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Sammanfattning    
 
Ett av distriktssköterskornas mål inom barnhälsovården är att stödja båda föräldrarna i 
sitt föräldraskap. Därmed är det viktigt att hitta verktyg för distriktssköterskor som 
gynnar en god relation till båda föräldrarna, som i sin tur skall främja ett jämlikt 
föräldraskap. Genomgång av litteraturen visar att ett jämlikt föräldraskap inte bara har 
en positiv inverkan på hälsan hos barn, utan även hos föräldrar. Syftet med denna studie 
är att beskriva hur som är verksamma inom barnahälsovårdcentralen (BVC) kan främja 
ett jämlikt föräldraskap. Sju distriktssköterskor i en stad i västsverige, verksamma inom 
BVC intervjuades. För att komma åt hur distriktssköterskor arbetar för ett jämlikt 
föräldraskap, inleddes intervjun med en öppen ingångsfråga, ”Hur arbetar du för att 
främja ett jämlikt föräldraskap?” Intervjuerna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. I resultatet framkom fem kategorier, Första mötet med föräldrarna, 
Distriktssköterkors förhållningssätt gentemot föräldrarna, Att få samma förutsättningar 
och möjligheter, Kulturella skillnader, och Föräldragrupp för alla. De intervjuade 
distriktssköterskorna arbetade med att främja ett jämlikt föräldraskap utifrån deras 
möjligheter och begränsningar, vilket till stor del berodde på i vilket geografiskt område 
de arbetade. Distriktssköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att involvera hela 
familjen redan ifrån start. Projektet ”En förälder blir till” som samtliga var delaktiga i, 
upplevdes öka medvetenheten kring deras arbetssätt genom att de fick framförallt 
reflektera över hur de förhåller sig gentemot föräldrarna. Trots att distriktssköterskorna 
var medvetna om hur de bör arbeta för att främja ett jämlikt föräldraskap upplevdes det 
svårt då traditionella normer fortfarande påverkade dem. I resultatdiskussionen 
framkommer betydelsen av att båda föräldrarna involveras ifrån start. En av slutsatserna 
är att ett utökat samarbete mellan barnhälsovården och mödrahälsovården behövs för att 
främja ett jämlikt föräldraskap. Sökord: jämställt föräldraskap, jämlikhet, föräldraskap, 
barnavårdcentral, distriktssköterska, hälsa, kvalitativ metod. 
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INLEDNING 
Under verksamhetsförlagda studierna inom barnhälsovården, uppmärksammades att 
under besöken hos distriktssköterskor på BVC, oavsett ålder på barnet, var det vanligast 
att mammor kom med barnet. Det var inte så vanligt förekommande att pappor, eller att 
båda föräldrar dök upp på besöken.  
 
I FN:s barnkonvention står att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets 
utveckling och uppfostran, och att det är statens skyldighet att hjälpa föräldrarna 
(Unicef 1989, ss.20-21). Arbetar distriktssköterskor aktivt med frågor kring jämlikt 
föräldraskap i sin dagliga verksamhet och i så fall hur? När ämnet togs upp med 
respektive handledare på BVC visade det sig att alla verksamma inom barnhälsovården 
inom Västra Götaland ingick i ett projekt ”En förälder blir till”. Tanken med projektet är 
att det skall vara ett verktyg för att stödja ett jämlikt föräldraskap. Därmed föll sig valet 
av ämne naturligt, att studera hur distriktssköterskor kan främja ett jämlikt föräldraskap. 
I barnhälsovårdsprogrammet står att all hälsovårdsarbete skall utgå från ett 
helhetsperspektiv, då barnets utveckling är beroende av familjens totala livssituation 
(Rikshandboken, 2015). Därav är det viktigt att hitta verktyg för distriktssköterskor som 
gynnar en god relation till båda föräldrarna som i sin tur skall främja ett jämlikt 
föräldraskap. 
 
 

BAKGRUND 

Regeringens insatser för ett jämlikt föräldraskap  
Sverige var 1974 första landet i världen med att införa pappadagar. Trots att detta 
infördes för mer än 40 år sedan visar statistik att pappor tar förhållandevis ut få 
föräldradagar och att utvecklingen gått långsamt fram. Undersökningar visar att 
kvinnorna tar ut cirka 80 procent av föräldraledigheten (SCB 2016, s. 39). Även i de 
fallen där mamman har störst inkomst tar hon ut den större delen av föräldraledigheten 
(Försäkringskassan 2014, s. 4). Regeringen har försökt med olika strategier i hopp om 
att föräldradagarna skall tas ut mer jämlikt mellan könen. Som exempel kan nämnas att 
år 2012 infördes möjligheten att ta ut så kallade dubbeldagar vilket i praktiken innebär 
att båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet samtidigt (Försäkringskassan , 2013) Ett 
annat exempel är den så kallade ”jämställdhetsbonus”, vilket innebär att om föräldrarna 
delar på ledigheten så får de ut mer pengar. Regeringen kommer dock vid årskiftet 
2017, ta beslut om att eventuellt avskaffa jämställdhetsbonusen. Bakgrunden till detta är 
att ingen effekt påvisats sedan införandet (Försäkringskassan,  2016).  

 

Distriktssköterskans roll på BVC  
På BVC möter distriktssköterskor barn mellan 0-6 år och utför hälsokontroller. 
Distriktssköterskors uppdrag är förutom hälsokontroller att vaccinera barnen, ge stöd 
och råd till föräldrar. Under barnets första levnadsår erbjuds barn och föräldrar ett 
hembesök, minst 12 besök hos distriktssköterskan på BVC och föräldrautbildning. 
Arbetet ska även planeras utifrån den enskilda familjens behov (Rikshandboken, 2015).  
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Distriktssköterskor ska arbeta utifrån folkhälsomålen som innebär att främja hälsa under 
hela livet (Svensk sjuksköterskeförening 2016, s. 7).  

I Svensk sjuksköterskeförening (2016, s. 5) belyses hälsa som ”ett tillstånd av 
fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 
sjukdom eller funktionshinder”. Dahlberg och Segesten (2010, s. 62), beskriver hälsa 
som en mångdimensionell upplevelse. Det innebär att fokus inte endast är på den 
biologiska hälsan. Hälsan är subjektiv, vilket innebär att det är olika för varje individ. 
Att ha hälsa innebär en upplevelse av välbefinnande och ha förmågan att genomföra 
sina livsprojekt. I BVC:s uppdrag ingår det att ge båda föräldrarna det stöd i föräldra-
skapet som de har behov av. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskans 
arbete ska distriktssköterskor arbeta hälsofrämjande, arbetet skall främja alla föräldrars 
ansvarstagande och engagemang vilket kan liknas med ett jämlikt föräldraskap (Svensk 
sjuksköterskeförening 2016, s. 7). 

1979 tog riksdagen i Sverige ett beslut om generell föräldrautbildning i anslutning till 
graviditet och förlossning. Målet med utbildningen var att ge föräldrar tillgång till 
kunskap, information, råd och stöd för att underlätta för hela familjen i den nya 
livssituationen. Detta ska i sin tur ska främja ett gemensamt ansvar för barnets uppväxt 
(Rikshandboken,  2015). Trots detta har barnavårdscentraler i Europa fortfarande svårt 
att involvera båda föräldrarna i barnhälsovårdsprogrammet (WHO 2007, s. 7). 
Forskning i Sverige visar att pappor inte tar lika stort ansvar i omvårdnaden av barnet. 
Det paradoxala är att pappor förväntas ta ett större ansvar samtidigt som de inte ges 
samma förutsättningar och stöd för att göra detta (Wells 2015, s. 1016). 

I BVC:s uppdrag ingår till exempel att följa och uppmärksamma båda föräldrars 
psykiska hälsa (Rikshandboken, 2015).  Hos mammor sker detta cirka 6-8 veckor efter 
förlossningen och då screenas hon med hjälp av den så kallade EPDS-skalan 
(Edingburgh postnatal depression scale) som är ett självskattningsformulär för att 
uppmärksamma psykisk ohälsa hos mammor. Något liknande instrument eller rutiner 
finns inte utvecklat för pappor, trots att det finns studier som bevisat att depressiva 
symtom så som sömnsvårigheter, oro och ångest har uppmärksammats hos nyblivna 
pappor (Edmondson, Psychogiou, Vlachos, Netsi & Ramchandani 2010, ss. 365-366). 
Forskning visar dessutom att än idag ser fortfarande en stor del av distrikts-
sjuksköterskor mammorna som förstahandsföräldern (Massoudi, Wickberg & Hwang 
2011, s. 399). 

Distriktssköterskors vårdande är mycket mer än att bara stärka individens hälsa. 
Vårdandet har som syfte att stärka individernas livskraft för att kunna fullfölja sina 
livsprojekt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 181). För att det ska var möjligt är det viktigt 
att distriktssköterskor får båda föräldrarna att känna sig delaktiga i omvårdnaden av 
barnet. I mötet med familjen ska distriktssköterskans hållning präglas av en öppenhet 
och följsamhet för att försöka se, lyssna, känna och förstå individens behov (Dahlberg 
& Segesten 2010, s. 182). 

Jämlikt föräldraskap 
Att bli förälder innebär ofta en omvälvande förändring för båda mamman och pappan. 
Historiskt sett har föräldrar haft olika roller. Pappor har varit försörjare medan mammor 
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har varit den som tagit hand om barnet och hemmet. Att mamman haft huvudansvaret 
för barnet har till stor del grundat sig i tron om att hon är den som är bäst lämpad att 
vara hemma och ta hand om barnet, då det setts som något naturligt och som hör till 
själva moderskapet. Forskning idag har dock visat att det inte ligger i könen utan mer i 
förmågan att utveckla beteenden och egenskaper att anpassa sig till den nya situationen 
som det innebär att bli förälder (Elvin-Nowak 2005, s. 40). 
 
Dagens samhällsutveckling har bidragit till att båda föräldrarna vanligen 
förvärvsarbetar, samtidigt som papporna förväntas vara mer aktiva i omvårdnaden av 
barnet, vilket ses som ett stort steg i jämställdhetpolitiken (Fägerskiöld 2006, s. 79). 
Enligt WHO (2007, s. 10), främjar ett jämlikt föräldraskap den fysiska hälsan och 
välbefinnandet hos både mamman, pappan och barnet. Hos barnet visar forskning att ett 
mer jämlikt föräldraskap inverkar positivt på dess sociala, känslomässiga, psykiska, 
beteende, språk och kognitiva förmåga (Wells 2015, s 16-17). Forskning har visat att 
barn som växer upp med båda sina föräldrar får en bättre interaktion till både mamman 
och pappan. Barn har visat sig bli mer självständiga och trygga i sig själva, om de har 
ett bra samspel med båda föräldrarna. Trygga och självständiga barn har en minskad 
risk för ett självdestruktivt beteende både som barn och senare i livet som tonåring 
(Yogman & Garfield 2016, s. 3). 

Studier har visat att män som lever i jämställda förhållanden har bättre hälsa, både 
fysiskt och psykiskt, då de har en lägre sjukdoms- och mortalitetsrisk. Anledning till 
detta beror på att de män som lever i jämställda relationer upplever sin tillvaro både som 
man, partner och förälder mer tillfredställande. Genom att ta ansvar för hushållssysslor 
och omvårdnad av barnen, stärks pappors självkänsla som i sin tur leder till ett ökat 
välbefinnande (Mansdotter, Lindholm, Lundberg, Winkvist & Ohman 2006, s.s.616-
617). Även Dahlberg och Segesten (2010, s. 77) menar att känna sig betydelsefull, ger 
livet den mening som behövs för att erfara hälsa. Män som tar ut föräldraledighet har 
mindre benägenhet till riskbeteenden, som till exempel användning av alkohol och våld 
i nära relationer (Sánchez-Lopez, Cuellar-Flores & Dresch 2012, ss. 191-192). Detta 
stämmer väl överens med Agenda 2030, delmål 3.5 och 5.2 som innebär att förebygga 
drog- och alkoholmissbruk, samt våld inom familjen (Regeringkansliet 2016, ss. 15-17). 
 
Forskning har visat att kvinnliga föräldrar är sjukskrivna i högre utsträckning för 
depression, oro och ångest än manliga föräldrar. En av orsakerna tros vara att mamman 
tar ansvar för hemmet och barnet trots att båda förvärvsarbetar (Försäkringskassan 
2014, s. 4). Ett jämlikt föräldraskap innebär även en jämnare fördelning av hushålls-
arbetet, vilket gynnar kvinnornas välbefinnande på lång sikt. Jämlikt föräldraskap har 
positiva effekter på parrelation. En av effekterna är att fler barn föds och att färre 
skilsmässor sker (Oláh 2002, s. 4; Oláh 2011, s. 219). 

Kvinnor och män har samma rättigheter, ansvar och möjligheter i föräldraskapet. Då det 
eftersträvas ett mer jämlikt föräldraskap har socialdepartementet tagit fram en rapport 
”Stöd i föräldraskapet” (SOU 1997:161, s. 9) som skall verka som en stödjande 
verksamhet. Målet är bland annat att stärka föräldrarna i sin föräldraroll genom att ge 
råd, stöd och kunskap kring föräldraskap till barn i olika skeenden av utvecklingen.  
Detta görs för barnets rätt att växa upp under trygga förhållanden, det vill säga dess rätt 
till vård, omsorg och kärlek (SOU 1997:161, s. 9). Enligt Maslow (1970, ss. 38-39) 
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måste barnets fysiska behov tillfredsställas, så som, mat, dryck och sömn, först därefter 
kan trygghet eftersträvas. För att kunna växa upp under trygga förhållanden måste 
barnet känna säkerhet, frihet ifrån rädsla, gränser samt struktur i tillvaron. Vad innebär 
då jämställdhet? Kunskapscentrum för jämlik vård (2015, s. 3) definierar jämställdhet 
”att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv”. 
Jämställdhetsarbete kan uppfattas som negativt då det kan verka anklagande, men 
genom ökad kunskap om ämnet kan målet mot jämställdhet bedrivas (Smirthwaite, 
Tengelin & Borrman 2014, s. 106).  

Föräldrarnas upplevelser av bemötandet på BVC 
I tidigare forskning framkom att det fanns en stor variation i hur föräldrarna upplevde 
mottagandet på BVC och vad de hade för förväntningar. Utav de pappor som 
medverkade tillsammans med mammor upplevdes att distriktssköterskor oftast vände 
sig till mammor angående frågor kring barnet. Vissa pappor upplevde det som naturligt 
medan andra kände sig förbisedda (Wells 2016, s. 1015). Andra pappor hade 
föreställningen om att BVC -besöken var mer riktade på mamman och barnet, och 
deltog därför inte vid besöken. Det innebär dock inte att de inte var lika involverade i 
barnet (Fägerskiöld 2006, ss. 81-82).  

En annan studie visade att ett flertal mammor och pappor upplevde att pappan blev 
orättvist bemött av distriktssköterskor. Detta baserade sig på hur distriktssköterskor 
närmade sig föräldrarna, det vill säga dennes verbala och kroppsliga kommunikation. I 
de fall distriktssköterskan ställde direkta frågor till båda parterna kände sig papporna 
mer sedda och delaktiga (Edvardsson, Ivarsson, Eurenius, Garvare, Nyström, Small & 
Mogren 2011, s. 10).  En god vård förutsätter en fungerande mellanmänsklig relation 
(Eriksson 2000, s. 46). Vårdrelationen utgör enligt Eriksson (2000, s.55) grunden för 
allt vårdande. Det är i den som det ges utrymme för båda föräldrarna att uttrycka sina 
behov av stöttning. 

Projektet ”En förälder blir till” 
Projektet ”En förälder blir till” är framtaget av Kunskapscentrum för Jämlik vård i 
Västra Götaland (2014, ss. 1-3). Tanken är att projektet ska fungera som ett verktyg för 
alla som är verksamma inom barnhälsovården. Syftet med projektet är att all personal 
ska bli medvetna om förhållningssätt, attityder och värderingar kring föräldraskapet och 
att reflektera över de normer som kan styra. Det krävs en medvetenhet om detta för att 
kunna tillgodose varje familjs behov och uppmärksamma problem. Föräldrar har stort 
förtroende till personal inom barnhälsovården, vilket ger möjlighet till att påverka och 
bidra till ett jämlikt föräldraskap (Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götaland 
2014, ss. 1-3).  

 

PROBLEMFORMULERING 
I FN:s barnkonvention betonas att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets 
utveckling och uppfostran och det är statens skyldighet att hjälpa båda föräldrarna. 
Genomgång av litteraturen visar att ett jämlikt föräldraskap har en positiv inverkan på 
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fysiska hälsan och välbefinnandet hos både barn, mammor och pappor.  Regeringen har 
med olika strategier försökt att uppmuntra båda föräldrarnas delaktighet i barnets 
uppväxt. Trots detta visar forskning i Sverige att pappor inte tar lika stort ansvar kring 
omvårdnaden av barnet. I barnhälsovårdsprogrammet står att allt hälsovårdsarbete skall 
utgå från ett helhetsperspektiv, då barnets utveckling är beroende av familjens totala 
livssituation. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskans arbete ska 
distriktssköterskor arbeta hälsofrämjande, arbetet skall främja alla föräldrars 
ansvarstagande och engagemang vilket kan liknas med ett jämlikt föräldraskap. Vid de 
återkommande besök på BVC som görs under barnets tidiga uppväxtår har 
distriktssköterskor en unik möjlighet att uppmärksamma samspelet mellan föräldrar och 
barn. Utifrån familjens behov planeras rådgivning och stöd.  För att främja hälsa är det 
viktigt att hitta verktyg för distriktssköterskor på BVC, som gynnar en god relation till 
båda föräldrarna, och som i sin tur kan främja ett jämlikt föräldraskap.  

 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva hur distriktssköterskor som är verksamma inom 
BVC kan främja ett jämlikt föräldraskap.  

 

METOD 

Datainsamling  
Kvalitativ intervjustudie valdes för att beskriva hur distriktssköterskorna på BVC 
arbetar för att främja ett jämlikt föräldraskap i sin dagliga verksamhet. Det finns två 
forskningsinriktningar inom vetenskapen som dominerar, kvantitativ och kvalitativ 
metod. Då syftet var att undersöka hur distriktssköterskorna arbetar med dessa frågor 
anser vi att metoden kvalitativ livsvärldsintervju lämpade sig bäst för att belysa frågan. 
Fördelen är att man kan ställa nyansrika följdfrågor samt komma åt likheter och 
olikheter i det som berättas (Dahlberg 2014, s. 87). Ett informationsbrev (se bilaga 1, 2 
& 3), för godkännande av datainsamling skickades via mail till verksamhetscheferna på 
tio olika vårdcentraler i en stad i västsverige.  
 
Till en början var det endast två distriktssköterskor som delgav sitt samtycke att delta i 
studien. En vecka efter utskicket kontaktades verksamhetscheferna via telefon för att 
påminna om studien. Verksamhetschefen lovade att vidarebefordrade informations-
brevet till distriktssköterskorna, med önskemål att de tog kontakt vid intresse. Slutligen 
var det sju stycken distriktssjuksköterskor som tog kontakt via telefon, och tid och plats 
för intervjuerna bestämdes. Att intervjua sju distriktsköterskor ansågs som ett rimligt 
antal med tanke på den korta tiden för genomförandet av studien. Enligt Dahlberg 
(2014, s. 78) är det viktigt att begränsa antalet intervjuer, när en uppsats skrivs inom en 
utbildning. Samtliga intervjuer genomfördes på distriktssköterskornas respektive 
arbetsplats och varade mellan 25-45 minuter. Inför intervjuerna diskuterade författarna 
hur de på bästa sätt skulle få ut så mycket som möjligt av de som intervjuades, vilket 
resulterade i strävan efter en öppenhet och följsamhet gentemot den enskilda individen 
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som intervjuades, för att finna unika upplevelser och individuella nyanser i varje 
informants berättelse (Dahlberg 2014, s. 81). 
 
Ett strategiskt urval gjordes genom att samtliga 10 barnavårdscentraler i en stad i 
västsverige kontaktades. Förhoppning var att få minst sju deltagare för att det skulle 
generera i ett variationsrikt resultat. Kriterierna var att samtliga skulle vara legitimerade 
distriktssköterskor med minst två års erfarenhet inom BVC verksamheten. Alla 
intervjuade var kvinnor i åldern mellan 40-63 år och hade en medelålder på 53 år. Antal 
verksamma år inom BVC varierade allt mellan 5-35 år. Samtliga som uppfyllde 
inklusionskriterierna och som gav sitt samtycke att delta i studien intervjuades. De 
intervjuade arbetade på sex olika vårdcentraler, varav tre på privata vårdcentraler, 
respektive fyra inom Närhälsan. 
 
Då alla distriktssköterskor ingår i samma yrkesgrupp och i grunden följer samma 
vårdprogram, Rikshandboken, var målet att hitta likheter och skillnader i deras 
arbetssätt och därmed visa ett intresse för varje enskilds livsvärld (Dahlberg 2014, ss. 
79-82). Enligt Dahlberg (2014, ss. 82-82) måste intervjuaren vara öppen och följsam 
och ha en tyglad hållning vid datainsamlingen för att komma åt det väsentliga i det 
informanten berättar. Öppenhet och följsamhet under intervjuer innebär att vara 
närvarande och uppmärksamma det som informanten säger eller uttrycker genom sitt 
kroppsspråk (Dahlberg 2014, s. 89). En tyglande hållning innebär enligt Dahlberg 
(2014, s. 73), att som forskare bromsa ner förståelseprocessen så att det som studeras 
inte förstås för snabbt och förhastade slutsatser dras. Dahlberg (2014, s. 82) tar upp att 
det finns en risk att tidigare intervjuer tar fokus ifrån de andra informanterna.  För att 
minska den risken delades intervjuerna upp mellan författarna.  
 
Intervjuerna startades med att fråga efter distriktssköterskans ålder och antal verksamma 
år inom BVC. Tanken med det var att uppmärksamma om informantens ålder respektive 
verksamma år påverkade hur de arbetade. För att komma åt hur distriktssköterskor 
arbetar för ett jämlikt föräldraskap, inleddes intervjun med en öppen ingångsfråga, ”Hur 
arbetar du för att främja ett jämlikt föräldraskap?” Vid behov för att hjälpa 
distriktssköterskorna berätta mer om sina erfarenheter gavs mer riktade följdfrågor 
såsom till exempel ”kan du utveckla det lite mer, eller ge exempel?” (Dahlberg 2014, ss. 
89-90). Fokus lades på att avslappnat men nyfiket lyssna på vad informanterna 
berättade, för att kunna ställa relevanta följdfrågor som ledde till mer detaljrika 
beskrivningar. Tystnad tilläts förekomma, då det enligt Dahlberg (2014, s. 93), ges 
ytterligare information om distriktssköterskan får reflektera och tänka efter. Samtliga 
intervjuerna spelades in med diktafon. Därefter transkriberades intervjuerna direkt 
efteråt för att underlätta senare bearbetning av materialet (Dahlberg 2014, s. 107). 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, ord för ord, även verbala uttryck som suckar och 
skratt skrevs ner. Dessa verbala uttryck kunde i ett senare skede i analysen ge uttryck 
för vad som sades mellan raderna (Dahlberg 2014, s. 108). 
 

Dataanalys 
Metoden induktiv kvalitativ innehållsanalys valdes för att bearbeta materialet, då den 
anses vara bäst lämpad för att identifiera skillnader och likheter i texter. Induktiv metod 
användes för att förutsättningslöst analysera människors erfarenheter (Hällgren- 
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Graneheim & Lundman 2008, s. 192). Författarna började med att läsa en transkriberad 
intervju åt gången, ett flertal gånger, för att skapa en känsla av dess helhet och finna 
meningsbärande enheter. Samma procedur gjordes med samtliga intervjuer. Efter 
reflektion över det huvudsakliga innehållet i texterna, diskuterades gemensamt 
skillnader och likheter som framkom utifrån syftet och frågeställningarna. I alla 
analysenheter framträdde som en röd tråd vad distriktssköterskorna gjorde för att främja 
ett jämlikt föräldraskap och vad de önskat göra. Resultatet av texten diskuterades åter 
igen och två domäner uppkom, möjligheter och begränsningar. Domäner utgörs av det 
övergripande område av textmaterialet (Hällgren- Graneheim & Lundman 2008, s. 190).  
 
Meningsenheter som motsvarade syftet togs sedan fram, vilket författarna gjorde 
tillsammans. Detta gjordes genom att rödmarkera text som var av betydelse att ha med 
som analysmaterial och som sedan utgjorde grunden för den fortsatta textanalysen. 
Enligt Hällgren- Graneheim och Lundman (2004, s.106) är meningsenheter de delar av 
texten som motsvarar intervjuernas syfte. Meningsenheterna delades därefter upp under 
de två domänerna, vilket motsvarade det distriktssköterskorna såg som en möjlighet att 
göra och de begränsningar de upplevde för att främja ett jämlikt föräldraskap. 
Meningsenheterna kondenserades genom att överflödiga ord togs bort. Kondensering 
innebär att materialet kortas ner till en mer lätthanterlig text, utan att viktig information 
går förlorad (Hällgren- Graneheim & Lundman 2008, s. 190). Därefter kodades varje 
del av den kondenserade texten till ett eller två ord för att kortfattat beskriva dess 
innehåll. Koder skapas för att ge utrymme för nya reflektioner av texten men ändå 
beskriva innehållet i de kondenserade meningsenheterna (Hällgren- Graneheim & 
Lundman 2008, s. 190). Koderna grupperades till en början efter innehåll till nio 
preliminära kategorier. Därefter diskuterade och jämfördes innehållet i kategorierna. Då 
vissa koder visade sig passa in i mer än en kategori, ändrades kategorierna. De 
preliminära kategorierna var för lika varandra, därför slogs de ihop till fem kategorier.  
Innehållet i kategorierna ska likna varandra och kunna urskiljas ifrån innehållet i de 
andra kategorierna (Hällgren- Graneheim & Lundman 2004, s. 107). Under hela 
analysprocessen har den ursprungliga texten funnits nära till hands för att förvissas om 
att textens innehåll och studiens syfte hör ihop. I tabell 1 nedan framkommer ett 
exempel på hur texten bearbetats. 
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Tabell 1. 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
”Vi berättar redan 
ifrån början att vi vill 
att båda föräldrarna 
är med vid första 
hembesöket…så vi får 
bådas uppleveler av 
förlossning, pappan 
har ju också en 
upplevelse av 
förlossningen…eh…det 
blir mycket skratt… det 
blir liksom ett 
instrument för att få 
kontakt” 

Viktigt att båda 
föräldrarna är med 
vid hembesöket 

Involvera båda 
föräldrarna 

Första mötet 

 
 

Forskningsetiska överväganden 
Etiskt övervägande beaktades under hela forskningsprocessen utifrån huvudkraven om 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale 
& Brinkman 2014, ss. 107-111; SFS 2003:460; SFS 2008:192 ). Risken att 
distriktssköterskorna skulle ta skada bedömdes som liten och att de vetenskapliga 
fördelarna var större. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 110), ska en studie kunna 
rättfärdigas genom att fördelarna med forskningen ska vara större än risken att någon tar 
skada. Före intervjuerna skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut med samtycke 
till varje verksamhetschef på respektive vårdcentral med information om att medverkan 
i studien var helt frivillig, att den när som helst kunde avbrytas och att allt material 
hanteras konfidentiellt. Tillsammans med informationsbrevet medskickades ett formulär 
(se bilaga 2 & 3), om godkännande av medverkan i studien, som skulle vara 
undertecknat av verkasamhetschefen samt informanten, innan intervjuerna startade. En 
muntlig information gavs även inför varje intervju. Deltagaren måste få information om 
att det är frivilligt att delta, syftet med studien och att medverkan kan avslutas när som. 
Deltagaren måste även lämna ett skriftligt samtycke om att delta i studien 
(SFS2003:460; SFS 2008:192). 
 
 
RESULTAT 
Resultatet redovisas nedan utifrån fem kategorier; Första mötet med föräldrarna, 
Distriktssköterskan förhållningssätt gentemot föräldrarna, Att få samma förutsättningar 
och möjligheter, Kulturella skillnader, och Föräldragrupp för alla.  

Första mötet med föräldrarna 
Distriktssköterskorna betonade vikten av att arbeta ur ett familjeperspektiv för att främja 
ett jämlikt föräldraskap. De menade att det är viktigt att involvera och engagera båda 
föräldrarna redan ifrån start. En strategi de använde sig utav är att vid bokning av första 
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besöket efter födseln som oftast är ett hembesök, hitta en tid där båda föräldrar kan 
närvara. En av distriktssköterskorna berättade att hon inte bokar något hembesök om de 
inte kan hitta en tid där båda föräldrarna kan vara hemma. Istället valde hon att 
senarelägga hembesöket så att båda kan vara med. Hon menade på att det är viktigt att 
båda är med vid hembesöket, dels för att skapa en bra relation till båda och att få dem 
att känna sig delaktiga ifrån start. Under hembesöken försöker de att uppmuntra båda 
föräldrarna att berätta hur de upplevde exempelvis graviditeten, förlossningen och första 
tiden som föräldrar. En av distriktssköterskorna berättade att hon upplevde att prata om 
förlossningen som ett bra sätt att få kontakt med föräldrarna då det ofta uppstår humor. 
 

”Vi berättar redan ifrån början att vi vill att båda föräldrarna är med vid första 
hembesöket… så vi får bådas upplevelser av förlossningen, pappan har ju också en 

upplevelse av förlossning… eh… det blir mycket skratt… det blir liksom ett instrument 
för att få kontakt.” 

 
Detta kan ibland bli en utmaning enligt distriktssköterskorna då en del pappor har en 
tendens att lägga över allt fokus på mammorna. Pappor visar inte alltid behov av att 
vilja delge sina upplevelser utan vill att mammorna ska få komma till tals. De 
distriktssköterskor som har många barn med annan kulturell bakgrund i sitt 
upptagningsområde, träffade sällan pappor vid hembesöken. När pappan efterfrågas, 
förklaras det av mamman med att de är glada att maken har ett arbete, vilket prioriteras 
och papporna kan därför inte närvara vid hembesöket.  Mammor ifrågasätter varför 
pappor ska vara med då de anser att det är deras uppgift att ta hand om hem och barn. 
En distriktssköterska berättar; 
 
”I vissa fall är pappan inte ett dugg intresserad av att berätta sin upplevelse, utan mer 

intresserad av att mamman får berätta sitt och en del pappor idag är tyvärr väldigt 
frånvarande…framförallt i det område vi jobbar som är väldigt invandrartätt.” 

 
Även om distriktssköterskors ambition var att försöka involvera båda föräldrarna ifrån 
början, upplevdes det som en svårighet. Dels på grund av att det är mycket 
standardiserad information som ska ges under hembesöket men också på grund av att 
frågor kring amning ofta tar upp en stor del av tiden. Distriktssköterskorna uttryckte att 
de önskade att det fanns mer tid att diskutera med föräldrarna hur de tänkt fördela 
föräldraledigheten, samt informerade om gemensamhetsdagar. Någon enstaka tyckte 
inte att det var deras sak att lägga sig i hur föräldrarna tar ut sin föräldraledighet. En av 
distriktssköterskorna berättade att hon är aktiv med att uppmuntra båda föräldrarna till 
gemensam föräldraledighet vid första hembesöket. Hon menade att det är viktigt att 
båda föräldrarna är hemma tillsammans med barnet ifrån början, för att få en så bra start 
som möjligt för hela familjen. 
 

”…jag brukar uppmuntra papporna att…eh… ta ut mer föräldraledighet än de tio 
första dagarna… …jag brukar berätta att man faktiskt kan dela på föräldraledigheten 
och att man faktiskt kan vara hemma tillsammans en dag i veckan och så vidare…att 

man väcker tanken liksom…” 
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Distriktssköterskors förhållningssätt gentemot föräldrarna 
Något som framkom i intervjuerna var att de tog upp det förhållningssätt som de har 
gentemot föräldrarna för att främja ett jämlikt föräldraskap. Det framkom i intervjuerna 
att projektet ”En förälder blir till” handlar mycket om att reflektera över sitt 
förhållningssätt och att ifrågasätta normer. Distriktssköterskorna erkände att de tidigare 
trott att de arbetat jämlikt, men att de faktiskt inte gjorde det. Efter att projektet startade 
har de blivit mer medvetna om sitt arbetssätt. 
 

”…tidigare kanske jag har trott att ja, att man jobbar jämlikt… eh… men nu så är vi 
med i ett projekt som vi jobbar med och inser att vi kanske inte jobbar så jämlikt...” 

 
På en av barnavårdcentralerna hade distriktssköterskorna kommit överens om att under 
besöken ställa varannan fråga till mamman och varannan till pappan. På en annan 
arbetsplats påminde de varandra varje måndag om att de ska komma ihåg att 
uppmärksamma pappor mer, då de upplever att de inte har etablerat en bra kontakt med 
papporna. Distriktssköterskorna betonade vikten av att i samtal med föräldrarna tänka 
på sitt kroppsspråk och att vända blicken till båda så de känner sig sedda.  
 

”…det är viktigt att vi är medvetna om vårt förhållningssätt, alltså att  man tänker på 
att vända sig till båda föräldrarna i samtalet, annars blir det blir lätt att man vänder sig 

mest till den ena… vilket oftast är mamman som man har bäst kontakt med…” 
 

 
Distriktssköterskorna erkände att när de vill komma i kontakt med barnets 
vårdnadshavare kontaktade de i regel alltid mammorna. De menade att de gör mycket 
utan att tänka på det och att det då blir lättare att ringa mamman då de ofta har en bättre 
kontakt med henne. Efter projektet försökte de bli mer medvetna om att inte alltid 
kontakta mamman i första hand, utan också pappan, för att få honom att känna sig mer 
inkluderad.  
 

”En gång när jag medvetet ringde till pappan för att ändra en besökstid så sa 
han…eh… det är bättre du pratar med min fru om detta (skratt), det blev liksom inte 

som jag tänkt mig.” 
 
 
Enligt distriktssköterskorna känner sig många pappor otillräckliga då de upplever att de 
inte kan hjälpa till så mycket i omvårdnaden av barnet som de önskat. En av 
anledningarna till detta menade en av distriktssköterskorna beror på att mödravården 
idag inte involverar pappan tillräckligt under graviditeten. Hon nämnde som exempel att 
tidigare erbjöds blivande föräldrar utbildning på mödravårdcentralen (MVC) med syfte 
att förbereda blivande föräldrar att bli mer trygga i sin framtida roll. Hon menade att 
ansvaret att få föräldrarna att känna sig trygga i sin föräldraroll numera läggs på 
distriktssköterskor. Ett sätt att förhålla sig gentemot föräldrarna för att gynna båda 
föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden av barnet, är att ge tips och råd om hur de kan 
stötta varandra. Hon menade att det är viktigt att föräldrarna gemensamt kan hitta 
lösningar i den nya livssituation som det innebär att få barn. Hon trodde starkt på att 
detta sätt att arbeta på även stärker parrelationen, vilket i sin tur ökar chansen till ett 
gemensamt ansvar kring omvårdnaden av barnet. Distriktssköterskorna berättade att de 
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inte alltid direkt vill ge konkreta råd i särskilda situationer utan försöker hjälpa 
föräldrarna genom att bolla tillbaka frågan och kanske till och med vinkla frågan för att 
väcka tankar hos dem, för att de sen själva ska kunna hitta en gemensam lösning som 
passar dem bäst. 
 
”När jag får frågor kring amning till exempel så… eh… brukar jag faktiskt även vända 

mig till och fråga pappan hur han upplever att det går med amningen och vad han 
tänker att han kan göra för att vara delaktig.” 

 
 

 

Att få samma förutsättningar och möjligheter 
Distriktssköterskorna berättade att de under föräldragrupper brukar samtala med 
mammorna om vikten att bjuda in papporna i omvårdnaden av barnet. De menade på att 
det är viktigt att mammor faktiskt släpper taget och tillåter pappor att vara mer 
delaktiga. En del mammor vill ha det på ett visst sätt och tillåter därför inte pappor att 
hitta egna rutiner med barnet. Distriktssköterskorna påtalade till mammor att de inte kan 
förvänta sig att pappor ska ta lika mycket ansvar kring barnet och hemmet när de 
började arbeta om de inte fått chansen redan ifrån början. De brukade berätta att det 
därför gynnar hela familjen genom att hjälpas åt och dela på föräldraansvaret redan ifrån 
början. 
 

”Vi brukar tala med mammorna om att det är viktigt att de släpper på ansvaret och 
låter den andre göra på sitt sätt och till exempel inte bli arg om de tagit på barnet fula 
kläder…och tar över… gå undan är också viktigt och inte stå bredvid och titta. Båda 

föräldrarna måste få chansen att till ett jämlikt förhållande.” 
 
 

En annan sak som distriktssköterskorna upplevde var att det kan vara en utmaning att 
inkludera pappor mer vid besöken då mammor har en tendens att ta över i samtalen. 
Även om de ställer mer riktade frågor till papporna är det vanligt att mammorna tar över 
och svarar.  Detta är tydligt framförallt under barnets första år, då det i regel är mammor 
som är hemma med barnet. Exempelvis uttrycker en distriktssköterska; 
 
” …vi försöker att ställa varannan fråga till föräldrarna, men det kan vara svårt ibland 
för även om vi gör detta så svarar gärna mamman ändå för att hon är mer med bebisen, 

hon vet mer om magont och om blöjbyten och så...så ibland kan det vara svårt för 
papporna att få en syl i vädret.” 

 
En distriktssköterska berättade att hon under sina föräldraträffar brukar tala om för 
deltagarna att många kvinnor idag, mellan 30-40 år gamla blir sjukskrivna för 
utbrändhet. Det beror till stor del på att det under föräldraledigheten ofta är mamman 
som har huvudansvaret för hemmet och barnen och fortsätter vara, även när de börjar 
arbeta igen. Detta gjorde hon då hon upplevde att många mammor vill ta ut större delen 
av föräldraledigheten för att de trivs med att vara hemma med barnet och att de anser 
det som mest naturligt. Distriktssköterskan brukade ifrågasätta vad mamman tycker att 
hon vinner på det i längden och påpekade att det gjorts undersökningar som visar att det 
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inte finns något som tyder på att det är mer lämpat att mamman är hemma på grund av 
att hon är mamman. Hon påpekade även vikten av att vi reflekterar kring hur vi förhåller 
oss i de fall då mamman återgår till arbetet när barnet är relativt nyfött och pappan är 
den som är hemma. Det är lätt att döma mamman som en dålig förälder som överger sitt 
barn och istället överdrivet berömma pappan för att han är föräldraledig. Hon berättar 
följande; 
 

”Jag har ju sett att många mammor mår mycket bättre när de kommer ut och jobbar 
och delar på föräldraledigheten….jag har försökt tänka om liksom…att ta bort 

förutfattade meningar…” 
 
Distriktssköterskorna erkände att de tidigare upplevt det mer naturligt när mammor kom 
själva med sin nyfödda till BVC, men i de fall då pappor kom med bebisen kändes det 
lite onaturligt. De berättade hur de i vissa fall när pappor kom själv med bebisen, tog 
över genom att ta barnet ifrån honom, klä av bebisen och så vidare. Distrikts-
sköterskorna menade att de måste tänka om, reflektera över sitt förhållningssätt och 
även se pappor som en förstahandsförälder, eller som en uttryckte det ” föräldrar är 
föräldrar oavsett vad man har för kön”. En distriktssköterska brukade ställa öppna 
frågor till familjerna för att väcka tankar kring hur de delar upp ansvaret hemma. Ofta 
upplevde hon att varken mamman eller pappan anser att det är ett heltidsjobb att vara 
föräldraledig. På helgen när båda var lediga brukar de dela på ansvaret, men på 
vardagarna är det den som är föräldraledig som ofta tar huvudansvaret kring barnet.  
 

”Ett svar jag ofta får höra är att… nja… på helgerna hjälps vi åt nattetid men på 
vardagarna så får jag sköta det då min partner ska till jobbet dagen efteråt. Då brukar 
jag trycka på att man är föräldrar båda två…man måste dela på föräldraskapet för att 

orka…” 
 

Kulturella skillnader 
Även om distriktssköterskorna arbetade för att främja ett jämlikt föräldraskap, fanns det 
olika omständigheter som försvårade deras arbete. Omständigheterna varierade 
beroende på vilket geografiskt område de arbetade i. På två av barnavårdcentralerna 
som tillhörde ett invandrartätt område var det ovanligt att pappor närvarade vid 
besöken, i vissa fall hade distriktssköterskan aldrig ens träffat papporna. Deras fokus låg 
inte på hur de skulle bemöta föräldrarna utan de satsade på att få papporna att komma 
dit. I de fall där papporna följde med till besöken var det oftast att de kom med för att 
tolka åt mamman. De var inte aktivt deltagande utan översatte endast åt mamman. En av 
barnavårdcentralerna som hade många familjer med annan kulturell bakgrund, hade som 
projekt att starta en pappagrupp, som skulle läggas sent på eftermiddagen. Tanken var 
att pappor skulle bjudas in för att kunna samtala med andra pappor om sina upplevelser 
av att bli förälder. En distriktssköterska berättade att hon upplevde att utmaningen låg i 
att överhuvudtaget få kontakt med papporna. Hon hade delgivit sina tankar om att bilda 
en pappagrupp för de föräldrar hon träffat och fått positiv respons till detta. I vidare 
samtal framkom dock att det var mammorna som varit positiva till pappagrupper, 
eftersom det var de enda hon träffat. 
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” Jag berättade för några somaliska familjer att vi tänkt starta en pappagrupp med 
olika teman som passar pappor… de var väldigt positiva till detta.” 

”-Var det positiv respons ifrån båda föräldrarna?” 
” Nej bara mammorna(paus), det är ju de som är här och som jag kan fråga.” 

 
En distriktssköterska uttryckte en svårighet att arbeta med familjer av annan kulturell 
bakgrund, då de håller hårt på sina traditioner och inte hunnit integrera sig i det svenska 
samhället. Hon menade att det ofta är en självklarhet att mamman sköter om det lilla 
barnet och hemmet, medan pappan är försörjaren.  Hon berättade vidare att ibland bor 
inte ens pappan med familjen, utan kanske har två familjer och då är det ännu svårare att 
få kontakt. 
 
” …jag kan inte säga att vi gör så mycket…i vissa fall får vi bara gilla läget….vi frågar 

efter papporna och sådana saker men alltså (skratt) de tittar på oss som frågetecken 
typ; Vad tänker du nu ?” 

 
Distriktssköterskorna som arbetade i invandratäta områden menade på att ambitionen att 
arbeta mot ett jämlikt föräldraskap inte var högsta prioritet, utan målet var att få 
mammor att överhuvudtaget komma till BVC med sina barn. De menade att vi måste se 
till att vi alla är olika, och att vi vill olika, och att vi inte kan påtvinga någon att göra på 
ett visst sätt. Speciellt när det kommer till de utlandsfödda, då de menade på att arbetet 
för jämlikt föräldraskap kommer att ta tid, troligen flera decennier. På två barnavårds-
centraler som ligger centralt och nästan inte alls har några familjer med annan kulturell 
bakgrund, upplevde distriktssköterskorna att båda föräldrarna oftast kommer till 
besöken tillsammans. På en av dem har de många förstagångsföräldrar och menade på 
att deltagandet av båda föräldrarna är högre när det är första barnet. Då de upplevde att 
de har en bra kontakt med båda föräldrarna, arbetar de istället med andra områden för 
att främja ett jämlikt föräldraskap. Ett exempel är att göra miljön i väntrummen mer 
könsneutralt. De har tagit bort föräldratidningen ”Mama" i väntrummet som de ansåg 
endast vänder sig till en förälder, och istället har de endast information och tidningar 
som riktade sig till båda föräldrarna. 
 

”För att få båda föräldrarna att känna sig välkomna hit till oss så.. eh..tittar vi på 
väldigt basala grejer, vad vi kan göra, hur det ser ut i vårt väntrum till exempel. Vi får 
tidskriften ”Mama" regelbundet och det är ju så typiskt…så den har vi tagit bort. Vi 

satsar istället på en jämställd föräldrabokhylla.” 
 

Föräldragrupp för alla 
Distriktssköterskorna betonade att föräldragrupperna är till för båda föräldrarna och 
inbjudningar är riktade till båda. På alla barnavårdcentraler med undantag ifrån en, 
hörde det till ovanligheten att pappor deltog i föräldragrupperna. Orsaken till det låga 
deltagandet berodde på olika saker. Distriktssköterskorna upplevde att det kunde bero 
på att många tror att föräldragrupperna är till för mammor, då det fortfarande kallas för 
mammagrupp av många. Under intervjuerna var det flera av distriktssköterskorna som 
använde sig av uttrycket mammagrupp. En annan orsak till att pappor inte är närvarande 
vid föräldragrupperna, tros bero på att träffarna oftast äger rum på förmiddagarna. Det 
intressanta som framkom under intervjuerna var att i de fall det gjorts försök att lägga 
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föräldraträffarna sent på eftermiddagarna visade det sig att inte gjorde någon skillnad, 
pappor kommer inte ändå. Resultatet blev att det var dålig uppslutning överlag, även av 
mammor. Distriktssköterskorna erkände att de inte heller tidigare gjort något för att öka 
pappors deltagande. 
 
” Vi har inte direkt gjort något för att motivera och säga till dom att det är bra om båda 
föräldrarna kan komma, utan man tänkt ja, ja, dom kommer inte då blir det inte så stor 

grupp… lite slöhet ifrån vår sida kan jag tänka” 
  
På två av barnavårdcentralerna har det gjorts enkätundersökningar där de ställt frågor 
angående intresset för föräldragrupp till båda föräldrarna. En av frågorna var om det 
fanns något intresse för att båda föräldrarna skulle delta samtidigt på föräldraträffarna 
och i så fall på vilken tid träffarna skulle läggas. I båda undersökningarna visade det sig 
att mammorna inte var intresserade av att ha med papporna på träffarna, då de ansåg att 
det var deras forum. Resultatet av den ena enkäten visade att cirka två tredjedelar av de 
tillfrågade papporna inte alls var intresserade av att vara med i föräldragrupp. En 
distriktssköterska berättar;  
 
”Min upplevelse är att mammorna vill vara för sig själva eh(skratt), de kommer inte för 
att få så mycket matnyttig information utan de kommer för att prata med varandra och 

spy ut sin galla” 
 
När det väl händer att pappor medverkar i föräldragruppen, upplevde distrikts-
sköterskorna att pappor ofta känner sig utanför. De trodde att det dels beror på att han är 
där själv som pappa men även på grund av att det diskuteras mycket om amning. 
Distriktssköterskorna menade att det är viktigt hur de förhåller sig gentemot papporna. 
De påpekade att de försöker att ha ett inkluderande förhållningssätt så att pappor känner 
sig välkomna och uppskattade att de kommit. En distriktssköterska berättade att hon 
upplever att om ett par kommer tillsammans till föräldragruppen, är det lätt komma lite 
utanför gruppen, då de inte socialiserar sig med resten av gruppen, vilket hon menade är 
syftet. 
 
”Ibland kan papporna känna sig utanför… det blir en massa tjejer och en pappa..men 

vi uppmuntrar till det. Det är kul om båda föräldrarna kommer, men baksidan om 
någon kommer med sin man är det lätt att det paret hamnar vid sidan om, de 

socialiserar sig liksom inte med resten av gruppen, vilket är guld värt” 
 
Trots att det är ovanligt att pappor deltar i föräldragrupperna, upplevde distrikts-
sköterskorna att det är vanligare att pappor kommer om det är ett ämne som intresserar 
dem. Som exempel nämnde de att när det handlar om information ifrån trafikverket är 
det vanligare att pappor är med. En distriktssköterska menade att föräldrarna har 
möjlighet att påverka innehållet i föräldragrupperna, men det är sällan någon har 
önskemål. Distriktssköterskorna funderade på att starta pappagrupper, men var 
ambivalenta i frågan. De ifrågasatte om det är jämlikt att bjuda in till pappagrupper, då 
de inte har en specifik mammagrupp. Distriktssköterskorna menade på att om de skulle 
starta särskilda föräldragrupper för vissa intressen, skulle de få ha grupper hela tiden, 
exempelvis grupper för adoptivföräldrar, tvillingföräldrar och samkönade föräldrar och 
så vidare.  
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”Vi pratar mycket om pappagrupper fram och tillbaka, men det är inte riktigt jämställt 

heller...vi kan inte dela upp grupperna, ska man då ha pappagrupper och 
mammagrupper, det är ju inte riktigt jämställt att peka ut en grupp så.” 

 
Distriktssköterskorna trodde att om de hade haft möjlighet till mer flexibla arbetstider 
att det skulle komma fler till föräldraträffarna, då de hade kunnat läggas på kvällstid. I 
en av enkäterna där föräldrarna fick ha önskemål om vilken tid på dagen 
föräldraträffarna skulle ligga framkom att alla tillfrågade, utom en önskade 
förmiddagstider. Ett tjugotal föräldrar tillfrågades varav hälften mammor och hälften 
pappor. På en av barnavårdcentralerna medverkade ofta både mammor och pappor på 
föräldraträffarna.  Distriktssköterskan som hade dessa grupper menade att normalt 
bjuder de in till föräldraträff när barnet är cirka tre månader, men på grund av 
omorganisation startade inte grupperna förrän barnet var drygt åtta månader. Hon 
menade på att flera av mammorna börjat arbeta och att papporna är föräldralediga. Det 
intressanta var att det endast var en pappa som kom utan sin partner, i de andra fallen 
där pappan var föräldraledig kom båda två. 
 

”När vi starta upp här så låg det lite i träda så när vi väl kom igång med 
föräldragrupperna så var barnen lite äldre och många pappor hade tagit över 

föräldraledigheten, så vi har haft både mammor och pappor i våra grupper, då de 
mammor som börjat arbeta ofta kom med ändå.” 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Datainsamling 
Till en början var det endast två distriktssköterskor som visade intresse att delta i 
studien, då de andra upplevde att de inte hade tid att medverka. Verksamhetscheferna 
kontaktades då via telefon för att påminna om deltagandet i studie. På grund av att 
studien hade en deadline fick de sju första som medgav sitt samtycke till att delta, ingå. 
Även om samtliga informanter uppfyllde inklusionskriterierna hade det varit önskvärt 
med en större spridning bland distriktssköterskornas ålder. Det hade varit intressant att 
se om resultatet blivit annorlunda om fler av de intervjuade varit yngre, då det hade 
belyst området utifrån olika åldersgrupper. Det blev en spridning på antal verksamma 
år. Alla barnavårdcentralerna låg i samma stad, varav två låg i mångkulturella områden. 
Intervjuerna gav därmed olika perspektiv av hur de arbetar med jämlikhet, då 
förutsättningarna ser annorlunda ut. Överförbarheten av studiens resultat blir bred då det 
kan gälla arbetet med många olika samhällsgrupper.  
 
För att få hög validitet och variationsrik data som svara på syftet valde vi att göra en 
kvalitativ intervjustudie. Enligt Dahlberg (2014, s. 87), är fördelen med intervjuer att 
den ger möjlighet att komma åt informantens livsvärld. Mänskliga upplevelser kan inte 
mätas eller kvantifieras, därav ansågs intervjuer var den bästa datainsamlingsmetoden. 
Distriktssköterskorna fick själva bestämma tid och plats för intervjuera vilket bidrog till 
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att de kände sig bekväma och kunde dela med sig av sina erfarenheter. Dahlberg (2014, 
s. 90), hävdar att informanten måste känna sig trygg och bekväm för att något nytt ska 
komma fram i deras berättelse. Genom att ställa en öppen ingångsfråga gavs stora 
variationer av informanterna och genom följdfrågor kunde djupare kunskap fås. 
Användning av diktafon gav större möjlighet att rikta uppmärksamheten mot 
informanten och vara följsamma inför det som berättades. 
 
En nackdel var att ingen utav författarna tidigare utfört forskningsintervjuer, vilket kan 
ha bidragit till osäkerhet och gjort att underliggande budskap gått förlorat. Det blev 
tydligt när texterna transkriberades då det uppmärksammades att informanterna borde 
uppmuntrats till att berätta mer kring det de upplevt. En annan svårighet var att försöka 
tygla förförståelsen. Under sista intervjun ställdes mer riktade frågor på grund av att 
förförståelsen inte lyckats läggas helt åt sidan, vilket eventuellt färgat resultatet och 
påverkat studiens reliabilitet. Genom att inte låta tidigare informanters berättelser 
påverka följande intervjuer, ökar studiens reliabilitet. Efter transkribering förstördes allt 
inspelat material och hanterades konfidentiellt. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 
109), måste intervjupersonernas anonymitet bevaras, därmed avidentifierades alla citat i 
resultatet. Det etiska kravet på konfidentialitet kan komma i konflikt med vetenskapliga 
forskningens grundläggande principer då nödvändig information kan behövas för 
fortsatt forskning.  

 
Analysen 
All intervjutext analyserades enligt Hällgren- Graneheims och Lundman (2008), 
innehållsanalys med induktiv ansats. Analysmetoden valdes då den ofta tillämpas inom 
vårdvenskap med fokus på analys av texter. Metoden verkade lätt och tydlig att följa 
och den kunde anpassas till forskarens tidigare erfarenhet. Induktiv ansats valdes för att 
förutsättningslöst analysera informanternas upplevelser. För att underlätta bearbetningen 
av data fanns studiens syfte i åtanke under hela analysprocessen, vilket enligt Hällgren- 
Graneheims och Lundman (2008, ss. 197-199) stärker studiens validitet. Efter att enskilt 
gått igenom materialet upprepade gånger och en helhetsbild bildats, diskuterades och 
analyserades texterna gemensamt för att uppnå konsensus. Hällgren- Graneheims och 
Lundman (2008, s. 198) hävdar att resultatets tillförlitlighet ökar om analysen gjorts 
gemensamt. För att stärka dataanalysens reliabilitet och visa hur kategorier framkommit 
har citat använts som styrker resultatet. Genom att läsaren kan följa analysens 
utveckling i metoddelen kan resultatets värde lättare förstås. Studien har genomförts 
gemensamt av båda författarna, förutom vid intervjuerna och transkriberingen som 
utförts enskilt.  
 
En svårighet under analysen var att helheten i innehållet kunde gå förlorat, då 
kodningen gjordes strikt ifrån ordens innebörd. Därav ändrades koderna flera gånger för 
att säkerhetsställa att innehållet i den kondenserade meningsenheten inte gick förlorad, 
vilket i sin tur styrker studiens validitet. En annan svårighet var när kategorierna 
skapades, då vissa koder passade in under mer än en kategori. Därför minskades antalet 
kategorier så att innehållet i kategorierna tydligt kunde urskiljas.  
 
Enligt Dahlberg (2014, s.73), ökar resultatets reliabilitet om tidigare kunskap, 
erfarenheter och förutfattade meningar satts inom parentes under analysprocessen. Detta 
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har underlättats då författarna haft möjligheten att påminna varandra om att det som 
framkommit i analysen inte präglats av förförståelse.  

 
Resultatdiskussion 
Distriktssköterskorna arbetade med att främja ett jämlikt föräldraskap utifrån olika 
möjligheter och begränsningar, vilket också påverkades av vilket geografiskt område de 
arbetade. De upplevde att det var betydelsefullt att involvera hela familjen redan ifrån 
start. Genom att delta i projektet ”En förälder blir till” upplevde distriktssköterskorna att 
deras medvetenhet kring arbetssättet ökat och reflekterat över sitt förhållningssätt 
gentemot föräldrarna. Nedan diskuteras resultatet utifrån de huvudfynd som 
framkommit i resultatet. Något som överraskade var att gamla normer lever kvar och 
påverkar föräldraskapet. Trots att distriktssköterskorna ska arbeta för ett jämlikt 
föräldraskap, upplevde många att de fortfarande bemöter mammor som förstahands-
förälder. 
 

Att arbeta ur ett familjeperspektiv 
Distriktssköterskorna betonade vikten av att arbeta utifrån ett familjeperspektiv. Genom 
att inkludera hela familjen i omvårdnaden av barnet, gynnas välbefinnande hos alla 
individer. Enligt Kirkevold och Stromsnes Ekern (2003, s. 281) är familjeperspektivet 
väsentligt i vårdandet. Genom att hjälpa familjemedlemmarna att klara av den nya 
situationen som det innebär att få barn, gynnas även barnet. ”Att se till hela familjen är 
även viktigt då vi vet att familjen påverkar den enskilda individens hälsa, både i negativ 
och positiv riktning” (Kirkevold 2003, s. 35). Agenda 2030 för hållbar utveckling tar i 
ett av sina delmål upp vikten av att främja välbefinnande för alla under hela livet 
(Regeringskansliet 2016, s. 15). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016), ska 
distriktssköterskan arbeta hälsofrämjande och främja alla föräldrars ansvarstagande 
kring omvårdnaden av barnet. Distriktssköterskan måste därför öka sin medvetenhet och 
arbeta mer aktivt med hela familjen (Yogman & Garfield 2016, s. 2). 

Första mötet med den nya familjen sker i samband med hembesöket. Syftet med 
hembesöket är att kunna ge råd och stöd utifrån deras förutsättningar och behov, samt 
lägga grunden för en fortsatt god vårdrelation (Wells & Sarkadi 2012, s. 28). 
Distriktssköterskor behöver arbeta på relationen till båda föräldrarna. Genom att skapa 
en god vårdrelation till hela familjen kan ett jämlikt föräldraskap främjas. 
Vårdrelationen är en viktig grund för vårdandet, vilket enligt Eriksson (1990, s. 124) 
sker genom ansa, leka och lära. En distriktssköterska nämnde att det ofta uppstår humor 
när hon samtalar med familjen om deras upplevelser kring förlossningen. Hon använder 
humor som ett redskap för att skapa en god relation till föräldrarna. Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 199) menar att genom att locka någon till lekande skratt bidrar det till 
välbefinnande och lärande.  
 
Även om distriktssköterskorna försökte hitta en tid för hembesök när båda föräldrarna 
kunde närvara, fungerade det inte alltid rent praktiskt. Trots att den andre föräldern har 
rätt till 10 dagars föräldraledighet i samband med barnets födsel, utnyttjas det inte alltid. 
Anledningen kan vara att information om föräldradagar inte delgivits av MVC. Trots att 
det åligger MVC att ge föräldrastöd till båda föräldrarna redan under graviditeten, görs 
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inte detta i den stad som studien genomfördes i, på grund av organisatoriska hinder. Vi 
ser det som högst allvarligt då syftet med ett tidigt föräldrastöd bland annat är att 
involvera båda föräldrarna, som en vinst för alla. Enligt Agenda 2030 ska alla ha 
tillgång till en reproduktiv hälsa, vilket innebär information och utbildning om 
familjeplanering (Regeringskansliet 2016, s. 15). Även om fokus ligger på barnets 
behov är det viktigt att stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Studier visar att män 
fortfarande åsidosätts i mödra- och barnhälsovården, vilket har konsekvenser för 
jämställdheten och barnens hälsa (Premberg & Lundgren 2010, s. 22 ).  
 
I resultatet framkom att distriktssköterskorna upplevde svårighet med att involvera båda 
föräldrarna under hembesöket. Det berodde dels på tidspressen men framförallt på att 
det är mycket standardiserad information som skall ges. I den standardiserade 
informationen ingår information om amning, prevention av skakvåld, information om 
barnhälsovårdsjournaler och så vidare. De uttryckte ett önskemål om att ha mer tid att 
diskutera med föräldrarna hur de tänker kring föräldraskapet och belysa vinsterna med 
ett jämlikt föräldraskap. Detta bekräftas av Hallberg, Lindblad, Råstam och Håkansson 
(2011, s. 158) där distriktssköterskorna på BVC ofta upplever en konflikt med att följa 
basprogrammet och vad de önskar göra i sitt arbete. De önskade att de kunde utnyttja 
sin begränsade tid på ett mer effektivt sätt. 
 

Distriktssköterskors förhållningssätt gentemot föräldrarna 
Resultatet visar att distriktssköterskorna ansåg att det är viktigt att vända sig till båda 
föräldrar men att de många gånger i praktiken utan att reflektera över det vände sig mer 
mot mammor. I Fägerskiöld (2006, s. 81) upplevde pappor att distriktssköterskorna 
riktade större uppmärksamhet till mammor. Detta bekräftades även av Alehagen, Hägg, 
Kalén-Enterlöv och Johansson (2011, s. 156), som visade att distriktssköterskorna 
erkände att i mötet med båda föräldrarna vände de sig mer mot mammor. Projektet ”En 
förälder blir till” har dock bidragit till att de distriktssköterskorna som arbetat i många 
år fått stanna upp och tänka över sitt förhållningssätt. Utan reflektion kommer vi enligt 
erfarenhet inte vidare i yrkesutvecklingen, då risken blir att arbetet sker på rutin. 
Dahlberg (2014, s. 72) betonar vikten av att stanna upp och reflektera i vardagen för 
vårdandets utveckling. I det dagliga arbetet kan det vara svårt att ta sig tid och tillfälle 
att reflektera, där av är det viktigt att på varje arbetsplats skapa tid för detta. Resultatet 
betonar vikten av att även få föräldrarna att tänka efter. Distriktssköterskorna menade på 
att istället för att ge konkreta råd så brukade de genom att ställa öppna frågor till 
familjerna få dem att reflektera över sin situation och själva komma fram till svaren. Det 
kan tolkas som genom att ha ett öppet och följsamt förhållningssätt gentemot föräldrar 
och barn, kommer distriktssköterskor närmare deras livsvärld och därmed kan de lättare 
anpassa råd och stöd som främjar bådas delaktighet i barnet. Enligt erfarenhet har 
patienter oavsett situation, bättre förutsättningar till förändring om de själva kommer 
fram till hur de vill ha det. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 188) ska ett öppet 
och följsamt förhållningssätt gentemot patienten uppmuntra till delaktighet, för att 
tillsammans med vårdens expertis kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 
 
På en av barnavårdcentralerna bestämde distriktssköterskorna att de skulle ställa 
varannan fråga till mammor och varannan fråga till pappor under besöken. Genom 
reflektion av kroppsspråket samt genom att ställa riktade frågor till båda föräldrarna 
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ökar känslan av delaktighet. McBride (2016, s. 2) nämner i sin studie att det är hög tid 
att samtliga distriktssköterskorna på BVC reflekterar över vad de gör för att inkludera 
pappor. Hon ger som förslag att som distriktssköterska till exempel aktivt välkomna 
pappor och använda tilltalsnamn. Hon bekräftar även det som framkommit i denna 
studie, nämligen vikten av att ställa riktade frågor till båda föräldrarna. Resultatet kan 
eventuellt ha speglats av att de intervjuade ingick i ett projekt. Det hade varit intressant 
att se vilket resultat vi hade fått om vi gjort studien för ett år sedan då de inte påbörjat 
projektet. Oavsett hur det än förhåller sig anser vi att resultatet bidragit till nya verktyg 
som distriktsköterskan kan arbeta med på BVC. 
 
  

Traditionella könsroller 
Resultatet bekräftar att de traditionella könsrollerna lever kvar än idag, vilket talar emot 
ett jämställt samhälle. En stor utmaning i arbetet på BVC, är att ifrågasätta den rådande 
normen att mammor är bäst lämpade att ta hand om det nyfödda barnet. Detta synsätt 
återfanns både hos distriktssköterskorna och bland föräldrarna. Massoudi, Wickberg och 
Hwang (2011, s. 400) bekräftar i deras studie att gamla normer lever kvar hos 
distriktssköterskorna på BVC, då majoriteten till viss del anser att mammor är en bättre 
vårdare av barnet än pappor. Studien visar även att distriktssköterskor äldre än 50 år är 
mer övertygade om att mammor har bättre omvårdnadsegenskaper än pappor. Därför 
hade det varit intressant och se om resultatet blivit annorlunda om de intervjuade hade 
varit yngre. 
 
För att kunna främja ett jämlikt föräldraskap bör distriktssköterskorna arbeta norm-
kritiskt. Det kan åstadkommas både genom reflektion men också genom att väcka 
tankar hos föräldrarna. Samtliga distriktssköterskorna upplevde att mammor gärna ”tar 
över”, vilket uttryckte sig på olika sätt. De upplevde till exempel att många mammor 
faktiskt vill vara hemma med barnet då de trivs med detta och tar därför ut största delen 
av föräldraledigheten. I samtal med båda föräldrar var det inte heller ovanligt att även 
när distriktssköterskorna försökte ställa riktade frågor till papporna, att mammorna 
svarade. Distriktssköterskorna försökte väcka tankar hos mammor genom att ifrågasätta 
vad de vinner på att ta störst ansvar kring barnet. De uppmuntrade även mammor till att 
släppa taget och låta pappor vara mer delaktiga då det gynnar hela familjen i längden. 
En av anledningarna till varför kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män beror 
på att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för hemmet och barnen (Försäkringskassan 
2014, s.4). Mammor tar ut en större del av föräldraledigheten, vilket ofta innebär ett 
större ansvar för barn och hem. Att arbeta med jämställdheten redan ifrån början är 
viktigt. En jämnare fördelning av ledigheten kan bidra till en jämnare arbetsfördelning 
också i hemmet. För att uppnå jämställd hälsa är det viktigt att värdesätta obetalt 
omsorg- och hushållsarbete samt främja delat ansvar inom hushåll och familj 
(Regeringskansliet 2016, s. 17). Studier har visat att även parförhållandena blir stabilare 
om föräldraansvaret delas, vilket leder till färre skilsmässor och att fler barn föds (Oláh 
2011, ss. 218-219). Detta anses är viktigt för en hållbar samhällsutveckling. 
 
Distriktssköterskorna upplevde att inte alltid är mammorna som vill vara hemma utan 
att det många gånger tas för givet. Enligt Bekkengen (1999, s. 43) upplevs kvinnors 
föräldraskap vara mer reglerat av omgivningens förväntningar och föreställningar. Han 
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menar att det inte endast är deras vilja som ligger bakom att de är föräldralediga utan 
rädslan för att det strider mot de sociala normerna, att du är en dålig mamma om du inte 
är hemma med ditt barn. Det är viktigt att distriktssköterskor på BVC reflekterar över 
sitt förhållningssätt och de normer som styr. Ofta ses det som en skyldighet att mammor 
ska vara hemma med sitt nyfödda barn i början, medan pappor har ett val om han ska 
vara föräldraledig eller inte. Här finns fortfarande mycket kvar att göra på samhällsnivå 
som att ifrågasätta rådande normer, då det hela sitter djupt inrotat i samhällsstrukturen. 
En av anledningarna till att mammor tar ut mer föräldradagar tros bero på att de i regel 
har en lägre inkomst än pappor, vilket har visat sig inte vara korrekt. I de fallen där 
mammor tjänar mest, tar de ut större del av föräldraledigheten. Regeringen införde 2008 
en jämställdhetsbonus i hopp om att föräldradagarna skulle fördelas mer lika mellan 
föräldrarna, men har dock inte visat på någon effekt. Bakgrunden till detta hade varit 
intressant att veta. Kan det vara så att gamla traditionella mönster är så inrotade att det 
inte går att förändra? Även om gamla könsroller fortfarande lever kvar är det viktigt att 
inte ge upp då det tar tid att förändra. Kanske måste regeringen dela upp föräldra-
ledigheten lika och att som förälder inte har möjligheten att överlåta dagar till sin 
partner. Troligtvis skulle många opponera sig mot detta men samtidigt kanske ett måste 
för att främja ett jämlikt föräldraskap. Ojämlikheterna som fortfarande finns kvar i 
föräldraskapet är ett tydligt tecken på snedfördelningen i övriga samhället. För att 
främja ett jämlikt föräldraskap måste alla agera. Ansvaret ligger inte bara på 
distriktssköterskor eller föräldrar, utan det ligger på samhällsnivå. 
 

 

Kulturella skillnader 
I arbetet med att främja ett jämlikt föräldraskap mötte distriktssköterskorna på olika 
svårigheter. De distriktssköterskor som arbetade med invandrarfamiljer stod inför 
utmaningen att överhuvudtaget försöka få pappor att komma till BVC. Det var inte 
vanligt att pappor var så delaktiga i omvårdnaden av barnet utan i de fall han följde med 
var det oftast för att underlätta kommunikationen mellan mamman och distrikts-
sköterskan, vilket även bekräftas av Alehagen et al. (2011, s. 156). Kontakten med 
pappor sågs som en stor utmaning för de distriktssköterskor som arbetade med 
invandrare. De hade bra idéer för hur ett jämlikt föräldraskap kan främjas, men 
upplevde det svårt att få det att fungera i praktiken. Ett exempel var att en av dem som 
skulle starta en pappagrupp, ansåg att det största problemet var att nå ut till pappor då 
hon aldrig träffat dem. En annan distriktssköterska i studien menade att de har starka 
traditioner och inte är integrerade i samhället än, därför kommer arbetet för ett jämlikt 
föräldraskap ta tid. För att främja delat ansvar inom familjen, måste det även anpassas 
efter vad som är lämpligt kulturellt (Regeringkansliet 2016, s. 17). 
 
BVC-besöken är frivilliga och därför är det viktigt att föräldrarna inte känner sig 
kränkta, då det finns risk att de avstår helt ifrån att komma. Enligt Berlin (2010, s. 5) 
känner sig utlandsfödda föräldrar ofta osäkra och otrygga på BVC. Oron grundar sig 
ofta i att bli felaktigt bedömda utifrån sitt ursprung. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763) står det att all sjukvård ska byggas på respekt för patientens integritet och rätt 
till självbestämmande. Studien visar att distriktssköterskan måste se familjen som helhet 
och möta dem i deras sociala och kulturella kontext som de befinner sig i. Detta belystes 
utav en distriktssköterska som menade att vi alla är olika och vill olika. I vissa familjer 



 21 

vill mammor vara de som tar hand om hem och barn vilket vi kanske måste respektera. 
Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket kräver att vi har förmågan att känna igen 
och respektera kulturella skillnader. Enligt Jirwe (2008, s. 8) innebär kulturell 
kompetens att distriktssköterskor har en kulturell kunskap och skicklighet i mötet med 
patienten. Kulturell kompetens hos distriktssköterskan är en förutsättning för att 
patienten ska känna sig sedd och respekterad vilket resulterar i individanpassad vård och 
en god vårdrelation.  
 
Resultatet visar att på de barnavårdcentraler som låg centralt upplevde inte 
distriktssköterskorna att det fanns svårigheter att få båda föräldrarna att komma på 
besöken. De flesta familjer som tillhörde deras upptagningsområde var förstagångs 
föräldrar med svenskt ursprung. De distriktssköterskorna arbetade med andra uppdrag 
för att främja ett jämlikt föräldraskap. Ett exempel var att se över den fysiska miljön i 
väntrummet och informationsmaterialet för att anpassa det till båda könen. En svensk 
undersökning visar att miljön i väntrummen på BVC i 50 procent av fallen inte är 
inredda könsneutralt (Massoudi, Wickberg & Hwang 2011, s. 400).  
 

Föräldragrupp för alla 
Trots att distriktssköterskorna bjuder in båda föräldrarna till föräldragrupp framgår det i 
resultatet att det är ovanligt att pappor deltar. Orsakerna till detta varierade enligt 
distriktssköterskorna. Några menade på att pappor inte har möjlighet att komma på 
grund av att träffarna är under dagtid. En del distriktssköterskor upplevde att många 
pappor kanske tänker att gruppen är mest till för mammor och undviker därför att 
komma. Andra menade på att innehållet på träffarna är det som styr då de kunde se ökat 
deltagande av pappor när information ifrån Trafikverket gavs. På en BVC var det dock 
ett flertal pappor som kom på föräldragrupperna. Orsaken till det troddes vara att de 
startade upp sina grupper när barnet var lite äldre och en del pappor påbörjat sin 
föräldraledighet. Det som framkom var att även när mammorna återgått till sina arbeten 
så tog de ledigt för att tillsammans med papporna gå på träffarna. Hur kommer det sig 
att mammorna tog ledigt ifrån sitt arbete för att delta, men inte papporna? 
 
Distriktssköterskorna ansåg att den största orsaken till att papporna inte deltog var att 
träffarna låg på förmiddagarna. De sa emot sig själva då de prövat att lägga det på 
kvällstid vilket inte bidrog till att fler pappor kom, utan istället minskade deltagandet 
överlag. På två BVC gjordes enkätundersökningar som visade att deltagandet inte skulle 
öka nämnvärt om träffarna låg på kvällstid. Majoriteten av papporna hade inget intresse 
av att delta i föräldragrupp och de flesta mammorna hade inget intresse av att papporna 
skulle vara med. Enligt Hallberg, Beckman och Håkansson (2010, s. 300) är den största 
anledningen till att pappor inte medverkar i föräldragrupperna är att de förlagda på 
dagtid, vilket beror på att papporna upplever det svårt att få ledigt ifrån sitt arbete mitt 
på dagen. Detta motsäger det som framkom i denna studie. Självklart är deras forskning 
större och därmed har ökad reliabilitet, men samtidigt är det lättare att hävda att de inte 
kommer ifrån sitt arbete, än att säga att intresset för att delta inte finns. 
 
Distriktssköterskorna menade på att det inte är innehållet i föräldragruppen som är det 
viktiga utan att föräldrarna får träffa andra föräldrar och prata av sig. En möjlig 
anledning till varför få pappor deltar kan bero på att många ser föräldragruppen som ett 
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forum för mammor att utbyta erfarenheter, knyta kontaker, snacka ”skit”.  En annan 
studie bekräftar detta då de menar på att de flesta som medverkar i föräldragrupper 
upplever att det bästa är att kunna skapar kontakter med andra i liknande situation 
(Lefevre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström 2014, s. 6). Efter vad som framkommit i 
studien anser vi att det kanske behövs både mammagrupper och pappagrupper för att 
tillfredsställa föräldrarnas behov. Om det är jämlikt eller inte kan diskuteras, men idag 
är inte föräldraskapet jämlikt och så länge det inte är det kanske det är en lösning på 
vägen.  
 
SLUTSATS 
Resultatet visar att det är viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnet ifrån start, 
vilket innebär att den andra föräldern bör bli mer involverad redan under graviditeten. 
Behov ses av utökat samarbete mellan mödrahälsovården och barnhälsovården. Genom 
att bjuda in till BVC-verksamheten redan under graviditeten kan möjlighet ges till att 
informera föräldrarna om att BVC-besöken och föräldragrupper är till för båda 
föräldrarna. Regelbunden kompetensutveckling för alla som arbetar inom barnhälso-
vården i form av seminarier eller workshops kan leda till en ökad medvetenhet om sitt 
arbetssätt. Reflektion är ett viktigt verktyg att använda sig utav. Det är bland annat 
genom reflektion som medvetenheten ökar och metoder som främjar ett jämlikt 
föräldraskap kan utvecklas.  
 
Distriktssköterskors arbete för ett jämlikt föräldraskap borde lyftas mer då det visat sig 
ha positiva hälsoeffekter inte bara för barnet, utan för hela familjen. Att tidigt värna om 
barnets hälsa är viktigt inte minst ur folkhälsoperspektiv, för att minska ohälsa i 
framtiden. För att få mer kunskap om hur distriktssköterskan ska arbeta för detta krävs 
fortsatt forskning som inkluderar en större urvalsgrupp. Det skulle även vara intressant 
att se om distriktssköterskans arbete för ett jämlikt föräldraskap ser annorlunda ut på 
glesbygden samt i storstaden. Dessutom bör forskning göras ur andra infallsvinklar, 
exempelvis kring hur båda föräldrarna ser på ett jämlikt föräldraskap. Resultatet kan 
användas i alla vårdsammanhang, då jämlikhet innebär respekt för alla människors lika 
värde. 
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Till verksamhetschef för godkännande datasinsamling          Bilaga 1 
 
Vi är två sjuksköterskor, Konstantina Lappas och Johanna Svensson, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor inom barnhälsovården har av att främja ett jämställt 
föräldraskap. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma båda föräldrarna inom 
barnhälsovården. Då ett jämlikt föräldraskap har en positiv inverkan på barnet, 
föräldrarna och samhället. Risken är att föräldrars och barns behov och problem inte 
tillgodoses om det inte forskas kring detta. 

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i 
svensk barnhälsovård har av att uppmärksamma båda föräldrarna. 

Vi önskar härmed ditt godkännande intervjua distriktssköterskor till vår studie. 
Förhoppningen är att hitta 7-10 distriktssköterskor totalt sett. Datainsamling kommer att 
ske genom bandade intervjuer med distriktssköterskor inom primärvård som arbetar på 
Barnavårdscentral. Vi vänder oss till distriktssköterskor som arbetet minst 2 år inom 
barnhälsovård. Intervjuerna kommer att ske hösten 2016, under v.36–39 och kan gärna 
ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 
40 och 60 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas 
utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna 
vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 36. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 
snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar      
Konstantina Lappas                   Johanna Svensson 
Flöjtgatan 22                    Flöjtliden 7 
504 70 Borås                    504 70 Borås 
s152324@student.hb.se                   s152372@student.hb.se 
0727252523                    0739868588 
 
 
Handledare 

Niklas Andersson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås  
niklas.andersson@hb.se 
033-4354352 

mailto:niklas.andersson@hb.se
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Godkännande    Bilaga 2 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Konstantina och Johanna genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Ort/ 2016 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort     
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Godkännande    Bilaga 3 
Undertecknad distriktssköterska godkänner härmed att Konstantina och Johanna genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Ort/ 2016 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort     
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