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Sammanfattning    

 

Distriktssköterskan ska främja hälsa under hela livet genom att handleda och stödja 

individer och deras familjer. Nästan alla barn i Sverige besöker BVC med sina föräldrar 

och en viktig del av barnhälsovårdens arbete är föräldrastöd. BVC når inte alltid båda 

föräldrarna. Även om familjebilden idag är i förändring där pappor vill vara delaktiga i 

barnets utveckling så är det fortfarande främst mammor som tar del av föräldrastödet på 

BVC. Syftet med studien var att undersöka pappors förväntningar på och erfarenheter 

av BVC eftersom ytterligare kunskap inom ämnet behövs för att kunna stödja pappor i 

deras föräldraroll. Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerad intervjudesign och induktiv ansats. Sju intervjuer gjordes med pappor 

ifrån Västra Götalands län. Resultatet redovisas i tre kategorier: att delta på BVC, att 

vara pappa på BVC och BVC som stödjande funktion. Ett övergripande tema för 

kategorierna framträdde: att vilja vara delaktig och undvika känsla av utanförskap.  

Papporna prioriterade besöken olika beroende på familjens erfarenheter och behov och 

kände att de ville visa sitt engagemang i barnet. Ett hinder för fullt utnyttjande av BVCs 

resurser var att papporna missade information från BVC. De ville vara ett bra stöd för 

mamman och barnet och behövde hjälp från BVC med detta. Att få en betydelsefull roll 

minskade känslan av utanförskap i en period där mycket fokus ligger på mamma och 

barn. Papporna saknar psykologiskt stöd och önskar att BVC initierar samtal kring 

känsliga frågor med dem. Gruppverksamhet ses som ett bra forum för utbildning och 

social gemenskap mellan pappor. 

 

Nyckelord: Pappa, BVC, erfarenhet, förväntningar, stöd, behov, delaktighet, 

utanförskap 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 
Barnhälsovård i Sverige historik ____________________________________________________ 1 
Barnhälsovård idag ______________________________________________________________ 1 
Den vårdande relationen __________________________________________________________ 2 
Parrelation _____________________________________________________________________ 2 
Pappors uppfattning om sin roll som förälder __________________________________________ 3 
Bemötande i föräldrastödet ________________________________________________________ 3 
Hemma med barn ________________________________________________________________ 4 
Anknytning ____________________________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 
Ansats ________________________________________________________________________ 6 
Deltagare ______________________________________________________________________ 6 
Datainsamling __________________________________________________________________ 7 
Dataanalys _____________________________________________________________________ 7 
Forskningsetiska överväganden _____________________________________________________ 9 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Att delta på BVC _________________________________________________________ 10 
Att vilja närvara ________________________________________________________________ 10 
Att visa engagemang ____________________________________________________________ 11 
Att få kunskap om BVCs verksamhet _______________________________________________ 11 

Att vara pappa på BVC ____________________________________________________ 12 
Skillnader bland pappors uppfattningar om sin betydelse ________________________________ 12 
Mamma-barnfokusering leder till utanförskap _________________________________________ 12 

BVC som stödjande funktion _______________________________________________ 13 
BVCs tillgänglighet _____________________________________________________________ 13 
Behov av psykologiskt stöd _______________________________________________________ 14 
Behov av pappaverksamhet _______________________________________________________ 15 
Behov av stöd vid avikelser _______________________________________________________ 16 
Tidigare erfarenheters påverkan på behov av stöd ______________________________________ 17 

DISKUSSION _______________________________________________________ 17 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 17 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 19 
Förslag på vidare forskning _______________________________________________________ 22 
Kliniska implikationer ___________________________________________________________ 23 

Slutsats _________________________________________________________________ 23 

REFERENSER ______________________________________________________ 24 

Bilaga 1 ______________________________________________________________  

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling _____________________________  

Bilaga 2 ______________________________________________________________  

Deltagarförfrågan __________________________________________________________  



Bilaga 3 ______________________________________________________________  

Informerat samtycke ________________________________________________________  

Bilaga 4 ______________________________________________________________  

Intervjuguide ______________________________________________________________  



 1 

INLEDNING 

Barnhälsovården i Sverige är väl utbyggd och omkring 99 % av alla barn som föds i 

Sverige besöker barnavårdcentralen (BVC) (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008; 

Sarkadi, 2008; Socialstyrelsen, 2011a). Det gör BVC till en plattform för att arbeta 

med föräldrastöd och då behöver BVC-sjuksköterskan kunskap om föräldrarnas 

förväntningar. Denna studie fokuserar på pappor eftersom det i tidigare studier 

(Alehagen, Hägg, Kalén- Enterlöv och Johansson, 2011; Edvardsson et al. 2011; Lee, 

Taylor och Bellamy, 2012; Premberg, Hellström & Berg, 2008; Sarkadi, 2008) har 

framkommit att BVC främst möter mammor. Under utbildningen till 

distriktssköterska, praktik på BVC, noterades tydliga skillnader i antal pappor jämfört 

med mammor som besökte BVC. På grund av ovanstående och att ett flertal 

föreläsningar under utbildningen tydligt gav pappors roll mindre utrymme än 

mammors väcktes ett intresse av att studera pappor och deras förväntningar på och 

erfarenheter av BVC.  

 

BAKGRUND 

Barnhälsovård i Sverige historik 

Landstingen i Sverige, som arbetade med förebyggande hälsovård, fick redan 1937 

statsbidrag för att kunna arbeta med hygienska och medicinska insatser för de 

nyfödda. Barnadödligheten i Sverige var hög och infektionssjukdomar var ett allvarligt 

hot och därför blev barnhälsovården ett prioriterat område. Stadsbidraget skulle 

användas till vaccinationer, hälsokontroller av barnen samt rådgivning och upplysning 

till föräldrar. Verksamheten var en föregångare till det som idag är BVC. Landstingen 

fick 1967 hela ansvaret för BVC. Föräldrautbildning diskuterades på 60-talet, men 

regeringen beslutade inte förrän 1979 att föräldrautbildning skulle vara en del av 

verksamheten på mödravårdcentraler (MVC), förlossningskliniker samt BVC. 

(Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). Alla föräldrar skulle kunna ta del av 

utbildningen och den skulle vara en del i den ordinarie personalens arbete och grunda 

sig på föräldrarnas erfarenheter och frågor (Sarkadi, 2008).  

 

Barnhälsovård idag 

Barnhälsovården erbjuds kostnadsfritt till alla barn mellan 0-6 år i Sverige och det är 

sällan som föräldrar tackar nej (Sarkadi, 2008). Ett av barnhälsovårdens mål är att 

arbeta för barns hälsa genom att stödja föräldrar. På BVC skall det arbeta en 

sjuksköterska med specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård vilket innebär 

en distriktssköterska eller en barnsjuksköterska. Det huvudsakliga arbetet är att arbeta 

med familjer där föräldrautbildning endast är en del av det föräldrastöd som BVC skall 

bedriva (Socialstyrelsen, 2011a).  

 

Av de 237 pappor som intervjuades i en studie om svenska pappors erfarenheter av 

BVC hade 70 % besökt BVC någon gång och 38 % hade regelbundet eller ofta 

kommit utan mamman. Endast 28 % av papporna hade deltagit i en föräldragrupp. De 

pappor som inte varit där angav skäl som att mamman var föräldraledig och besöken 

var lagda på dagtid (Hallberg, Beckman & Håkansson, 2010). Fördelningen är ojämn 
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gällande mammors och pappors deltagande i BVC-verksamheten. De BVC-

mottagningar som aktivt arbetat med ett ökat pappadeltagande har haft positiva resultat 

vilket visar att BVC behöver ett genusperspektiv i arbetet med föräldrar för att möta 

även de föräldrar som idag inte kommer till BVC (Sarkadi, 2008).  

 

Den vårdande relationen 

Viktiga delar i distriktssköterskans uppdrag är att främja hälsa under hela livet genom 

att bland annat ha god kommunikativ förmåga för att i dialog med individer kunna 

handleda och ge stöd. Individen och dennes familj skall mötas med närvaro, ärlighet, 

lyhördhet och bekräftelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Personal på BVC står 

inför en utmaning i att få en inblick i hela familjens livsvärld då familjen kan ses som 

en enhet där delarna av helheten är beroende av varandra. Finns ohälsa hos någon av 

medlemmarna kommer detta att påverka den övriga familjen. För att kunna förstå 

individens livsvärld behöver sjuksköterskan ha ett öppet och följsamt förhållningssätt 

och en förutsättning för en god vårdrelation är ett möte med en dialog som speglar 

detta (Dahlberg & Segesten, 2010). Pappor vill dela omvårdnaden av barnet med 

mamman och ha en bra relation till BVC. BVC-sjuksköterskan behöver bemöta detta 

för att kunna ge stöd åt pappor. Det skulle kunna öka pappans deltagande på BVC 

genom att han får förtroende för BVC-sjuksköterskan och kan ta emot det stöd som 

ges (Fägerskiöld, 2006). 

 

BVC följer ett barn från den allra första tiden i livet och upp till skolåldern 

(Socialstyrelsen, 2011a). Oavsett längd på vårdrelationen är det viktigt att skapa 

vårdande möten, möten som stärker hälsoprocesser. De kan skapas genom att 

vårdaren, i detta fall BVC-sjuksköterskan, är medveten om vilka signaler den vårdade, 

i detta fall papporna speglar hos BVC-sjuksköterskan. Den vårdande relationen 

underlättas vid fysiska möten och det är BVC-sjuksköterskans ansvar att mötet blir 

vårdande genom att stödja papporna i deras livsvärld och öka hans delaktighet i den 

vård som ges (Dahlberg & Segesten (2010). En del föräldrar i en studie av Edvardsson 

et al. (2011) upplevde att pappan var en tredje part som inte var lika viktig för BVC-

sjuksköterskan; genom tal och kroppspråk visade BVC-sjuksköterskan mindre 

uppmärksamhet mot den medföljande partnern och föräldern som inte varit gravid. De 

gånger BVC-sjuksköterskan kommunicerade och ställde frågor till båda föräldrarna 

ökade pappans känsla av delaktighet. 

 

Parrelation 

Parförhållandet påverkas på olika sätt när ett par blir föräldrar (Ahlborg, 2008; 

Condon, Boyce & Corkindale, 2004; Fägerskiöld, 2008; Premberg et al., 2008) och det 

är viktigt hur relationen varit före graviditet och förlossning. En god relation innan 

barnets födelse ökade möjligheten för en fortsatt bra relation under småbarnsåren 

(Ahlborg, 2008). I en studie av Fägerskiöld (2008) vara papporna dåligt informerade 

om förändringen som skedde i parrelationen när barnet föddes. De ansåg inte att 

förändringen blev till det sämre mellan föräldrarna, bara annorlunda. Papporna i 

studien ansåg att relationen blev djupare och att den största skillnaden var att de inte 

kunde göra spontana aktiviteter.  
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För att relationen mellan föräldrarna skall bli bra är det viktigt att kommunikationen 

mellan dem är rak och att de konflikter som uppstår blir diskuterade på ett tidigt stadie 

(Premberg et al. 2008). Detta bekräftades i studien av Ahlborg (2008) som även visade 

att det räckte att en av föräldrarna är bra på att kommunicera för att relationen skall 

fungera. Condon et al. (2004) har studerat hur förstagångspappors psykiska hälsa och 

välbefinnande påverkades under övergången till föräldraskapet. Under de tre första 

månaderna efter förlossningen sker de största förändringarna till det sämre i 

förhållandet mellan mammor och pappor sett ur pappornas perspektiv. Livskvaliteten 

hos nyblivna pappor var sänkt när barnet var mellan 6-12 månader, även 

samlagsfrekvensen mellan föräldrarna sjönk avsevärt under tre första månaderna för 

att sedan inte ändras mycket under de första 12 månaderna. 

 

Pappors uppfattning om sin roll som förälder 

Många av papporna som intervjuats av Chronholm (2004) om erfarenheter av delad 

föräldraledighet ansåg sig själva vara mer delaktiga i föräldraskapet än vad deras egna 

pappor varit. Det framkom i intervjuerna en vilja till att själv vara engagerad som 

pappa för att kompensera den egna faderns bristande närvaro. I en studie av Plantin 

(2001) om mäns föräldraskap, presenteras en motsägelsefull bild av pappan, där få av 

männen som unga funderat över ett framtida föräldraskap samtidigt som de inte heller 

hade föreställt sig att inte bilda familj. Männen i studien uppfattade den moderna 

pappan som engagerad, mjuk och öppen med intresse för sina barn; samtidigt som han 

skall ha förmåga att kunna visa vägen och vara bestämd. I stort sett alla nyblivna 

pappor i studien hade varit med på utbildningstillfällen på MVC och många av de 

nyblivna papporna gav en negativ bild av hur samhället såg på deras roll.  

 

Bemötande i föräldrastödet 

Papporna uppfattade föräldrautbildningarna, i studien av Plantin (2001), som riktade 

till kvinnan. ”De går på föräldrautbildningar i hopp om att uppmärksammas som en 

likvärdig förälder men möts av ett enträget fokuserande på kvinnan.” (Plantin, 2001, s. 

124). Samtidigt följde många av männen ett traditionellt mönster där ansvaret 

framförallt den första tiden lades på kvinnan. Plantin (2001) uppmärksammar därmed 

ett motsägelsefullt förhållande mellan hur papporna vill bli bemötta som pappor och 

deras medverkande till att fokus ligger på mamman. Det finns dock beskrivet pappor 

som är nöjda. I en studie av Hallberg et al. (2010) ansåg 77 % av 237 pappor att 

verksamheten var bra eller mycket bra. Chronholm (2004) har intervjuat föräldralediga 

pappor, ingen av de intervjuade papporna i denna studie kände sig särbehandlade på 

BVC vilket visar på motsägelsefulla resultat i den forskning som finns inom ämnet. 

Papporna, i denna studie, gav exempel på både positiv särbehandling, där pappan 

hamnade i fokus för att han var pappa och negativ särbehandling, där pappan blev 

exkluderad ifrån samtalen som fördes mellan mammorna. Mer än hälften av papporna 

hade inte umgåtts med andra föräldralediga pappor under sin föräldraledighet och en 

del av dem kände sig isolerade eftersom det inte fanns andra pappor att prata med på 

lekplatser och på öppna förskolan. Någon pappa upplevde det som positivt att inte ha 

mycket vuxenkontakter medan de män som sökte kontakt med andra föräldralediga 

pappor upplevde den manliga gemenskapen positivt (Cronholm, 2004). 

 



 4 

I en studie av Alehagen et al. (2011) om sjuksköterskors erfarenheter av pappors 

deltagande på BVC, framkom ett synsätt att pappadeltagande på BVC är viktigt men 

mammans deltagande ses som norm. Det finns behov av särskilda satsningar för 

pappor för att skapa utrymme för dem på BVC. BVC-sjuksköterskan bör tänka på att 

rikta sin kommunikation direkt till pappan och inte bara tala till honom genom 

mamman. De uppfattade det som att det ibland var enklare att tala med pappor som de 

menade hade ett mer direkt sätt att tala och fråga på. Genom att samtalen med 

papporna var rakare var det lättare att svara på det som papporna frågade och 

återkommande diskussioner inom samma ämnen kunde undvikas.   

 

Av 348 tillfrågade BVC-sjuksköterskor i en studie av Massoudi, Wickberg och Hwang 

(2011), om erfarenheter av att arbeta med pappor, svarade 94 % att de erbjöd båda 

föräldrarna som var förstagångsföräldrar att komma till föräldragruppen. Det var 

endast 8 % av BVC-sjuksköterskorna som svarade att papporna deltog medan 79 % 

svarade av mammorna deltog. En femtedel svarade att de hade riktade grupper för 

pappor och deltagarfrekvensen var högre i dessa än i de traditionella 

föräldragrupperna. Nästan 90 % svarade också att de skulle ha svårt att upptäcka om 

en pappa mådde dåligt eftersom de inte träffar honom lika ofta som mamman och 

pappor får därmed mindre stöd. Det finns ett behov av att utveckla verksamheten så att 

den vänder sig till båda föräldrarna.  

 

Lee et al. (2012) har studerat risken för att ett barn blir negligerat av föräldrarna på 

grund av postnatal depression. Resultatet visar att det finns behov att screena både 

mammor och pappor för riskfaktorer såsom depressioner för att förbygga och 

förhindra risken för negligerande handlande mot barnet. Enligt Rikshandboken (2010) 

är det viktigt att tidigt upptäcka och behandla eventuell depression hos nyblivna 

mammor. Massoudi, Wickberg och Hwang (2007) beskriver hur 

postpartumdepressioner identifieras på BVC. Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS) är en enkät som underlättar tidig upptäckt genom diskussion mellan mammor 

och BVC-sjuksköterskor om de svar som mammorna skrivit. Hälften av BVC-

sjuksköterskorna i studien använder EPDS. Fisher, Kopelman och O´hara (2012) lät 

mammorna rapportera hälsan hos sin partner genom att de använde Edinburgh 

Postnatale Depression Scale- Partner (EPDS-P). Resultatet visade att enkäten kunde 

fånga upp pappor som mådde psykiskt dåligt, men fler studier krävs för att utvärdera 

EPDS-P för att effektivt kunna använda det inom verksamheter som främst når 

mammor och barn.  

 

BVC-sjuksköterskan bör uppmärksamma både pappors och mammors psykologiska 

hälsa för att kunna stödja dem i föräldrarollen. Det är viktigt att båda föräldrarna är 

hemma under första hembesöket för det kan leda till ett framtida högre 

pappadeltagande på BVC vilket gör att BVC-sjuksköterskan kan få en övergripande 

bild av hur familjen mår (Alehagen et al., 2011) 

  

Hemma med barn 

Papporna tog enligt Försäkringskassan (2012) 1989 ut 6,6 % av det totala antalet 

ersättningsberättigade föräldraledighetsdagar som var uttagna i Sverige netto. Andelen 

hade 2011 ökat till 23,7%. Det här visar att det i Sverige sker en förändring där pappor 
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tar ut mer föräldraledighet än tidigare, men det är fortfarande mammor som utnyttjar 

flest dagar. Nya regler från Regeringskansliet (2011) säger att från och med januari 

2012 får båda föräldrarna vara hemma med ersättning tillsammans med barnet 30 

dagar under barnets första år. Det finns dessutom en förenklad jämställdhetsbonus som 

är kopplad till uttaget av föräldrapenning.  

 

Det finns en vilja hos pappor att vara föräldralediga och en svårighet hos mammor att 

lämna över ansvaret för barnet för att återgå i arbete (Chronholm, 2004; Fägerskiöld, 

2008 & Premberg et al., 2008). I studierna av Fägerskiöld (2008) och Premberg et al. 

(2008) om pappors upplevelse av den första tiden som förälder, var mammorna de som 

var hemma första tiden på grund av amning. Papporna ansåg att längden på 

pappaledigheten var beroende av mammornas åsikter. Inkomstbortfall och 

arbetsgivarens inställning till föräldraledighet kunde också påverka längden på och om 

papporna tog föräldraledigt (Fägerskiöld, 2008).  

 

Papporna, i studien av Chronholm (2004), kände sig väl förberedda inför uppgiften när 

de påbörjade sin föräldraledighet eftersom de varit engagerade i omsorgen kring barnet 

redan från födseln. Att som pappa få utveckla den nära kontakten med barnet genom 

att vara ensamma med barnet under en längre sammanhängande tid såg papporna som 

det mest positiva med föräldraledigheten. Papporna upplevde en stor skillnad mellan 

att vara hemma hela dagen jämfört med att komma hem på kvällen och bara umgås 

några timmar med barnet. Det framkom också att föräldraledigheten hade inneburit 

både mer arbete och ansvar än vad de hade förväntat sig. 

 

Anknytning 

Anknytningsteorins syfte är att förklara resultatet av den psykologiska koppling som 

uppstår mellan ett barn och dess närmaste vårdare. Inom den anknytningsteoretiska 

forskning som finns ses få skillnader mellan kvinnor och män i förmågan att ta hand 

om ett barn. De egenskaper som utmärker bra föräldrar skiljer sig inte mellan könen 

och även små barn har förmågan att knyta an parallellt till fler än en person som finns i 

dess närhet. På grund av att mammor fortfarande tenderar att spendera mer tid än 

pappor i det lilla barnets vardag så blir hon oftare dess fasta punkt.  Relationen mellan 

barn och pappor är inte tydligt beskriven i den forskning som finns idag. (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander, 2006).  

 

I en studie av Massoudi et al. (2011), om betydelsen av BVC-sjuksköterskors praxis 

och attityder gällande pappors delaktighet, höll endast en tredjedel av BVC-

sjuksköterskorna med om påståendet att pappor är lika känsliga som mammor för 

barnets behov. Pappor i en studie av Hallberg et al. (2007) som intervjuats om sin 

uppfattning om hur deras relation till barnet påverkade sitt barns hälsa, nämnde 

säkerhet, kärlek och engagemang som viktiga egenskaper för att vara en god pappa. 

Endast 8 %, av de 237 intervjuade papporna, svarade nej på frågan om de under det 

senaste året hade pratat med någon om hur det var att vara pappa. Broberg et al. (2006) 

beskriver att forskning kring barn av tradition är en kvinnlig domän men också att 

forskning som riktar frågor till båda föräldrarna framförallt besvaras av mammor.  
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PROBLEMFORMULERING  

Distriktssköterskan skall främja hälsa under hela livet genom att handleda och stödja 

individer och deras familjer. En viktig del av arbete på BVC är föräldrastöd. BVC, i 

Sverige, når nästan alla barn men inte alltid båda föräldrarna. Det har i studier 

framkommit att mammorna är de som har tätast kontakt med BVC så även om 

familjebilden är i förändring och att även pappor vill vara delaktiga i barnets 

utveckling så är det fortfarande främst mammor som tar del av föräldrastödet på BVC. 

För att kunna bemöta föräldrars behov behöver BVC-sjuksköterskan kunskap om 

vilket stöd som förväntas av blivande föräldrar. Studien kommer att bidra med 

kunskap om pappors förväntningar på och erfarenheter av BVC, kunskap som kan 

användas av BVC-sjuksköterskor i det förbyggande hälsofrämjande arbetet med att 

stödja föräldrar och barn.  

 

SYFTE 

Att undersöka pappors förväntningar på och erfarenheter av BVC. 

 

METOD 

Ansats 

Denna studie har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad 

intervjudesign och med induktiv ansats. Metoden valdes eftersom syftet var att 

beskriva pappors förväntningar och erfarenheter, en studie med kvalitativ inriktning 

används med fördel när det som studeras inte kan mätas eller kvantifieras (Starrin & 

Svensson, 1994) utan lämpar sig för att fånga innebörder i människors självupplevda 

verklighet (Malterud 2009). Genom analys av text, i denna studie pappornas 

berättelser, fås en förståelse för olika slags företeelser. Ett induktivt tillvägagångssätt 

styrs av det empiriska materialet och nya definitioner skapas av innebörder i det som 

berättats (Malterud, 2009).  

  

Deltagare 

Verksamhetschefen på en MVC kontaktades för att ge sitt godkännande (bilaga 1) till 

att barnmorskorna på MVC Skulle hjälpa till med att dela ut denna studies 

deltagarförfrågan (bilaga 2) till pappor. Barnmorskor delade sedan ut brev med 

deltagarförfrågan till pappor som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

Deltagarna fick information om studiens syfte i brevet med deltagarförfrågan. Där 

fanns även information om att de kunde ställa eventuella frågor via e-mail, telefon 

eller vid intervjutillfället och att intervjun skulle pågå mellan 30-60 minuter.  

 

Inkluderingskriterier var pappor som sedan tidigare hade minst ett barn och nu hade en 

partner som var gravid igen. Deltagaren i studien skulle inte ha varit ensamt 

föräldralediga under det tidigare barnets första sex månader eftersom de flesta pappor 

inte är hemma ensamma med barnet denna tid (Statistiska centralbyrån, 2007). Två av 

de nio tillfrågade papporna valde att inte delta och alla pappor som tackade ja till att 

delta intervjuades. Partners i samkönade familjer bjöds in att delta i studien men ingen 
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partner tillfrågades av MVC och har då inte heller deltagit. Totalt genomfördes sju 

intervjuer. Intervjuarna hade ingen personlig relation till någon av papporna. Enligt 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) har valet av deltagare i en studie stor 

betydelse. Enligt Trost (2010) skall det finnas en enhetlighet inom den heterogena 

sammansättningen av individer som intervjuas. I den här studien var alla männen 

pappor, av svensk härkomst och var yrkesarbetande men de skilde sig åt i vart de 

bodde, vad de arbetade med, antal barn och i utbildningsnivå, från gymnasieutbildning 

till högskolestudier. De inkluderade papporna förväntades kunna ge en bild av pappors 

erfarenheter av och förväntningar på BVC såsom beskrivits ovan (Trost, 2010).  De 

inkluderade papporna hade gemensamt att de väntade barn och ingen av dem hade 

varit pappaledig under barnens första halvår då de flesta BVC-besök görs. Papporna 

kom från både tätbebyggda områden och från glesbyggd, de var mellan 28 och 41 år. 

En av de sju inkluderade papporna hade två barn sedan tidigare, de andra hade ett 

barn. Barnen var mellan drygt ett och nio år. Alla papporna levde tillsammans med 

den blivande mamman och mamman till de tidigare barnen.  

 

Datainsamling 

Deltagarna i studien blev intervjuade under september 2012. Intervjuerna genomfördes 

på en plats de själva valde. Två intervjuer genomfördes på offentligt bibliotek, en 

intervju genomfördes på pappans arbetsplats och de övriga fyra i pappornas hem. I de 

fall intervjuerna gjordes i pappornas hem befann sig övriga familjemedlemmar i annat 

rum. Det var en intervjuare med per intervjutillfälle. Intervjuarna använde sig av 

öppna inledande frågor samt en intervjuguide (bilaga 4) med olika teman för att 

papporna skulle bidra med information som kunde besvara studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009a; Polit & Beck, 2012). Polit och Beck (2012) menar att denna metod 

med öppna inledande frågor är att föredra när intervjuaren vet vad hon/han vill fråga 

men inte kan förutse svaret. Öppna inledande frågor ger enligt Kvale och Brinkmann 

(2009a) intervjupersonen utrymme för spontana svar och funderingar, vilket stärks av 

Polit och Beck (2012) som även anser att intervjuarens roll i en semistrukturerad 

intervju är att låta intervjupersonen tala fritt utefter teman i en intervjuguide. Det 

genomfördes en intervju per intervjuare och dag för att intervjuaren skulle ha tid att 

lyssna och kunna koncentrera sig på vad som sagts. Detta tillvägagångssätt föreslår 

Polit och Beck (2012) som också rekommenderar att det skall finnas tid för 

intervjuarna att diskutera känslor som intervjun har väckt. Intervjuerna spelades in på 

digital bandspelare och varade mellan 24-38 minuter. Intervjuerna pågick tills 

pappornas svar på aktuella teman hade uttömts. Intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant samma eller följande dag. På detta sätt hade intervjuaren kvar kunskap om 

pappornas ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket kan vara betydelsefullt för att kunna 

tolka betoningen i talet på de inspelade intervjuerna korrekt (Polit & Beck, 2012).   

 

Dataanalys 

För att identifiera variationer i det som berättats, i detta fall intervjuerna, användes 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats då analys av texten gjorts 

förutsättningslöst och baseras, i den här studien, på pappornas berättelser om sina 

upplevelser på BVC (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
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Det transkriberade materialet lästes så många gånger att texten blev väl bekant för 

båda intervjuarna. Anteckningar i marginalen på utskrifterna av intervjuerna gjordes 

för att markera de olika domänerna. Domäner är, som Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) beskriver, delarna i intervjutexten som svarar på frågorna enligt 

intervjuguiden. Meningsenheter togs fram ur texten, som sedan kondenserades. 

Kondensering beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2008) som en bearbetning 

och förkortning av texten utan att det viktiga försvinner. Den kondenserade texten 

abstraherades för att lyfta texten till en högre nivå och markerades sedan med koder. 

Koderna samlades till underkategorier genom att sammanföra koder som beskrev 

innehåll med relation till varandra.  Detta gjordes gemensamt för att underlätta 

diskussioner. Det minskade också risken för felaktig tolkning eller att viktiga 

innebörder skulle gå förlorade. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kan 

reflekterande diskussioner som förs inom forskargruppen leda till en samstämmighet i 

analysen som ökar tillförlitligheten på resultatet. De olika underkategorierna samlades 

därefter till kategorier som svarade för studiens syfte och beskrev innehållet i de olika 

underkategorierna. Underkategorierna och kategorierna har reviderats under arbetet för 

att på bästa sätt beskriva innebörden i resultatet. Studiens tema valdes för att det 

beskriver det latenta innehållet och ses som en röd tråd i de olika kategorierna. 

Analysprocessen i denna studie följde förfarandet beskrivet av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008).  
 

Tabell 1: Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Om han inte åt tillräckligt eller 

skall han äta mer eller ska han 

äta mindre eller om han blev 

sjuk och vad man gör… då har 

vi ringt dom [BVC] i första 

hand 

Har ringt BVC i första 

hand 

Ringa BVC BVCs 

tillgänglighet 

 

 

 

 

BVC som 

stödjande 

funktion 

 

 

Första barnet är man lite orolig 

om allting i början och om det 

är rätt eller fel.  

Vid första barnet finns 

oro för vad som är rätt 

eller fel 

Oro vid 

förstabarnet 

Tidigare 

erfarenheters 

påverkan på 

behov av stöd 
Om man föder likadana friska 

barn så tror jag inte man 

behöver lika mycket stöd på det 

andra barnet på BVC. 

Behovet av stöd minskar 

med andra barnet om allt 

är normalt. 

Erfarenhet 

minskar 

behov av 

stöd 

     

Förförståelse kan enligt Malterud (2009) påverka analysprocessen. Förförståelsen kan 

ha en positiv inverkan om reflektion görs om hur den skulle kunna påverka men kan 

också påverka tolkningen av texten negativt. Diskussion om förförståelsen har förts 

och reflektion över vilka personliga åsikter och erfarenheter som skulle kunna påverka 

resultatet har gjorts. En av intervjuerna har familj med barn som besökt BVC, den 

andra har det inte, men båda tycker att pappor och mammor är lika viktiga för barnet.   
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009a) uppstår etiska och moraliska dilemman under 

hela den kvalitativa forskningsprocessen och därför måste etiska diskussioner 

kontinuerligt föras under arbetets gång. Det är också viktigt att försöka förutse etiska 

svårigheter som kan uppstå. Enligt Richards och Schwartz (2002) är psykisk oro, 

exploatering, feltolkning och identifiering av den som intervjuats etiska dilemman som 

behöver beaktas i kvalitativa studier.  

 

För denna studie innebär ovan att allt deltagande i denna studie var frivilligt och 

deltagarna kunde närsomhelst avbryta vilket informanterna fick information om i 

samband med att de blev tillfrågade om att delta. För att se blankett om informerat 

samtycke se bilaga 3. Respondenten fick tid till att diskutera känslor och frågor som 

uppkommit under intervjun. Personnamn och annan identifierbar information 

avidentifierades under transkribering. All data behandlades konfidentiellt och vid 

publicering av den här uppsatsen kan inte enskilda individer identifieras. 

 

RESULTAT  

Vid analysprocessen framträdde ett tema och tre kategorier med tillhörande 

underkategorier: 

 

Tabell 1:2 Resultatredovisning   

Underkategori Kategori Tema 

  

Att vilja närvara  

 

  

 

 

 

Att delta på BVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vilja 

vara 

delaktig och 

undvika 

känsla av 

utanförskap 

Att visa engagemang 

 

Att få kunskap om BVCs verksamhet 

 

 

Skillnader bland pappors uppfattningar av sin betydelse 

 

 

 

 

Att vara pappa på 

BVC 
 

Mamma-barnfokusering leder till utanförskap 

 

 

BVCs tillgänglighet  

 

 

 

 

 

 

 

BVC som stödjande 

funktion 

 

Behov av psykologiskt stöd 

 

 

Behov av pappaverksamhet  

 

 

Behov av stöd vid avvikelser 

 

 

Tidigare erfarenheters påverkan på behov av stöd 
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Temat beskriver intervjuernas innebörd, det samlar de olika kategorierna som samtliga 

är påverkade av en vilja att vara delaktig och att undvika känslan av utanförskap. 

 

Att delta på BVC 

Kategorin beskriver pappornas upplevelse av närvaron vid olika sorters besök på 

BVC. De prioriterade besöken olika beroende på familjens erfarenheter och behov. 

Papporna kände att det inte räckte att vara engagerad som förälder utan hade behov av 

att visa sitt engagemang. Ett hinder för fullt utnyttjande av BVCs resurser var att 

papporna missade information och inbjudningar från BVC. 

 

Att vilja närvara  

Personligt intresse påverkade hur mycket papporna var med på BVC och att det visade 

sig i vilka besök de deltog i. De prioriterade vaccinationsbesöket om barnet brukade 

gråta vi detta tillfälle eftersom de upplevde barnets obehag som stressande för båda 

föräldrarna. Papporna kunde också uppfatta vaccinationsbesök som rutinbesök och då 

var dessa besök lägre prioriterade att närvara vid. De menade att kontrollerna som 

BVC-sjuksköterskan gör av barnets kognitiva och motoriska utveckling var roliga och 

intressanta att följa för att få en uppfattning av barnets utveckling. Bekräftelse på att 

barnets utveckling var normal värderades högt. 

 

”det ingår ju vissa tester så att barnet hänger med i sin utveckling… det är klart man 

vill vara med och få det beskedet eller vara med på den undersökningen” (5) 

 

Papporna menade att när BVC-sköterskan gav information och när han/hon frågade 

om barnets utveckling och beteende var det en fördel att vara två föräldrar som 

lyssnade. De berättade om hur föräldrarna tog emot information på olika sätt och att de 

sedan kunde diskutera hemma, risken var annars stor att en del av informationen 

glömdes bort. Papporna menade också att det var roligare att vara två, både för dem 

och för mammorna. De prioriterade BVC-besöken högre om de kände att deras 

deltagande var viktigt och att de fyllde en funktion. 

 

”att man får två personers uppfattning av… något hon nämner och så glömmer min 

fru bort det… så tolkar man nått fel men då har man alltid två personers uppfattning… 

vinsten är väl att man inte missar nått.” (3) 

 

Papporna berättade om hur BVC ofta berömmer barnet, vilket gjorde att deras stolthet 

ökade. Denna känsla av stolthet över barnets ökande kompetens blev tydlig i samband 

med kontrollerna av utveckling på BVC och de beskrev känslan som en positiv aspekt 

av att besöka BVC med barnet.  

 

”hon är väldigt snäll och berömmer väldigt ofta mycket… blir ju sådär lite stolt och 

han klarar sig, är duktig…”(2) 
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Att visa engagemang 

För papporna var det viktigt att visa sitt intresse i barnet för BVC-sköterskan och de 

kunde ta på sig en aktiv roll för att visa sitt engagemang som förälder för 

honom/henne. Av samma orsak kunde de vara den som tog upp frågor som föräldrarna 

diskuterat hemma, det var inte givet att den förälder som ställde frågan på BVC var 

den som har undrat från början. När papporna tog kontakt med BVC för frågor på 

telefon var det inte heller alltid den förälder som tog kontakten som ställt frågan från 

början. Det kunde bero på skillnader i föräldrarnas kommunikativa förmåga, deras 

engagemang i barnets utveckling, vem utav dem som hade mest tid att fundera kring 

frågor om barnet och vem utav dem som spenderade mest tid i barnets omedelbara 

närhet.  

 

”jag försöker vara med i diskussionerna och ställer mina frågor eller frågor som vi 

har pratat om innan så att jag visar att jag är aktiv i barnet också… det tycker jag att 

jag får bra respons på” (3) 

 

Att få kunskap om BVCs verksamhet 

Papporna ansåg att information om vad BVC har för uppdrag är bristfällig. De beskrev 

hur de innan första barnets födelse inte funderade över BVC och dess verksamhet, 

förväntningarna var därför låga och oreflekterade. De kände inte till att BVC kan 

erbjuda mer stöd än endast kontroll av barnets vikt och utveckling. Informationen de 

hade innan första barnets födelse kom ifrån MVC. Papporna var hemma den första 

veckan efter förlossningen och då upplevde de att de fick lite information om BVC-

verksamhetens uppdrag. De såg sig själva som svåra att nå med information och 

beskrev det som att även om informationen riktades till vårdnadshavaren så upplevde 

de den som riktad till barnets mamma. Vid reflektion kring detta såg de en brist hos 

sig själva att genast uppfatta informationen som riktad till den andre föräldern. 

Eftersom de tog för givet att samhället i barnfrågor vände sig till mammor så 

uppmärksammade de inte de försök som gjordes av BVC för att bemöta dem som 

delaktiga i föräldraskapet. Att adressera information om verksamhetens olika träffar 

direkt till dem ansåg de skulle göra att de tog det som en inbjudan som skulle ge en 

ökad känsla av delaktighet i barnets BVC-besök. Vid allmän information om barn och 

deras utveckling framkom det åsikter om att den sortens information fick papporna på 

andra sätt. De tog reda på vad de behövde via egna kontakter som har barn, via 

internet och annan litteratur eller via mammornas besök på BVC.   

 

”Inget! Inga förväntningar jag hade ju noll koll på, jag gick ju på sådana här kurser 

man går på. Då fick man ju kanske information om det… Jag visste ingenting då… 

varför dom var där… eller det är ju som en vårdcentral det har jag ju förstått och att 

man gör regelbundna kontroller… ja det är ju det dom gör det är väll inget annat… 

det är inget jag gått och tänkt på direkt att dom finns och vad dom gör det har gått 

med farten.”(2) 

 

”Information kanske alltid ska riktas till bägge på något sätt men det är nog lätt för en 

pappa att känna att den mesta informationen är riktad till mamman.”(1) 
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Att vara pappa på BVC 

Under denna kategori beskrivs pappornas syn på sin roll som förälder i relation till 

bemötandet de får på BVC. För papporna var det viktigt att kunna vara ett bra stöd för 

mamman och barnet och de ville att BVC skulle hjälpa dem med detta. Att få en 

betydelsefull roll minskade känslan av utanförskap i en period där mycket fokus ligger 

på mamma och barn. 

 

Skillnader bland pappors uppfattningar om sin betydelse 

Papporna beskriver inträdandet i papparollen som en stor händelse i livet som var svår 

att förbereda sig inför och omöjlig att beskriva innan de blev föräldrar. Papporna 

försökte hitta sin föräldraroll och BVCs uppfattning om mammor och pappor spelade 

stor roll. Papporna ville vara delaktiga i barnet och dess uppväxt. De såg sin roll som 

betydande men hur viktiga de ansåg sig vara för barnet på BVC varierade. Eftersom 

papporna ville vara delaktiga som föräldrar försökte de att finna sin plats och uppgift i 

familjen och blev därmed känsliga för omgivningens bemötande och reaktioner. De 

pappor som uttryckte ett naturligt förhållande till sin papparoll uttryckte också en 

känsla av att de var föräldrar likväl som mammor och om BVC inte behandlade 

pappan som likvärdig förälder så skapade han sig själv betydelse och utrymme. 

Papporna kunde ha känslan av att mammornas band till barnet var starkare, att hennes 

intresse upplevdes större och att hennes relation till barnet var mer naturlig än deras. 

När papporna såg mammornas föräldraroll som mer naturlig än deras beskrev de 

hennes deltagande på BVC som mer självklart. De beskrev sin hälsa i föräldrarollen 

som beroende av att mamma och barn mådde bra. Papporna såg en av sina roller i 

föräldraskapet som att vara stöttare till mamma och barn. Åsikten att mammorna är 

viktigast för barnet i början var något som papporna kunde se som naturligt och de 

intog då den mer stödjande rollen under den tiden. De önskade mer information från 

BVC om hur pappor kunde stötta mammor på ett bra sätt. Att mammorna mådde dåligt 

eller var känsliga och gråtmilda beskrev papporna som stressande, de upplevde det 

som jobbigt att bemöta dessa känslor och de önskade att BVC skulle ge råd om hur de 

kunde möta mammors behov av ökat stöd i den känsliga perioden efter förlossningen 

och under spädbarnstiden.  

 

”jag tror att nu blir det ju mycket stereotypt att man delar upp det med könsroller och 

så vidare men egentligen är ju föräldrarna rätt likställda dom är två stöd… det är 

egentligen ingenting som mamman klarar som inte pappan klarar… förutom att amma 

då.” (3) 

 

”förväntningarna om att vara en bra pappa, bra föräldrar men även kunna hantera de 

olika situationerna som uppstår om barnet blir sjukt eller om mamman behöver stöd, 

stöd [skratt]kärleksfullt det låter… men ja på nått sätt kunna hjälpa till så det är en 

ganska stor roll den är betydlig” (7) 

 

Mamma-barnfokusering leder till utanförskap  

Papporna menade att de innan förlossningen blev bemötta som delaktiga i både 

graviditet och förlossning av personal på MVC och bland vänner och bekanta. Efter 

barnets födelse såg de ett ökat mamma-barnfokus där pappornas roll i början inte var 



 13 

lika viktig som mammornas. Papporna fick känslan av att det var först och främst 

mamma och barn som stod i centrum för uppmärksamheten på BVC och 

vårdrelationen blev därmed lidande. De önskade att BVC skulle uppmärksamma hela 

familjen och att papporna skulle få en lika stor betydelse som mamma och barn. Om 

BVC-sjuksköterskan fokuserade mycket på mamma och barn hade papporna ett större 

behov av stöd och intresse för sin föräldraroll för att undvika en känsla av utanförskap. 

De upplevde att det blev extra tydligt att BVC-sjuksköterskan vände sig till mamman 

när hon skulle ge viktigt information. De beskriver en förminskande känsla och ett 

utanförskap när hela BVCs fokus faller på mamma och barn, papporna anpassar sig då 

till att bli åsidosatta. Hur stort vårdlidandet blir i den rollen, beskriver papporna, är 

beroende av personlighet och den egna uppfattningen om pappors betydelse för barnet. 

De som såg sig som lika viktiga för sina barn som mamman hade lättare för att själva 

se sin betydelse och var inte lika beroende av BVC-sjuksköterskans uppmärksamhet. 

Att mammorna får en större roll på BVC än papporna kunde papporna uppfatta som 

både naturligt och orättvist. De efterfrågade ett generellt ökat fokus på pappor och att 

BVC på ett naturligt sätt skall vända sig även till honom i sin kommunikation med 

föräldrarna, om BVC-sjuksköterskan fokuserade på barnet kände de inte känslan av 

utanförskap lika tydligt. Papporna påpekade att det även förekommer positiv 

särbehandling av pappor på BVC, de får då ökad uppmärksamhet just för att de är 

pappor som kommer med sina barn. 

 

”Efter att barnet föds ligger fokus på mamma och barn [på BVC]eftersom det är hon 

som ammar och hon som är hemma ”någonstans där bakom står man och viftar”(7) 

 

”Jag har upplevt, jag tror att man som pappa eller som tar med sig sina barn på 

sådant [BVC]eller på vad som helst så får man mycket positivt som uppmärksamhet. 

På ett sådant sätt som mamman inte får… det är lite osjyst men jäkligt mysigt.”(4) 

 

BVC som stödjande funktion 

Kategorin beskriver pappornas behov av att få svar på frågor kring barnet som oroar 

föräldrarna, ett behov det anser att BVC bemöter bra. De saknar däremot psykologiskt 

stöd i föräldrarollen och att BVC initierar samtal kring känsliga frågor med dem. 

Pappagrupper ses som ett bra forum för utbildning och social gemenskap mellan 

pappor. 

 

BVCs tillgänglighet  

Papporna ansåg att BVC har en stödjande funktion, att BVC-sjuksköterskan hade svar 

på frågor om barnet ökade föräldrarnas trygghet. De upplevde även en trygghet i att 

BVC fanns tillhands och bemötte deras behov även när de inte hade en tid bokad och 

de såg även en fördel i verksamhetens lokala förankring, det ökade tillgängligheten 

och känslan av att alltid vara välkommen. Att BVC var tillgängliga på telefon för att 

svara på frågor när det behövdes såg papporna som positivt och det var ett stöd som de 

utnyttjade. BVC var den första instansen de vände sig till för professionellt stöd 

gällande barnet.  
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”Om han inte åt tillräckligt eller skall han äta mer eller ska han äta mindre eller om 

han blev sjuk å vad man gör… då har vi ringt dom [BVC] i första hand.”(2) 

 

Papporna tyckte att det var viktigt att BVC var lättillgängliga och de ansåg att BVC-

sjuksköterskan uppmanade dem att kontakta henne/honom när som helst de önskade, 

det bidrog till en positiv vårdrelation. När besöket var bokat kunde de bestämda 

tiderna bidra till stress hos papporna. Det var ofta en kvart inlagt för besöket och de 

gånger papporna kände att de skulle vilja fråga något speciellt uppgav de att den korta 

tiden kändes som ett hinder för att få den information som de behövde. Detta kunde ge 

en känsla hos papporna att de gick därifrån utan att ha blivit bemötta i sina behov.  

 

”Det är lite stressigt med tiden… det är inbokat en halvtimme eller kvart… väldigt 

strukturerat med tider.”(1) 

 

Hembesöket som BVC gör, uppfattade papporna som förtroendeingivande och 

lugnande. Papporna lärde känna BVC-sjuksköterskan i en trygg miljö vid hembesöket 

och det mötet lade grunden till en trygg vårdrelation mellan pappa, mamma och BVC. 

Besöket bidrog också till att pappan fick en ökad insikt i vad som väntade gällande 

kommande besök på BVC. 

  

”Jag kommer ihåg att det var ett hembesök där i början från BVC det kommer jag 

ihåg… det tycker jag var ganska skönt att de kom hem faktiskt. Det var lugnande.”(6) 

 

Papporna upplevde sina arbetstider som ett hinder för att närvara vid besöken på BVC 

eftersom BVC bokade besöken på dagtid vilket försvårade för papporna att följa med. 

De ville inte ansöka om ledighet från arbetet eftersom att ta ledig en del av dagen för 

att gå till BVC kunde påverka familjens ekonomiska situation. Papporna beskrev även 

en ansvarskänsla mot arbetsgivare och arbetskamrater som hinder för att besöka BVC.  

 

”Jag var ju hemma så pass mycket ändå… det var nog både ekonomiskt och ett ansvar 

inför sin arbetsgivare som… gjorde att jag inte kunde pussla ihop det riktigt [gå till 

BVC]”(4)  

 

Behov av psykologiskt stöd 

Papporna tyckte inte att BVC tog upp känsliga frågor med dem. BVC-sjuksköterskan 

frågade sällan hur det är hemma eller hur de mår. De önskade att hon/han skulle lyfta 

dessa frågor eftersom det kunde vara svårt för pappan att initiera dessa ämnen själv. 

Papporna menade därmed att BVC brister i förmågan att bemöta behov som är av mer 

psykologisk karaktär. De önskade även samtal kring behov som de beskrev som 

specifika för pappor. Sådana behov kunde vara samtal kring, hur de mår och hur de 

upplever och bemästrar sin roll som pappor, hur parrelationen förändras och fungerar 

och hur de skall hantera sin oro för barnet och familjen. De ansåg att det fanns ett 

behov av att BVC-sjuksköterskan frågar alla pappor om detta inte bara de hon/han tror 
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har problem. Papporna förtydligade dock att BVC behöver ha en förståelse och en 

lyhördhet kring att alla inte önskar diskutera djupa, känsliga frågor. Deras förtroende 

för BVC var stort gällande att ställa frågor om barnet men det var inte lika självklart 

för papporna att höra av sig till BVC om de skulle må dåligt i papparollen eller i 

parförhållandet. 

  

”BVC, som jag sa, informativt bra, säger just det som man förväntar sig men de tar 

inte upp… sådana grejer, typ mer psykologiska aspekten på relationen och så… det 

har de inte tagit upp i huvudtaget… sen kan man säkert ta upp sådana saker själv… 

det kan vara en sådan grej som man kanske ofta inte pratar om… vad skall man kalla 

det? En lite känslig grej”(5) 

 

De pappor som inte hade utnyttjat BVC för särskilda behov hade inte heller reflekterat 

över att de själva eller familjen skulle kunna behöva det stödet i framtiden. De kände 

inte en otrygghet eftersom de heller inte reflekterat om att stödet inte skulle finnas. När 

papporna diskuterade sina behov startade en reflektion hos dem över BVC-

verksamhetetens stödjande potential. 

 

Behov av pappaverksamhet  

Papporna benämnde föräldragrupperna på BVC som mammagrupper, främst på grund 

av att det endast var mammor närvarande och att det var en dagtidsverksamhet. De 

kände ett utanförskap och de såg inte att utbildningstillfällena även var för dem. 

Papporna tyckte att pappagrupper var ett sätt att möta deras behov av stöd genom 

professionell vägledning och social samvaro. För att bättre kunna stödja papporna och 

för att få ett ökat deltagande av dem på BVC gav de förslag om krav på närvaro eller 

att BVC mycket tydligt ber dem att komma. De ansåg att gruppverksamhet för pappor 

var ett bra forum att mötas i, framförallt för förstagångspappor och de såg den sociala 

gemenskapen med andra pappor som en av pappagruppens viktigaste funktioner. De 

beskrev behovet av gruppverksamhet som något som skulle passa andra pappor bättre 

än dem själva på grund av att de inte kände sig som föreningsmänniskor eller att de 

ogillade gruppverksamhet. Individuella skillnader fanns bland dem i hur mycket de 

pratade om sin papparoll med andra pappor och hur stort deras behov av detta var. De 

som hade ett stort kontaktnät kunde få behovet av reflektion kring papparollen och 

familjelivet tillfredställt i vänskapskretsen och deras behov av detta på BVC var då 

mindre. Negativa aspekter av pappagrupper som framkommit har varit att det skulle 

bli mycket skryt, negativ jämförelse och bedömning om vilket barn i gruppen som kan 

mest. De kunde även uppleva jämförelse som positivt och en möjlighet att se det egna 

barnets utveckling i relation till andra barn.  

 

”Jag hade nog uppskattat gruppmöten med kanske andra pappor framförallt så att 

man inte bara sitter en BVC-sköterska… och man själv, sitter och pratar utan mer en 

grupp med pappor kanske så att det blir mer dialog och öppet kanske. Det är mycket 

mer givande tycker jag rent informationsgivande om man är i en grupp och det blir 

mycket öppnare och så där.” (5) 
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Papporna föreslog olika ämnen som de var intresserade av att diskutera i en 

pappagrupp. Dessa kunde vara pappornas roll i barnets utveckling, parrelationer, hur 

papporna bäst stöttar mammorna, barnsäkerhet, barnvagnar och bilbarnsstolar, regler 

på försäkringskassan, vad papporna kan göra om mamman har en depression, 

erfarenheter och känslor i papparollen, vardagsprat om barn, hur det är att ha ett nyfött 

barn och vad papporna bör tänka på då. De efterfrågade också att gruppverksamheten 

skulle innefatta något mer än att de bara skulle diskutera med varandra, som enkla tips 

hur papporna kan umgås med sitt barn eller aktiviteter i form av sång och lek. De 

upplevde att det skulle underlätta deras beslut att delta vid utbildningstillfällena om det 

i samband med gruppverksamheten skulle vara ett besök för vägning och mätning.  

 

”Grupper med pappor är bra men det behövs bra aktiviteter på dem så att det känns 

meningsfullt att gå dit. Enkla tips om hur man umgås med sitt barn. Då kan det stärka 

bandet mellan pappa och barn.” (7) 

 

Papporna menade att de behöver information om att pappagrupper är för alla pappor 

inte enbart för dem som känner att de har ett behov av extra stöd i sin föräldraroll. Det 

framkom ett behov av att BVC skulle dölja gruppverksamhetens stödjande funktion 

eftersom det annars skulle göras en personlig bedömning i om papporna ansåg sig ha 

ett behov eller inte. 

 

”gruppterapiforumet, att man sitter pappor och träffas och sådant där… det tror jag 

faktiskt är ett helt ok… forum att träffas i… bara man inte framstår det som att nu 

träffas vi här för vi har problem… där tror jag det ligger i att man skall liksom träffas 

för att man skall prata om hur det är att vara pappa” (5) 

 

De föreslog att gruppen ibland kunde vara mixad med båda föräldrarna närvarande för 

att föräldrautbildningen skulle uppfattas som ett gemensamt projekt. Några tillfällen 

skulle dock vara endast för pappor, dessa gånger skulle de gå utan mamman. Papporna 

tyckte det var viktigt att barnet skulle följa med dem till gruppen och inte stanna 

hemma med mammorna. De pappor som upplevde att mammor hade ett naturligt 

försprång i föräldraskapet, just på grund av att de var mammor, ansåg att pappor har 

behov av gruppverksamhet för öka känslan av delat föräldraskap.  

 

Behov av stöd vid avikelser 

Papporna ansåg att om något avviker i barnets utveckling så handlägger BVC-

sjuksköterskan det korrekt och de kände en trygghet i att hon/han handlar på ett sätt 

som följer riktlinjerna. Tilliten till kompetensen hos BVC-sjuksköterskan var hög och 

papporna litade på svaren de fick när de frågade på BVC. De uppfattade BVC-

sjuksköterskan som professionell och de kände sig trygga i att vara i hans/hennes 

händer. Vid situationer som krävde råd från en annan profession så kände papporna att 
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de var nöjda med att BVC-sjuksköterskan uppmärksammade och följde upp 

avvikelsen. De var nöjda med stödet de fått från BVC även om de i enstaka situationer 

varit missnöjda. När BVC-sjuksköterskan skickat remissen och familjen hade träffat 

den andra instansen så fick papporna en känsla av att BVC-sjuksköterskan kände att 

hon/han hade lämnat över situationen till någon annan. Detta gjorde att papporna 

kände att hon/han remitterade iväg för fort, BVC-sjuksköterskan skulle behöva ha en 

större förståelse för deras livsvärld. Lugnande ord och fortsatt stöd skulle gjort att 

deras oro för barnet hade minskat. Om barnet hade speciella behov från födseln 

förväntade sig papporna att BVC-sjuksköterskan skulle vara påläst om det speciella 

behovet för att kunna ge bra information och optimalt stöd. När BVC-sjuksköterskan 

inte var påläst skapade hon/han en otrygghet och ett tvivel hos papporna gällande 

hennes/hans kompetens och ambition att vilja stödja familjen.  

 

”Det har varit en period nu mellan ett… och två årsåldern just med maten och det 

stödet man får av en BVC-sköterska… det är att remitera vidare… kunde vara lite 

mer lugnande ord” (1) 

 

Tidigare erfarenheters påverkan på behov av stöd 

Papporna ansåg att behovet av stöd från BVC vid första barnet var stort eftersom allt 

var nytt och att de då inte hade någon erfarenhet av att vara förälder. De menade att 

förstagångspappor är i behov av mer stöd än det BVC erbjöd dem när de fick sitt första 

barn. Inför det kommande barnet känner de en trygghet i rollen som småbarnsförälder 

och pappa som de inte hade innan det första barnet. Samtidigt upplever de en 

ödmjukhet inför att alla barn är unika och att nya situationer kan komma att uppstå 

som de inte kommer vara förberedda på, generellt är ändå tryggheten större inför nästa 

barn. Papporna beskrev också att de nu har kunskap om hur BVC fungerar och vad 

som kommer att ske där den första tiden. De menade att oro som de kände inför 

situationer med första barnet skulle de nu känna igen och kunna hantera utan hjälp från 

BVC. Uppfattningar fanns om att BVC skulle förutse detta och minska på stödet inför 

nästa barn. Trots ökad trygghet och erfarenhet så fanns fortfarande ett behov av att 

BVC-sjuksköterskan skulle vara lyhörda och initiera samtal om känsliga frågor.  

 

”Jag är mer avslappnad nu liksom man har gjort det två gånger så nu vet man på ett 

ungefär hur det kommer att se ut, och hur det fungerar. På första barnet var jag 

väldigt stissig och spänd.” (6) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka pappors förväntningar och erfarenheter därför valdes 

kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Genom öppna frågor fick 

papporna möjlighet att beskriva sin självupplevda erfarenhet (Malterud, 2009). Båda 

intervjuarna var ovana, vilket gjorde att intervjutekniken förfinades under studiens 

gång. Innan analys av materialet diskuterades bristen i intervjutekniken och dess 
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påverkan på resultatet men efter att analys av alla intervjuer var gjorda kunde inga 

tydliga skillnader i kvalitet ses. Samtliga intervjuer gav värdefull information.  

 

Deltagarförfrågan delades ut i en kommun där alla invånare tillhör samma MVC. En 

styrka är att MVC, som inte var den verksamhet som undersöktes, delade ut 

deltagarförfrågan till papporna. MVC valde att dela ut deltagarförfrågan vid ett 

speciellt besök för att de lättare skulle komma ihåg att fråga om deltagandet. Det är 

oklart om barnmorskorna på MVC kan ha gjort ett urval av pappor som de frågade om 

deltagande. Det kan ses som en bias och skulle kunna vara orsak till att endast två, av 

de tillfrågade papporna, tackade nej till att delta i studien.  

 

Pappor som redan hade ett barn eller fler blev inkluderade att delta, eftersom de skulle 

kunna bidra med erfarenheter från BVC, och nu var på väg att få ett barn till för att de 

förhoppningsvis hade aktualiserat ämnet och tänkt igenom detta inför kommande 

BVC-period. Män som väntade sitt första barn blev exkluderade på grund av att de 

inte skulle ha någon erfarenhet av BVC-verksamheten eller av att vara pappa. Det 

fanns tankar om att män, innan de blir pappor, har låg kunskap och få uppfattningar 

om BVC. Den bristande erfarenheten skulle göra det svårt för dem att berätta om vilka 

behov som verksamheten skulle behöva bemöta. Pappornas svar på vad de haft för 

förväntningar innan första barnet bekräftade detta antagande. 

 

Statistiska centralbyrån (2007) visar i sin statistik att 97 % av de uttagna 75 562 

föräldraledighetsdagarna under barnets första sex månader var uttagna av mamman 

och därför valde vi att intervjua pappor som inte varit föräldralediga. Det kan vara en 

nackdel för studien att pappor som varit föräldralediga under de första sex månaderna 

blivit exkluderade. Om även dessa pappor blivit inkluderade hade resultatet kunna visa 

en bredare bild av pappors erfarenheter och förväntningar.  

 

Enligt Polit och Beck (2012) försvinner delar av intervjun under transkriptionen; till 

exempel kroppsspråk och intonation. Vid intervjutillfällena var det en intervjuare, 

något som Trost (2010) påpekar är att föredra för att undvika ett maktövertag. Vid 

analys av det transkriberade materialet har en gemensam diskussion och reflektion 

förts. Lundman & Hällgren Graneheim (2008) anser att diskussioner kan öka 

tillförlitligheten vid tolkning av den transkriberade texten. Huvudfrågorna i 

intervjuerna har frågat om pappornas erfarenhet av och förväntningar på BVC men 

följdfrågorna har varierat mellan olika intervjuer, vilket enligt Trost (2010) är viktigt 

då följsamhet i intervjuns gång skall respekteras för att inte störa intervjupersonen i sin 

berättelse. Intervjuns struktur måste dock vara densamma och svara på samma syfte. 

 

Intervjuerna var mellan 24-38 minuter, något som skulle kunna anses kort. Vid 

intervjuerna hade intervjuarna två huvudfrågor, dessa gav respondenterna utrymme att 

berätta om sina erfarenheter, förväntningar och upplevda behov och följdfrågorna höll 

intervjun levande och gav den en djupare dimension. Enligt Elo och Kyngäs (2008) 

skall intervjun vara lång nog för att kunna visa helheten av det undersökta och kort 

nog för att få ett material som är översiktligt och går att analysera.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009b) förs det en konstant diskussion gällande 

överförbarheten i kvalitativa studier. De ställer även frågan om det är nödvändigt att 



 19 

veta om studiens resultat är överförbart. Papporna i denna studie är en liten grupp män, 

utvalda enligt studiens inklusionskriterier, vilket gör det svårt att överföra resultatet till 

en större population i en annan situation. Innebörden i vad de berättar kan däremot ge 

BVC-sjuksköterskan kunskap för att arbeta med ett helhetsperspektiv i familjestödet.  

 

Resultatdiskussion  

Vid intervjuerna och under analysen framträdde ett återkommande tema, att vilja vara 

delaktig och undvika känsla av utanförskap. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så 

påverkas delaktigheten starkt av den vårdande relationen. För att kunna ge god vård 

och för att kunna använda sin ämneskunskap måste vårdaren, i detta fall BVC-

sjuksköterskan, gå in i ett möte med den som vårdas, i detta fall familjen. Papporna 

utrycker ett behov av att vara delaktiga och detta behov behöver BVC-sjuksköterskan 

bemöta genom att ge papporna tillräckligt med utrymme och uppmärksamhet på BVC. 

BVC-sjuksköterskan behöver bekräfta pappan i hans roll som förälder. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det är först när det stöd som ges lyckas möta patientens, i 

detta fall pappans, livsvärld som delaktighet uppstår. Papporna beskrev hur de kunde 

uppleva en känsla av utanförskap när de inte kände sig delaktiga. Även Edvardsson et 

al. (2011) beskriver BVC–sjuksköterskans möjlighet att inkludera papporna genom att 

rikta sin kommunikation till honom och på så sätt öka hans känsla av delaktighet. 

Känslan av att vara ensam bland många kan göra utanförskapet mer påtagligt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Papporna ville vara delaktiga i sina barns uppväxt och de kände att detta förväntades 

av dem samtidigt som bilden av den traditionella pappan lever kvar. BVC har som mål 

att träffa alla barn och deras föräldrar (Socialstyrelsen, 2011a) och har därmed en stor 

möjlighet och en utmaning att möta papporna i deras behov. Papporna i denna studie 

ser precis som Fägerskiöld (2006) en vinst i att ha en bra relation till BVC och dela 

ansvaret genom att båda föräldrarna kommer med till besöken.  

 

Barnen till papporna i denna studie gick på kontroller på BVC men papporna var inte 

med vid alla besöken vilket stämmer överens med vad Sarkadi (2008) beskriver. Att 

besöksantalet skiljer sig mellan olika pappor är troligtvis en rättvis bild på hur det 

skiljer sig i samhället. Papporna beskrev också ett behov av att visa ett större 

engagemang i sitt barn än mamman för att få lika stor plats som henne på BVC, vilket 

tyder på en känsla av att få för lite utrymme. Att det är viktigt att visa sig engagerad 

som pappa bekräftas i studien av Plantin (2001) där männen ser den moderna pappan 

som engagerad, mjuk och öppen med intresse för sina barn.  

 

När papporna lät mammorna föra samtalet på BVC kunde det vara för att de ansåg att 

hon hade ett större intresse och mer kunskap och tid att fundera på frågor gällande 

barnet. Det skulle också kunna vara följden av att papporna kände att BVC-

sjuksköterskans huvudfokus var på mamma och barn. Om BVC-sjuksköterskan tydligt 

hade visat att pappornas delaktighet var lika självklar, kunde papporna på ett mer 

engagerat sätt varit delaktig i diskussionerna på BVC. Papporna kunde ibland ställa 

frågor som de tidigare diskuterat hemma med mamman vilket skulle kunna förklara 

varför BVC-sjuksköterskorna i studien av Alehagen et al. (2011) ansåg att 

kommunikationen kändes enklare och rakare med papporna. Deras frågor kunde varit 
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diskuterade och förberedda hemma. Att papporna kunde vara de som ställde dessa 

förberedda frågor på BVC kunde också vara ett sätt att visa sitt engagemang för BVC-

sjuksköterskan. 

 

Ett hinder för delaktigheten, trodde papporna i den här studien, var att information 

som ges till föräldrarna uppfattas vara riktad till mammorna. Det är samma 

problematik som Broberg et al. (2006) ser med att nå pappor vid forskning av barn då 

mammorna oftast svarar på de formulär som är riktade till föräldrarna. Även om 

samhället ger uttryck för att båda föräldrarna är vårdnadshavare och riktar sin 

information om barn till båda ses informationen av papporna som riktad till 

mammorna. Denna norm i samhället bekräftar därmed sig själv. Nya 

informationsvägar från BVC till papporna behöver implementeras för att öka deras 

känsla av delaktighet. 

 

I en studie av Fabian, Rådestad och Waldenström (2004) följde 84 % av partners till 

den gravida kvinnan med till utbildningstillfällena på MVC. Det ger BVC en 

möjlighet att på MVC ge information om BVC-verksamheten och vilket stöd som de 

erbjuder. Genom att som Alehagen et al. (2011) beskriver det rikta sin kommunikation 

direkt till papporna och inte bjuda in dem genom mammorna skulle de kunna 

informera om att föräldrautbildningen inte är en mammagrupp och att den vänder sig 

till båda föräldrarna. Hembesöket ger ytterligare en möjlighet att skapa en god 

vårdrelation och att föra en diskussion om vilket stöd BVC erbjuder för att starta en 

reflektion hos papporna över vilka behov de skulle vilja att BVC bemöter. 

Delaktigheten hos papporna skulle kunna öka med känslan av att de där skulle bli 

uppmärksammade som förälder. Enligt Socialstyrelsen (2011) skall BVC följa barns 

utveckling och upptäcka psykisk och fysisk ohälsa, vilket studiens pappor förväntade 

sig av BVC. 

 

I studien av Massoudi et al. (2011) framkom ett synsätt hos merparten av BVC-

sjuksköterskorna att pappor inte är lika känsliga som mammor för barnets behov. För 

de pappor som kommer till BVC kan detta synsätt påverka deras förhållande till 

verksamheten. De pappor som ser sig som mindre betydande för sina barn får detta 

bekräftat medan de som anser sig likvärdiga mamman kan känna sig exkluderade av 

BVC-sjuksköterskan.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) ingår det i distriktssköterskans uppdrag att 

se patienten, i detta fall papporna, och att vara lyhörd för att kunna handleda, ge stöd 

och bekräfta (Dahlberg & Segesten, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det 

är därför viktigt att BVC-sjuksköterskan ser hela familjens livsvärld och i de fall 

papporna ser sig som stöttare till mammorna är det viktigt att BVC möter honom i 

hans livsvärld och bekräftar hans betydelse, på det sätt som Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver. Hwang och Wickberg (2001) beskriver pappans viktiga roll när 

mamman drabbas av psykisk ohälsa och de efterfrågar också mer kunskap om hur 

pappans roll påverkas i dessa situationer. Det är sannolikt men inte bevisat att pappans 

relation till barnet har en skyddande effekt. 

 

Svensk sjuksköterskeföreningen (2008) och Socialstyrelsen (2011a) har 

rekommendationer om att BVC skall arbeta med ett hälsofrämjande synsätt men 



 21 

papporna i studien ser en brist i främjandet av deras psykologiska hälsa. Det finns 

rutiner (Rikshandboken, 2010) för att upptäcka depression hos mammorna. Papporna, 

i denna studie, känner inte att någon har tagit upp deras psykologiska hälsa. De tyckte 

att det var svårt att initiera känsliga frågor om till exempel papparollen och 

förändringar i parförhållandet på BVC. Att föräldraskapet påverkar parförhållandet 

bekräftas av Ahlborg (2008), Condon et al. (2004) och Fägerskiöld (2008). Papporna 

vill att initiativet att diskutera känsliga frågor skall komma från BVC-sjuksköterskan 

eller läkaren. Lee et al. (2012) ansåg i sin studie att både mammor och pappor bör 

screenas för depression, detta kan vara ett sätt att ta upp pappors psykologiska hälsa i 

ett samtal. Fisher et al. (2012) har på försök låtit mammor rapportera pappors hälsa, 

men då är det fortfarande ingen som direkt har samtalat med papporna. Att arbeta för 

ett formulär angående pappornas upplevda hälsa hade varit ett sätt att diskutera kring 

ämnet och starta en reflektion om hur de mår som pappor och hur parförhållandet 

fungerar. Tills det finns en utarbetad rutin för att screena pappornas hälsa skulle 

EPDS-P som Fisher et al. (2012) studerat kunna användas för att fånga upp de pappor 

som inte mår bra. Fördelen med EPDS-P är att det når även de som inte kommer till 

BVC. Papporna i denna studie beskriver inte det som naturligt att vända sig till BVC 

för psykologiskt stöd. Socialstyrelsen (2011b) efterfrågar kunskap om hur pappors 

psykiska hälsa påverkar barnet och hur barnhälsovården kan arbeta för ett jämnställt 

föräldraskap.  

 

Att informationen om vad BVC kan erbjuda för stöd är bristfällig, kan ge 

konsekvenser i lägre pappadeltagande på BVC och därmed minskat stöd till pappor. 

Det är som Massoudi et al. (2011) beskriver det svårt för BVC att upptäcka pappor 

som mår dåligt om de inte besöker verksamheten. Alehagen et al. (2011) drar en 

slutsats om vikten av föräldrarnas psykologiska hälsa och att båda är hemma under 

hembesöket för att BVC-sjuksköterskan skall få en uppfattning om familjens 

välmående. Om BVC-sjuksköterskan bemöter papporna med den öppenhet och 

följsamhet som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver kan papporna känna trygghet 

i mötet så att de känner sig bekväma att prata om sina känslor. När papporna hade 

uppfattningen att BVC är till för mammor och barn såg inte papporna deras betydelse 

att delta på besöket som viktigt. De intervjuade papporna i den här studien, liksom i 

stort sett alla papporna i Plantins (2001) studie, hade deltagit i MVCs 

utbildningstillfällen men ingen av denna studies pappor hade deltagit på 

föräldrautbildningen på BVC. Papporna i denna studie ansåg att föräldragruppen på 

BVC är en mammagrupp och därför deltog inte de i utbildningstillfällena. Ändå finns 

det tankar om att det hade behövts en pappagrupp och då lagd på tider som var 

anpassade efter papporna, men en del såg sig inte själva intresserade av att gå till 

någon pappaverksamhet. Att papporna ser att det finns behov av en grupp men inte 

kan se sig själva besöka en är en paradox som gör det svårt för BVC att bemöta deras 

behov. Peterson, Peterson och Håkansson (2004) har studerat föräldrars upplevelse av 

föräldragruppen på BVC och där framkommer samma resultat som denna studie visar, 

att papporna önskar särskild pappaverksamhet och att föräldrautbildningen skulle 

kunna vara på kvällstid så att fler föräldrar skulle få möjlighet att dela.  

 

Att aktivt arbeta för ett högre pappadeltagande på föräldragruppen alternativt en 

pappagrupp och förlägga den på tider som passar de ofta arbetande papporna skulle 

kunna öka deras delaktighet i BVC-verksamheten. Att frekvensen av deltagandet ökar 
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om verksamheten riktas direkt till pappan bekräftas av Massoudi et al. (2011) och 

Sarkadi (2008). Försäkringskassan (2012) visar att föräldraledighet uttagen av pappor 

ökar succesivt, men som tidigare forskning visar så spelar amningstiden in på hur 

länge och när papporna är hemma (Fägerskiöld, 2008; Premberg et al., 2008). Då 

besöken på BVC är betydligt tätare under barnets första sex månader, samma period 

som mammorna ofta är föräldralediga på grund av amning, så påverkar 

föräldraledigheten och BVCs öppettider pappadeltagandet eftersom det inte ses 

självklart för papporna att ta ledigt för att följa med, det bekräftas även av Hallberg et 

al. (2010). Det är nu tillåtet för båda föräldrarna att vara hemma tillsammans 30 dagar 

under barnets första år med ersättning från försäkringskassan det kan göra att 

deltagandet eventuellt kommer att öka på BVC. Regeländringen är ny från 2012 så det 

har ännu inte kunnat utnyttjas av de intervjuade papporna.  

 

Avvikelser eller problem ökar behovet av stöd och papporna vars barn hade haft 

särskilda behov har känt att de varit i behov av mer stöd än att endast remiteras vidare. 

De är också ödmjuka inför det faktum att även om ökad erfarenhet av att vara förälder 

initialt ger ett minskat behov av stöd så skulle situationen förändras om nästa barn inte 

var friskt eller inte utvecklas som det förväntas. Att uppmärksamma och stödja även 

barn och föräldrar med särskilda behov ingår i BVCs uppdrag enligt Socialstyrelsen 

(2011a).  

 

Papporna kunde se fördelar av att följa med till BVC även med nästa barn eftersom de 

nu visste vilka besök som kunde prioriteras och hade mer kunskap i vad BVC-

verksamheten kan erbjuda i form av stöd och kontroller. Samtidigt så känner de inför 

det kommande barnet en större trygghet i sin föräldraroll och har inte samma behov av 

att komma till BVC för att få det stöd de behövde vid första barnet. Enligt Peterson, 

Peterson och Håkansson (2003) som studerat faktorer som påverkar föräldrarnas 

deltagande på föräldrautbildning på BVC är minskat deltagande associerat med att 

vara flerbarnsförälder. För att kunna etablera en positiv vårdrelation med papporna 

behöver BVC göra insatser vid första barnet för att öka pappors delaktighet på BVC. 

Papporna uppgav att de tror att stödet från BVC kommer att minska vid nästa barn, 

detta skulle kunna göra att tryggheten i känslan av att alltid kunna vända sig till BVC 

försvinner. I en studie av Hildingsson och Sjöling (2011) om pappors upplevelse av 

stöd under graviditet och första året som pappa var att ha fler än ett barn associerat 

med att uppleva sig inte få stöd av någon. Att stöd, som BVC-sjuksköterskan ger när 

behov finns, kvarstår oberoende av hur många barn familjen har bör BVC-

sjuksköterskan påvisa för att tryggheten hos papporna skall finnas kvar. Erfarenhet av 

tidigare barn bör inte göra att familjen känner att de inte har någonstans att vända sig 

vid frågor eller oro. Vid litteratursökning inom ämnet så behandlar de flesta studier 

frågor om vad förstagångsföräldrar behöver för stöd.  

 

Förslag på vidare forskning 

 I och med att papparollen är i förändring så behöver forskning kontinuerligt 

föras inom området för att visa vilka nya behov som uppstår och hur BVC skall 

bemöta dessa. 
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 Fler studier och utvärderingar av vilka projekt på BVC med fokusering på 

pappor som har gett bra resultat behövs. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier uppmuntras. 

 

 Det behövs ökad kunskap om hur behovet av stöd förändras med erfarenhet för 

att även kunna bemöta pappor som är flergångsföräldrar på ett sätt som gör att 

de har nytta av BVC-verksamheten.  

 

 Det skulle vara ytterligare en intressant utgångspunkt att studera hur anknytning 

mellan barn och pappa påverkas av att pappan har en regelbunden kontakt med 

BVC. 

 

 Intervjuer med pappor, som varit föräldralediga under barnets första sex 

månader, om deras förväntningar på och erfarenheter av BVC-verksamheten, 

skulle vara en intressant fortsättning på denna studie. 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan ses som en del av den forskning som ger underlag för att 

utveckla BVC-verksamheten så att den når hela familjen och kan ge stöd åt alla delar i 

denna enhet. Studien ger en inblick i hur pappor upplever BVC som verksamhet och 

vilka stödbehov de har vilket kan bli ett verktyg för BVC-sjuksköterskan i arbetet med 

föräldrastöd. För pappor kan studiens resultat väcka tankar kring BVC-verksamheten 

och starta en reflektion av de egna behoven som pappa. Resultatet kan även väcka 

diskussion mellan föräldrar om var och ens behov i föräldraskapet och vem som tar del 

av föräldrastödet på BVC.  

 

Slutsats  

För att arbeta för ökad delaktighet och undvika känsla av utanförskap bör:  

 

 BVC ha ett ökat pappafokus och inte glömma att initiera känsliga frågor även i 

kommunikationen med pappor.  

 

 Information om verksamheten vara tydligt riktad även till pappor och BVC 

behöver poängtera att de önskar att alla pappor deltar inte bara de som har 

särskilda behov av stöd.  

 

 BVC öka möjligheterna för alla pappor att delta. För detta krävs en flexibilitet i 

tidsbokningen och på samhällsnivå en föräldraförsäkring som ser till hela 

familjens ekonomi. 

 

 BVC utveckla sin verksamhet för att stödet som erbjuds ska kännas meningsfullt 

även för flergångsföräldrar. 
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Bilaga 1 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

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

vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syfte med examensarbetet är att tydliggöra pappor/partners erfarenheter och 

förväntningar på BVC för att kunna bidra med kunskap till arbetet med föräldrastöd. 

 

Barnhälsovården i Sverige når nästan all barn. En viktig del av deras arbete är 

föräldrastöd. Även om familjebilden idag är i förändring där även pappor vill vara 

delaktig i barnets utveckling så är det fortfarande främst mammor som får del av 

föräldrastödet på BVC. För att kunna bemöta alla föräldrars behov behövs kunskap av 

vilket stöd BVC kan erbjuda och som förväntas av blivande föräldrar. Eftersom det i ett 

flertal studier framkommit att mamman är den som har tätast kontakt med BVC så har 

vi valt att fokusera på pappor eller den icke-gravida föräldern. Vi väljer att fokusera på 

pappor/partners som redan har ett barn, eftersom de då kan bidra med erfarenheter från 

BVC, men nu är på väg att få ett till barn, eftersom frågan då kan ha aktualiserats och 

tänkts igenom inför kommande BVC-period. Vi tror att dessa pappor/partners har ett 

större intresse i frågan och tydligare förväntningar på BVC- hälsovården och sin egen 

roll i kontakten med verksamheten. 

Vi är intresserade av att veta vad pappor/partners har för erfarenheter av och 

förväntningar på BVC och även av deras erfarenheter/förväntningar på den egna 

delaktigheten i kontakten med verksamheten.  

 

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerad 

intervjudesign. Intervjuarna kommer att använda sig av öppna inledande frågor samt 

Intervjuguide med teman för att studiens frågor skall besvaras.  

Inkluderingskriterier för intervjupersonerna är pappor/partner som sedan tidigare har 

minst ett barn och nu har en partner som är gravid igen. Vi önskar träffa informanterna 

på en neutralplats som bestäms individuellt, mötet kommer att ta ca en timme.  

Vi önskar att av barnmorskor på Mödravårdcentralen, Södra torgets vårdcentral delar ut 

brev med deltagarförfrågan. I brevet kommer vi kort beskriva studiens syfte och göra 

pappa/partner medveten om att deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas 

utan förklaring. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet utan endast författarna 

kommer att ta del av intervjuerna. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att 

vara avidentifierat.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

 

Sofia Johansson                                  Emma Bengtsson 

E-post: roppered@hotmail.com          E-post: emma.c.josefsson@hotmail.com 

Tfn: 0703-543571                   Tfn: 0704-869655 

 



  

Handledare: Kristina Nässèn 

Titel: Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: kristina.nassen@hb.se Tfn: 033-4354742 

 

Godkännande  

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sofia Johansson och Emma 

Bengtsson använder sig utav verksamhetens barnmorskor för hjälp med distribuering av 

deltagarförfrågan till pappor/partners för studien som ovan beskrivits.  

 

 

Borås 2012  

 

 

 

_______________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  

mailto:kristina.nassen@hb.se


  

Bilaga 2 

 
 

Deltagarförfrågan  

Hej!  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Vi skriver nu vårt examensarbete. Syftet med 

vår studie är att beskriva pappor/partners erfarenheter av och förväntningar på BVC. 

Anledning till att vi valt att skriva om detta område är att vi ser ett behov av ökad kunskap 

inom ämnet för att BVC bättre skall kunna möta och stödja föräldrar och barn. Vi hoppas att 

vår studie ska bidra till en djupare förståelse inom detta område. BVC når i nuläget nästan 

alla barn och i hög grad den förälder som är föräldraledig barnets första månader men har 

svårare att nå den andra föräldern. 

För att kunna genomföra denna studie behöver vi komma kontakt med pappor/partners som 

har minst ett barn sedan tidigare och nu väntar ytterligare minst ett barn. Med 

pappor/partner menar vi den person som inte är föräldraledig under de första sex månaderna 

efter barnets födsel.  Vi har för avsikt att genomföra en intervju vid ett tillfälle som 

beräknas ta cirka 1 timme. Intervjun kan genomföras på den plats som du önskar. Den 

kommer att genomföras under september 2012.  

Intervjun kommer att spelas in på bandspelare. Det är endast vi och vår handledare som 

kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och det kommer att förstöras/raderas efter att 

arbetet blivit godkänt. Du som deltagare kommer att vara anonym.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie!  

 

Fyll i uppgifterna på talongen och lämna till din barnmorska, så kontaktar vi dig för att 

bestämma plats och tid för intervjun. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor! 

Med vänlig hälsning  

 

Emma Bengtsson  Sofia Johansson 

emma.c.josefsson@hotmail.com roppered@hotmail.com 

0704-869655   0703-543571   

 

 

Namn:       

Jag väntar mitt      barn 

Email:       

Telnr:        

mailto:emma.c.josefsson@hotmail.com
mailto:roppered@hotmail.com
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Informerat samtycke  

 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om en studie som syftar till att tydliggöra 

pappor/partners erfarenheter och förväntningar på BVC för att kunna bidra med 

kunskap till deras arbete med föräldrastöd. 

 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor och har fått dessa besvarade. Jag är medveten om att 

mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 

utan att ange orsak. Jag samtycker till att delta i studien.  

 

 

 

 

..............................................  ....................................................  
Ort datum     Namn 
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Intervjuguide  

 

 Inledande frågor 

 

- Vilka/vilket år är dina tidigare barn födda? 

- Lever du ihop med den blivande mamman? 

- Hur många år är du? 

 

 Huvudfrågor  

 

- Vad har du för personliga erfarenheter av BVC? 

- Kan du berätta om dina förväntningar på BVC inför det kommande barnet? 

 

 Exempel på fördjupande frågor 

 

- Hur skall BVC arbeta för att möta pappors behov? 

- Hur skiljer sig dina förväntningar nu från innan det första barnet? 

- Hur ser du på ditt egna deltagande på BVC? 

 

 Följd frågor 

 

- Vill du utveckla vidare? 

- Hur menar du då? 

- Kan du beskriva/beskriv en situation? 

- Berätta mer….. 

- Ge exempel….. 

- Vad betyder det här för dig? 

- Har du ngt mer du vill berätta? 

 



  

  


