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Sammanfattning 

Transition är ett socialpsykologiskt begrepp som innebär en förändring i livet och kan 

ske på flera olika plan. Att bli förälder beskrivs många gånger som den största 

transitionsprocessen en vuxen människa genomgår och att den för många är svår och 

omvälvande att hantera. Tidigare forskning visar att nyblivna föräldrar känner en 

naturlighet i att vända sig till BVC för råd och stöd i den praktiska omvårdnaden av 

barnet. För distriktssköterskan på BVC är det en viktig uppgift att stödja nyblivna 

föräldrar i den process det innebär att bli förälder. Stödet ger barnen förutsättningar för 

en god utveckling och uppväxt, och för att skapa en god vårdrelation. Syftet är att ta 

reda på hur förstagångs föräldrar upplever transitionen till föräldraskapet. Metoden som 

används är Evans analysmodell för en systematisk litteraturstudie. Sexton kvalitativa 

artiklar där olika typer av föräldrars upplevelse skildrats har granskats och nyckelord 

har identifierats för att bygga meningsbärande teman och subteman. I resultatet 

framkom att de nyblivna föräldrarna upplevde förändringen i livet överväldigande och 

att de påverkades mer än de kunnat förbereda sig på, mestadels var det en positiv 

upplevelse. Tre huvudteman framkom gällande; relation, information och stöd. Alla tre 

kom att innefatta såväl praktiska som emotionella aspekter.  

 

Nyckelord: förstagångsföräldrar, transition, stöd distriktssköterska.  
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INLEDNING 

Att bli förälder för första gången är en stor omställning som påverkar mannen och 

kvinnan och deras förhållande. Intresset för hur föräldrarna upplever denna övergång, 

transition, fick vi under vår verksamhetsförlagda utbildning på barnavårdcentral (BVC). 

Där kunde en tydlig osäkerhet utrönas hos de nyblivna föräldrarna. Vi har dessutom 

upplevt detta då vi själva blivit föräldrar för första gången. Vi ville ta reda på hur 

föräldrarna upplever denna första omvälvande tid för att på så sätt kunna stödja dem 

som distriktssköterskor på BVC.  

 

BAKGRUND 

Begreppet transition 

Enligt Meleis (1991) är transition ett viktigt begrepp för sjuksköterskor eftersom de 

ständigt har att göra med människor som genomgår, står inför eller har genomgått 

transition. Transition utmärker sig som en förändring i hälsostatus, relationer och roller, 

förväntningar och förmågor. Den markerar en förändring av mänskliga behov där 

individen måste ta till sig ny kunskap och förändra sitt beteende. Detta leder till att 

individens definition av sig själv i det sociala sammanhang han eller hon befinner sig i 

förändras. Transition i förhållande till hälsa och sjukdom innebär plötslig förändring av 

roller när individen går från ett tillstånd av att vara frisk till att vara akut sjuk, från hälsa 

till kronisk sjukdom, eller från kronisk sjukdom till att acceptera sin sjukdom. Hur 

människor hanterar transition och hur omgivningen påverkas av detta är enligt Meleis 

(1991) fundamentala frågor för omvårdnaden. 

 

Transition har beskrivits som en förändring som sträcker sig över tre faser. Dessa 

benämns: separation, övergång och integrering. Ett annat sätt att beskriva innebörden av 

begreppet är när något leder till en förändring av den enskilda individens förväntningar 

på sig själv och sin omgivning, vilket i sin tur leder till förändringar i individens 

beteende och relationer. Transitionen pågår under en period som innefattar ett avslut, en 

neutral zon eller passage och en ny start. Avslutet karaktäriseras av en brytpunkt, 

händelse eller slut av en viss period i livet. Denna händelse kan exempelvis vara att från 

att vara man och kvinna till att bli föräldrar. Avslutet på transitionen kan upplevas olika 

för varje individ, det kan vara befriande eller förvirrande. Det som kallas den neutrala 

zonen kan vara förvirrande och präglas av osäkerhet eller glädje. Längden på denna 

period skiftar mellan individer. Under den sista fasen, då en ny början sker, går 

individen in i ett mera stabilt tillstånd. Den kännetecknas av att nya tankar skapas och 

nya vägar att gå uppfinns. Transition påverkas av en rad faktorer, t.ex. av hur personen 

uppfattar situationen och hur påverkan från samhälle, kultur och omgivning ser ut. 

Under en transition sker förändringar i hur personen uppfattar sig själv, vilket kan 

kännetecknas av desorientering, ångest, oro men även upprymdhet och glädje (Olsson, 

2002).  

 

Schumacher & Meleis (1994) beskriver fyra olika typer av transition, och skiljer dem åt 

genom att dela upp dem i transition i förhållande till utveckling, situation, hälsa och 

sjukdom respektive organisation, dessa är: utvecklingsrelaterad transition. Olika 

exempel på sådana perioder är graviditet, och de 18 första månaderna efter 
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förlossningen då föräldraskapet utvecklats och individen blir förälder och också ser på 

sig själv som en sådan. Exempel på transition som är situationsrelaterad är när barnet lär 

sig gå eller när en människa börjar studera och genomför en utbildning. Andra exempel 

på när en person genomgår transitioner är när det sker förändringar i yrket, när 

människan blir änka eller änkeman, flyttar till äldreboende eller immigrerar. Transition 

som orsakas av förändringar av hälsa har beskrivits i samband med sjukdomar av olika 

slag. Organisationsrelaterad transition berör personer genom att det sker en förändring 

av omgivningen t.ex. på arbetsplatsen. Organisationsrelaterad transition kan ske genom 

förändring av yrkesroll, förändring av organisationen individen befinner sig i, eller 

införande av ett nytt ledarskap.  

 

Schumacher & Meleis (1994) beskriver vidare sex faktorer som påverkar transitionen 

oavsett vilken typ av transition det handlar om. Dessa faktorer är mening, förväntningar, 

kunskapsnivå, omgivning, planering samt emotionellt och fysiskt välbefinnande och 

beskrivs närmare nedan: Den mening eller meningsfullhet en individ lägger i sin 

transition påverkar resultatet av processen. Meningen med en individs transition ska 

förstås utifrån den enskilda personens synvinkel och påverkas av kulturell bakgrund 

såväl som av allmänna faktorer. Dessa faktorer innefattar individens uppfattningar om 

processen som positiv eller negativ, om det är en önskad transition eller inte, och om 

den sker baserat på ett eget beslut eller inte. De förväntningar en individ har vid en 

transition påverkas av tidigare upplevelser av liknande händelser. När personen vet vad 

som kan förväntas minskar stressen i samband med processen. När personen inte har 

upplevt något liknande kan förväntningarna på resultatet av transitionen bli orealistiska 

och oklara. Det kan också uppstå skillnader i vad individen själv förväntar sig i 

jämförelse med omgivningens förväntningar. Individens kunskapsnivå påverkar också 

upplevelsen av den pågående transitionen där osäkerhet är centralt. Resurser från 

omgivningen ses som betydelsefullt vid transition. Stöd från familj, partner och vänner, 

såväl som stöd från sjuksköterskor underlättar . De personer som inte anser sig ha fått 

stöd eller som menar att kommunikationen med vårdpersonalen varit bristfällig 

upplever maktlöshet, förvirring och frustration. Planering inför och strategi under 

pågående transition påverkar hur hälsosam och hanterbar processen upplevs. Även vid 

oväntade kriser är det till stor hjälp för individen att kunna planera för nästa fas. 

Planeringen bör innefatta identifiering av problem, frågor och behov som uppstår. Det 

är också viktigt att identifiera nyckelpersoner, dels den eller de som genomgår transition 

och dels de som stöttar individen, och låta planeringen ske med dessa personer som 

utgångspunkt. Stress och oro uppstår ofta i samband med att individen genomgår 

transition. Detta tar sig uttryck som ångest, osäkerhet, frustration, depression, 

ambivalens, ensamhet och betänkligheter. Individen kan också drabbas av låg 

självkänsla, rädsla för att göra fel och en ovilja att ta risker. 

 

Schumacher & Meleis (1994) har identifierat tre faktorer som påverkar transition i 

positiv riktning så att processen uppfattas som hälsosam. Subjektivt välbefinnande 

under pågående transition är beroende av individens förmåga att hantera sina känslor 

och att använda en effektiv bemästringsstrategi. Personens känsla av värdighet, 

integritet och livskvalitet är också viktiga aspekter för att transitionen skall upplevas 

positivt. De individer som kan hantera sina roller i förhållande till omgivningen och 

som känner sig bekväma med de krav som ställs i den nya situationen upplever sin 

transition mera positiv ände som inte klarar detta. God självkänsla, förmåga att ta 
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beslut, kunskap och förmåga till adekvat egenvård är väsentliga komponenter för att 

hantera och bemästra roller och krav. När en individ som genomgår transition har goda 

relationer till sina närmaste är detta ett tecken på att den pågående processen är positiv. 

Under transition uppstår ofta oenighet, men ju längre tiden går vid ett positivt förlopp 

desto mera ses uppskattning, närhet och integrering av familjemedlemmar eller andra 

närstående i processen. Det är viktigt att förebygga social isolering till följd av 

transition då nya krav och förutsättningar kan leda till brutna eller dysfunktionella 

relationer. 

 

Transitionen till föräldraskapet 

Nyström & Öhrling (2004) menar att det första året i barnets liv är mycket viktigt, detta 

år utgör basen för barnets utveckling och uppgiften för distriktssköterskan på BVC 

bland annat är att stödja den nyblivna mamman och pappan i deras nya roller som 

föräldrar. Att bli mamma för första gången innebär känslor av total kärlek till barnet, 

men känslor som stress och maktlöshet ingår också i rollen som förälder. Omsorgen och 

vården till barnet kan vara tungt och krävande och att barnet gråter kan orsaka stress hos 

mamman. Kvinnan kan vara oförberedd på sin nya roll som mamma till ett barn som är 

helt beroende av henne, detta kan påverka henne på så sätt att hon känner sig helt tömd 

på fysisk och känslomässig energi och hon kan bli stressad av att inte få sova tillräckligt 

mycket. Enligt Nyström & Öhrling (2004) har även pappor starka känslor av 

engagemang, samhörighet samt ansvar för barnet och dess vård, men precis som 

mammorna så upplever de stora förändringar i livet efter att de blivit föräldrar. 

Papporna kan uppleva stress då de ser att de får en minskad tid för sig själva och 

tillsammans med sin partner. Papporna kan även känna sig mer osäkra i sin roll som 

förälder än vad mammorna gör.  

 

Warren (2004) menar att mammor känner en oro för att gå in i en annan roll som kvinna 

då de får ett barn. Mamman skall gå från att bara ha sig själv att ta hänsyn till, till att ha 

ansvar över någon annan. De faktorer som mammorna upplever påverkar mödrarskapet 

i stor utsträckning är psykisk trötthet och för lite sömn, de oroar sig även över barnet 

och dess hälsa och välbefinnande samt sömn och uppfödning. Mammors brist på 

självförtroende under nyföddhetsperioden kan orsaka negativa upplevelser av rollen 

som mamma och det är därför av stor vikt att de får stöd i detta skede. Warren menar att 

stöd och bekräftelse, uppmuntran samt konkreta råd till mammorna gör att de känner sig 

mer tillfreds i sin nya roll som föräldrar. Enligt Nyberg & Sternhufvud (2000) oroar sig 

föräldrar till spädbarn över barnets omvårdnad, till exempel vad ett skrik står för, är det 

hunger eller behöver blöjan bytas, de undrar om barnet utvecklas normalt. Deras 

funderingar kretsar även mycket kring barns sömnvanor samt över trender och 

förändringar i barnupplysning, till exempel om barnet skall sova på mage eller rygg. 

Föräldrarna saknar information om vad som händer under barnets första veckor vilket 

ligger till grund för att många av de ovan beskriva funderingarna dyker upp hos 

föräldrarna och oroar dem. Enligt Baggens (2001) önskar föräldrarna information om 

barnets kropp och då framför allt upplysning om barnets hud, de vill veta mer om olika 

hudutslag och skorv, men de vill även ha information om kolik, växtvärk, kräkningar, 

övre luftvägs infektioner och olika allergier. Tarrka, Paunonen & Laippala (1999) 

menar att när mammorna får bekräftelse och stöd från distriktssköterskan på BVC klarar 

de av att mer framgångsrikt hantera de olika situationer som de utsätts för tillsammans 
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med sitt barn. Stöd och bekräftelse behöver även de mammor som har kompetens när 

det gäller barnets vård. Författarna menar att om förstagångs mammor skall uppleva ett 

positivt mödraskap är det av största vikt att de får råd, stöd och vägledning rörande 

barnets omvårdnad.  

 

Anknytningens roll för transitionen till att bli förälder 

Broberg (2006) beskriver flera teorier om hur grunden till utvecklande av föräldrarollen 

läggs tidigt i den egna barndomen. Daniel Stern har i sitt arbete beskrivit den 

utvecklingsprocess framförallt utifrån kvinnors psykiska utveckling och pekar på en 

avgörande omstruktureringen av personligheten när kvinnan får sitt första barn. 

Övergången från att vara kvinna till att vara mamma handlar primärt om att gå från att 

vara någons barn till att vara någons förälder. Detta innebär att man måste skapa sig en 

ny personlighetsstruktur. För att systemen för föräldrars omvårdnad skall kunna 

utvecklas i harmoni med barnets anknytning krävs också både flexibilitet och tid. I 

början tar barnets behov hela förälderns uppmärksamhet. Barnets ökade förmåga att ta 

hand om sin egen emotionella värld innebär en gradvis utveckling av föräldrarollen. En 

optimal omvårdnadsstrategi når den som kan vara flexibel i förhållande till de olika 

roller som styr livet och kan anpassa dessa efter barnets föränderliga behov. Barn knyter 

an till sina föräldrar men föräldrar knyter inte an till sina barn, detta är en viktig 

distinktion som ofta förbises. Anknytningen styrs av olika beteendesystem, hos barnet 

anknytningssystemet och hos föräldern omvårdnadssystemet. Funktionen med 

anknytning är att skydda barnet mot inifrån eller utifrån kommande faror som hotar 

barnets överlevnad. Anknytning handlar specifikt om hur människor utvecklar och 

bevarar förmågan att använda sig av vissa utvalda personer som källa till trygghet och 

beskydd vid ett hotande tillfälle. Den teoretiska synen på när bindning uppstår är när 

föräldern upplever barnet som verkligt. Ibland äger detta rum ögonblickligen vid barnets 

födelse, ibland tar det längre tid. Bindning är en process som går från förälder till barn 

och skapas ur förälderns emotionella engagemang och vilja att skänka sitt barn 

omvårdnad (Broberg, 2006).  

 

Tidigare forskning (Paley, Cox, Kanoy, Hartner, Burchinal & Margand, 2005; Curran 

Hazen, Jacobvitz & Sasaki, 2006) har visat att föräldrarnas erfarenheter av de egna 

föräldrarnas äktenskap och hur arbetsfördelning och ansvar fördelades i det påverkar 

dem i deras egen föräldraroll. De som upplevt sig haft föräldrar som levt i ett jämställt 

och välfungerande äktenskap hade större sannolikhet att själva känna sig trygga i rollen 

som föräldrar. De som var insiktsfulla och hade förmåga att kritiskt kunna granska sina 

föräldrars brister i föräldrarollen var också starkare i sin egen roll som föräldrar. Curran 

et al (2006) hävdar även i sin studie att förmågan att i växa in i den nya rollen som 

förälder anläggs redan i barndomen. En god anknytning är förutsättningen för att kunna 

känna sig trygg i sin nya roll. Par som inte är insiktsfulla oavsett om minnena av deras 

föräldrars relation är bra eller dåliga är i större utsträckning missnöjda med sin egen 

föräldrarelation. Slutsatsen i den här studien blev att föräldrar som gjort upp med sitt 

förflutna har en större förståelse för att relationer kan se ut på olika sätt. 
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Transitionsprocessens påverkan på föräldrarnas relation 

Relationen mellan föräldrarna påverkas av transitionsprocessen. I studien av Möller, 

Hwang & Wickberg (2006) menar man att när föräldrarna ställs inför den nya 

påfrestande rollen att bli förälder, och inte är trygga sin relation, upplever de 

transitionen mer påfrestande och relationen sämre än de som beskriver sin relation som 

trygg. Knauth (2000) har kommit till en liknande slutsats i sin studie. Både mannen och 

kvinnan upplevde en minskad tillfredställelse i sin relation efter att barnet var fött tills 

barnet var fyra månader. Par som redan under graviditeten rapporterat att relationen 

försämrats gjorde även detta fortsättningsvis under barnets första månader. Det är också 

de här paren som med stor sannolikhet kommer att behöva stöd i sin transitionsprocess. 

De flesta par som känner otillfredsställelse gör detta före barnet är fyra månader, detta 

är en viktig period för de nyblivna föräldrarna då de etablerar en ny relation som 

innefattar barnet menar Knauth (2000). Dessa resultat stöds också av Houts, Barnett-

Walker, Paley & Cox (2008). I den här studien har konstruktiva och destruktiva mönster 

att lösa problem i relationen identifierats vid olika tidpunkter under barnets första två 

levnadsår. Farhågorna besannades och de med ett destruktivt mönster för 

problemlösning i relationen var de som med störst sannolikhet upplevde missnöje, 

vilket senare ledde till och skilsmässa . 

 

Spielman & Taubman (2009) har gjort en studie där syftet var att jämföra självkänslan 

hos föräldrar till för tidigt födda barn (<37 graviditetsveckor) med föräldrar som fått 

barn i fullgången tid (≥37 men ≤ 42 graviditetsveckor). Resultaten visade att föräldrarna 

till de för tidigt födda barnen upplevde att transitionen till att bli förälder forcerades. 

Man undersökte även föräldrarnas anknytning till barnet samt barnets temperament och 

medicinska tillstånd. Studiens slutsats blev at att föräldrar till prematura barn 

rapporterade större personlig utveckling än föräldrar till fullgångna barn. Möller, 

Hwang & Wickberg (2008) har studerat parrelationer under transition till föräldraskap 

samt hemarbetets påverkan på relationen. De kunde visa ett samband mellan kvaliteten 

på parrelationen och hur paret uppfattade bördan av hushållsarbetet. Detta samband var 

starkast hos kvinnor som fött sitt första barn men det kunde även ses hos fäderna men 

då var det inte lika starkt.  

 

Vårdrelation 

En god vårdrelation mellan vårdare och patient innebär ett professionellt 

förhållningssätt av vårdaren där denna inte förväntar sig något i gengäld för den hjälp 

som hon eller han ger till patienten. I vårdrelationen är det viktigt att vårdaren och 

patienten kan ha ett öppet samtalt med varandra. Det är viktigt att vårdaren inte ser 

relationen med patienten som en vänskapsrelation, då en vänskapsrelation innebär en 

ömsesidighet som inte finns i den professionella relationen. Ett hinder för att skapa en 

bra relation till sin patient kan vara tidsbrist. Detta kan leda till att vårdaren upplever sig 

stressad och inte tar sig tid att gå in i relationen på det sätt som behövs för att skapa en 

god relation till patienten. Vårdaren kan även känna osäkerhet inför patienten eller vara 

rädd för att bli för involverad, vilket också påverkar vårdrelationen. Ansvaret för 

vårdrelationen ligger alltid hos vårdaren därför måste denna se till att relationen till 

patienten blir positiv. Det är viktigt att vårdaren känner till sina egna styrkor och 

svageter för att relationen skall bli så bra som möjligt. I en relation är alltid två parter 

aktiva men i vårdrelationen kan inte vårdaren begära att få något tillbaka, men om 
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patienten vill ge så kan även vårdaren få något tillbaka. I en vårdande relation är det 

vårdarens uppgift att på bästa sätt främja hälsa och välbefinnande och lindra lidande för 

patienten (Dahlberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003).  

 

Distriktssköterskan på barnavårdcentralen 

Förebyggande sjukvård är grunden på barnhälsoprogrammen och i Sverige är det 

distriktssköterskan som har ansvar för den största delen inom detta program. 

Barnhälsovården har ansvar för barnet när det är nyfött tills barnet kommer upp till 

skolåldern då skolhälsovården tar över (Hallberg, Lindbladh, Petersson, Råstam & 

Håkansson, 2005). Fägerskiöld (2006) beskriver distriktssköterskan som arbetar på 

barnavårdcentral som en sjuksköterska som vidareutbildat sig under ett drygt år, där 

barns hälsa och utveckling ingår som en stor del i utbildningen. Distriktssköterskan på 

barnavårdscentralen erbjuder föräldrarna råd och stöd under deras kontinuerliga besök 

på vårdcentralen, telefonrådgivning finns på utsatta tider och föräldragrupper 

organiseras där föräldrar får diskutera med varandra och där distriktssköterskan kan 

verka som en rådgivare och ett stöd i föräldraskapet. Föräldrarna erbjuds även att få 

hembesök av distriktssköterskan när barnet är nyfött. Alla föräldrar behöver kunskap 

och stöd för att känna sig säkra i sitt föräldraskap enligt Petersson, Petersson & 

Håkansson, (2003). Dock har föräldrautbildningen en relativt låg prioritet i 

primärvården och distriktssköterskan på BVC har ofta svårt att få tiden att räckta till så 

att alla föräldrar får en bra utbildning.  

 

Enligt Fägerskiöld, Wahlberg & Ek (2001) förväntade sig förstagångs mammor i 

Sverige att distriktssköterskan på BVC skulle tro på deras egen styrka som nyblivna 

mammor och att de skulle vara tillgängliga, närvarande och ha god kunskap samt ge 

mammorna råd och stöd. De flesta av mammorna i denna studie upplevde att 

distriktssköterskan på BVC levde upp till dessa förväntningar speciellt gällande 

tillgängligheten och att de var närvarande, men några kände att de fanns brister som till 

exempel brist på fortsatt intresse för mammans kropp och hälsa samt även brist på stöd 

när de upphörde att amma. BVC och dess service togs förgiven av nyblivna mammor. 

Förstagångs mammor angav att de uppskattade servicen, speciellt de mammor som inte 

hade ett fungerande socialt nätverk.  
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PROBLEMFORMULERING 

Barnhälsovården är en stor och viktig del i det preventiva arbetet som bedrivs på 

barnavårdscentralerna runt om i Sverige. Nästintill alla föräldrar vänder sig till 

barnavårdcentralen för att få råd och stöd samt för att följa sitt barns utveckling, tillväxt 

och hälsa. När det första barnet föds förändras relationen mellan kvinnan och mannen. 

Från att ha varit bara de två skall de bilda en familj. Forskning har visat att transitionen 

att bli förälder påverkas av faktorer såsom anknytningen till barnet och hur väl 

relationen mellan kvinnan och mannen fungerar och att denna tid ofta präglas av en 

osäkerhet hos föräldrarna. Distriktssköterskan på barnavårdcentralen har en stor uppgift 

att stödja och stärka kvinnan och mannen i deras nya roller som mamma och pappa för 

att på så sätt öka barnets förutsättningar för en god utveckling och uppväxt. För att 

vårdrelationen mellan distriktssköterskan och paret skall fungera så att hon kan möta de 

nyblivna föräldrarna där de befinner sig och ge dem det stöd de behöver för att utveckla 

sitt föräldraskap är kunskap om hur förstagångs föräldrar upplever denna transition 

viktig.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur förstagångsföräldrar upplever transitionen att bli föräldrar.  

 

METOD 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Enligt Forsberg & Wengström (2008) 

innebär detta att utgå från en tydligt formulerad fråga som besvaras genom att 

systematiskt söka artiklar och kritiskt granska och analysera dessa för att till sist 

sammanställa resultatet av analysen. En systematisk litteraturstudie syftar till att 

åstadkomma en syntes av resultat från tidigare empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Datainsamling 

Högskolans biblioteks söksupport gav information och hjälp i hantering av olika 

databaser och deras funktioner. Artiklar som belyser nyblivna förstagångsföräldrars 

upplevda erfarenhet av föräldraskapet och de förändringar det medfört av deras 

livsvärld söktes via databaserna Cinahl, Medline och PsychInfo. Sökorden som 

användes i Cinahl och Medline var: first-time parents, first-time mothers, first-time 

fathers och, transition experience. I PsychInfo såg sökvägen annorlunda ut eftersom 

valet av sökord begränsades av denna sökmotors upplägg. Sökordet vi använde i denna 

databas var transition vilket gav 2981 träffar därefter lades andra sökord till för att 

avgränsa sökningen, dessa var: lifechange och parenthood status. Inklusionskriterierna 

för studierna var att artiklarna skulle vara publicerade från år 1997 och framåt, vara 

skrivna på engelska och vara granskade s.k. peer-reviewed” samt ha använt kvalitativ 

metod. Inga avgränsningar gjordes gällande könet på föräldrarna. De 

avgränsningsfunktioner som användes vid sökningarna var ”research article”, ”peer-

reviewed” och ”english language”. Fältsökning har använts och den booleska operatorn 

AND användes. Kvantitativt utförda studier exkluderades då syftet var att komma åt 

upplevelsen av transitionen att bli förälder på ett djupare plan, samt att belysa 



 

 8 

variationer av upplevelsen. Även litteraturöversikter exkluderades. Genom den 

sökprocess som redovisas i tabell 1 framkommer att 13 artiklar motsvarade 

inklusionskriterierna. Vid genomgång av dessa artiklars referenslistor kunde ytterligare 

tre artiklar sökas manuellt via författarens namn. Av de artiklar som exkluderades på 

grund av att de ej svarade an på syftet har flera av dessa istället använts till 

bakgrundsbeskrivning av problemet samt även kommit till användning i diskussionen. 

Slutligen inkluderades totalt 16 vetenskapliga artiklar byggda på studier med en 

kvalitativ forskningsansats.  

 
Tabell 1. Sökprocess 

Databas 

 

Sökord Antal träffar Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

 

Cinahl  first-time parents AND transition  

AND experiences 

6 2 

Cinahl first-time mother AND transition AND 

experience 

9 2 

Cinahl first-time father AND transition AND 

experience 

2 0 

Cinahl first-time AND parents AND experiences 27 0 

Cinahl first-time AND father AND experience  

 

19 2 

Cinahl first-time AND  mother AND experience 40 4 

Medline first-time parents AND transition AND 

experiences 

3 0 

Medline first-time mother AND transition AND 

experience 

4 1 

Medline first-time father AND transition AND 

experience 

1 0 

Medline first-time AND parents AND experiences 31 2 

Medline first-time AND father AND experience 

 

21 0 

Medline first-time AND mother AND experience 61 0 

 

Dataanalys 

Studierna lästes igenom av båda författarna (N.J & S.R) för att skapa en överblick och 

helhet av deras innehåll. artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av checklista för 

kvalitativa artiklar enligt Forsberg & Wengström (2008). I nästa fas analyserades 

artiklarnas resultat utifrån Evans (2003) analysmodell för systematiska litteraturstudier. 

Artiklarnas resultat lästes igenom ett flertal gånger, sedan diskuterades resultaten och de 

nyckelfynd som speglade syftet markerades. De nyckelfynd som liknade varandra i 

studierna har sedan sammanförts och bildat teman. I denna del av analysen har likheter 

och skillnader i studiernas resultat diskuterats. Slutligen resulterade analysprocessen i 

tre teman och tio subteman som ligger till grund för resultatet. Varje tema refereras till 

originalartiklarna och förtydligas med citat hämtade ur originalmaterialet.  
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RESULTAT 

I resultatet framkommer tre teman: påverkan på förhållandet; information till de 

nyblivna föräldrarna och upplevelsen av stöd och 10 subteman (tabell 2). Dessa 

presenteras i detalj nedan. 

 
Tabell 2. Teman och subtema som framkom i analysen 

TEMAN 

 

 

Påverkan på förhållandet 

 

Information till de nyblivna 

föräldrarna 

Upplevelsen av 

stöd 

Kommunikation mellan föräldrarna Brist på information Socialt stöd 

Tidsbrist och trötthet Olika råd Brist på stöd 

Barnet stärker relationen Informationen riktad till 

mammorna 

 

Papporna upplevde utanförskap  

Barnet styrde livet 

 

Påverkan på förhållandet 

Barnet var det bästa som hade hänt föräldrarna men det var en rad faktorer som 

påverkade förhållandet efter att barnet var fött. En fungerande kommunikation var 

viktigt, för att förhindra konflikter. Barnet stärkte förhållandet mellan föräldrarna men 

tidsbrist och trötthet var faktorer som hade en negativ påverkan på förhållandet liksom 

papprnas upplevlse av att känna sig utanför mamman och barnet.  

 

Kommunikation mellan föräldrarna 

Att ta sig tid att prata med varandra om känslor och förväntningar och att vara 

tillsammans var värdefullt för att minska spänningarna mellan mamman och pappan. 

Föräldrar som hade delat upp arbetet i hemmet mellan varandra redan innan barnet kom 

och som hade en fungerande kommunikation upplevde färre konflikter. Att diskutera 

uppfostran och vården av barnet ansågs vara avgörande och för att nå de mål som sattes 

upp var det viktigt att ta upp konflikter i ett tidigt skede och prata igenom dem. 

Diskussioner ansågs vara naturliga för utvecklingen av förhållandet. Att ha en rak och 

ärlig kommunikation där båda parterna tillåts att uttrycka sina känslor ilska, likväl som 

glädje, gynnade förhållandet (Deave, Johnson & Ingram, 2008; Barclay & Lupton, 

1999; Premberg, Hellström & Berg, 2008; Ahlborg & Strandmark, 2001 ). 

 

 

-We talk a lot, as we always have: we did it before we had a child so I 

don´t think we have changed our relation. We talk a lot and discuss 

problems at an early stage (Premberg et al, 2008, s 60). 

 

-I don´t want my anger to influence them, at least not the child. I 

understand why I get irritated. They know what it´s all about and we can 

talk about it (Ahlborg & Strandmark, 2001, s 322). 

 



 

 10 

Tidsbrist och trötthet 

Föräldrarna fann att det var svårt att få tid för varandra när de fått en ny familjemedlem. 

Bristen på sömn var ett stort problem i flera månader, vilket medförde att mammorna 

upplevde att de sakande energi. Upplevelsen av ständig trötthet, för att barnet var i 

fokus hela tiden medförde irritation mellan makarna. Fysisk och mental trötthet verkade 

vara associerat med brist på sömn och detta förvärrades av de ständiga krav som 

förknippades med moderskapet (Deave et al, 2008; Sawyer, 1999; Martell, 2001; 

Barclay, Everitt, Rogan, Schmied & Wyllie, 1997; Ahlborg & Strandmark 2001; 

Fägerskiöld, 2008). 

 

-You´ve got everything else to do. And like she slept for an hour at a time, 

like, when did I sleep? You can´t (Barclay et al, 1997, s 723). 

 

-It´s like if you have a baby that doesn´t sleep you can´t sleep…you know I 

had no back up whatsoever…I just cried every day. I was tired more than 

anything (Barclay et al, 1997, s 723). 

 

De ensamstående mammorna visade sig gå igenom en sorgprocess både under 

graviditeten och under den första tiden efter barnets födelse. Där sörjdes förlusten av 

förhållandet, drömmar för framtiden, arbete, självkänsla och fysisk och emotionell hälsa 

(Keating-Lefler & Wilson, 2004). 

 

-This is just not what I had pictured for myself, where I had pictured 

myself being. It was so contrary to what I´d been working for the 

whole rest of my life (Keating-Lefler & Wilson, 2004). 

 

Barnet stärker relationen 

Föräldrarna upplevde mindre tid för varandra men de stärktes som familj genom barnet, 

förhållandet kändes djupare och livet mer komplett. De kände en helt ny samhörighet 

med varandra och det var viktigt att föräldrarna stöttade varandra i sin nya roll. Positiva 

känslor var övervägande när samtal om den nya familjen hölls. Barnet var det största 

som hänt i deras liv. Trots att föräldrarna kunde uppleva att tiden efter barnets fördelse 

var mycket påfrestande så övervägde den positiva känslan de negativa faktorerna (Dias 

Mendes, 2007; Deave & Johnson, 2008; Premberg et al, 2008; Ahlborg & Strandmark, 

2001; Winsome, Cameron & Mc Veigh, 2004; Fägerskiöld, 2008). 

 

-It´s just nice to feel like a family. I didn´t think I´d enjoy the baby part as 

much as I did. It surprised me because of how much they actually do. I 

enjoyed that more than I thought I would (Deave & Johnson, 2008, s 631). 

 

-It´s the best that´s ever happened in my life it´s hard to tell. This that we 

are a family, a wholeness, we belong together much more now (Premberg 

et al, 2008, s 60). 

 



 

 11 

Papporna upplevde utanförskap 

Papporna kände ett utanförskap i förhållande till mamman och det nyfödda barnet. Det 

var svårt för dem att bryta sig in i den gemenskapen. I början hade detta mycket att göra 

med amningen, de försökte då stötta mamman genom att hjälpa till med praktiska saker. 

Papporna upplevde att mammorna lättare kunde lugna barnet när det var upprört och att 

de visste vad som var bäst för barnet. De kände även att det var svårt att återvända till 

arbetet då detta medförde att de kände sig långt från sin familj och därmed upplevde ett 

utanförskap, ofta ville de vara hemma men hade inte ekonomisk möjlighet att vara det. 

De upplevde att det var deras roll att ansvara för försörjningen av familjen. Papporna 

upplevde att de kom i andra hand efter barnet något som var nytt för dem (Deave & 

Johnson, 2008; Premberg et al, 2008; Barclay & Lupton, 1999; Ahlborg & Strandmark, 

2001; Winsome et al, 2004; Fägerskiöld, 2008). 

 

-It´s hard to get that total involvement when you can´t feed him, and this, 

apart from sleeping, is what he is predominantly doing (Barclay & 

Lupton, 1999,s 1017). 

 

-At first I felt like it was her baby…she could be at home with him whereas 

I worked…i felt very outside (Fägerskiöld, 2008, s 67). 

 

Barnet styrde livet 

Föräldrarna upplevde att barnet var den som styrde deras liv när det kom som en ny 

familjemedlem. Allt planerades efter barnets behov och detta påverkade förhållandet då 

det minskade de spontana aktiviteterna, föräldrarna kände sig mindre fria som individer. 

Speciellt papporna ändrade sina prioriteringar och anpassade sina fritidsaktiviteter till 

den nya familjen vilket medförde att de kände sig mer bundna. Nya rutiner för familjen 

skapades och mammorna ordnade aktiviteter som kunde anpassas till barnets behov, de 

gick inte ut med ett hungrigt utan förberedde sig noga för att inte hamna i situationer 

som de kände sig obekväma i (Premberg et al, 2008; .Martell, 2001; Ahlborg & 

Strandmark, 2001; Winsome et al, 2004; Fägerskiöld, 2008).  

 

 

-A new little person who is in the center all the time, as you have to think 

of him/her first. You get a little more bound, a little more stuck…It´s when 

you are going somewhere there´s a lot to do before you can go. The baby 

has to get dressed and everything. You have to adapt to baby´s meals, 

there´s a lot to think about (Premberg et al, 2008, s 58). 

 

De mammor som var över 35 år när de födde sitt första barn kände sig redo och väl 

förberedda på den förändring som barnet skulle innebära för deras förhållande. De hade 

planerat att skaffa barn länge och nu var tiden rätt. De oroade sig dock för hur deras 

föräldraledighet skulle påverka deras fortsatta ställning på arbetet, då karriären var 

väldigt viktig för dessa kvinnor (Carolan, 2003; Nelson, 2004). 
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Information till de nyblivna föräldrarna 

Informationen under graviditeten var omfattande men det fattades information om hur 

livet skulle te sig när barnet var fött. Informationen upplevdes som riktad till 

mammorna i första hand och föräldrarna upplevde det förvirrande att det gavs olika råd 

från en rad olika källor.  

 

Brist på information 

Förstagångs föräldrar upplevde flera gånger en brist på information, de hade ett stort 

informationsbehov som behövde uppfyllas för att känna trygghet i sin nya roll. De flesta 

föräldrarna deltog i föräldrautbildningar men dessa var oftast enbart fokuserade på 

förlossningen och inte på tiden efter. Detta medförde att de kände sig oförberedda på 

föräldraskapet, både mammorna och papporna upplevde detta (Dias Mendes, 2007; 

Deave et al, 2008; Deave & Johnson, 2008; Barclay et al, 1997; Wilkins, 2005). 

 

-There´s nothing about after (the birth). It´s like, you know, you should 

know what to do…but it was one huge black hole (Barclay et al, 1997, s 

722). 

 

Mammorna som var över 35 år hade ett stort informationsbehov och de ville rådfråga 

medicinska experter, de litade inte på någon annan. Ofta sökte de information från flera 

olika professioner för att känna sig säkra på att de fick de bästa råden, de ville ha svar 

på allt (Carolan, 2003; Nelson, 2004). 

 

Olika råd  

Familj och vänner, arbetskamrater barnhälsovårdspersonal, diskussioner vid olika 

gruppträffar, böcker, tv, filmer och internet var alla källor för information och ofta gavs 

olika råd vilket ledde till förvirring och oro hos föräldrarna. De råd som var av störst 

värde var de som kom från professionell personal. Männen fick sina råd främst via 

arbetskamrater och internet, de använde sig inte ofta av sin egen pappa medan 

kvinnorna i stor utsträckning frågade sin egen mamma om råd kring barnet (Deave et al, 

2008; Deave & Johnson, 2008; Sawyer, 1999; Martell, 2001; Barclay et al, 1997; 

Fägerskiöld, 2008). 

 

-And they also had given me different advice…I mean, you can listen to 

everyone else and just sort of take the bits and make your mind up 

(Barclay et al, 1997, s 725). 

 

Förmågan att ta till sig information sågs också vara en del av processen att bli förälder. 

Både mammor och pappor var klara över att processen tog tid. I början prövades de 

lösningar andra gav dem, senare utvecklade de egna rutiner som var en kombination av 

olika lösningar som passade deras situation och deras barn (Barkley et al, 1997). 
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-I think gosh why didn´t I listen to him (baby) before… he was telling me 

everything. But I didn´t know how to listen…to what he wanted. Because 

you spend more time with them, you seem to know how they´re going to 

react. I think you´re in a certain tune with them too (Barclay et al, 1997, s 

725). 

 

Informationen riktad till mammorna 

Papporna upplevde att de inte kunde delta i olika utbildningsgrupper då de låg på 

arbetstid och den största delen av informationen som gavs var riktad till mamman. Detta 

medförde att de inte kände sig förberedda på föräldraskapet och känslor av osäkerhet 

och rädsla blev dominerande. De kände sig utanför den nyblivna konstellationen och 

förhållandet mellan föräldrarna påverkades. Papporna efterfrågade en grupp som enbart 

var riktad till dem då de upplevde att de inte hade någon att vända sig till för att få stöd, 

det blev mestadels internet, frun och arbetskamrater som fick besvara deras frågor 

(Deave et al, 2008; Deave & Johnson, 2008; Premberg et al, 2008; Barclay & Lupton, 

1999; Winsome et al, 2004; Fägerskiöld, 2008). 

 

-I would have, yeah, really struggled to have anyone to go to yeah, 

because… the care is, it is very much geared toward the woman (Deave & 

Johnson, 2008, s 629). 

 

- I was sort of trying to push for information and I was finding it hard to 

get… from a dad´s point of view (Deave et al, 2008).  

 

Upplevelsen av stöd 

Nyblivna föräldrars erfarenheter av stöd skiljde sig åt mellan mamorna och papporna. 

Mammorna vände sig ofta till kvinnor i sin närhet för att få stöd och bekräftelse medan 

papporna upplevde att de hade ett dåligt socialt stöd.  

 

Socialt stöd 

Stöd var en viktig del för föräldrarna i det nya föräldraskapet och viktiga i detta 

sammanhang var deras föräldrar, vänner och kollegor, professionella och 

mammagrupper. Mammorna vände sig främst till sina mammor för att få stöd, det var 

också viktigt för mammorna att de blev bekräftade av de som gav dem stöd för att växa 

och känna sig trygga i sitt föräldraskap. Stödet kring den nyblivna mamman påverkade 

starkt hur kvinnan upplevde moderskapet. Råd från vänner som redan hade barn 

värderades högt (Deave et al, 2008; Sawyer, 1999; Martell, 2001; Barclay et al, 1997). 

 

-My mum…she´s been pretty good. She knows not to overstep the line. 

She´s suggesting but she won´t ever say (Deave et al, 2008). 

 

-I think the only person I rely on is my Mum, she´s been wonderful…and 

I’m not normally like that, not like that at all (Barclay et al, 1997, s 726). 
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Kvinnorna som var ensamstående hade ett stort behov av socialt stöd för att anpassa sig 

till sitt nya liv och för att kunna gå in i sin nya roll, detta stöd kom inte från den egna 

familjen utan samhället måste i dessa fall gå in och stötta dessa mammor (Keating-

Lefler & Wilson, 2004). 

Brist på stöd 

Männen upplevde att de hade minskat socialt stöd och få uppgav att de sökte stöd hos 

sin egen pappa. Detta medförde att männen upplevde ett utanförskap vilket påverkade 

deras föräldraskap (Deave & Johnson, 2008; Barclay & Lupton, 1999; Winsome et al, 

2004; Fägerskiöld, 2008). 

 

Kvinnorna som var ensamstående upplevde en förlust av den ursprungliga familjen och 

detta medförde att de saknade socialt stöd. Dessa kvinnor kände sig ensamma, rädda 

och isolerade. De vågade inte tro på framtiden och vågade inte drömma om hur det 

skulle bli för dem och barnet (Keating-Lefler & Wilson, 2004). 

 

-I wasn´t going to have the support of my family. My dad wouldn´t even 

talk to me. He didn´t acknowledge that I existed (Keating-Lefler & Wilson, 

2004, s 25). 
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DISKUSSION 

Metod diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att belysa hur förstagångsföräldrar upplever 

transitionen till föräldraskapet. För att göra detta har vi valt att analysera kvalitativa 

artiklar systematiskt. För att nå de nyblivna föräldrarnas unika upplevelse och vad som 

påverkar den har vi valt att endast använda kvalitativt utförda studier i vårt resultat, 

därmed exkluderades de kvantitativa artiklar som påträffades vid litteratursökningen. 

Evans analysmodell för kvalitativa artiklar ansågs vara en lämplig metod då den 

fungerar bra när analys av ett flertal artiklar eftersträvas. Genom att analysera andra 

författares resultat har vi fått tillgång till flera olika föräldrars upplevelser. De olika 

studierna är genomförda i olika länder och har olika fokus vilket har bidragit till en 

bredd på resultatet. För oss som distriktssköterskor på BVC i Sverige hade det givetvis 

varit intressant med mer material som grundar sig på den svenska familjen utifrån de 

förhållanden som präglar familjen, detta lämnar vi till framtida forskare att studera. 

Samtidigt kommer vi möta familjer med olika ursprung i vårt arbete i Sverige och då är 

det värdefullt att känna till att det finns skillnader i upplevelsen. Det finns ett stort antal 

studier gjorda på föräldrars upplevelse av sitt nyblivna föräldraskap. De flesta artiklar 

som ingår i studien har ett urval som representerar mammor eller västerländska, 

heterosexuella par med medelinkomst och ett socialt välfungerande liv. Barkley et al 

(1997) har i sin studie medvetet valt att fokusera på den här gruppen, detta urval 

motiveras av att det är viktigt att ha en bild av de ”normala” processerna och 

erfarenheterna för att kunna fånga upp det som är avvikande och bemöta och stöda dem 

som behöver det. Genom att även inkludera studier om representerar minoritetsgrupper 

hoppas vi på en större spridning i resultatet, vilket vi er som en fördel. De studier som 

ingår i resultatet är kvalitetsbedömda enligt Forsberg & Wengströms (2008) checklista 

för kvalitativa artiklar. Kvalitetsbedömningen enligt denna checklista visade att de 

artiklarna som inkluderades i litteraturstudien höll god kvalitet. För att få del av aktuell 

forskning började vi med att begränsa sökandet till artiklar publicerade efter år 2000. Då 

vi studerade dessa fann vi att det refererades till flera intressanta artiklar skrivna 

tidigare, vi valde då att utöka vår tidsram till artiklar publicerade efter 1997. Den äldsta 

är från 1997.  

 

De teman som framkommit har ibland varit svåra att hålla isär då de har förankring till 

varandra och måste förstås i sitt sammanhang. Analysarbetet har varit mycket 

tidskrävande då studiernas resultat har lästs ett flertal gånger av båda författarna, för att 

bedömningen av likheter och olikheter skall bli så korrekt som möjligt. Detta 

tillsammans med att framkomna teman och subteman exemplifierats med citat från 

studierna, höjer studiens giltighet. Det finns förstås alltid en fara med att göra sekundär 

analys av resultat då den ursprungliga datan inte finns tillgänglig d.v.s. vi kan inte vara 

säkra på att vi fått fram samma teman och subteman om vi granskat rådata. Det resultat 

vi nåt genom att systematiskt studera resultaten av de här 16 artiklarna skulle troligtvis 

nås även om analysen skulle gjorts om. Det föreligger dock risk att resultatet skulle se 

annorlunda ut om vi istället valt att utföra egna intervjuer utifrån vår frågeställning. 

Som vidare utveckling av den studie vi nu gjort skulle vi kunna verifiera den hypotes vi 

nu har om hur upplevelsen av den process det innebär att bli förälder erfars, genom till 

exempel en enkätundersökning. 
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Resultat diskussion  

Vårt resultat visar på några av de förändringar som sker när människor träder in i sin 

nya roll som föräldrar för första gången. Förändringen ses som en process, (Olsson & 

Ek, 2002) innefattande tre steg; separation, övergång, integrering. I resultatet framkom 

tre teman som beskriver hur förstagångsföräldrar upplever transitionen till 

föräldraskapet. Dessa var; påverkan på förhållandet, information till de nyblivna 

föräldrarna och upplevelsen av stöd. Kommunikationen mellan de nyblivna föräldrarna 

var av stor vikt för att behålla ett fungerande förhållande, trötthet och tidsbrist spelade 

även en stor roll i detta sammanhang. Barnet var nu det som styrde tillvaron och 

papporna upplevde ett utanförskap i förhållande till mamman och barnet men även till 

de olika gruppverksamheter som erbjuds för familjen. Informationen var en viktig del i 

hur föräldrarna upplevde transitionen och föräldrarna upplevde ofta en brist på 

information om livet efter förlossningen. De nyblivna föräldrarna fick råd från olika 

källor något som stressade dem och gjorde dem osäkra på sin nya roll. För de nyblivna 

föräldrarna var det viktigt att känna ett socialt stöd av familj och vänner samt ett 

professionellt stöd av personal på BVC. Brist på stöd medförde en svår transition och 

svårigheter att tro på framtiden tillsammans med barnet.  

 
Att bli förälder är en av de största transitioner en människa gör under sitt liv och det kan 

upplevas både överväldigande och förvirrande när ens tidigare självbild ifrågasätts och 

omvärderas utifrån nya erfarenheter (Premberg et al, 2008; Keating-Lefler & Wilson, 

2004). Livsvärlden så som man tidigare upplevt den förändras, tryggheten av att veta 

vem man är och självkänslan kan tillfälligt försvagas. Nya roller skall bildas och en ny 

trygghet skall byggas upp i den nya situationen. Detta är en process som tar tid, födelsen 

av barnet är början till en stor omställning i vuxna män och kvinnors liv (Jansson, 

Sivberg, Larsson Wilde & Udén, 2002). 

 

Genom vårt resultat kan vi se att relationen mellan föräldrarna spelade en stor roll för 

hur föräldrarna upplevde sin transition till föräldraskapet. Att kommunicera med 

varandra visade sig ha en avgörande roll för den nya familjen (Deave et al, 2008; 

Barclay & Lupton 1999; Premberg et al, 2008 och Ahlborg & Strandmark, 2001). Enligt 

Deave et al (2008) är det första året som nybliven förälder mycket glädjefyllt men kan 

samtidigt upplevas som påfrestande, det är inte alla gånger som den förväntade 

lyckokänslan infinner sig, vilket kan leda till skuldkänslor. Enligt Nyström & Öhring 

(2003) är det viktigt att distriktssköterskan har en förståelse för hur föräldraskapet 

upplevs, för att kunna möta föräldrarna och ge dem god omvårdnad. Vårt resultat som 

belyser trötthet stärks av resultaten Nyström & Öhring (2003) samt Börjesson, Paperin 

& Lindell (2004), som även de visar på att moderskapet var ett stort ansvar och många 

mammor kände sig kroniskt trötta och stressade. De mödrar som av olika anledningar 

går in föräldraskapet ensamma har samma upplevelse som mammor i parförhållande av 

att känna sig trötta, de känner också en sorg över den misslyckade relationen. Tidigare 

forskning (Möller, Hwang & Wickberg, 2008) belyser vikten av arbetsfördelning i 

hemmet, par som delar ansvar för hem och barn upplever i större utsträckning sig nöjda 

med sitt liv och sin relation till partnern. Som distriktssköterska på BVC tror vi ansvar 

och arbetsfördelning i hemmet är något att uppmuntra till, och framför allt prata med de 

nyblivna föräldrarna om.  
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Männen känner sig enligt de studier vi granskat utanför i den nära omvårdnaden av 

barnet, deras roll upplevs vara att stötta modern och sörja för familjens trygghet. Ändå 

beskriver flera fäder en känsla av självförverkligande och personlig bekräftelse i att vara 

den som kan trösta och sköta babyn (St John, Cameron & Mc Veigh, 2005). Detta gör 

att vi som distriktssköterskor på BVC måste öppna upp mer för pappors delaktighet och 

reflektera över att de ofta känner sig åsidosatta. Enligt Lundqvist, Hellström Westas & 

Hallström (2007) är det viktigt att bjuda in båda föräldrarna i samtalet så att de båda 

känner sig delaktiga och betydelsefulla. Män och kvinnor upplever transitionsprocessen 

till föräldrar lika i en del avseenden men könsroller vi bär med oss påverkar också delar 

av upplevelsen. Män till exempel uttrycker en ökad känsla av att vara ansvariga för 

försörjning, att inte ta risker vad gäller familjens trygghet samt att hålla den sociala 

kontakten med arbetslivet trots att mycket av engagemanget kretsar kring den nyfödda 

familjemedlemmen (Premberg et al, 2008). Föräldragrupper riktar sig till exempel oftast 

till mammor, kallas på många håll till och med för mammagrupper. Papporna som hade 

deltagit upplevde ett utanförskap i dessa grupper, då de fokuserade på många ämnen 

som inte rörde pappan, t.ex. amning (Fägerskiöld, 2006). Papporna i Premberg et al. 

(2008) studie hade alla gått i föräldragrupp före barnets födelse. I efterhand visste de 

inte riktigt vad som diskuterats på träffarna men de hade stort utbyte av den sociala 

gemenskapen. Detta vittnar om att det är viktigt för nyblivna fäder att bli en naturlig del 

i det sociala sammanhanget som babyn innebär. Betydelsen av pappornas delaktighet 

har ökat och vi tror att den kommer att bli allt större i framtiden.  

 

Två av de teman vi kom fram till ligger ganska nära varandra och går lätt i varandra, de 

berör föräldrarnas behov av information som kan ses som mer praktisk i utbildning i 

barnets behov, råd och tips i hur man sköter ett spädbarn, samt behovet av stöd, på ett 

emotionellt plan, där distriktssköterskan på BVC har en central roll i att uppmuntra och 

bekräfta föräldrarna i hur de bäst tar hand om sin nya familjemedlem. De nyblivna 

föräldrarna efterfrågar för att gå igenom transitionsprocessen enligt Fägerskiöld & Ek, 

2003 samt Fägerskiöld, Timpka, & Ek (2003) emotionellt stöd och det är viktigt för 

föräldrarna att känna bekräftelse. Det var också viktigt att uppmuntra föräldrarna och 

skapa en känsla av trygghet kring deras föräldraskap. Distriktssköterskan på BVC skulle 

ha förmågan att sätta sig in i föräldrarnas roll och på så sätt förstå deras känslor och 

upplevelser. Det visade sig i dessa studier (Fägerskiöld & Ek, 2001; Fägerskiöld & Ek, 

2003; Fägerskiöld, Timpka, & Ek, 2003; Barkley et.al, 1997) att det fanns mammor som 

upplevde sig kränkta av distriktssköterskan på BVC vid olika problemsituationer, t.ex. 

amning, något som kan vara värdefullt för oss att känna till och då dessa situationer 

uppstår vara extra lyhörda, det kan vara en svår balansgång att ge råd.  

 

Föräldrarna såg BVC som en självklar del av livet med barnet, där stöd och råd gavs 

(Fagerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). I de analyserade artiklarna framkommer att 

föräldrarna ändå efterfrågar mer information och stöd, både praktiskt och emotionellt. 

Föräldrarna förväntar sig enligt Fägerskiöld & Ek (2001); Fägerskiöld & Ek (2003); 

Fägerskiöld, Timpka, & Ek (2003). & Barkley et.al. (1997) att distriktssköterskan på 

BVC skulle besitta stor medicinsk kunskap och genom sin kompetens kunde 

distriktssköterska göra en korrekt bedömning av barnets hälsa och utveckling. 

Eventuella problem eller avvikelser skulle upptäckas av distriktssköterskan. I en studie 

(Magnusson, Garrett och Sundelin, 2000) ansåg föräldrarna, att ge stöd och information 
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till de nyblivna föräldrarna var den viktigaste uppgiften för distriktssköterskan på BVC. 

Föräldragrupper var ett uppskattat verktyg för mammorna då de kunde diskutera, utbyta 

erfarenheter och träffa andra i samma situation. För barnmorskan på BB är det en viktig 

uppgift att uppmuntra pappans deltagande från första stund och på så sätt främja 

pappans anknytning till barnet som i sin tur påverkar deras fortsatta relation positivt. 

Ahlborg & Strandmark (2003) understryker vikten av att pappan engageras i barnets 

vård. Flera av studierna har också visat att se och höra hur andra sköter sitt barn 

utvecklar självkänslan och bekräftar för föräldrarna att det är de som vet bäst hur barnet 

skall tas omhand (Wilkins, 2005; Martell, 2001; Premberg et. al. 2008). 

 

En god vårdrelation är grunden för kontakten med föräldrarna och det är viktigt att ge 

dem tid och bekräftelse så att de känner att det är en positiv upplevelse att komma till 

distriktssköterskan på BVC. Som professionell är det viktigt att våga gå in i 

vårdrelationen och ta sig an familjen så att de kan få den hjälp och stöd som de behöver 

utan att de behöver känna att de behöver ge något tillbaka.  

 

Slutsats 

Resultatets olika teman visar vilka uttryck transitionen tar i olika delar av processen, att 

gå från en känsla av separation från sin tidigare roll, denna separation kan innebära både 

känslor av sorg och glädje, den kan vara oväntad eller efterlängtad. Därefter följer en 

övergångsfas, man lär känna barnet och dess signaler samt hur man själv reagerar som 

förälder på barnet, under denna del av processen kan de nyblivna föräldrarna behöva 

såväl råd, stöd och uppmuntran. För att slutföra transitionen krävs en integrering, där 

föräldrarna kan se barnet som en självklar del av sitt liv. 

 

Betydelse för vårdandet 

Arbetet som distriktssköterska på BVC innebär att möta ett flertal familjer varje dag, 

många av dem är föräldrar för första gången. De har ett stort behov av information, stöd 

och bekräftelse. Genom det resultat denna uppsats givit kan distriktssköterskan på BVC 

hjälpa föräldrarna genom transitionsprocessen på ett så bra sätt som möjligt. Speciellt 

papporna behöver extra stöd och det är viktigt att göra dem delaktiga. Dagens föräldrar 

vill leva allt mer jämlikt och delar ofta upp föräldraledigheten mellan sig, vilket i sin tur 

innebär att papporna får ett allt större ansvar i familjen. Detta medför att papporna 

kommer att besöka BVC i större utsträckning och det är då viktigt att känna till deras 

upplevelse av transitionsprocessen.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom detta ämne skulle kunna vara att intervjua pappor för att ta reda 

på hur de hade velat att distriktssköterskan på BVC hade kunnat få dem mer delaktiga. 

Det hade även varit intressant att utföra fler studier i Sverige kring samma ämne.  
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pappa.  

Fenomenologisk metod har 

använts för att analysera data 

som samlats in via 

djupintervjuer som gjordes 

12-14 månader efter att deras 

första barn var fött.  

 

10 pappor ingick i studien.   

Tre huvuddelar som 

framkom i resultatet var: 

känsla av överväldigande, 

att hantera den nya 

situationen och att livet 

känns komplett.  



 

 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Sverige 

Titel: 

Late motherhood: 

the experience of 

parturition for first 

time mothers aged 

over 35 years 

 

Författare: 

Carolan, M. 

 

Tidskrift: 

Australian Journal of 

Midwifery 

  

Årtal: 2003 

 

Land: Australien 

Kvalitativ Att undersöka upplevelsen 

hos förstagångs mammor 

över 35 år.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som samlats 

in via djupintervjuer som 

gjordes vid tre tillfällen, i 

slutet av graviditeten, 7-10 

dagar efter förlossningen samt 

6-8 månader efter 

förlossningen.  

 

20 förstagångs mammor över 

25 års ålder ingick i studien.  

Sju teman framkom efter 

analys av data; 

intellektualisera 

erfarenheter, graviditet och 

arbete, bristen på 

samhörighet/verklighet, 

hjälplöshet, söka mer 

infomation ”expert” 

fenomenet, det hemska 

ansvaret och identitet 

Titel:  

Engaged Mothering: 

The Transition to 

Motherhood for a 

group of African 

American Women 

 

Författare: 

Sawyer M, L. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Transcultural 

Nursing  

 

Årtal: 1999 

 

Land: USA 

Kvalitativ Att beskriva transitionen 

till moderskap ur 

afroamerikanska kvinnors 

perspektiv, identifiera vilka 

faktorer som underlättar 

och vika som hämmar en 

sund transition samt avgöra 

om en kvinnas syn på 

rasism påverkar hur hon 

bryr sig om sig själv och 

den vård hon söker under 

graviditeten.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som samlats 

in via semistrukturerade 

intervjuer med fem fasta 

frågor. Den första intervjun 

hölls så snart som möjligt 

efter barnets födsel och den 

andra 2-3 månader efter den 

första. 

 

17 förstagångs mammor 

ingick i studien.  

En huvudkategori 

framkom som beskriver att 

moderskapet är att binda 

sig till ett löfte, 

moderskapet är att vara 

engagerad på olika nivåer, 

till barnet, partnern, familj, 

vänner, arbetskamrater och 

hela samhället. Dessa 

nivåer påverkade kvinnan i 

sin transition till 

moderskapet om det skulle 

bli en lyckad process eller 

inte.  

Titel: 

Heading Toward the 

New Normal: A 

Contemporary 

Postpartum 

Experience 

 

Författare: 

Martell K, L. 

 

Tidskrift: 

JOGNN  

 

Årtal: 2001 

 

Land: USA 

Kvalitativ Att beskriva samtida 

kvinnors erfarenhet av livet 

efter förlossningen.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som samlats 

in via semistrukturerade 

intervjuer. Första intervjun 

hölls mellan 3-10 dagar efter 

förlossningen och den andra 

1-2 veckor senare.  

 

32 förstagångs mammor 

ingick i studien.  

Huvudtemat som framkom 

var: på väg mot ett nytt 

normal? En process där 

man omprioriterar i sitt liv. 

Understödjande kategorier 

som framkom: uppskatta 

sin kropp, finna sin rätta 

plats och att etablera en ny 

familj.  

Titel: 

Becoming a mother 

– an analysis of 

women´s 

experiences of early 

parenthood 

 

Författare: 

Barclay, L., 

Everitt, L., 

Rogan, F., 

Schmied, V., 

Wyllie, A. 

Kvalitativ Att förstå upplevelsen av 

att bli mamma för första 

gången.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som samlats 

in vid gruppdiskussioner där 

nyckelfrågor användes.  

 

9 fokusgrupper med ett totalt 

antal av 55 förstagångs 

mammor ingick i studien.  

Sex teman framkom: 

insikt, överväldigande, 

tomhet, ensamhet, 

ambivalens till stöd, brist 

på hjälp från partnern och 

förlust av självständighet, 

förståelse genom andra. 

Huvudtema: att bli 

mamma är inte bara 

fysiologiskt det tar tid att 

för den emotionella och 

personliga känslan att 

byggas upp. Tre faktorer 



 

 

 

Tidksrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 1997 

 

Land Australien 

spelar in på upplevelsen: 

Babyns karaktär, tidigare 

erfarenheter och 

tillgängligheten på socialt 

stöd.  

Titel: 

‘Becoming a mother’ 

– developing a new 

theory of early 

motherhood 

 

Författare: 

Rogan, F., 

Schmied, V., 

Barclay, L., 

Everitt, L., 

Wyllie, A. 

 

Tidskrift:  

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 1997 

 

Land: Australien 

Kvalitativ Att undersöka förstagångs 

mammors upplevelser av 

att bli mammor och vad 

som påverkar denna 

process.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som samlats 

in vid gruppdiskussioner där 

öppna frågor användes.  

 

55 förstagångs mammor 

deltog i studien.  

Tre faktorer som påverkar 

processen till att bli 

mamma framkom: babyns 

beteende, socialt stöd och 

tidigare erfarenheter.  

Titel:  

The Experience of 

Becoming a Mother 

for Single, 

Unpartnered, 

Medical-Eligible, 

First-time mothers 

 

Författare: 

Keating-Lefler, R., 

Wilson E, M. 

 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Scholarship 

 

Årtal: 2004 

 

Land: USA 

Kvalitativ Att öka förståelsen av 

upplevelsen att bli mamma 

för ensamstående, 

bidragstatande förstagångs 

mammor. Samt att belysa 

de basala sociala och 

psykologiska problem som 

upplevs av dessa mammor 

under de först tre 

månaderna efter 

förlossningen.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som 

samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer 

som hölls 1, 2 och 3 månader 

efter förlossningen.  

 

20 förstgångs mammor deltog 

i studien.  

Mammorna använde en 

övergripande process för 

att omforma sitt liv så att 

de kunde sörja sina 

förluster och skapa fortsatt 

tro på framtiden, anpassa 

sig till rollen som förälder 

och våga drömma om 

livets val och möjligheter.  

Titel:  

A Qualitative Study 

of Older First-Time 

Mothering in the 

First Year 

 

Författare: 

Nelson M, A. 

 

Tidskrift: 

Journal of Pediatric 

Health 

 

Årtal: 2004 

 

Land: USA 

Kvalitativ Att förklara upplevelsen av 

det första året för äldre 

förstagångs mammor  

Fenomenologisk/hermeneutisk 

metod användes för att 

analysera data som samlades 

in genom semistrukturerade 

intervjuer som hölls 4-6 

månader efter barnets födelse.  

 

7 förstagångs mammor över 

35 års ålder deltog i studien.  

Nio huvudteman framkom 

samt flera subteman. 

Artikeln belyser de tre 

största teman som 

framkom: vara redo, 

planerad nivå och hur långt 

har vi kommit i våra liv? 

Titel:  

The experiences of 

new fatherhood: a 

socio-cultural 

analysis 

Kvalitativ Att öka förståelsen och på 

så sätt bredda vår 

verksamhet genom att 

lägga till en socio-politisk 

dimension till vår 

Diskursanalys användes som 

metod för att analysera data 

som samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer 

som hölls i slutet av 

Flera samordnade teman 

framkom som formade 

upplevelsen och identiteten 

hos männen och deras 

partners när de gick in i 



 

 

 

Författare: 

Barclay, L., 

Lupton, D. 

 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 1999 

 

Land: Australien 

bedömning av ny bildade 

familjer som ofta saknas. 

graviditeten och en som hölls 

när barnet var 5-6 månader 

gammalt.  

 

15 förstagångs pappor deltog i 

studien.  

föräldraskapet för första 

gången: hur män och 

kvinnor definierar arbete 

och kapaciteten eller viljan 

att hos män och kvinnor att 

omförhandla sysselsättning 

och hushållet och arbetet 

med barnet. 

Förväntningarna och den 

symboliska innebörden 

kring faderskapet var 

viktig och varierade. 

Männen formade en 

pappa-barn relation och ett 

annat förhållande till 

partnern uppstod.  

Titel:  

The baby was the 

focus of attention – 

first-time parents’ 

experiences of their 

intimate relationship 

 

Författare: 

Ahlborg, T., 

Strandmark, M. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

 

Årtal: 2001 

 

Land: Sverige 

Kvalitativ Att beskriva fenomenet 

förstagångs föräldrars 

intima förhållande, 

fokusera på deras mentala 

hälsa och kunna stödja dem 

professionellt.  

En beskrivande 

fenomenologisk metod enligt 

Giorgi användes för att 

analysera data som samlades 

in vid två intervjuer när barnet 

var 6 och 18 månader 

gammalt. Intervjuerna var 

halvstrukturerade.  

 

5 par förstagångs föräldrar, 

(10 individer) deltog i studien.  

Huvudtemat: barnet i 

fokus hade olika mening 

för de olika paren. Olika 

begrepp analyserades och 

på vilket sätt de påverkade 

relationen i positiv eller 

negativ riktning. Alla fem 

par upplevde att deras 

förhållande hade ändrats 

efter barnets födsel och 

vad som framkom var att 

det var avgörande med en 

god kommunikation 

mellan föräldrarna  

Titel:  

A Qualitative study 

exploring the support 

needs of first-time 

mothers on their 

journey towards 

intuitive parenting 

 

Författare: 

Wilkins. C. 

 

Tidskrift: 

Midwifery 

 

Årtal: 2006 

 

Land: England 

Kvalitativ Att öka förståelsen för 

upplevelsen av att bli 

mamma för första gången, 

för att se vilken typ av stöd 

mammorna behöver för att 

underlätta sin 

transitionsprocess.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som 

samlades in genom 

djupintervjuer som gjordes 6 

veckor efter barnets födsel.  

 

8 förstagångs mammor deltog 

i studien.  

Fem kategorier framkom: 

från expert till novis, tappa 

kontrollen, ta emot råd och 

stöd, återuppbygga balans 

och att tillvaron skall falla 

på plats. Övergripande var 

att utveckla självsäkerhet 

och kunskap i hur de bäst 

tar hand om sitt barn, att 

göra rätt.  

Titel: 

Meeting the 

Challenges of New 

Fatherhood During 

the Early Weeks 

 

Författare: 

St John, W., 

Cameron, C., 

Mc Veigh, C. 

 

Tidksrift: 

JOGNN 

 

Årtal: 2004 

 

Kvalitativ Att undersöka nyblivna 

pappors upplevelse av 

processen att bli förälder 

samt förändringen i livet 

som sker de första veckorna 

efter förlossningen.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som 

samlades in genom 

djupintervjuer som gjordes 6-

12 veckor efter barnets födsel.  

 

8 förstagångs pappor deltog i 

studien.  

Fem teman framkom: ett 

nytt åtagande, 

omförhandla ansvar, 

utveckla och bevara 

förhållandet, ballansera 

aktiviteter och att bevara 

familjens integritet.  



 

 

Land: Australien 

Titel: 

A change in life as 

experienced by first-

time fathers 

 

Författare: 

Fägerskiöld, A. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

 

Årtal: 

2008 

Kvalitativ Att undersöka förstagångs 

pappors upplevelse under 

den tidiga barndomen hos 

sina barn.  

Grounded theory användes för 

att analysera data som 

samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer 

som gjordes när barnet var 5-9 

månader gammalt.  

 

20 förstagångs pappor deltog i 

studien 

Huvudkategorin: 

förändring av livet 

framkom med 

underkategorier som: bli 

en pappa, alternera mellan 

hemmet och arbetet, 

ändring i förhållandet till 

partnern och att utveckla 

en relation barnet.  

 

 


