården bör anpassas efter varje 

familj och de tre kategorierna var; Tillgänglighet till barnhälsovården och ett 

bra bemötande, Informationen är bra men behöver uppdateras, Sakna stöd 

och känna sig utanför i rollen som pappa. Resultatet visade att fäder inte 

alltid blivit bekräftade och att fokus låg på mamman och barnet. Det fanns 

en uppfattning att vården kring barnet inte var individanpassad. Resultatet 

visar även att informationen som gavs upplevdes föråldrad och i behov av 

uppdatering. Sjuksköterskan måste fokusera mer på pappan och hans roll i 

samspelet med barnet. Resultatet i studien ger en ökad förståelse för 

förstagångsfäders upplevelse av barnhälsovården och som kan vara en grund 

för sjuksköterskan i mötet med dem. Barnhälsovården borde bli mer 

familjecentrerad för att kunna se varje familj som unik och att varje individ 

får bekräftelse.  

 

Nyckelord: fäder, upplevelse, tematisk innehållsanalys, barnhälsovård, 

bemötande, trygghet 
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Att bli förälder för första gången är en omvälvande händelse och är förknippat med mycket 

känslor, som kan vara både positiva och negativa. Föräldrar beskrev att de kunde vara 

överväldigade av glädje och kärlek till deras barn samt till den nya situationen av att vara en 

familj. Föräldrarna uttryckte tillfredställelse, tillförsikt och en ömsesidig solidaritet till sin 

partner samt att de kunde dela oron och omsorgen av barnet med varandra. Support och 

vägledning från andra var också viktigt (Nyström & Öhrling, 2004). Föräldrarna kunde också 

uppleva mindre positiva känslor som isolering, oro, ångest, stress, förvirring, osäkerhet, skuld 

och misslyckande den första tiden efter barnet var fött. Föräldrarna oroade sig över barnets 

tillväxt, utveckling och kunde känna en bristande kontroll i omhändertagande av barnet när de 

inte visste vad de skulle göra i vissa situationer (Eronen, Pincombe & Calabretto, 2007).  

 

Föräldraskap leder till många olika känslor därför ökar behovet av stöd. Stöd kan uppfattas 

olika för människor och kan definieras på många sätt. Davis, Logsdon och Birkmer (1996) 

förklarar att det finns fyra typer av stöd. Att få uppmuntran, råd och information av andra i 

liknande situation är en form av stöd. Information kan också vara en källa för stöd genom att 

få adekvata och användbara råd. Känslomässigt stöd innebär uppmuntran och en känsla av 

samhörighet. Materiellt stöd kan vara ekonomisk hjälp eller praktisk hjälp med 

hushållsärenden. Cone (2007) anser att föräldrar i neonatalvården får stöd i transitionen till 

föräldraskapet genom att regelbundet få stöd och uppmuntran av personalen i deras förmåga 

att hantera samt kunna ta hand om det nyfödda barnet. Eronen et al. (2007) menar att föräldrar 

hade behov av stöd i början av föräldraskapet. De behövde bekräftelse att de gjorde rätt och 

att deras upplevelser var riktiga. De önskade också få bekräftat att deras barns beteende var 

normalt, att de växte och utvecklades som de skulle. Stöd av andra föräldrar i en 

föräldragrupp var till stor hjälp. Det var av stor vikt för föräldrarna att de kunde välja mellan 

råd än att bli tillrättavisade av hälso- och sjukvårdspersonal hur de skulle göra. Föräldrastöd 

enligt Bremberg (2004) innebär att ha tillgång till lättillgänglig och begriplig information, 

samt att kunna diskutera en fråga med personal på barnhälsovården. I Fägerskiöld och Ek´s 

(2003) studie framkom att mödrar förväntade sig stöd och hjälp i utförandet av barnets 

omvårdnad och de vill ha bekräftelse på att de gjorde rätt relaterat till deras egen osäkerhet i 

föräldraskapet. Konversationerna med sjuksköterskan inom barnhälsovården gav ett 

emotionellt stöd och några mödrar ville ha stöd i form av bekräftelse om att barnets 

utvecklades normalt.  
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Föräldrar bör hitta sin föräldraroll och finna trygghet i den. Föräldrar är idag aktiva i sitt 

föräldraskap genom att de själv söker information och kunskap, men de söker även 

gemenskap med andra föräldrar (Statens offentliga utredningar (SOU), 1997). 

Barnhälsovården har till uppgift att kontrollera barns tillväxt och psykomotoriska utveckling 

tills barnet börjar i förskoleklass. Dess främsta uppgift är att främja alla barns hälsa och en 

allsidig utveckling. Barnhälsovården har som mål att minska sjuklighet och dödlighet samt 

upptäcka funktionsnedsättning hos barn. Målen innefattar också vården av nyblivna 

mödrarna. Det innebär också att farliga påfrestningar hos barn och föräldrar skall förhindras 

och aktivt föräldraskap stimuleras genom att stödja föräldrarna (Socialstyrelsen, 1981). 

Föräldrastödets eller föräldrautbildningens avsikt inom barnhälsovården är att öka 

föräldrarnas kunskap och information för att stärka dem i deras roll som föräldrar, men även 

för att öka gemenskapen mellan föräldrar (SOU, 1997). När fäder skulle beskriva känslan av 

att bli förälder uttryckte de att det var en överväldigande upplevelse. Det var en unik och 

speciell händelse som krävde anpassning till nya omständigheter. Fäderna hade svårt att 

förklara upplevelsen och det tog tid att förstå betydelsen av att bli pappa. Flexibiliteten till att 

göra spontana aktiviteter minskade för fäderna vilket kunde vara frustrerande. Faderskapet 

innebar också upplevelser av ökat ansvar, anpassning och personlig utveckling (Premberg, 

Hellström & Berg, 2008). Fäder kunde uppleva att de blev förvirrade när de försökte förstå 

och klara av den nya situationen. Det orsakades av att de saknade förebilder samt brist på stöd 

från släktingar och vänner. Andra fäder upplevde att barnet var osocialt och mer krävande än 

vad de hade förväntat sig (Nyström & Öhrling, 2004). 

 

Under de senaste årtionden har synen på fäder och hur fäder ska vara ändrats. Idag är fäder 

mer engagerade och mer delaktiga i omhändertagandet av barnet. Papparollen har ändrats och 

allt fler pappor är hemma med sina barn när de föds, under första levnadsåret och när barnet 

blir sjukt (SOU, 1997). I en studie av Fägerskiöld (2006) så framkom det att flera fäder 

saknade stöd från samhället efter att barnet var fött. Under graviditeten hade de blivit 

uppmärksammade genom omvårdnaden av mamman men när barnet var fött så gavs mycket 

liten uppmärksamhet till fadern. 

 

Personal inom barnhälsovården behöver ökad kunskap om fäders upplevelse för att kunna ge 

stöd i deras föräldraskap. Personalen behöver lyssna på fäders åsikter för att vidareutveckla 
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föräldrautbildningarna inför och efter barnets födelse. Premberg et al.(2008) menar att det 

behövs ökad kunskap om fäders behov av stöd men samtidigt upprätthålla deras 

självbestämmande för att de ska kunna bygga upp en självständig relation till barnet. Enligt 

Halle et al. (2008) är det av stor vikt att lyssna och arbeta med fäder för att utveckla 

föräldrautbildningarna. Nyström och Öhrling (2004) anser att det behövs mer forskning och 

omvårdnadsinterventioner för att underlätta faderskapet. Pappan är mycket viktig för barnet 

och ingen kan ersätta honom. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att stödja föräldrar som 

önskar och frågar efter stöd. I förlängningen kan stöd tidigt i föräldraskapet för fäder vara till 

nytta för barnet och hela familjen (Fägerskiöld, 2006). 

 

Problemformulering 

Eftersom att samhället idag strävar efter att föräldraskapet ska bli mer jämställt måste 

barnhälsovården också arbeta mer aktivt för att skapa ett klimat som är anpassat för fäder. Då 

fäder kommer delta ännu mer i barnhälsovården är det viktigt för sjuksköterskan att kunna 

bemöta nyblivna fäder på deras villkor för att de ska känna sig sedda, delaktiga och trygga i 

omsorgen av barnet. För att sjuksköterskor ska kunna stödja fäder i deras föräldraskap på ett 

professionellt sätt behövs större kunskap för deras upplevelse av råd, stöd och information. Vi 

vill genom denna studie beskriva hur fäder upplever barnhälsovården och hur de vill bli 

bemötta av sjuksköterskan. Syftet med denna studie var att beskriva förstagångsfäders 

upplevelse av barnhälsovården. 

 

Metod 

Då syftet var att beskriva förstagångsfäders upplevelser av barnhälsovården valdes en 

kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2012, s.14) används kvalitativ ansats för att utforska 

människors erfarenheter och upplevelser för ett fenomen. 

 

Deltagare och procedur 

Kontakt togs med verksamhetschefen på tre hälsocentraler i Norrbottens län för att se om 

intresse för studien fanns. Sedan skickades ett informationsbrev ut via mail (bilaga 1). När 

verksamhetschefen skrivit på sitt godkännande för studien kontaktades sjuksköterskan inom 

barnhälsovården och informerades om studien samt dess inklusionskriterier. Sjuksköterskan 

gav sedan muntlig information om studien till fäder som motsvarade inklusionskriterierna, 

som var förstagångsfäder med friska barn mellan 6 - 12 månader och hade varit i kontakt med 
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barnhälsovården. Urvalet som gjordes var ändamålsenligt. Ändamålsenligt urval innebär 

enligt Polit och Beck (2012, s.517) att deltagarna väljs ut efter kriterier som gagnar studien. 

Sjuksköterskan delade ut informationsbrev (bilaga 2) till intresserade fäder. Kontinuerlig 

kontakt hölls med sjuksköterskan inom barnhälsovården. Lämpligt antal deltagare var 8-10 

stycken. 18 förstagångsfäder kontaktades via telefon, 7 av dem ville delta i studien. 

Deltagarnas ålder var mellan 25-40 år och barnen mellan 6-12 månader. Fäder fick själv välja 

lämplig tid och plats för intervjun. Samtliga fäder valde att bli intervjuade i hemmet.  

 

Datainsamling 

För att samla in data användes semistrukturerad intervjumetod med en frågeguide (bilaga 4). 

Intervjuerna spelades in på ljudfil och skrevs ned ordagrant. Intervjuerna varade i 20-45 

minuter. Frågorna som ställdes handlade om fäders erfarenheter och upplevelser i kontakten 

med barnhälsovården samt hur de upplevt råd, information och stöd från sjuksköterskan inom 

barnhälsovården. Vår öppningsfråga var ”Kan du berätta hur du upplevt kontakten med 

barnhälsovården?” För att uppmuntra den intervjuade att berätta ställdes följdfrågor som ”Kan 

du berätta mer?”, ”Hur kändes det?” Kvale och Brinkman (2009, s.146-150) menar att 

forskaren vid en intervju kan ta hjälp av en intervjuguide för att strukturera intervjun. 

Frågorna som intervjuaren ställer bör vara enkla och korta. 

 

Analys 

För att analysera den utskrivna texten användes tematisk innehållsanalys (jfr Granheim och 

Lundman, 2004). Texten har lästs igenom noggrant i sin helhet och sedan har textenheter 

extraherats som svarar mot syftet. Kondensering har skett genom att textenheter kortats ner 

utan att förlora dess betydelse. Varje kondensering och textenhet fick ett nummer, en kod, för 

att lätt kunna gå tillbaka till de ursprungliga intervjuerna. Likheter i den kondenserade texten 

söktes och de kondenserade textenheter med liknande innehåll grupperades till kategorier.  

Kategoriseringen fortsatte sedan i flera steg tills det inte gick att sammanföra mer. Under 

analysarbetet har vi hela tiden gått tillbaka till intervjuerna för att inte förlora eller misstolka 

den intervjuades upplevelse, den manifesta delen av analysen. Efter det skedde tematiseringen 

vilket innebar att den underliggande betydelsen av kategorierna tolkades och ett tema 

skapades. Temat kan ses som det latenta innehållet av texten. Ett tema är en tråd av den 

underliggande betydelse som löper genom kategorierna (Granheim och Lundman, 2004). 
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Etiska övervägande 

Den etiska gruppen vid Intuitionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet granskade 

och gav godkännande för studien. När kontakt togs med deltagarna gavs information att 

deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan behöva ange någon 

orsak. Information om informerat samtycke gavs muntligt per telefon, vid intervjutillfället och 

skriftligt via informationsbrevet. Fäderna gav skriftligt godkännande för att delta i studien vid 

intervjutillfället (bilaga 3). Deltagarna fick även information om syftet och studiens upplägg 

(Polit & Beck, 2012, s.157-158).  

 

Vi bedömde att denna studie kunde bidra till att sjuksköterskor inom barnhälsovården skulle 

få en fördjupad förståelse för förstagångsfäders upplevelser och därmed vara en hjälp i 

bemötandet av dem. Risken för fäderna som deltog i studien bedömdes som minimal. Under 

intervjutillfällena var författarna lyhörda för deltagarnas reaktioner och om det hade 

uppkommit svåra situationer skulle en paus tagits eller intervjun avbrutits. I 

informationsbrevet (bilaga 2) fanns kontaktuppgifter till författarna så att deltagarna kunde 

kontakta dem efter intervjun. Enligt Polit och Beck (2012, s.153) ska forskarna vara medvetna 

om att de kan påverka deltagarna emotionellt genom intervjun.  

 

Intervjuerna spelades in på ljudfil och kommer att raderas efter att uppsatsen är godkänd och 

publicerad. Materialet behandlades konfidentiellt och var endast tillgängligt för författarna 

samt handledaren. Studiens resultat redovisas på sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras 

(Polit och Beck, 2012, s.162).  
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Resultat 

Analysen resulterade i ett tema som framkom utifrån tre kategorier (tabell 1). Tema och 

kategorier presenteras i löpande text och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av tema (n=1) och kategorier(n=3) 

Tema Kategorier 

Vården bör anpassas efter 

varje familj 

Tillgänglighet till Barnhälsovården och ett bra 

bemötande  

 

 Informationen är bra men behöver uppdateras 

 

 Sakna stöd och känna sig utanför i rollen som pappa 

 

Vården bör anpassas efter varje familj  

Temat som är tolkat utifrån kategorierna beskrev att fäder kände trygghet och stöd genom bra 

bemötande samt tillgänglighet. De beskrev dock att alla fick samma vård fast de egentligen 

inte var i behov av det. Informationen som fäder hade fått var bra men den behövde 

uppdateras och anpassas mer för fäder. Det fanns en önskan hos en del att få mer information 

medan andra inte hade samma behov. Bemötandet upplevdes bra men fäder hade blivit 

bemötta annorlunda genom att de upplevde sig som ett bihang och inte fick stöd i 

föräldraskapet. De fanns en önskan om att båda föräldrarna skulle tas med i samtalet samt att 

barnhälsovården skulle anpassas mer efter varje familjs behov. 

Tillgänglighet till Barnhälsovården och ett bra bemötande  

Fäder beskrev att barnhälsovården generellt varit mycket bra och de var nöjda. 

Barnhälsovården beskrevs som fantastisk och de var imponerade av att det varit så bra. Fäder 

ansåg att de blivit sedda, hjälpta och någon beskrev att det är otroligt bra med den uppföljning 

som finns.  

Ja, jag tycker att det varit helt okej. Och nånstans efteråt tycker jag att det varit mer än 

helt okej.. jag tycker att det varit jätte bra. 
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Fäder beskrev att kontakten med sjuksköterskan inom barnhälsovården varit jättebra och det 

var lätt att finna en nivå att kommunicera på. De beskrev att det varit bra då sjuksköterskan 

tog sig tid, frågade hur de mådde och att de då kunde ventilera sina känslor. De framkom att 

det var viktigt med en bra relation till sjuksköterskan, att hon förstod ens funderingar och 

hade en bra samtalston. I vissa fall hade sjuksköterskan blivit som en vän och det kändes 

familjärt.  

Så man inte bara är en siffra i en databas någonstans utan det finns en personlig kontakt 

emellan. 

Fäder beskrev att det var bra att de träffade samma sjuksköterska för det skapade 

kontinuiteten och förtroende. Fäder ansåg att de fått stöd i föräldraskapet. En pappa hade fått 

stöd framförallt i det medicinska kring barnet och det var tryggt när sjuksköterskan 

rekommenderade ett alternativ då det fanns många valmöjligheter i vården kring barnet. Fäder 

beskrev att de erhållit en trygghet från barnhälsovården och att det var viktigt. Trygghet var 

när det fanns möjlighet att ringa, pappor hade då någon att bolla med och sjuksköterskan 

förklarade så att fäder slapp fundera och känna sig osäkra. Fäder ansåg att det alltid funnits tid 

och utrymme för att ställa frågor till sjuksköterskan, alla frågor hade varit tillåtna. En av 

fäderna kände att han kunde ringa och fråga om något som inte var så allvarligt egentligen 

men för honom var det en ny situation.  

Jag trodde ju inte att man skulle få så här mycket, det trodde jag aldrig. Och inte att det 

var så mycket besök och kontroller och, nä men aldrig att man skulle känna sig så pass 

trygg. Det är ju så enkelt att bara gå och fråga vad som helst. 

Bemötandet inom barnhälsovården ansågs ha varit positivt och beskrevs som trevligt och 

avslappnat. Bemötandet beskrevs även som personligt, hjärtligt och otroligt professionellt. 

Fäder ansåg att de alltid varit välkommen, att det alltid funnits tid och intresse för dem.  

En sån här enkel grej som att man blir hämtad i väntrummet och att någon skakar hand 

på en och tittar en i ögonen. 

Fäder beskrev hembesöket som positivt, jättebra och trevligt. Det var en kvalitetsstämpel på 

hela den vård de gått igenom. Fäder uttryckte att de kunde ställa frågor kring barnets 

hemmiljö. De upplevde att det var skönt att sjuksköterskan kom hem och att de slapp åka till 

hälsocentralen då det är mycket som är upp och ner de första veckorna. 
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På nått sätt pricken över iet att ja okej ni tar er till och med tid att komma hem och vi fick 

sitta här och fundera och diskutera och man kan titta på hur man har lagt upp det med 

skötbordet och alla såna här saker liksom… att de till och med kan göra det. 

Fäder beskrev att barnhälsovården gav något mer än bara vård de fick även en slags service. 

De hade varit lätta att få kontakt med genom olika kontaktvägar och de kunde bara gå dit och 

fråga om vad som helst. En pappa nämnde att enskilda möten, telefonkontakt och att få 

snabba svar särskilt via mail varit suveränt. Fäder beskrev att de enskilda träffarna varit bra 

och de flesta tyckte att det varit en bra nivå med antalet besök. En uppfattning var att 

barnhälsovården borde vara mer anpassad efter varje fall och att alla fick samma fast de 

egentligen inte behövde. 

Fast man kanske inte riktigt alltid behöver det kan kännas lite onödigt att gå dit så ofta i 

början när man ändå känner att barnet mår bra. ja lite ofta. 

Informationen är bra men behöver uppdateras 

Fäder beskrev att informationen och råden som gavs generellt varit bra och att de blivit 

hjälpta. De tyckte informationen varit tillräcklig och de kunde komplettera med frågor om 

något saknades. Fäder beskrev att de fått råd kring allt och att informationen om vad barnet 

fick äta och inte äta varit bra. Vissa pappor önskade mer information, medan andra uttryckte 

att informationen var snabb, enkel och inte hade behov för mer. Pappor beskrev att det var 

skönt när barnhälsovården bekräftade att den information och den kunskap som de hade var 

den rätta, samt informerade om vad föräldrar bör känna till.  

 

Trots att informationen ansågs vara bra, så framkom det att den upplevdes gammalmodig och 

den behövde uppdateras. Fäder beskrev att informationen inte gav så mycket nytt. En pappa 

uttryckte att olika råd gavs beroende på vilken sjuksköterska som de träffade och att de äldre 

sjuksköterskorna upplevdes lite mer gammalmodiga. Exempelvis informationen kring mat 

uppfattades föråldrad och det ansågs viktigt att barnhälsovården följde med i de nya 

mattrenderna.  

Det är inte så att jag har byggt på min kunskap så mycket där utan kanske mer från min 

fru som ibland har kunnat snäppet mer i vissa områden. 

Fäder saknade information i olika områden som gällde barnet som exempel hade det varit 

dålig information kring vaccination. Det fanns även en brist i informationen kring amning, 
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mat och sömn. Det hade varit bra om barnhälsovården hade kunnat ge mera tips och förslag 

kring dessa ämnen eftersom att förstagångsföräldrar ofta är oroliga. Fäder beskrev även att 

sjuksköterskan borde ge information om var föräldrar kunde finna mer information förutom 

det som står i de tunna broschyrerna. En pappa hade önskat information om hur det är att vara 

hemma som pappa.  

Det kanske man skulle kunna ha också något sådant informations mässigt. Fast jag vet 

inte.. Alltså.. Att vara hemma som pappa vad innebär det? 

Det fanns en önskan hos fäder att få diskutera och prata mer med andra föräldrar och med 

sjuksköterskan kring olika frågor som gällde barnet. En pappa beskrev att träffarna inte hade 

behövt glesas ut även fast den första tiden med barnet hade gått och barnet blivit större. 

Jag vet inte om det hjälper att jag läser böcker. Jag har ju fått böcker och så där. Och 

egentligen, då tror jag nog att jag tyckt att det kunnat vara bra om man fått prata med 

någon…….. 

Sakna stöd och känna sig utanför i rollen som pappa  

Fäder beskrev att de inte fått något speciellt stöd i rollen som pappa och att det inte fanns 

någon riktigt pappainskolning. Det framkom även åsikter om att de inte fått något särskilt stöd 

i frågor kring barnet men heller inte haft något behov av det. En av fäderna beskrev att 

barnhälsovården inte gav föräldrarna alternativ att låta pappan vara hemma innan barnet var 6 

månader. Där menade pappan att barnhälsovården uttryckt att mamman skulle vara hemma 

och amma första tiden och i det hade han inte fått något stöd. 

Då kan man fråga sig att är man från barnhälsovårdens sida förberedd på att föräldrar 

är hemma, papporna är hemma väldigt tidigt, har man tänkt igenom den biten, 

informationsmässigt och allting och allt sådant. 

Fäder beskrev att mycket fokus är på mamman och barnet. De ansåg att det fanns en skillnad i 

bemötandet och att det inte alltid blivit bemötta på samma sätt som modern. 

Det är ju lite så skillnad vissa tilltalar ju väldigt mycket mammor och andra säger ni och 

det är ju klart att det blir ett väldigt trevligare klimat där man får där man pratar till oss 

båda. 

Fäder beskrev att det fanns en önskan om att båda föräldrarna skulle tas med i samtalet. När 

vissa ämnen diskuterades så framkom en känsla av att vara utanför och oviktigt. Exempelvis 
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när amning diskuterades, kände fäder sig på sidan om. De hade kunnat hjälpa till med mycket 

om de blivit tillfrågade. En annan pappa beskrev att frågor som gällde barnet skulle öppnas 

upp mer tydligt mot båda föräldrarna. Fäder uttryckte att de ofta kände sig som ett bihang i 

kontakten med barnhälsovården. En pappa kände att hans roll inte var viktig förrän han var 

hemma med barnet. Han menade att de såg kvinnan, och barnet, pappan var litegrann utanför 

och dåligt bekräftad.  

Man blir ju lite delaktig på det sättet inte bara är liksom att mamma ska svara på alla 

frågor och ha koll och utan att vi är liksom en familj. 

Det är ju sådana tillfällen då man känner att man är ju fasen inte med i laget och spelar, 

man sitter på sidan och tittar på. 

Fäder beskrev att när sjuksköterskan samtalat med båda föräldrarna så framkom olikheter. En 

pappa sa att han nog aldrig fått frågan hur han har det som pappa och det hade han önskat. En 

pappa trodde att fokus aldrig kommer att hamna på pappans roll i föräldraskapet fullt ut från 

barnhälsovårdens sida. Fäder beskrev samtidigt att fokus måste vara på mamman och barnet 

för det är det som är väsentligt. Det uttrycktes också att det kändes logiskt att fokus låg lite 

mer på mamman för att hon var hemma med barnet. En pappa beskrev att barnhälsovården 

ska tänka mer på pappan för de kommer att vara mer hemma med barnet. 

Åsikter fanns om att barnhälsovården måste bemöta pappor utifrån att de har en viktig roll och 

att de har en lika stor del i barnets liv som mamman. Mer fokus bör ligga på pappans roll och 

att han gör ett bra jobb för barnet. Någon pappa beskrev att barnhälsovården bör vara lyhörd 

för om det är något i samverkan mellan pappan och barnet som ska tas upp. Trots allt så 

framkom det att fäder tyckte att de över lag blivit bra bemötta och att det är viktigt att de tas 

på allvar. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva förstagångsfäders upplevelse av barnhälsovården. 

Resultatet beskrivs i ett tema och tre kategorier. Temat vården bör anpassas efter varje familj 

består av kategorierna; tillgänglighet till barnhälsovården och ett bra bemötande, 

informationen är bra men behöver uppdateras, sakna stöd och känna sig utanför i rollen som 

pappa. 
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Resultatet visade att förstagångsfäder ansåg att barnhälsovården generellt varit mycket bra 

och de kände trygghet genom bra bemötande av sjuksköterskan. Fäder ansåg även att det var 

viktigt med en bra relation till sjuksköterskan och när tillgänglighet till vården fanns. I en 

studie av Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2001) upplevde mödrar som besökte 

barnhälsovården att sjuksköterskan hade tid för både barnet och mamman, att mottagandet 

varit varmt och att de blivit respekterade. I en studie Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos 

(2005) som handlade om hur sjuksköterskor skulle öka patienters delaktighet i vården innebar 

kommunikation förståelse och att bli förstådd. Bekräftelse innebar att sjuksköterskan stöttade, 

uppmuntrade, stimulerade och visade sin tillgänglighet till patienten. Patienten var bekräftad 

genom på vilket sätt sjuksköterskan lyssnade, visade acceptans, uttryckte förståelse och 

sympati för tankar och känslor. Bemötande är ett begrepp som kan beskrivas på många olika 

sätt och resultatet visade att fäder hade fått ett bemötande som var personligt, professionellt 

och att det alltid funnits tid för dem. 

 

Trygghet för fäder visade sig i resultatet bero på att de hade möjlighet att ställa frågor samt att 

de fick råd och stöd i föräldraskapet. Fägerskiöld et al. (2001) menar vidare att mödrar i deras 

studie förväntade sig att sjuksköterskan skulle ge stöd och det gavs när hon trodde på 

personens egen styrka. De betonade vikten av en nära relation med sjuksköterskan i 

barnhälsovården och de beskrev att en person som är bra på att ge stöd måste lära känna den 

person som ska få stödet. Mödrarna förväntade sig att sjuksköterskan som gav stöd var 

tillgänglig, vänlig, hade kunskap och gav råd. Sjuksköterskan upplevdes som en trygghet 

genom att rädsla skingrades från mödrar genom samtal eller bekräftelse om hur bra mamman 

tog hand om sitt barn. I resultatet framkom det att trygghet var när fäder hade kontinuitet till 

sjuksköterskan och när hon gav rekommendationer om flera valmöjligheter fanns.  

 

Resultatet visade att hembesöken som sjuksköterskan gör när barnet är nyfött uppfattades som 

positivt av fäderna. I en studie av Massoudi, Wickberg och Hwang (2011) framkom det att 

sjuksköterskor inom barnhälsovården använde det första hembesöket som ett viktigt tillfälle 

att träffa och kunna få möjlighet att prata med pappan. De fick då en möjlighet att fråga hur 

pappan mådde och hur han anpassade sig till föräldraskapet. Några av sjuksköterskorna i 

studien reflekterade över vikten av sjuksköterskans egen roll i uppmuntrandet till faderns 

medverkan på olika sätt exempelvis lyfta frågor om faderns roll när båda föräldrar var 
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närvarande eller erbjuda individuella och gruppträffar på tider då det var möjligt för fadern att 

delta. I resultatet framkom att fäder såg hembesöket som en viktig möjlighet då de kunde 

ställa frågor kring barnet i dess hemmiljö Författarna anser att det första hembesöket också är 

ett viktigt möte för sjuksköterskan att välkomna hela familjen till barnhälsovården. 

 

Resultatet av studien visade att tillgängligheten till barnhälsovården var bra genom att de var 

lätta att kontakta och det sågs som ett ställe där de fick service. I Fägerskiöld et al. (2001) och 

Hallberg, Lindbladh, Råstam och Håkansson (2001) kom det också fram att tillgängligheten 

medförde att barnhälsovården upplevdes som en serviceanläggning som de kunde besöka så 

ofta som de ville. Resultatet i vår studie visar även att det fanns en uppfattning om att 

barnhälsovården borde anpassas mer efter varje familj. Åsikter om barnhälsovårdens 

hälsokontroller framkommer i en studie Hallberg et al. (2001) där både föräldrar och 

sjuksköterskor ingick. Vissa menade att det var tvingade att gå dit så att de inte verkade vara 

dåliga föräldrar medan andra kände sig jagade när deras barn aldrig följde de normala 

kurvorna vid vägning och mätning. Detta tyder på att barnhälsovården bör anpassas mer till 

varje familjs behov och önskningar. Trajkovski, Schmied, Vickers och Jackson (2012) 

beskriver i sin studie hur sjuksköterskor i neonatalvården använder familjecentrerad vård. 

Syftet med familjecentrerad vård var att hela familjen skulle tas med i vården inte enbart 

fokusera på att se mamman som vårdgivare och beslutsfattare för barnet. 

Familjecentreradvård inkluderade fäder, mödrar, syskon, far- och morföräldrar samt övrig 

familj. Sjuksköterskan byggde upp en förtroendefull relation till föräldrarna och gav dem stöd 

genom att informera samt vägledda familjen och involvera dem i omvården av barnet. 

Resultatet i vår studie visar att fäder efterfrågar vård som anpassas till varje familj och 

barnhälsovården skulle kunna använda familjecentreradvård för att kunna eftersträva dessa 

förväntningar. 

 

Resultatet i studien visar att information från barnhälsovården generellt varit bra och att 

fäderna var nöjda. Det framkom dock att vissa fäder i vår studie önskade mer information 

omkring kring mat, sömn och amning. Informationen behövde uppdateras och därför önskade 

fäder förslag på var de kunde läsa mer tillförlitligt material förutom de broschyrer som 

erhållits. Dagens föräldrar söker information mer aktivt via föräldraforum och sökningar på 

internet. I en studie utav Eriksson och Salzmann-Erikson (2013) har forskarna undersökt hur 
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fäder får stöd och hur de kommunicerar på ett webbaserat pappaforum. Fäder fick stöd och 

information genom att kommunicera med andra fäder i liknande situation eller då de lyfte en 

fråga och fick uppmuntrande kommentarer samt råd från andra. Det var en viktig källa för 

stöd i utvecklingen av föräldraskapet. Författarna menade att personal i barnhälsovården bör 

vara medvetna om att dessa föräldraforum finns och att det kan fungera som ett 

komplementerande stöd i föräldraskapet för vissa fäder. Resultatet i vår studie visade också 

att det fanns en önskan hos fäder att få prata mer med andra föräldrar och sjuksköterskan 

omkring frågor som gällde barnet. Barnhälsovården bör ha föräldragruppsträffar som anpassas 

till vad föräldrarna har för behov och tider som passar majoriteten av dem. I en studie av 

Nyström och Öhrling (2006) testades en webbaserad mötesplats för nyblivna mödrar där 

sjuksköterskan fungerade som en ledare för diskussionen. Genom dessa möten kunde 

mammor dela sina upplevser från föräldraskapet med varandra och sjuksköterskan hade den 

professionella kunskapen. Mödrarna upplevde att det var ett utmärkt sätt att mötas på. De fick 

styrka och stöd genom att dela sina upplevelser med andra och av sjuksköterskan kunde de få 

viktig information och råd. I studie av Nyström och Öhrling (2008) beskrev fäder som 

träffades i en webbaserad diskussionsgrupp att det var givande, trevligt och intressant. De fick 

en möjlighet att prata om saker som de inte pratade med andra om. För fäder sågs träffarna 

som ett avbrott i vardagen och de hade en positiv känsla efteråt. Webbaserade möten skulle 

kunna vara ett sätt för sjuksköterskan i barnhälsovården att förmedla information och kunna 

hålla elektroniska föräldragrupper. 

 

I resultatet kom det fram att fäder beskrev att de inte fått något speciellt stöd i rollen som 

pappa och att det inte fanns någon riktigt pappainskolning. I studier av Chin, Daiches och 

Hall(2011); Deave och Johnson (2008);Fägerskiöld (2008) framkom det att fäder inte kände 

sig tillräckligt förberedda på tiden direkt efter barnets födsel. Generellt hade barnmorskorna 

på mödravården fokuserat mer på mamman och tekniska aspekter av födseln och mindre på 

den blivande pappan och hans känslor. Fäder uttryckte att de ibland kände sig som ett bihang i 

kontakten med barnhälsovården och att de hamnade i bakgrunden som en åskådare med en 

känsla utan stöd. Författarna anser att det är av stor vikt att sjuksköterskan i barnhälsovården 

pratar med fäder om deras förväntningar på att bli pappa och vilket stöd de behöver i 

faderskapet. I Alehagen, Hägg, Kalén-Enterlöv och Johansson (2011) beskrev sjuksköterskor i 

barnhälsovården att föräldrars behov av socialt stöd har ökat de senaste årtionden. Några 

sjuksköterskor hade mött pappor som behövde prata om sina egna behov av psykologisk hjälp 
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och de betonade vikten av att uppmärksamma fäders välmående. Deras åsikt var att om 

sjuksköterskan tar hänsyn till föräldrarnas välmående i barnhälsovården stöttas föräldrar i 

deras vård av barnet och i längden stärker det fäders deltagande i barnhälsovården. Resultatet 

av vår studie visade att fäder hade en önskan om att båda föräldrarna skulle tas med i samtalet 

under besöken på barnhälsovården. Alehagen et al. (2011) menade vidare i sin studie att 

sjuksköterskorna gav stöd till pappor när de togs med i konversationen, lyssnades till och var 

öppen för deras otrygghet. Sjuksköterskornas upplevelse var att om de ville stötta fäders 

deltagande måste de stötta pappan att vara sig själv och ge dem förtroende i sina handlingar.  

 

I resultat framkom det att fäder tyckte att fanns skillnader när sjuksköterskan samtalade med 

båda föräldrarna. I samtalet så kunde sjuksköterskan vändas sig mer mot mamman och inte ta 

med pappan i samtalet. Fäder i studien efterlyste att sjuksköterskan någon gång hade kunnat 

fråga hur han som pappan mådde och hur samspelt med barnet fungerade. I Fägerskiöld et al. 

(2001) studie framkom det dock att mödrar inte heller hade fått möjlighet att prata om deras 

egen hälsa och hade inte fått tillräckligt med råd från sjuksköterskan i barnhälsovården. 

Mödrarna hade inte frågat om råd om deras egen kropp och hälsa men det ångrade de. Det 

tyder på att sjuksköterskan i barnhälsovården måste vara mer uppmärksamma på båda 

föräldrarna och fråga om deras välmående. 

 

I resultatet av vår studie förklarade fäder att fokus måste vara på mamman och barnet för att 

det är väsentligt. Liknande ses i en studie av Chin et al. (2011) där några fäder uppfattade att 

deras partner var en kompetent mamma. Resultat blev att fäder degraderades till en sekundär 

roll som en supporter istället för att se sig själv som en likvärdig förälder Alehagen et al. 

(2011) uttryckte vidare att bristen i att stödja fäder var att sjuksköterskans primära fokus var 

mamman och barnet. De vände sig i första hand till mamman eftersom de såg att det var hon 

som i första hand tog hand om barnet. Det här ledde till att sjuksköterskorna misslyckades i att 

engagera och stötta fäders deltagande inom barnhälsovården. Resultatet i vår studie visade att 

fäder menade att barnhälsovården måste fokusera mer på pappans roll och att han gör ett bra 

jobb för barnet.  

 

 



17 
 

Metoddiskussion 

Vi utförde en kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer användes och frågorna 

ställdes med hjälp av en frågeguide. Enligt Polit och Beck (2012) s. 537 innebär 

semistrukturerade intervjuer att forskaren förbereder en ämnesguide. På så sätt säkrar 

forskaren att få med all nödvändig information och det ger deltagaren möjlighet att berätta så 

utförligt som möjligt. Denna metod valdes då syftet med studien var att beskriva 

förstagångsfäders upplevelse av barnhälsovården. 

 

Vi kontaktade totalt 18 fäder, 7 av dessa ville delta i studien. Då beslutades att 

datainsamlingen skulle avslutas eftersom vi bedömde att ett rikt och omfattande innehåll 

erhållits som svarade mot syftet. I informationsbrevet (bilaga 2) fanns upplysning om syftet 

med studien. Det innebar att förstagångsfäderna hann fundera innan intervju hur de hade 

upplevt barnhälsovården. Fäder hade även diskuterat med partner innan intervjun, det kunde 

ha påverkat fädernas svar, men det kan också ha gjort att intervjumaterialet blev rikare. Kvale 

och Brinkman (2009) hävdar att om intervjuprocessen är spontan desto större är möjligheten 

till att få överraskande och levande svar från intervjuobjektet. Vi kan inte bedöma om det haft 

en inverkan på vårt resultat. Det bör även tas i beaktande att vi är ovana intervjuare och det 

kan påverka intervjuns kvalitet. Kvale och Brinkman (2009) menar att för att bli en bra 

intervjuare krävs det mycket övning och kvalitén på data från en intervju beror på 

intervjuarens skicklighet.  

 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier granskas utifrån begreppen pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet (Granheim & Lundman, 2004). I metoddelen har vi detaljerat redogjort för hur 

vi har gått tillväga. Enligt Elo och Kyngäs (2007) ökar pålitligheten i studien genom att 

forskarna beskriver analysprocessen så detaljerat som möjligt. Data analyserades med hjälp av 

tematiskt innehållsanalys. I analysarbetet har vi försökt att vara så textnära som möjligt. 

Holloway och Wheeler (2002) menar att trovärdighet är när deltagare kan känna igen 

innebörden av deras beskrivning av en situation med det som står i resultatet. 
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Trovärdigheten kan styrkas genom att vi är två som genomfört denna studie. Vi har båda läst 

igenom intervjuerna flera gånger. I analysarbetet har vi tillsammans tagit ut textenheter, 

kondenserat och kategoriserat för att inte förlora kärnan. Under arbetets gång med uppsatsen 

har materialet diskuterats med vår handledare, studerande och lärare. Det stärker ytterligare 

studiens trovärdighet. Genom citat från den transkriberade texten har vi försökt att 

åskådliggöra resultatet vilket stärker trovärdigheten. I diskussionen har vi stärkt vår analys 

genom att jämföra vårt resultat med andra studier. I kvalitativa studier vill forskaren få fram 

material som kan vara överförbart i andra situationer. Läsarens jobb blir att avgöra i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till en annan liknande situation (Polit & Beck s.180). 

 

Slutsatser 

Resultatet från vår studie visar på att fäder har en positiv bild av barnhälsovården. Pappor 

kommer bli vanligare i barnhälsovården eftersom att de är hemma i större utsträckning än 

tidigare. Sjuksköterskan måste fokusera mer på pappan och hans roll i samspelet med barnet. 

Resultatet från vår studie ger en ökad förståelse för förstagångsfäders upplevelse av 

barnhälsovården och det kan ligga till grund för sjuksköterskan i mötet med nyblivna fäder. 

Sjuksköterskan bör tillämpa familjecentrerad vård genom att se varje person i familjen som 

unik. Att varje person måste tas hänsyn till och ges bekräftelse. Sjuksköterskan måste bjuda in 

föräldrarna i samtalet genom att frågor om barnet ställs till båda. Fäder är oftast hemma med 

barnet när det blivit lite äldre därför bör det finnas föräldragrupper även när barnen blivit lite 

större. Då det i vår studie framkom att vissa fäder har ett behov av att få prata mer med 

sjuksköterskan och andra föräldrar om frågor som gäller barnet. Dagens föräldrar söker 

information mer aktivt och genom andra kontaktvägar än tidigare. Det medför att 

barnhälsovården måste kunna möta föräldrarnas krav på uppdaterad information. Det kan ske 

genom att uppdatera information som ges inom barnhälsovården och kunna ge förslag på 

användbar information från olika webbplatser. 

 

Studier visar att fäder inte blir bekräftade i barnhälsovården, men få studier visar på hur fäder 

praktiskt ska involveras. Det vore därför intressant att forska vidare på hur barnhälsovården 

kan bli mer familjecentrerad både utifrån ett föräldra- och sjuksköterskeperspektiv. 
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     Bilaga 1 
 Till verksamhetschefen 
 vid ………..hälsocentral 

 
Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad  

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

 

Forskning har visat att pappor kan uppleva positiva och negativa känslor i samband med 

föräldraskapet. För att sjuksköterskor inom barnhälsovården ska kunna bemöta nyblivna 

pappor behövs en ökad kunskap för deras upplevelse av råd, stöd och information. En 

större förståelse hos sjuksköterskorna inom barnhälsovården är viktig för att fäderna ska 

känna sig sedda, delaktiga och trygga i omsorgen av barnet samt för att kunna stödja dem i 

deras föräldraskap på ett professionellt sätt. 

Vi behöver hjälp att rekrytera 8-10 män som blivit pappa för första gången och som har barn 

som är 6 -12 månader. Vi önskar att sjuksköterskan på barnhälsovården lämnar 

informationsbrevet om studien till fäder som passar inklusionskriterierna och frågar om de är 

intresserade att delta. Vid intresse att delta tillfrågas de om det går bra att vi kontaktar dem. 

Presumtiva deltagare kommer sedan att kontaktas av oss. Vi kommer då att ge mer 

information om studien och att deltagandet är helt frivilligt samt kan avbrytas när som helst 

utan att några skäl behöver anges. Intervjuerna beräknas till ca en timme. Lämplig tid och 

plats bestäms i samråd med deltagarna. 

 

Vi vill genom denna intervjustudie beskriva hur pappor upplever barnhälsovården och hur de 

vill bli bemötta. Syftet med denna studie är att beskriva förstagångsfäders upplevelse av 

barnhälsovården. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla till sjuksköterskan inom 

barnhälsovården om att lämna förfrågan till deltagare. Resultatet kommer att sammanställas 

till en Magisteruppsats som sedan kommer att publiceras på Universitetsbibliotekets hemsida. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare  

Maria Noppa Maria Strand Birgitta Lindberg 

Leg sjuksköterska/Student  Leg sjuksköterska/Student Handledare, 

Universitetslektor,LTU 

mail: marnop-7@student.ltu.se mail:satmar-2@student.ltu.se mail:birgitta.lindberg@ltu.se 

tel nr: 070-617 70 67  tel nr: 070-528 46 41 tel nr (0920-491000 vx.) 

mailto:marnop-7@student.ltu.se
mailto:satmar-2@student.ltu.se
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras 

vid……………………………………… samt att jag tar ansvar att vidarebefordra information 

till berörd personal om studien och dess syfte..  

Namn: ……………………………………….  

Befattning: …………………………………………  

Underskrift: ………………………………………... 
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     Bilaga 2 

 
 
Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

 

Forskning har visat att pappor kan uppleva positiva och negativa känslor i samband med 

föräldraskapet. För att sjuksköterskor inom barnhälsovården ska kunna bemöta nyblivna 

pappor behövs en ökad kunskap för deras upplevelse av råd, stöd och information. En 

större förståelse hos sjuksköterskorna inom barnhälsovården är viktig för att fäderna ska 

känna sig sedda, delaktiga och trygga i omsorgen av barnet samt för att kunna stödja dem i 

deras föräldraskap på ett professionellt sätt. 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju. Vi vill intervjua män 

som blivit pappa för första gången och som har barn som är 6 -12 månader. Deltagandet är 

helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att några skäl behöver anges. Intervjuerna 

beräknas till ca en timme. Lämplig tid och plats bestäms i samråd med deltagarna. 

 

Vi vill genom denna intervjustudie beskriva hur pappor upplever barnhälsovården och hur 

de vill bli bemötta. Syftet med denna studie är att beskriva förstagångsfäders upplevelse av 

barnhälsovården. Resultatet kommer att sedan sammanställas till en Magisteruppsats som 

sedan kommer att publiceras på Universitetsbibliotekets hemsida. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare  

 

Maria Noppa Maria Strand Birgitta Lindberg 

Leg sjuksköterska/Student  Leg sjuksköterska/Student Handledare, 

Universitetslektor,LTU 

mail: marnop-7@student.ltu.se mail:satmar-2@student.ltu.se mail:birgitta.lindberg@ltu.se 

tel nr: 070-617 70 67  tel nr: 070-528 46 41 tel nr (0920-491000 vx.) 

 

  

mailto:marnop-7@student.ltu.se
mailto:satmar-2@student.ltu.se
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     Bilaga 3 

Svarstalong     

 

 

 

Jag har tagit del och förstått informationen om studiens upplägg och syfte. Jag förstår att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande under studiens gång och utan att behöva ge en 

anledning. 

 

 

 Jag önskar mer information om studien. 

 

 

 Jag vill delta i studien. 

 

 

 

 

 

Namn: 

 

Telefonnummer: 

 

Mail: 

 

 

Denna svarstalong lämnas vid intervjutillfället 
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     Bilaga 4 

 
 
Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap  

Avdelningen för omvårdnad 
 

 

Frågeguide till intervjuer med förstagångsfäder 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva förstagångsfäders upplevelse av 

barnhälsovården.  

 

Kan du berätta om hur du upplevt kontakten med BVC? 

På vilket sätt och i vilket sammanhang har du kommit i kontakt med BVC? 

Hur har du upplevt informationen du har fått på BVC? 

Hur har du fått stöd i föräldraskapet från BVC?  

Har du blivit hjälp av den information, de råd och det stöd du har fått? 

Hade det kunnat ske på ett annat sätt, vilket? 

Hur har du upplevt bemötandet på BVC? 

Vad anser du vara viktigast i kontakten mellan sjuksköterska och pappa? 

Anser du att du blivit bemött på samma sätt som modern av BVC? 

 

Uppföljningsfrågor 

På vilket sätt har du fått stöd? 

Kan du berätta något mer? 

Hur kändes det? 
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Hur tänkte du då? 

Vad hände sen? 

 

Vi kommer att avsluta intervjun med att fråga om det är det något annat de vill tillägga? 

 

 

 

 


