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Sammanfattning 
 
Barnhälsovården är en viktig del i det folkhälsoarbete som pågår i Sverige idag. Nästan 100 % 
av föräldrarna med barn 0-6 år väljer att frivilligt söka sig till barnavårdcentralen för att få 
råd, stöd och vägledning samt information om barnets hälsa och utveckling. Som 
barnavårdscentrals (BVC) sjuksköterska är huvuduppgifterna att hjälpa, stödja och stärka 
föräldrar i deras föräldraskap för att på så sätt kunna bidra till en gynnsam utveckling och 
uppväxt för deras barn. Det är därför viktigt att vi som BVC-sjuksköterskor bygger upp en bra 
relation till föräldrarna. För att kunna skapa en bra relation behöver vi ta reda på föräldrars 
förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan. Genom att ta reda på om 
föräldrar får de stöd de behöver kan relationen stärkas ytterliggare och den goda anslutningen 
till BVC bevaras. Syftet med studien är att beskriva föräldrars förväntningar och erfarenheter 
av stöd från BVC-sjuksköterskan. Metoden som används är en litteraturstudie som bygger på 
nio stycken artiklar publicerade mellan 1998-2006. Materialet analyserades enligt kvalitativ 
innehållsanalys. I resultatet framkom sex kategorier angående föräldrars förväntningar och 
erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan. Kategorierna var: emotionellt stöd, stöd i form 
av BVC-sjuksköterskans kunskap och kompetens, stöd i form av information och råd, stöd 
genom BVC-sjuksköterskans tillgänglighet, stöd genom att få ha en förtroendefull relation 
med BVC-sjuksköterskan, samt stöd genom att få möta andra nyblivna föräldrar. Föräldrarna 
var i huvudsak nöjda och tyckte att BVC-sjuksköterskan mötte deras förväntningar i samtliga 
kategorier. Det var dock en liten del av föräldrarna som upplevde att de inte fick vad de 
förväntade sig av BVC-sjuksköterskan. Efter att ha granskat materialet noterades att det 
framförallt var en del av papporna samt vissa mammor som led av depression eller mådde 
allmänt dåligt som upplevde att de var missnöjda. 
 
Nyckelord: Föräldrar, barnavårdcentralssjuksköterska, förväntningar, erfarenheter, relation, 
stöd. 
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INLEDNING 

 
I Sverige har vi den lägsta spädbarnsdödligheten i hela Europa (Sjukvårdsrådgivningen, 
2006a) och svenska barn anses ha världens bästa hälsotillstånd enligt World Health Chart 
(2004). En stor del i detta har den svenska barnhälsovården som är mycket betydelsefull och 
som kommit att bli en viktig del i vårt folkhälsoarbete. Inom svensk barnhälsovård anses 
barnavårdcentrals (BVC) sjuksköterskan ha en viktig framträdande roll (Kornfält, 2000). 
BVC-sjuksköterskans huvuduppgift är att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap 
och härigenom bidra till gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn 
(Socialstyrelsen, 1991).  
 
Då barnen är vår framtid och det bästa vi har, vill vi som blivande distriktssköterskor med ett 
intresse för inriktning på BVC, göra allt för att stödja och hjälpa föräldrar att ge deras barn en 
gynnsam uppväxt och utveckling. Motivet till vårt ämnesval är att vi i vår framtida profession 
som distriktssköterskor kommer att möta många familjer i olika livssituationer. För att kunna 
hjälpa, stödja och stärka föräldrar i deras föräldraskap är det viktigt att vi som BVC-
sjuksköterskor bygger upp en bra relation till föräldrarna. Skapandet av en god relation är 
även viktigt då kontakten mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna kommer att vara under 
en längre tid. För att kunna skapa en bra relation behöver vi ta reda på föräldrars 
förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan. 
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BAKGRUND 

 
I följande avsnitt beskrivs den svenska barnhälsovårdens historik och utveckling. En 
redogörelse för hur barnhälsovården i Sverige är uppbyggd i dag ges och barn och föräldrars 
kontakt med BVC-sjuksköterskan belyses.  
 

Den svenska barnhälsovårdens historik och utveckling 
 
Den svenska Barnhälsovården har sitt ursprung ifrån verksamheten ”Mjölkdroppen” som 
startades 1901 i Stockholm. Idén kom från en liknande organisation i Frankrike och fanns 
även på andra ställen i Europa. Verksamheten finansierades till en början av välgörenhet och 
dess huvuduppgift var att dela ut komjölksblandningar till fattiga barn. På början av 1900-
talet var spädbarnsdödligheten i Sverige hög och blev tillslut ett problem för samhället. 
Mjölkdroppens arbete inriktades därför på förebyggande hälsoarbete bland barn och mödrar. 
Störst fokus lades på näringsfrågor, amning och god hygien då det visat sig ha en stor 
betydelse för barnets överlevnad (Olander, 2003; Sjukvårdsrådgivningen, 2006a; Hagelin, 
Magnusson & Sundelin, 2007). 
 
Under tidigt 1900-tal var tilltron till mödrarnas egna förmåga att ta hand om sina barn, inte så 
stor. Mödrarna gavs direktiv kring barnets omvårdnad samt hur hemmet skulle skötas. Det 
ansågs nödvändigt med sträng kontroll och noggrann övervakning av mödrar och barn, varpå 
oanmälda hembesök gjordes. Efter år 1910 började ”Mjölkdroppen” förespråka betydelsen av 
att lita på mödrarnas egna förmågor och goda vilja att ta hand om sina barn. Mödrarna fick ett 
större ansvar och undervisades i spädbarnsvård och tillredning av mjölkblandningar samt 
skötsel och hygien i hemmet (Sjukvårdsrådgivningen, 2006a). 
 
På 1930-talet beslutades det, efter ett förslag från Medicinalstyrelsen, att allmän förebyggande 
mödra- och barnhälsovård skulle ske i samhällets regi. Den skulle vända sig till alla mödrar 
och barn i Sverige oavsett samhällsklass och finansieras av stadsbidrag (Olander, 2003; 
Sjukvårdsrådgivningen, 2006a; Hagelin et al., 2007). Det ansågs viktigt att barnhälsovården 
fördelades jämnt över hela landet och att barnavårdcentraler skulle inrättas i samtliga 
landsting (Zetterström, 2006). I slutet på 1960-talet upphörde statsbidraget och ansvaret lades 
ut på landstingen runt om i landet (Olander, 2003; Sjukvårdsrådgivningen, 2006a; Hagelin et 
al., 2007). Spädbarnsdödligheten som tidigare varit ett stort problem minskade successivt och 
fortsatte därefter att minska i takt med att vaccinationerna infördes i Sverige under 1950-talet 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2006a). 
 
Barnhälsovården fortsatte att utvecklas men upplevdes i början av 1990-talet att ha stagnerat 
och fastnat i gamla rutiner (Olander, 2003; Hagelin et al., 2007). Under 1990-talet 
genomförde därför Socialstyrelsen en utredning av barnhälsovården i Sverige. Detta 
resulterade i rapporten ”Skydda Skyddsnätet” där det framgick att hälsoläget i befolkningen 
kunde förbättras väsentligt genom att införa mer hälsoförebyggande åtgärder (Growing 
people, 2007a). Utredningen resulterade i barnhälsovårdens kvalitetssäkringsprogram ”Att 
skydda skyddsnätet”. Båda föräldrarnas roll och aktiva medverkan började därefter få större 
betydelse och fokus lades på föräldrastöd och föräldrautbildning (Olander, 2003). 
 
Genom barnhälsovårdens och samhällets utveckling har arbetet gått från ett somatiskt 
perspektiv mot ett alltmer folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv (Nationella nätverket, 
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2007). Spädbarnsdödligheten har i Sverige fortsatt att minska och idag har vi den lägsta i 
Europa (Sjukvårdsrådgivningen, 2006a). Enligt ett WHO-diagram från 2001 har svenska barn 
världens bästa hälsotillstånd. I Indien och andra medelfattiga länder är spädbarnsdödligheten 
idag lika hög som den var i Sverige för hundra år sedan (World Health Chart, 2004), det vill 
säga 30 gånger så hög (Zetterström, 2006).  
 
Den första barnhälsovården som startades i Sverige för hundra år sedan har gått från att 
försöka minska spädbarnsdödligheten till att idag bedriva ett omfattande folkhälsoarbetet. 
Rådgivning är fortfarande idag en viktig del i barnhälsovården. Huvuduppgifterna är dock att 
följa barns utveckling och stödja mammor och pappor i deras föräldraroll 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2006a). 
 

Barnhälsovården idag 
 
Barnhälsovårdens verksamhet tillhör i dag primärvården som i sin tur drivs av landsting eller 
privat vårdgivare (Nationella nätverket, 2007). Dess syfte är att främja hälsa och utveckling 
hos alla barn i Sverige och att i ett tidigt skede kunna identifiera problem som rör tillväxt och 
utveckling samt att förebygga ohälsa hos barn (Hagelin et al., 2007). Barnhälsovården i 
Sverige är frivillig, kostnadsfri och utgår från ett hälsoövervakningsprogram som är framtaget 
av Socialstyrelsen. Programmet innehåller hälsoundersökningar, utvecklingsbedömningar och 
vaccinationer vid olika åldrar. Det vänder sig till hela befolkningen, har hög acceptans i alla 
sociala grupper, anslutningen är så gott som 100 procentig och har kommit att bli av stor 
betydelse för folkhälsan i Sverige (Kornfält, 2000; Sundelin & Håkansson, 2000; Hagelin et 
al., 2007). 
 
Barnhälsovård bedrivs idag på ca 3000 BVC runt om i landet (Hagelin et al., 2007). Alla har 
likartade program men innehållet i dem kan variera beroende på tillgängliga resurser, lokala 
traditioner samt personal tillgång (Growing people, 2007b). Barnavårdscentralerna erbjuder 
samtal, hälsokontroller, föräldragrupper, vaccinationer, samt ger stöd och råd angående 
föräldraroll, barns utveckling och hälsa från nyföddhetsperioden tills de börjar skolan 
(Growing people, 2007b). I en studie som gjorts i Sverige på 34 olika barnavårdcentraler 
undersöktes det hur de nationella riktlinjerna för barnhälsovård följdes. Det visade sig att 
riktlinjerna följdes ambitiöst och nästan till 100 % med endast några få avvikelser i olika 
regioner (Kornfält, 2000). Utöver det befintliga basprogrammet erbjuder även BVC annan 
individuell hjälp med andra specialiteter såsom psykolog, dietist, familjerådgivare, logoped, 
tandvårdspersonal mm. Det ges även riktade insatser till familjer där det finns risk att drabbas 
av ohälsa. Barnhälsovårdens arbete har därför visat sig vara mycket betydelsefullt i Sverige 
(Sundelin & Håkansson, 2000). 
 
För att arbeta på BVC krävs en vidareutbildning till barnsjukköterska eller distriktssköterska. 
Genom utbildningen får BVC-sjuksköterskan ett formellt ansvar för flertalet av de inom 
barnhälsovården förekommande uppgifterna. BVC-sjuksköterskan har därför en mycket 
framträdande roll och anses vara mycket viktig inom barnhälsovården (Kornfält, 2000). BVC-
sjuksköterskan arbetar utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn med målsättningen att främja 
barns hälsa, trygghet och utveckling genom att bland annat stödja föräldrarna aktivt och stärka 
deras tilltro till sin egen kompetens och problemlösarförmåga. I sitt arbete skall BVC-
sjuksköterskan följa Hälso- och sjukvårdslagen (HSL SFS 1982:763 med ändringar), 
Patientjournallagen (SFS 1985:562 med ändringar) samt de riktlinjer, föreskrifter och råd som 
anges utav Socialstyrelsen. Här ingår bland annat Socialstyrelsens Allmänna Råd (1991:8) där 
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BVC-sjuksköterskans huvudmål anges. Målen är att minska dödlighet, sjuklighet, och 
handikapp bland barn, att minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn och att stödja och 
aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till gynnsamma betingelser för en 
allsidig utveckling för barn. I sitt arbete skall BVC-sjuksköterskan även följa Konventionen 
om barns rättigheter (FN 1989), samt den Nationella målbeskrivningen för BVC-
sjuksköterskor (Nationella nätverket, 2007). Till varje BVC enhet finns även en barn- eller 
allmänläkare knuten. Läkarens uppgift är att utföra läkarundersökningar vid fem tillfällen 
under barnets förskoleålder samt att ge råd, stöd och vägledning om behov finns (Hagelin et 
al., 2007; Socialstyrelsen, 1991). Första kontakten som föräldrarna och barnet har med BVC-
sjuksköterskan sker som regel några dagar efter hemkomst från BB och är oftast ett 
hembesök. Under barnets första levnadsår blir det ungefär 10-20 besök på BVC. Därefter 
glesas besöken ut till en till två gånger per år fram tills dess att barnet börjar skolan. Takten 
och tiden för träffarna bestämmer föräldrarna och BVC-sjuksköterskan gemensamt. Utöver de 
vanliga besöken på BVC ingår även föräldraträffar och telefonkonsultation (Socialstyrelsen, 
1991; Sjukvårdrådgivningen, 2006b). 
 

Relation mellan föräldrar och BVC-sjuksköterskan 
En vårdrelation beskrivs som en relation mellan vårdare och patient. Målsättningen är att det 
skall uppstå en vårdande relation där vårdaren gör sitt bästa för att lindra lidande och främja 
hälsa och välbefinnande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). 
 
Ett av målen med hälsoupplysning på BVC är att stödja och stärka föräldrars kunskap och 
färdigheter. Detta i sin tur ger föräldrarna möjlighet till ökat självförtroende och tilltro till den 
egna förmågan att kunna göra hälsosamma val vilket kan förbättra hälsa och välbefinnande 
(Baggens, 2002). Föräldrar som känner sig stärkta och trygga i sin föräldraroll har oftast barn 
med bättre hälsa och välbefinnande än de föräldrar som känner sig otrygga och osäkra (Bäck-
Wiklund & Bergsten, 1998). 
 
För att BVC-sjuksköterskan skall kunna ge stöd och stärka föräldrars i deras föräldraroll bör 
en god relation till dem byggas upp (Chalmers, & Luker 1991). Relationen mellan föräldrarna 
och BVC-sjuksköterskan är viktig för att föräldrarna skall vilja medverka och besöka 
barnhälsovården (De la Cuesta, 1994). Den är även viktig då de flesta familjer har flera barn 
och kontakten dem emellan kan sträcka sig över en tio års period (Sundelin & Håkansson, 
2000). 
 
I vårdrelationen är det vårdaren som har ansvaret för relationen. Relationen förutsätter ett 
professionellt förhållningssätt och engagemang från vårdaren gentemot patienterna, vilket i 
vårt fall blir föräldrarna och barnet. Det inte meningen att den som vårdar skall få ut något av 
relationen utan det är i första hand patientens behov som skall uppfyllas. Det är vårdarens 
uppgift att ha ett öppet förhållningssätt, att reflektera över vad som händer i relationen samt se 
till att den blir positiv. En god vårdrelation kan förhindras av att vårdaren inte har tillräckligt 
med tid för patienten. I mötet med föräldrar och barn blir målet med vårdrelationen att 
bibehålla och förbättra barnets hälsa och att stödja föräldrarna i föräldrarollen (Dahlberg et al., 
2003). 
 
Den svenska distriktssköterskeföreningen har utvecklat en handbok, med verktyg för att 
stödja kontinuerligt förbättringsarbete utifrån evidens och gällande regelverk. Handboken 
skriver att för att kunna tillgodose en god och säker vård bör BVC-sjuksköterskan ge stöd, 
skapa förtroende och tillit gentemot föräldrarna. För att kunna ge ett bra föräldrastöd är det 
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viktigt med kompetens, personligt engagemang, tillgänglighet, kontinuitet och att BVC-
sjuksköterskan och föräldrarna lär känna varandra. För att upprätthålla kontinuitet och 
tillgänglighet är det viktigt med väl tilltagna tidsbokningar. Tid, kontinuitet och tillgänglighet 
är alla faktorer som förstärker en god relation. En god relation anses även vara viktig för att 
föräldrarna på bästa möjliga sätt skall kunna ta till sig hälsoinformation och stöd. Finns brister 
på dessa aspekter kan en god relation förhindras (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 
 

Tidigare forskning  
Det har genom åren gjorts flera studier (se t.ex. Hallberg, Lindblad, Pettersson, Råstam & 
Håkansson, 2005; Sundelin & Håkansson, 2000) gällande barnhälsovård, dess utveckling och 
funktion samt BVC-sjuksköterskans perspektiv på arbetssättet och på familjers förväntningar 
av verksamheten (ibid). När det gäller föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från 
BVC-sjuksköterskan i Sverige finns det få studier gjorda (Arborelius & Bremberg, 2003; 
Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). Vi har därför valt att i bakgrunden inkludera tidigare 
forskning om BVC-sjuksköterskans syn och åsikter om stöd till föräldrar. 
 
Enligt Fägerskiöld, Wahlberg och Eks studie (2000) uppger BVC-sjuksköterskor att de tror att 
föräldrar förväntar sig omtanke mot sina barn och dem själva samt att de skall få stöd och råd 
för att bättre kunna ta hand om sina barn. I studien betonade också BVC-sjuksköterskorna 
vikten av att ha en god relation med både mamman och pappan för att på så sätt kunna guida 
dem i rollen som föräldrar. BVC-sjuksköterskorna trodde även att föräldrar ville att de skulle 
vara en mänsklig kunskapskälla med stor erfarenhet av barnhälsovård och att de skulle få råd 
och feedback gällande sitt barns hälsa och utveckling. De trodde vidare att mammorna 
förväntade sig att de skulle vara vänliga, lätta att prata med och att de förväntade sig 
känslomässigt och uppmuntrande stöd från dem. BVC-sjuksköterskorna kände sig 
uppskattade av mammorna. En BVC-sjuksköterska nämnde i studien att en av hennes 
viktigaste uppgifter var att hjälpa föräldrar att tro på deras egna förmåga som förälder (ibid). 
 
I Jansson, Pettersson och Udéns studie (2001) undersöktes BVC-sjukssköterskors första möte 
med föräldrar. BVC-sjuksköterskorna beskrev vikten av att bygga upp en bra relation till 
föräldrarna för att på så sätt kunna ge dem det stöd och den hjälp som de behöver. I studien 
ansåg BVC-sjuksköterskorna att första mötet med föräldrarna var unikt och avgörande för hur 
den framtida relationen skulle bli. BVC-sjuksköterskorna poängterade vikten av att skapa 
förtroende, ett stödjande klimat och att bilda sig en uppfattning om familjens livssituation vid 
första mötet. De förklarade att genom att lyssna och vara mottaglig för familjens situation och 
behov kunde grunden för en god ömsesidig relation skapas. Att se familjen ur ett 
helhetsperspektiv gynnar framtida kontakter med barnet och familjen samt bidrar till att kunna 
ge individuellt formade råd, stöd och bekräftelse (ibid). I Magnusson, Garrett och Sundelins 
studie (1999) undersöktes barnhälsovårdens agerande i olika problemsituationer som uppstod 
under barnets första levnadstid. BVC-sjuksköterskorna uttryckte att föräldrars åsikter gällande 
barnhälsovården är av stor betydelse eftersom negativa erfarenheter kan leda till att 
föräldrarna inte vill besöka BVC. 
 
PROBLEMFORMULERING 

 
Barnhälsovården är en viktig del i det folkhälsoarbete som pågår i Sverige idag. Nästan 100 % 
av föräldrarna med barn 0-6 år väljer att frivilligt söka sig till barnavårdcentralen för att få 
råd, stöd och vägledning samt information om barnets hälsa och utveckling.  
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Några av BVC-sjuksköterskans huvuduppgifter är att hjälpa, stödja och stärka föräldrar i 
deras föräldraskap för att på så sätt kunna bidra till en gynnsam utveckling och uppväxt för 
deras barn. Som BVC-sjuksköterska är det viktigt att veta vad föräldrar förväntar sig och om 
de får det stöd som de efterfrågar. Om föräldrarna upplever att det inte får det stöd som de 
behöver kan detta bidra till att ett missnöje uppstår. Detta kan i sin tur leda till att de inte 
känner sig stärkta i sin föräldraroll. För att kunna stödja föräldrar och stärka deras föräldraroll 
är det viktigt att BVC-sjuksköterskan bygger upp en bra relation till dem. För att kunna skapa 
en bra relation behövs kunskap om föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från 
BVC-sjuksköterskan. Genom att ta reda på om föräldrar får de stöd de behöver kan relationen 
stärkas ytterliggare och den goda anslutningen till BVC bevaras. 
 
 
SYFTE 

 
Syftet är att beskriva föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-
sjuksköterskan. 
 
METOD 

 
Uppsatsen är en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar har analyserats. Artiklarna 
beskriver föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan. 
Metoden valdes då den är lämplig för att den besvarar vårt syfte. 
 

Datainsamling 
Vid artikelsökningen var inklusionskriterierna vårdvetenskapliga artiklar, kvalitativa eller 
kvantitativa, som svarade på studiens syfte. Artiklarna skulle vara ”peer-reviewed” och 
publicerings år begränsades från 1998 till 2008, för att studierna skulle vara så nya som 
möjligt då BVC varit och är under ständig utveckling. Samtliga studier skulle vara gjorda i 
Sverige då det var stöd från BVC-sjuksköterskan i Sverige vi ville granska. Inga 
avgränsningar gjordes gällande könet på föräldrarna. Artiklar som var äldre än 10 år och där 
studien genomförts på BVC i andra länder än i Sverige exkluderades. 
 
Under den inledande fasen i litteratursökningen valdes lämpliga svenska sökord ut. Med hjälp 
av engelska lexikon översattes sedan sökorden till engelska för att sökning skulle kunna göras 
i internationella databaser. Även en MeSH-term sökning gjordes. Sökningen av de 
vårdvetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna Cinhal och PubMed. Sökorden som 
användes var child health nurse, child health service, child healthcare, child health care, 
parents support, parents view. Sökorden användes både individuellt och tillsammans i olika 
kombinationer. I Cinahl hittades åtta artiklar som kunde inkluderas. I PubMed hittades inga 
nya artiklar som vi inte redan inkluderat. Utöver sökningar i databaser gjordes även en 
granskning av de inkluderade artiklarnas referenslistor vilket resulterade i ytterliggare en 
artikel som inkluderades (se bilaga I). 
 
Sammanlagt har 40 abstrakt lästs igenom och av dessa valdes 29 artiklar ut. De 11 artiklarna 
som valdes bort handlade inte om stöd från BVC-sjuksköterskan och svarade därför inte på 
studiens syfte. De 29 återstående artiklarna granskades mer noggrant och av dessa 
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inkluderades 9 i resultatet då de svarade på studiens syfte och de inklusionskriterier vi valt. 
Alla 9 artiklarna var gjorda i Sverige mellan åren 1998–2006. Fem av artiklarna var 
kvalitativa och fyra var kvantitativa. Artiklarnas resultat har analyserats och utgör resultatet i 
denna litteraturstudie. De övriga 20 artiklarna svarade inte exakt på studiens syfte och de 
inklusionskriterier vi valt. Dessa artiklar inkluderades därför inte men några valdes ut för att 
istället användas i bakgrund och diskussion.  

Dataanalys 
 
I denna studie används kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera datamaterialet. 
Strävan är att göra analysen så förutsättningslös som möjligt. Innehållsanalysen i arbetet 
baseras på Lundmans och Hällgren Graneheims metod som används för att beskriva och 
sammanställa resultatet i de olika studierna som analyseras. Första steget i analysen är att läsa 
igenom den text som utgör analysenheten för att få en helhet. Texten delas sedan in i olika 
domäner och därefter identifieras meningsbärande enheter som plockas ut ur artiklarna. De 
meningsbärande enheterna kondenseras och abstraheras, dvs. texten görs kortare, mer 
lätthanterlig och innebörden tydliggörs. De sorteras därefter och förses med koder. Koderna 
sammanförs till kategorier och ur kategorierna kan eventuella teman bildas (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Dataanalysen startade med att varje artikel lästes igenom flera gånger för att få en 
övergripande kunskap om innehållet. Texterna delades sedan in i olika domäner. Därefter 
identifierades meningsbärande enheter i både de kvalitativa och kvantitativa artiklarnas 
resultat och valdes genom att de svarade an mot studiens syfte. De markerades och plockades 
sedan ut från texten. Därefter komprimerades de genom kondensering för att göras kortare 
och mer lätthanterliga så att endast kärnan i de meningsbärande enheterna återstod. Likartade 
innebörder i de meningsbärande enheterna identifierades genom att ställa frågor till texten 
som till exempel vad handlar detta om, vad betyder det, vad är det de menar? Innebörderna i 
de meningsbärande enheterna lyftes fram och sattes ord på. Därigenom skapades koder. 
Koderna bearbetades genom att identifiera likheter och skillnader som sedan sammanfördes 
till olika kategorier. Under varje kategori sammanställdes och beskrevs sedan föräldrars 
förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan, i egen text. Eftersom detta 
är en studie som avser att beskriva det manifesta innehållet av stöd användes kategorier. För 
att visa kopplingen mellan kategorier och datamaterial användes citat som återgavs på 
engelska. 
 
RESULTAT 

 
Resultatet presenteras utifrån sex kategorier och beskriver föräldrars förväntningar och 
erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan.  
 

• Emotionellt stöd  
• Stöd i form av BVC-sjuksköterskans kunskap och kompetens  
• Stöd i form av information och råd 
• Stöd genom BVC-sjuksköterskans tillgänglighet 
• Stöd genom en förtroendefull relation med BVC sköterskan 
• Stöd genom att få möta andra nyblivna föräldrar 
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Emotionellt stöd 
 
Emotionellt stöd kännetecknas som BVC-sjuksköterskans förmåga att kunna ge bekräftelse, 
trygghet, uppmuntran samt kunna sätta sig in i föräldrarnas roll och på sätt stärka dem i deras 
föräldraroll (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Fägerskiöld, 
Timpka & Ek, 2003). 
 

Förväntningar 
 
Att få emotionellt stöd var en av de viktigaste uppgifterna som föräldrar förväntade sig av 
BVC sköterskan (Arborelius & Bremberg, 2003; Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 
2001; Fägerskiöld et al, 2003; Hallberg, Lindblad, Råstam & Håkansson, 2001). I Jansson, 
Isaksson, Kornfält och Lindholms studie (1998) ansåg mammorna att emotionellt stöd var en 
av de tre viktigaste uppgifterna som BVC-sjuksköterskan hade. 
 
Emotionellt stöd beskrevs av mammorna som BVC-sjuksköterskans förmåga att visa intresse, 
lyssna samt kunna lugna dem (Arborelius & Bremberg, 2003). Andra mammor såg 
emotionellt stöd som samtal som kunde handla om förlossningen, trötthet, hjälplöshet, 
osäkerhet eller oro gällande deras barn (Fägerskiöld & Ek, 2003). För att BVC-sjuksköterskan 
skulle kunna ge emotionellt stöd skulle BVC-sjuksköterskan ha förmågan att tro på deras 
styrka som föräldrar (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld et al., 
2003). BVC-sjuksköterskan skulle även kunna ge trygghet och stöd i rädslan över att vara 
nybliven förälder (Fägerskiöld et al., 2001) samt kunna ge bekräftelse och uppmuntran 
(Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001). En av de viktigaste faktorerna för 
mammorna var att BVC sköterskan kunde se saker ur deras perspektiv. BVC-sjuksköterskan 
skulle vara öppen och villig, samt kunna sätta sig in i deras känslor, erfarenheter och attityder 
(Fägerskiöld et al., 2003). En mamma uttryckte följande: 
 
”Discuss ideas about what you think, and what they think, and how you can solve it in the 
best way…it is very much about…being a sounding board so you know that you are doing the 
right things and not the wrong things” (Fägerskiöld et al., 2001, sid. 143). 
 
Mammor med ett bra socialt nätverk eller en nära relation till sin mamma föredrog att söka 
emotionellt stöd i sitt egna sociala nätverk medan andra mammor föredrog att vända sig till 
BVC-sjuksköterskan. En mamma uttryckte att hon ville att BVC-sjuksköterskan skulle 
fungera som en modersfigur fast ändå inte som en mamma (Fägerskiöld et al., 2001). 
 

Erfarenheter 
 
Mammorna i studierna Arborelius och Bremberg (2003), Fägerskiöld et al. (2001), 
Fägerskiöld et al. (2003) samt föräldrarna i Hallberg et al. studie (2001) upplevde att de fick 
emotionellt stöd från BVC sköterskan. En mamma sa: 
 
”It is nice to get support from your nurse, to know if you are doing things right or how to do 
it” (Hallberg et al., 2001, sid. 154). 
 
Vissa mammor kände sig besvikna på BVC-sjuksköterskan för att de inte fick tillräckligt med 
stöd när de valde att sluta amma. De poängterade dock att de ändå tänkte fortsätta att besöka 
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BVC sköterskan och konsultera henne angående andra problem (Fägerskiöld et al., 2001; 
Fägerskiöld et al., 2003). Vissa mammor upplevde även att de inte fått det stöd som de 
förväntat sig i vissa problemsituationer. Istället kände de sig förolämpade då BVC sköterskan 
inte visade sympati utan istället en maktattityd (Fägerskiöld et al., 2003). En grupp mammor i 
Arborelius och Brembergs studie (2003) hade erfarenhet av ett svagt eller negativt stöd från 
BVC-sjuksköterskan, vilket beskrevs som en upplevelse av att BVC-sjuksköterskan 
förminskade deras kompetens som föräldrar. Andra mammor upplevde starkt positivt stöd 
från BVC-sjuksköterskan då de blev stärkta i sin föräldraroll. De mammor som hade mer 
depressiva besvär, fler hälsoproblem med sina spädbarn och inte kände sig helt nöjda med sin 
kompetens som förälder var de som upplevde mest missnöje med BVC-sjuksköterskan. 
 
Mammor som upplevde att deras egna mammor försökte ta över rollen som förälder uttryckte 
behov av att ha sitt hem och sina barn för sig själva och istället kunna konsultera och kontakta 
BVC-sjuksköterskan (Fägerskiöld et al., 2001). 
 

Stöd i form av kunskap och kompetens 
 
Stöd i form av kunskap och kompetens kännetecknas av att BVC-sjuksköterskan bland annat 
har stor medicinsk kunskap och erfarenhet från andra barn och utstrålar på så sätt trygghet 
gentemot föräldrarna (Fägerskiöld et al., 2001 Fägerskiöld et al. 2003). 
 

Förväntningar 
 
BVC-sjuksköterskan förväntades ge stöd i form av sin kunskap och kompetens för att kunna 
bedöma och uppskatta barns normala utveckling och hälsa. BVC-sjuksköterskan förväntades 
även kunna väga, mäta samt ge barnen vaccinationer (Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld & Ek, 
2003; Fägerskiöld et al., 2001; Hallberg et al., 2001) och ha erfarenheter från andra barn 
(Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001). 
 
BVC-sjuksköterskan förväntades kunna upptäcka eventuella problem eller avvikelser i 
barnens normala utveckling. Om inte BVC-sjuksköterskan hade en lösning eller ett svar på en 
fråga eller ett problem förväntades hon/han konsultera läkaren eller annan specialist 
(Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001 Fägerskiöld et al., 
2003). En förälder beskrev: 
 
”The child health care is very good for giving a sense of security, you go there…it´s the first 
child, you don’t know…exactly what every sign means” (Fägerskiöld, 2006, sid. 81-82). 
 
BVC-sjuksköterskans kön när det gällde uppfattning om kompetens var inte av betydelse. 
Papporna trodde dock att det var lättare att prata med en kvinnlig BVC-sjuksköterska 
eftersom hon kanske hade erfarenhet från egna barn. Ingen av papporna hade träffat en manlig 
BVC-sjuksköterska men de föredrog ändå en kvinnlig (Fägerskiöld, 2006). 
 

Erfarenheter 
 
Föräldrar kände ett stort stöd och trygghet i att BVC-sjuksköterskan upptäckte eller 
kontrollerade eventuella problem eller avvikelser i barnens normala utveckling. De upplevde 
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även att BVC-sjuksköterskan konsulterade läkaren eller annan specialist om det inte fanns en 
lösning eller ett svar på en fråga eller ett problem (Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld & Ek, 
2003; Fägerskiöld et al., 2001 Fägerskiöld et al. 2003). 
 
I studien Fägerskiöld och Ek (2003) upplevde vissa mammor att mätningar och 
undersökningar av barnen var en typ av kontroll från BVC-sjuksköterskans sida. Detta 
uppskattades dock och sågs inte som negativt (ibid). Mammorna uppskattade att BVC 
sköterskan hade kunskap och erfarenheter från andra barn och kände ett stort stöd i detta 
(Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001). 
 
Föräldrar upplevde att BVC-sjuksköterskan hade bra kunskap och kompetens på det sättet att 
det kunde lugna föräldrarna genom att ge klara och stödjande svar på deras frågor 
(Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld et al., 2003). En förälder sa: 
 
”When I phoned the child health nurse, she told me to come down immediately, and when I 
arrived there she soothed me and examined her (the child) and said not to be afraid” 
(Fägerskiöld et al., 2003, sid. 165). 
 
Mammor till barn med hälsoproblem poängterade vikten av BVC-sjuksköterskans kompetens 
fyra gånger så ofta än vad övriga mammor gjorde (Jansson et al., 1998). Mammor som inte 
haft några hälsoproblem med sina barn upplevde ändå att de skulle kunna få hjälp och stöd av 
BVC-sjuksköterskan om det skulle behövas (Fägerskiöld et al., 2003). 
 
I Örtenstrand och Waldenströms studie (2005) upplevde 39% av mammorna till barn med 
hälsoproblem ett missnöje med BVC-sjuksköterskans stöd gällande den medicinska 
kompetensen. Mammor med depressionssymtom vid 2 och 12 månader efter förlossning var 
kritiska till BVC-sjuksköterskans kunskaper gällande psykisk ohälsa. I Fägerskiöld et al. 
studie (2003) upplevde några mammor att BVC-sjuksköterskan inte var tillräckligt 
kompetent. Det visade sig att dessa mammor och BVC-sjuksköterskan inte hade någon bra 
relation och hade missförstått varandras signaler. 
 
I Fägerskiölds studie (2006) hade nästan alla pappor erfarit ett bra stöd i BVC-
sjuksköterskans kompetens. De som inte hade det vände sig till en annan BVC-sjuksköterska 
om problem uppstod. I övriga frågor vände de sig till sin vanliga BVC-sjuksköterska. 
 

Stöd i form av information och råd 
 
Stöd i form av information och råd kännetecknas som BVC-sjuksköterskans förmåga att ge 
klar och tydlig vägledning i praktisk omvårdnad kring barnet för att stärka föräldrar i deras 
föräldraroll (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld et al., 2003). 
 

Förväntningar 

 
Stöd i form av information och rådgivning ansågs vara BVC-sjuksköterskans näst viktigaste 
uppgift enligt föräldrarna (Jansson et al., 1998). I studien Magnusson, Garrett och Sundelin 
(2000) ansåg föräldrarna däremot att stöd i form av information och råd var BVC-
sjuksköterskans viktigaste uppgift (ibid). Mammorna förväntade sig stöd i form av generella 
råd samt råd och information gällande prevention, sov och mat problem, amning, matning, 
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nagelvård, torr hud, blöjeksem, babymassage och allmän omvårdnad som att bada och klä på 
barnet (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001). De ville ha råd utan predikan. 
Råden skulle istället ges så att deras förmåga till självhjälp ökade vilket i sin tur skulle leda 
till stärkt självkänsla 
(Fägerskiöld et al., 2003). 
 
De mammor som hade ett sämre socialt nätverk hade stora förväntningar på stöd gällande råd 
och praktisk omvårdnad kring barnet (Fägerskiöld et al. 2001). Även de mammor med bra 
socialt nätverk och stöd från sina egna mammor poängterade hur viktig BVC-sjuksköterskan 
var när det gällde stödjande råd kring deras barns hälsa eftersom hennes omdöme var 
professionellt (Fägerskiöld et al. 2001; Hallberg et al., 2001). Stöd i form av information och 
råd var tre gånger så viktigt för de mammor som var födda i Sverige jämfört med de mammor 
födda utanför Sverige. För de mammor som kom från en medel till högre socioekonomisk 
klassifikation (SEK) var stöd i form av information och rådgivning också viktigare jämfört 
med de som kom från en lägre SEK. Skillnaden var dock inte lika stor (Jansson et al., 1998). 
 

Erfarenheter 
 
Mammorna uppskattade och kände sig nöjda med det stöd de fick i form av råd och upplevde 
att råden var lätta att följa (Fägerskiöld et al., 2003; Arborelius & Bremberg, 2003). En 
mamma sa: 
 
”She can explain answers and everything…she answers clearly and finds things out for me – I 
am given a proper answer to all my questions” (Arborelius och Bremberg, 2003, sid. 172). 
 
Mammor med egen problemlösarförmåga vände sig till BVC-sjuksköterskan om de själva inte 
kunde lösa problemet. Det som diskuterades med BVC-sjuksköterskan gällde vanligtvis 
barnet men kunde även gälla frågor kring mamman själv eller de övriga i familjen. Flera 
mammor som hade en nära relation till familj och vänner föredrog ändå att vända sig till 
BVC-sjuksköterskan då hon inte var inblandad i familjeproblemen (Fägerskiöld & Ek, 2003 ). 
 
Papporna i Fägerskiölds studie (2006) uppskattade det stöd de fick av BVC-sjuksköterskan 
gällande den information som BVC-sjuksköterskan gav angående barnets hälsa och 
förväntade utveckling. En av papporna sa: 
 
”The nurse told us how the development should be…follow the eyes in a different way than 
before…what will happen in her life…which one cannot know exactly …it is marvellous it 
probably doesn´t happen exactly then maybe earlier or later…nothing abnormal…all to make 
one feels more secure” (Fägerskiöld, 2006, sid. 82). 
 
Papporna föredrog raka och enkla svar från BVC-sjuksköterskan vilket de ibland upplevde att 
de kvinnliga BVC-sjuksköterskorna hade svårt med. En del pappor upplevde även att de i 
bland fick irrelevant information. Att BVC-sjuksköterskan lärde föräldrarna att ge barnet 
massage var uppskattat och ansågs vara något utöver pappornas förväntan av BVC-
sjuksköterskan (Fägerskiöld, 2006). 
 
De mammor som hade ett sämre socialt nätverk upplevde att de fick stöd gällande råd och 
praktisk omvårdnad kring barnet. Speciellt nöjda var de kring råd gällande amning. De fanns 
de mammor som tidigare haft problem med amningen och sökt råd och hjälp angående detta. 



 12

Efter att ha pratat med BVC-sjuksköterskan, fick de amningen att fungera (Fägerskiöld et al. 
2001). Förstagångs föräldrar uppskattade information och rådgivning mer än föräldrar med 
fler barn. (Hallberg et al., 2001). 

 

Stöd genom BVC sköterskans tillgänglighet 
 
Stöd genom BVC-sjuksköterskans tillgänglighet kännetecknas av att ha någon att kunna ringa 
eller besöka vid frågor och funderingar samt att BVC-sjuksköterskan har tid och inte upplevs 
som stressad (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001; Hallberg et al., 2001). 
 

Förväntningar 
 
Stöd genom BVC-sjuksköterskans tillgänglighet skattades högt av mammorna. Mammorna 
förväntade sig att ha någon att vända sig till vid behov av stöd samt att ha någon att kunna 
ringa ifall problem uppstod var betydelsefullt (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 
2001; Hallberg et al., 2001). 
 
Alla mammor i Fägerskiöld et al. studie (2001) förväntade sig tillgänglighet av BVC-
sjuksköterskan. Mammorna ansåg att en av de viktigaste faktorerna i kontakten med BVC-
sjuksköterskan var att hon inte var stressad utan hade gott om tid för varje mamma och barn 
(ibid). De mammor som hade mindre stöd från familj och vänner förväntade sig mer tid med 
BVC sköterskan (Fägerskiöld et al., 2003). 
 
I studien Jansson et al. (1998) framkom det att oavsett föräldrarnas sociala position så var 
kontinuitet och tillgänglighet, i form av närhet, telefon- och öppettider, det viktigaste och 
mest betydelsefulla. De mammor som bodde i närheten av eller inne i en storstad ansåg att 
tillgängligheten var viktigare än de som bodde på landet. 
 

Erfarenheter 
 
BVC ansågs av mammorna som ett ställe de kunde besöka hur ofta de ville, vilket kändes som 
ett stort stöd (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001). Ingen av mammorna klagade 
över bristande tillgänglighet från BVC-sjuksköterskan (Fägerskiöld & Ek, 2003). En mamma 
uttryckte att BVC var en stor resurs som hon besökte ofta (Fägerskiöld et al., 2001). 
 
“It´s more or less like ringing the emergency services or to have the chance to ask” 
(Fägerskiöld & Ek, 2003, sid. 122). 
 
Alla mammor i Fägerskiöld et al. studie (2001) hade också erfarit att BVC-sjuksköterskans 
tillgänglighet var bra. De upplevde att BVC-sjuksköterskan hade tid för dem och att hon/han 
inte var stressad (ibid). Vissa mammor var dock missnöjda med att de inte fick tilläckligt med 
tid till att prata med BVC-sjuksköterskan angående deras egna hälsa och välbefinnande 
(Fägerskiöld et al. 2001; Fägerskiöld et al., 2003). I Örtenstrand och Waldenströms studie 
(2005) angav mer än hälften av mammorna att det inte fick tillräckligt med tid för detta (ibid). 
Genom att inte ge tillräckligt med tid för mammorna att prata om sin egen hälsa och 
välbefinnande, upplevde mammorna att BVC-sjuksköterskan hade svårt att se saker utifrån 
deras perspektiv och att de på så sätt missade deras signaler. Mammorna kände sig då 
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stressade och upplevde att de inte kunde fråga det de ville (Fägerskiöld et al. 2003). Mammor 
med depressiva besvär eller mammor till barn med diverse hälsoproblem var 50% mer 
missnöjda med den tid de fick med BVC-sjuksköterskan oavsett vad kontakten eller besöket 
handlade om (Örtenstrand & Waldenström, 2005) . 
 
De flesta pappor i Fägerskiölds studie (2006) som regelbundet besökte BVC med mamman 
och barnet upplevde att BVC-sjuksköterskan tog sig tid för dem och diskuterade saker med 
dem som de oroade sig för. De papporna som i studien upplevde att de fick uppmärksamhet 
och involverades i samtalet var ofta nöjdare med BVC-sjuksköterskan i helhet än de pappor 
som inte upplevt att de fått uppmärksamhet. Dessa pappor kände sig istället obetydliga och 
negligerade när de besökte BVC med barnet och mamman eftersom BVC-sjuksköterskan 
oftast vände sig till mamman med frågor. Vissa pappor upplevde dock att BVC-
sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid för dem. I stället fick de en broschyr angående 
praktiska råd vilket då upplevdes som om BVC-sjuksköterskan inte tog deras problem på 
allvar (Fägerskiöld, 2006). 
 
Hembesöken uppskattades mycket av föräldrarna. De flesta mammorna (60%) föredrog att 
deras första kontakt med BVC-sjuksköterskan var i form av ett hembesök. Att BVC-
sjuksköterskan tog sig tid och att de fick vara i en miljö som var lugn och stilla var viktigt 
(Jansson et al., 1998). I studien av Magnusson et al. (2000) visar dock resultatet på att 
hembesök inte alltid varit lika uppskattat. Under år 1988 ansåg 20% av föräldrarna att 
hembesök var onödiga och besvärande. Även tillgängligheten ansågs då inte vara lika stor. 
Dessa resultat hade senare förbättrats till 10% när det jämfördes med föräldrarnas erfarenheter 
och syn på hembesök och tillgänglighet år 1993. 
 

Stöd genom att få ha en förtroendefull relation 
 
Stöd genom att få ha en förtroendefull relation kännetecknas av att BVC-sjuksköterskan är 
vänlig, hjälpsam, empatisk och respektfull samt lätt att prata med. (Jansson et al., 1998; 
Fägerskiöld et al., 2001). 
 

Förväntningar 
 
Föräldrarna förväntades sig att BVC-sjuksköterskan var öppen, pålitlig, lätt att prata med samt 
bra på att kommunicera. Det upplevdes viktigt med ett vänligt mottagande och respekt från 
BVC-sjuksköterskan, speciellt för förstagångs mammor som kunde känna sig osäkra 
(Fägerskiöld et al., 2001). I studien av Jansson et al. (1998) poängterade mammorna också 
vikten av vänlighet och hjälpsamhet i BVC-sjuksköterskans bemötande (ibid). Föräldrarna 
förväntade sig att bli empatiskt bemötta och att BVC-sjuksköterskan skulle vara en person 
som de kunde vända sig till med frågor. BVC-sjuksköterskan förväntades även kunna hjälpa 
dem i situationer där de vara oroliga över barnet eller sin egna kropp, utan att behöva känna 
att de var till en belastning (Hallberg et al., 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003). 
 
Föräldrarna i Fägerskiöld och Ek (2003), Fägerskiöld et al., (2001) och Fägerskiöld et al., 
(2003) studier beskrev även att det var viktigt med en nära relation till BVC-sjuksköterskan 
då de ansåg att BVC-sjuksköterskan måste lära känna den förälder som skall stödjas. 
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I Fägerskiölds studie (2006) framkom det att en förtroendefull relation till BVC-
sjuksköterskan innebar ett stort stöd för papporna. Papporna hade dock svårt att uttrycka vilka 
förväntningar de hade i relationen till BVC-sjuksköterskan då de var olika involverade i deras 
barns besök på BVC. 
 

Erfarenheter 
 
Mammorna i Fägerskiölds studie (2001) uttryckte att grunden för en bra relation mellan BVC-
sjuksköterskan och föräldrarna var ett positivt klimat dem emellan. De beskrev hur de på 
olika sätt upplevt ett vänligt och varmt mottagande fyllt med respekt från BVC-
sjuksköterskan. En mamma uttryckte: 
 
”She must be easy to talk to so you dare to ask about things too…if there is anything…I 
think… because you are a little uncertain in the beginning…” (Fägerskiöld et al., 2001, sid. 
142). 
 
I Arborelius och Brembergs studie (2003) framkom även negativa erfarenheter i relationen 
med BVC sköterskan. En del av mammorna med ett utökat behov av stöd och vägledning 
upplevde inte att BVC-sjuksköterskan förstod grunden till deras problem, de kände sig 
misstrodda och upplevde att BVC-sjuksköterskan inte tog dem på allvar. Detta ledde till ett 
minskat förtroende och en sämre relation för BVC-sjuksköterskan och dessa mammor 
upplevde i stället att BVC-sjuksköterskan försökte påtvinga dem sociala normer i 
omhändertagandet av sina barn. Dessa mammor efterlyste möjligheten av att få ha en 
förtroendefull relation. En mamma uttryckte: 
 
”They have a certain idea of how things should be; the baby should only be fed at certain 
times, and eat special food, and if you don´t do it that way then it´s easy to feel that you are 
doing something wrong” (Arborelius & Bremberg, 2003, sid. 172). 
 
Pappornas erfarenheter av relationen till BVC-sjuksköterskan handlade mest om stöd till 
barnet och mamman. Bara en mycket liten del handlade om stöd till dem själva och deras roll 
som pappor (Fägerskiöld, 2006). 
 

Stöd genom att få möta andra nyblivna föräldrar 
 
Stöd genom att få möta andra nyblivna föräldrar kännetecknas av att kunna ha gemenskap 
samt kunna utbyta erfarenheter med andra föräldrar (Fägerskiöld & Ek, 2003). 
 

Förväntningar 

 
Stöd i form av föräldragrupper förväntades av många mammor. Till föräldragrupperna som 
organiserades av BVC-sjuksköterskan var både mammor och pappor inbjudna, men vanligtvis 
kom bara mammorna. Vissa föräldrar trodde att BVC enbart förväntade sig att mammor 
skulle komma. De mammor som inte kom valde istället att träffa sina egna vänner 
(Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001). En del av papporna i studien av 
Fägerskiöld (2006) angav att de hade fått inbjudan till att delta i föräldragrupp medan andra 
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angav att de inte fått det. Vissa av papporna ville inte delta då de trodde att grupperna framför 
allt var till för mammorna. 
 
En mamma uttryckte: 
 
“I who am rather young…my friends haven´t yet had children…so it could be fun if 
one…lands up in some group with other young parents…who one can talk to and have 
something in common with” (Fägerskiöld & Ek, 2003, sid. 125). 
 

Erfarenheter 
 
I Fägerskiölds studie (2006) ansågs föräldragrupper vara ett sätt att organisera stöd för 
föräldrar i grupp (ibid). Föräldrar upplevde föräldragrupper som ett tillfälle att få stöd och 
kontakt med andra föräldrar för att på så sätt kunna diskutera liknande erfarenheter, frågor och 
problem och ta reda på hur andra föräldrar agerade i olika situationer. Många mammor såg 
fram emot föräldrar grupperna då de på dagarna kände sig isolerade med sina barn när deras 
män och vänner arbetade (Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld et al., 2001; Hallberg et al., 
2001). En mamma uttryckte: 
 
”If you are home then you are very isolated even if you have a circle of friends or 
acquaintances. They cannot all be free at the same time. When started in the group, we spoke 
about what it was like to become a mother. I thought it would be easier to be a mother. I 
would have no trouble coping with it. But it was not like that when all these colds came. It 
was good to be able to meet other parents” (Hallberg et al., 2001, sid. 156). 
 
En del pappor i Fägerskiölds studie (2006) som deltog i föräldragruppen upplevde att de 
kände sig utanför eftersom mycket av pratet inkluderade amning och andra problem gällande 
mammorna. En av papporna berättade: 
 
”The visit…when I´ve participated have mostly dealt with practical things…we haven`t 
discussed the fathers role/-/I perceive it´s for the mother…the father joins when he has time, if 
both can participate” (Fägerskiöld, 2006, sid. 83). 
 
På en del BVC fanns specifika pappa grupper som ofta leddes av en man med erfarenhet av 
att vara pappa. I dessa grupper var papporna mycket nöjda med diskussionen rörande rollen 
som pappa och kände ett stort stöd i detta. Vissa pappor föredrog dock stöd från eget socialt 
nätverk och inte från BVC-sjuksköterskan eller ifrån andra föräldrar eller pappagrupper 
(Fägerskiöld, 2006). 
 
DISKUSSION 

 
Syftet med studien är uppnått. 
 

Metoddiskussion 
 
Valet av innehållsanalys som analysmetod anses lämplig och stämmer väl överens med 
studiens syfte. Genom analys av de valda artiklarnas resultat som sedan sammanställts till 
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kategorier har kunskapen om föräldrars förväntan och erfarenhet av stöd från BVC-
sjuksköterskan ökat.  
 
Efter att ha sökt och hittat artiklar formulerades syftet om till att beskriva föräldrars 
förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan. Vi gjorde därför en 
kompletterande sökning med sökorden expectations och experiences. Detta resulterade inte i 
några nya artiklar utan gav träffar på artiklar vi redan inkluderat. 
 
Ett sätt att smalna av vårt syfte hade varit att enbart studera föräldrars erfarenheter av stöd. Vi 
valde ändå att studera både föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-
sjuksköterskan. Detta för att i de artiklar vi hittat studerades ibland föräldrars förväntningar 
och ibland föräldrars erfarenheter och i vissa studier studerades både och. Förväntning 
betecknas som en förhoppning (Svenska akademins ordbok, 2008a) eller en föreställning 
(Wikepedia, 2008a). Erfarenhet betecknas som upplevelser, förvärvad kunskap, livsvisdom 
eller färdighet (Svenska akademins ordbok, 2008a; Wikepedia, 2008b). Då begreppen skiljer 
sig från varandra och med tanke på artiklarnas innehåll ansåg vi därför att det var relevant att 
inkludera båda begreppen i studiens syfte. Vi tyckte också att det var intressant att se om 
föräldrarnas erfarenheter av stöd stämmer överens med deras förväntningar. 
 
Det har alltså varit svårt att hitta artiklar som svarade exakt på vårt syfte. Detta beror på att det 
i Sverige är få studier gjorda kring ämnet. Antalet artiklar som har analyserats i resultatet 
begränsades då endast svenska studier gjorda under de senaste 10 åren inkluderades. Utbudet 
av artiklar hade varit större om urvalet utökats till Norden, övriga Europa och andra delar av 
världen samt till äldre studier. Då barnhälsovården är uppbyggd på ett annat sätt i Europa och 
övriga världen än vad den är i Sverige, valdes dessa artiklar bort. Artiklar från Norden valdes 
också bort eftersom BVC sköterskans roll där inte är lika framträdande som i Sverige. Nu i 
efterhand kan det tyckas att norska studier kunde ha inkluderats för att utöka urvalet. då den 
norska barnhälsovården är organiserad på ett liknande sätt som i Sverige och där BVC-
sjuksköterskan har en mer framträdande roll. I övriga Norden är det läkaren som har en mer 
framträdande roll (Håkansson, Flärd, Bentzen, Linder, Bentzen & Håkansson, 2006). Att 
studierna inte skulle vara äldre än 10 år berodde på att resultatet skulle bli så aktuellt som 
möjligt. Vi hade kunnat ändra inklusionskriterierna men eftersom det var föräldrar på BVC i 
Sverige, vars förväntningar och erfarenheter vi vill få ökad kunskap om, gjordes inte detta.  
 
Totalt var det nio artiklar som svarade mot studiens syfte. Vår önskan hade dock varit att 
kunna inkludera fler artiklar för att öka tillförlitligheten. Fem av artiklarna var kvalitativa och 
fyra var kvantitativa. Det har varit en tidskrävande process att analyser, strukturera och sortera 
ut relevant fakta i artiklarna. Det har även varit omfattande att identifiera kärnan i varje 
studies resultat och därefter skapa kategorier. De har ibland varit svårt att skilja de olika 
kategorierna åt, då de gärna överlappade varandra. De kvantitativa artiklarna har varit svårare 
att analysera på grund av att föräldrars förväntningar och erfarenheter ibland redogörs i siffror 
och tabeller vilket inte blir lika tydligt som när det beskrivs i text. Analysen av dessa artiklar 
har därför varit mer omfattande och tidskrävande. Antalet artiklar i resultatet anses vara 
relevant och även åldern på studierna då de speglar hur det sett ut de senaste åren. Fyra av 
studierna är gjorda av Fägerskiöld som förste författare (Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld & Ek, 
2003; Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld et al., 2003) vilket kan ses som en begränsning 
och eventuellt påverka resultatet. 
 
För att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet har vi försökt att göra en noggrann beskrivning 
av urvalsprocessen och analysarbetet samt gjort en noggrann beskrivning av resultatet för att 
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en läsare skall kunna bilda sig en uppfattning om tillvägagångssättet och vilka kunskaper som 
framkommer. Då vi har varit två författare till denna studie har vi båda läst igenom samtliga 
artiklar och analyserat dess resultat gemensamt. I varje steg i analysarbetet har vi reflekterat 
över och diskuterat kring våra beskrivningar samt bearbetat vårt resultat tillsammans. 
 
Genom studien har en uppfattning om föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från 
BVC-sjuksköterskan kunnat skapas. Det kan vara intressant att ta med sig resultatet och ha 
det i åtanke ute i den kliniska verksamheten i mötet med föräldrarna samt för att se ifall det 
överensstämmer. 
 
Om föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan skulle 
studeras igen, hade det varit intressant att genomföra en intervjustudie. Dels för att få fram 
hur föräldrar upplever det idag men också för att BVC nu genomgår en förändring mot ett mer 
familjeperspektiv än vad de haft tidigare. 
 

Resultatdiskussion 
 
I vår studie angav föräldrarna betydelsen av att få stöd i sitt föräldraskap som en av BVC-
sjuksköterskans viktigaste uppgifter och upplevde i stor utsträckning att de fick det. Det var 
viktigt att få ha en nära, förtroendefull och känslomässig relation till BVC-sjuksköterskan då 
detta utgör en grund för att kunna ta emot stöd. BVC-sjuksköterskan sågs som någon som gav 
trygghet, någon att bolla rädsla och samtala med. Föräldrar har även i andra studier utryckt 
hur viktigt det är med stöd från BVC-sjuksköterskan (Tarkka, Paunonen & Laippala, 2000). 
Dagens samhälle är ett mer splittrat samhälle än förr. Många föräldrar lever idag inte 
tillsammans, de lever inte i närheten av sina egna föräldrar, dagens mor- och farföräldrar är 
mer aktiva i sina egna intressen och har därmed mindre tid och är mindre engagerade i sina 
barn och barnbarn (Hallberg, 2005; Jansson et.al., 2001).  
 
Föräldrar förväntas i allmänhet att få socialt stöd från sin familj och sina nära anhöriga men 
den hjälp och det stöd som förr kunde fås från anhöriga är inte lika självklar och naturlig idag. 
Betydelsen av att ha en BVC-sjuksköterska som ger stöd och som föräldrarna har en nära 
relation till har därför blivit mycket större och mer nödvändig i dagens samhälle. De ställs 
därför högre krav på dagens BVC-sjuksköterska som behöver ha större kompetens och 
kunskap om familjen för att möta dess behov (Stewart, 1993; Fägerskiöld et al., 2000; Jansson 
et al., 2001). 
 
I vår studie upplevde de flesta föräldrarna att de hade en bra relation till sin BVC-
sjuksköterska. De uttryckte vikten av att BVC-sjuksköterskan var öppen, pålitlig, lätt att prata 
med, samt att de blev behandlade med respekt och empati. I det vårdvetenskapliga begreppet 
vårdrelationen så är det i första hand patientens behov som skall uppfyllas. Det är vårdarens 
uppgift att ha ett öppet förhållningssätt och att reflektera över relationen (Dahlberg et al., 
2003). Enligt svenska distriktssköterskeföreningen (2008) anses en god relation mellan 
föräldrar och BVC-sjuksköterska vara viktigt för att föräldrarna på bästa möjliga sätt skall 
kunna ta till sig hälsoinformation och stöd (ibid). I studien Jansson et al. (2001) poängterade 
BVC-sjuksköterskorna att det inte är undersökningar av barnet eller information till 
föräldrarna som är det viktigaste utan relationen dem emellan (ibid). BVC-sjuksköterskorna i 
Fägerskiöld et al. studie (2000), ansåg att en god relation till föräldrarna är viktig för att kunna 
guida dem i rollen som föräldrar. De trodde att föräldrarna förväntade sig att de skulle vara 
vänliga, lätta att prata med och att de skulle få känslomässigt och uppmuntrande stöd. BVC-
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sjuksköterskorna kände sig uppskattade av mammorna. Både föräldrar och BVC-
sjuksköterskor belyser vikten av att ha en god relation sinsemellan. Genom en god relation 
kan föräldrarna bli stärkta i sin föräldraroll och känna sig trygga. BVC-sjuksköterskan får 
genom den goda relationen bekräftelse och kan därmed bli stärkt i sin yrkesroll (ibid). 
 
För föräldrarna i Baggens studie (2002) var det viktigt att BVC-sjuksköterskan trodde på 
deras egna förmåga och styrka som föräldrar. De ville bli stärkta i sin föräldraroll och inte ha 
en sköterska som predikade. Ett av målen med hälsoupplysning på BVC är att stärka 
föräldrars färdigheter och ge dem möjligheten till ökat självförtroende och tilltro till den egna 
förmågan att göra hälsosamma val (ibid). Föräldrarna i vår studie upplevde att de blev stärkta 
i sin föräldraroll och att deras förmåga till självhjälp ökade. För oss som blivande 
distriktssköterskor så är det viktigt att reflektera över vårt förhållningssätt till föräldrarna så 
att vi på bästa sätt kan ge dem kunskap och stärkt självkänsla och på så sätt stödja dem i 
föräldrarollen. 
 
I vår studie upplevde en liten del av föräldrarna att de inte fick vad de förväntade sig av BVC-
sjuksköterskan. Det var en del av papporna samt vissa mammor som led av depression eller 
mådde allmänt dåligt som upplevde att de var missnöjda. 
 
Papporna i vår studie ville bli mer delaktiga och få mer uppmärksamhet från BVC-
sjuksköterskan eftersom de upplevde att BVC-sjuksköterskan många gånger riktade sin 
uppmärksamhet emot mamman. De kunde därför känna sig negligerande och obetydliga och 
att BVC-sjuksköterskan inte ägnade dem tillräckligt med tid. Vissa pappor tyckte att BVC-
sjuksköterskan gav en del irrelevant information och hade uppskattat mer raka och enkla svar. 
Många pappor trodde att föräldragrupper mest var till för mammorna eftersom innehållet i 
dem ansågs rikta sig mer mot dem. På de BVC där det fanns speciella pappagrupper kände sig 
papporna dock mycket nöjda. Barnhälsovården har utvecklats från att för hundra år sedan 
rikta sig mot mammor och barn för att minska spädbarnsdödligheten till att idag bedriva ett 
omfattande folkhälsoarbete vars syfte är att följa barns utveckling och stödja både mammor 
och pappor i deras föräldraroll (Sjukvårdsrådgivningen, 2006a). Genom att öka kunskap 
angående nyblivna pappors erfarenheter under spädbarnstiden kan BVC-sjuksköterskans stöd 
till dem öka (Fägerskiöld, 2008). Utvecklingen har lett till att barnhälsovården har en mer 
familjefokuserad inriktning idag. Fler och fler familjecentraler startas upp på 
barnavårdcentraler runt om i landet. Betydelsen av pappors delaktighet har ökat och vi tror att 
den kommer att bli ännu större i framtiden. Dels för att vi går mot ett mer jämlikt samhälle, 
där fler pappor tar föräldraledighet och fler mammor gör karriär och för att det i dagens 
samhälle förväntas att papporna skall vara mer delaktiga i sina barn och ta ut föräldraledighet. 
Som blivande distriktssköterskor tror vi att det är viktigt att fokusera mer på papporna än vad 
det tidigare gjorts. Papporna är av naturen en av de två föräldrarna till barnet och genom detta 
har han stor betydelse för barnets utveckling och emotionella hälsa.  
 
I vår studie upplevde de mammor med depressiva besvär eller andra hälsoproblem ett 
missnöje med BVC-sjuksköterskan. De kände sig förolämpade, misstrodda och att de inte 
blev tagna på allvar. Föräldrarna upplevde att BVC-sjuksköterskan förminskade deras 
kompetens som föräldrar. Detta bidrog till ett mindre förtroende för BVC-sjuksköterskan och 
att de inte kände sig stärkta i sin föräldraroll. En del var kritiska till BVC-sjuksköterskan 
kunskaper kring psykisk ohälsa. De tyckte att de inte fick tillräckligt med tid att prata om 
deras egna hälsa och välbefinnande och ansåg därför att sköterskan hade svårt att se saker ur 
deras perspektiv. Enlig Socialstyrelsen (2007) har den psykiska ohälsan hos befolkningen 
försämrats och utgör ett viktigt område inom primärvården. 30 % av de som söker 
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primärvården lider av psykisk ohälsa. Depressioner och ångest tillstånd är vanliga diagnoser. 
Socialstyrelsens studier visar på att det finns en brist i primärvårdens kunskaper att möta 
personer med psykisk ohälsa. Det är inte endast en fråga om resurser utan även brist på 
personal med rätt kompetens. På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tagit fram en 
rapport om förslag på åtgärder för att öka kompetensen kring psykisk ohälsa hos 
primärvårdspersonalen. Precis som Socialstyrelsen rapport säger är det nödvändigt att öka 
primärvårdens personal (i detta fall BVC-sjuksköterskans) kunskap kring psykisk ohälsa. 
Detta för att vi som BVC-sjuksköterskor skall kunna hjälpa och stödja dessa föräldrar och 
möta deras behov.  
 
Depressioner hos mammor kan vara långvariga och därför få allvarliga konsekvenser på 
familjens hälsa och barnets psykologiska utveckling. Det är därför viktigt att dessa mammor 
får det stöd som de behöver så att de kan bli stärkta i sin föräldraroll (Beck & Gable, 2000). I 
dagens samhälle ställs det helt andra krav både i arbetslivet och privat. Dessa krav kan vara 
svåra att leva upp till och gör att fler människor mår sämre. En av BVC-sjuksköterskans 
uppgifter är att rikta speciell uppmärksamhet mot svaga och mer utsatta familjer i samhället 
där det finns hög risk för ohälsa (Sundelin & Håkansson, 2000). Som blivande 
distriktssköterskor är det viktigt att vi arbetar utifrån detta. Det är av stor betydelse att vi 
ägnar mer tid och skapar en bra relation till dessa barn och föräldrar så att de känner sig 
uppmärksammade, förstådda och att de får det stöd som de behöver. Orsaken till att 
föräldrarna upplevde ett missnöje kan vara att det är svårt att bygga upp en relation och bli 
stärkt i sin föräldraroll när de själva inte mår bra. Stöd och uppmärksamhet behöver i första 
hand riktas mot föräldrarna och deras egna hälsa. Att må bra själv är en förutsättning för att 
kunna öka sin självkänsla och därmed bli stärkt i sin föräldraroll. 
 

Slutsats 
 
När vi studerade föräldrars förväntningar och erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan 
framkom vikten av stöd i form av att BVC-sjuksköterskan hade kunskap och kompetens, 
kunde ge råd och information, var tillgänglig, att BVC-sjuksköterskan och föräldrarna hade en 
förtroendefull relation, samt att föräldrarna hade möjligheten att få möta andra nyblivna 
föräldrar. 
 
En reflektion vi kunnat göra är att det resultat som framkom i vår studie stämmer överens med 
vad den svenska distriktssköterskeföreningens handbok (2008) säger. För att tillgodose en god 
och säker vård bör BVC-sjuksköterskan ge stöd, skapa förtroende och tillit, vara kompetent, 
personligt engagerad, tillgänglig samt skapa kontinuitet (ibid). I mötet med föräldrar och barn 
gäller det att som BVC-sjuksköterska ta sig god tid, lyssna, vara lyhörd och uppmärksam över 
föräldrar och barns behov av stöd. Det är viktigt att ha en bra dialog med föräldrarna för att få 
bekräftelse på om föräldrarna känner stöd och får ut det som de förväntar sig och på så sätt 
känner sig stärkta i sin föräldraroll. 
 
Majoriteten av föräldrar i vår studie förväntade sig dessa egenskaper och de flesta av 
föräldrarna i studierna upplevde att de fick det. De grupper av föräldrar som upplevde 
missnöje i vår studie har det redan idag börjat riktas mer uppmärksamhet emot inom svensk 
barnhälsovård.  
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Förslag på fortsatt forskning 
 
I och med nuvarande inriktning på familjecentraler (Socialstyrelsen, 2008) och 
familjefokuserad omvårdnad på barnavårdcentralerna, kommer papporna förhoppningsvis att 
bli mer involverade och delaktiga och därmed känna sig mer uppmärksammade. Då pappa 
grupper visat sig vara framgångsrika anser vi att detta skulle behövas startas upp på fler 
barnavårdcentralen runt om i Sverige. Det skulle därför vara intressent att om några år studera 
om pappor upplever sig mer delaktiga och uppmärksammade samt nöjda med stödet från 
BVC-sjuksköterskan. 
 
För att kunna förbättra och utveckla barnhälsovården i framtiden anser vi att fler studier även 
behövs på familjer där de råder ohälsa eller där risken att drabbas av ohälsa föreligger, för att 
ta reda på om de får det stöd och den hjälp som de behöver. 
 
Det är viktigt att utvärdera det som görs idag inom svensk barnhälsovård. Dels för att se om 
arbetet i landet håller en jämn och god kvalitet och att det sker utifrån de riktlinjer som finns 
samt för att se om det möter föräldrars förväntningar av BVC. Relationen till föräldrarna kan 
därmed stärkas ytterligare och på så sätt kan den goda anslutningen till BVC bevaras.  
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Bilaga 1. Sökprocess 

 

Sökord Databas Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar 

Antal artiklar i 
resultatet 

Child health nurse 
 

CINAHL 23 7 6 

 
 

PUBMED 1897 0 0 

Child health service 
 

CINAHL 24 2 2 

 
 

PUBMED 4667 0 0 

Child healthcare 
 

CINAHL 29 2 1 

 
 

PUBMED 5725 0 0 

Child health care 
 

CINAHL 212 4 2 

 
 

PUBMED 10404 0 0 

Child health parents view 
 

CINAHL 0 0 0 

 
 

PUBMED 71 0 0 

Child health service 
parents 

CINAHL 0 0 0 

 
 

PUBMED 631 0 0 

Child health service 
parents view 

CINAHL 0 0 0 

 
 

PUBMED 17 0 0 

Parents support 
 

CINAHL 43 0 0 

 
 

PUBMED 2336 0 0 

Parents support child and 
health 

CINAHL 0 0 0 

 
 

PUBMED 889 0 0 

Child health service and 
support 

CINAHL 0 0 0 

 
 

PUBMED 1505 0 0 

Child health nurse parents 
view 

CINAHL 0 0 0 

 PUBMED 16 
 

0 0 



 

Bilaga 2. Artikelöversikt 
 
Artikel Syfte Metod och Urval Resultat 
Titel: Expectations of the 
child health nurse in Sweden: 
two perspectives 
 
Författare: 
Fägerskiöld, A., 
Ek, A-C. 
 
Tidskrift: International 
Nursing Review 
 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 
 
 

Att undersöka och beskriva 
likheter och olikheter i vad 
förstagångs mammor 
förväntade sig av BVC-
sjuksköterskan och jämföra 
det med vad BVC-
sjuksköterskan trodde att 
mammorna förväntade sig av 
dem. 

Kvalitativ intervju 
studie enligt Grounded 
Teory med en tematisk 
innehållsanalys. 
15 BVC-sjuksköterskor 
och 20 förstagångs 
mammor intervjuades. 
Alla var svensktalande. 

Sju kategorier av 
förväntningar 
identifierades. BVC -
sköterskan förväntades 
vara lätt att prata med, 
följa barns utveckling, 
ge vaccinationer, ge 
stöd, ge råd, ha 
kunskap och 
kompetens, utstråla 
säkerhet samt 
organisera i 
föräldragrupper.  

Titel: Maternal expectations 
of the child health nurse 
 
Författare: Fägerskiöld, A., 
Wahlberg, V., 
Ek, A-C. 
 
Tidskrift: Nursing and Health 
Sciences 
 
Årtal: 2001 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 
 
 

Att undersöka vad 
förstagångs mammor 
förväntade sig av BVC-
sjuksköterskan, identifiera 
vilken hjälp samt vilket stöd 
de fick och om de upplevde 
att något saknades. 

Kvalitativ 
intervjustudie enligt 
Grounded Theory med 
en konstant komparativ 
analys metod.  
20 nyblivna mammor 
intervjuades. Alla 
pratade flytande 
svenska. 

Mammorna förväntade 
sig att BVC-
sjuksköterskorna skulle 
tro på deras egna styrka 
som föräldrar, vara 
tillgängliga, lätta att 
prata med, vara 
kompetenta och kunna 
ge råd och stöd. 
Mammorna upplevde 
att detta uppfylldes till 
största del.  

Titel: Supportive and 
nonsupportive qualities of 
child health nurses´ contacts 
with strained infant mothers. 
 
Författare: 
Arborelius, E., Bremberg S. 
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 
 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 
 
 

Att undersöka hur stressade 
mammor upplevde stödet 
från BVC-sjuksköterskan. 

Intervjustudie med en 
kvalitativ 
innehållsanalysanalys. 
24 småbarnsmammor 
intervjuades när deras 
barn var 8 månader 
gamla. Det fick även 
fylla i ett frågeformulär 
hur de upplevde sin 
egen kompetens som 
föräldrar. 

Fem olika typer av stöd 
framkom: positivt 
känslomässigt stöd, 
positivt informerande 
stöd, positivt eller 
negativt stöd i 
föräldrarollen, en press 
att acceptera social 
normer. 



 

Titel: Support of fathers of 
infants by the child health 
nurse 
 
Författare: Fägerskiöld, A. 
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Science 
 
Årtal: 2006 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 
 
 
 

Att identifiera pappors 
förväntningar på 
barnhälsovården och BVC-
sjuksköterskan samt att 
undersöka om de fått stöd i 
sin papparoll och hur de 
anser att BVC-
sjuksköterskan skall stödja 
nyblivna pappor. 

Kvalitativ beskrivande 
studie enligt Grounded 
Theory med en 
induktiv ansats och en 
konstant jämförande 
metod. 
20 stycken pappor 
intervjuades då barnen 
var cirka 6 månader. 

Huvudkategorin 
förtroendefull relation 
identifierades liksom 
kategorierna, 
delaktighet, tillit och 
stöd. Om pappan och 
BVC-sjuksköterskan 
har en förtroendefull 
relation, kan känslan av 
delaktighet öka liksom 
tilliten till BVC-
sjuksköterskan. Detta 
bidrar vidare till stöd i 
föräldrarollen. 

Titel: Quality in child 
healthcare. The views of 
mothers and public health 
nurses 
 
Författare: 
Jansson, A-C., 
Isacsson, Å., 
Kornfält, R., 
Lindholm, L. 
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Science 
 
Årtal: 1998 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 
 
 

Att undersöka mammors och 
BVC-sjuksköterskors syn på 
barnhälsovårdsprogrammet 
och det första hembesöket. 
Ett annat syfte var att jämföra 
BVC-sjuksköterskor och 
mammors åsikter av 
programmet i relation till 
ålder, erfarenhet, 
organisationsstruktur och 
urbanisering, samt att ta reda 
på mammors åsikter i 
relation till deras sociala 
position, barns hälsa, först- 
flergångs föderska, 
födelseland och urbanisering 
 

Kvantitativ pilotstudie.  
2 nationella 
frågeformulär 
skickades ut och 
besvarades av 676 
mammor med barn 
som var 4-5 månader 
gamla och till 24 BVC-
sjuksköterskor. 
 

Både mammors och 
BVC sköterskors 
åsikter kring hur en bra 
barnhälsovård skulle se 
ut stämmer överens 
med vad de officiella 
målen för 
hälsoutveckling säger. 
Viktiga egenskaper hos 
BVC-sjuksköterskan 
ansågs vara bemötande, 
kompetens, tid, stöd, 
helhetssyn, individuellt 
perspektiv samt 
hembesök till nyblivna 
mammor. 

Titel: The view of the child 
health nurse among mothers 
 
Författare: 
Fägerskiöld, A., 
Timpka, T., 
Ek, A-C. 
 
Tidskrift: Skandinavian 
Journal of Caring Sciences 
 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 
 
 
 

Att ta reda på mammors 
erfarenheter av deras möten 
med BVC-sjuksköterskan. 

Kvantitativ fallstudie 
med en cross-sectional 
design och en tematisk 
innehållsanalys. 
200 mammor, med 
minst ett barn fött 
under en specifik 3 
dagars period i Sverige 
valdes slumpmässigt ut 
och fick ett 
frågeformulär 
hemskickat. 140 
mammor besvarade 
frågeformuläret och 
inkluderades i studien. 

Viktiga egenskaper i 
mötet mellan mammor 
och BVC-
sjuksköterskan var att 
sköterskan skulle 
kunna se saker ur 
mammors perspektiv, 
dela med sig av egna 
känslor erfarenheter 
och attityder. Att kunna 
ge information och 
praktisk rådgivning 
samt att BVC-
sjuksköterskan skulle 
vara trovärdig och 
tillgänglig. 



 

Titel: Parents: the best experts 
in child health care? 
Viewpoints from parents and 
staff concerning child health 
services 
 
Författare: 
Hallberg, A-C., Lindbladh, E.,  
Råstam, L., 
Håkansson, A. 
 
Tidsskrift: Patient Education 
and Counseling 
 
Årtal: 2001 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 

Att beskriva vad mammor 
pappor och personal tycker 
om barnhälsovården och att 
identifiera enigheter och 
oenigheter. 

Kvalitativ studie med 
semi- strukturerade 
intervjuer som 
baserades på en 
fenomenografisk 
ansats.  
60 föräldrar (58 
mammor och 2 pappor) 
till barn i åldern 0-3 år, 
samt 14 sköterskor och 
6 läkare från södra 
Sverige intervjuades. 

Stöd och 
utvecklingskontroller 
visade sig vara det 
viktigaste enligt både 
föräldrar och BVC-
sjuksköterskor. 
Föräldrarna uttryckte 
sitt behov av trygghet 
men med bevarad 
integritet. BVC-
sjuksköterskorna 
uttryckte en konflikt i 
hur de ville arbeta 
jämfört med vad det 
fanns utrymme till. 
Föräldrarna såg 
föräldrautbildning som 
en möjlighet att utbyta 
erfarenheter och att få 
stöd från andra. 

Titel: Impact of Child health 
Centre Organization on 
Parental Satisfaction 
 
Författare: Magnusson, M., 
Garett, M., 
Sundelin, C. 
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 
 
Årtal: 2000 
Land: Sverige 
 
Perspektiv: 
Vårdvetenskapligt 
 

Att undersöka och jämföra 
mammor och pappors 
tillfredställelse med 
barnhälsovården under åren 
1970, 1988 och 1993, då den 
var organiserad på olika sätt. 

Kvantiativ studie med 
Cross-sectional design. 
Studien baserades på 3 
granskningar av 
intervjustudier från 
åren 1970, 1988 samt 
1993. 
Föräldrar från samtliga 
BVC i Uppsala 
kommun fick ett 
frågeformulär att fylla 
i.  
443 st. svarade och 
inkluderades 1970, 
1008 st. 1988 samt 
1071 st. 1993. 

Föräldrarna var mer 
nöjda med 
barnhälsovården och 
BVC-sjuksköterskan 
1970 och 1993 jämfört 
med 1988. 1970 ansågs 
vaccinationer vara den 
viktigaste uppgiften 
inom barnhälsovården. 
1988 och 1993 hade 
detta mindre betydelse 
och istället var 
rådgivning och 
vägledning av större 
betydelse. 

Titel: Mothers´experiences of 
child health clinic services in 
Sweden 
 
Författare: 
Örtenstrand, A., 
Waldenström, U. 
 
Tidskrift:  
Acta Pediatrica 
 
Årtal: 2005  
Land: Sverige 
 
Perspektiv:Vårdvetenskapligt 

Att undersöka mammors 
erfarenheter av 
barnhälsovården och 
riskfaktorerna till att vara 
missnöjda. 

Kvantitativ 
Longitudinell cohort 
studie. 
2415 kvinnor från olika 
antenatal kliniker i 
Sverige inkluderades i 
studien och svarade på 
frågeformulär som 
skickades ut när barnet 
var 2 månader, 1 år 
samt 14 månader. 

1/3 av mammorna var 
missnöjda med 
uppmärksamheten 
gällande deras egna 
hälsobehov. Lika 
många uppgav att de 
inte fick tillräckligt 
med information 
angående 
vaccinationer. De 
mammor med 
depressiva besvär när 
barnet var 2 månader 
och 1 år med sina barn 
var de som var mest 
missnöjda med sina 
BVC-sjuksköterskor 

 


