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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att bli förälder är en stor omställning i livet kantad av både glädje och 

svårigheter. Barnhälsovårdens uppdrag är att erbjuda olika former av stöd till föräldrar med 

barn upp till sex år. Tidigare forskning visar att pappor inte känner sig tillräckligt förberedda 

på faderskapet. Övergången beskrivs som en tid av osäkerhet och hjälplöshet. Tidigare 

forskning beskriver även BVC-sjuksköterskors osäkerhet när det gäller föräldrastöd till 

pappor, dock finns mindre forskning kring pappors egna erfarenheter av stöd från BVC-

sjuksköterskan. Syfte: Att beskriva nyblivna pappors erfarenheter av stöd från BVC-

sjuksköterskor samt deras erfarenheter av föräldraskap. Metod: Fem nyblivna pappor, 

intervjuades tillhörande en Barnavårdscentral och analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. Resultat: Pappornas erfarenheter innefattade bristande information om 

papparollen och att BVC:s verksamhet inte är riktad till pappan. Papporna var nöjda med 

stödet BVC-sjuksköterskan gav till barnet samt familjen som helhet. Stöd från nära och kära 

beskrevs som betydelsefullt. Papporna efterfrågade stöd genom pappagrupper samt mer 

information om papparollen. Resultatet visade även på både svårigheter och utmaningar i 

föräldraskapet. Slutsats: Omställningen till att bli pappa är en krävande tid. 

Barnhälsovården behöver fortsätta arbetet med att uppnå jämlikhet ur ett genusperspektiv. 

BVC-sjuksköterskor behöver kunna erbjuda mer stöd till pappor för att stärka föräldraskapet.  

Nyckelord: Faderskap, BVC-sjuksköterska, Föräldrastöd, Pappors deltagande  

 

  



ABSTRACT 

Background: Becoming a parent is a big change in life lined both joy and hardship. Child 

healthcare´s mission is to offer various forms of assistance to parents with children up to six 

years old. Previous research shows that dads do not feel adequately prepared in fatherhood. 

The transition is described as a time of uncertainty and helplessness. Previous research also 

describes child health care nurses uncertainty when it comes to parenting support to dads. 

However there is little research on fathers' experiences of support from child health care 

nurses. Aim: Describe new fathers' experiences of support from child health care nurses and 

experiences of parenthood. Method: Five new fathers, assigned to one child health center, 

were interviewed and analyzed using content analysis. Result: Fathers' own experiences 

included lack of information about fatherhood and that child health center not are directed to 

the father. The fathers were satisfied with the support of their child given by child health care 

nurses and the family as a whole. Support from family and friends was described as 

significant. Fathers sought support by fathers' groups, as well as more information about 

fatherhood. The results also showed both difficulties and challenges of parenthood. 

Conclusion: The transition to becoming a dad is a demanding time. Child health care need 

to continue work to achieve equality from a gender perspective. Child health care nurses has 

to provide more support to dads to strengthen the parenting. 

Keywords: Fatherhood, Child health care nurse, Parent support, Fathers' participation
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1 INLEDNING 

Att bli förälder är en stor omställning i livet och förenat med stor lycka för de allra flesta. 

Föräldraskapet innebär även en tid av prövning och svårigheter. En ny individ behöver hela 

förälderns tid och uppmärksamhet vilket innebär att förälderns egna behov plötslig måste 

komma i andra hand i de flesta situationer.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i specialistutbildningen till 

distriktssköterska kom jag i kontakt med föräldrar som upplevde osäkerhet i sitt föräldraskap 

och som efterfrågade stöd från BVC-sjuksköterskan. Övervägande mammor kom med sina 

nyfödda barn för hälsokontroller, vilket gjorde att BVC-sjuksköterskan kunde ge dem stöd 

efter behov. Få pappor deltog i besöken hos barnhälsovården vilket gjorde att jag började 

fundera kring hur papporna mådde och om de fick det stöd de önskade i sitt föräldraskap. 

Utifrån det blev jag intresserad av att ta reda på hur pappor upplever övergången till 

föräldraskapet, deras erfarenheter och behov av stöd från BVC-sjuksköterskan. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs definitioner och centrala begrepp, barnhälsovårdens mål och uppdrag, 

föräldrastöd, papparollen, depression hos pappor, och BVC-sjuksköterskors föräldrastöd till 

pappor. Slutligen beskrivs begreppet Transiton som teoretiskt perspektiv kopplat till 

föräldraskap och faderskap.  

2.1 Definitioner och centrala begrepp 

BVC-sjuksköterska- Barnavårdscentralssjuksköterska. Yrkeskategori som är behörig att 

arbeta med barnhälsovård.  BVC-sjuksköterskan kan vara distriktssköterska alternativt 

barnsjuksköterska. 

BVC- Barnavårdscentral. Platsen dit föräldrar kommer för hälsobesök med barn som är 

mellan 0–5 år. Besöken är frivilliga och innefattar bland annat hälsokontroller i form av 

längd, vikt, hörseltest och språkscreening. 
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2.2 Barnhälsovårdens mål och uppdrag 
Barnhälsovården är organiserad i barnavårdscentraler, BVC, där Läkare, BVC-psykolog samt 

BVC-sjuksköterska arbetar med och har ansvar för barn som är inskrivna (Socialstyrelsen, 

2014).   

Målet för barnhälsovården är att medverka till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala 

välmående genom att främja barnets hälsa och utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt 

uppmärksamma och sätta in insatser vid misstanke om ohälsa. Det kan göras genom att 

stödja föräldrarna i föräldraskapet, erbjuda hälsoövervakning samt riktade individuella 

former av stöd efter särskilda behov (Socialstyrelsen, 2014).   

2.3 Föräldrastöd 

Syftet med föräldrastöd är att bidra till fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter.  

Syftet med föräldrastöd är även att skapa kontakt och gemenskap samt stärka föräldrar i sin 

föräldraroll och bygga på deras egen kompetens och kraft. Målet för föräldrastödet är att 

föräldrar oavsett familjestruktur och insatser från samhället ska styras av föräldrars och 

barns individuella behov av stöd och rådgivning. Föräldrastöd kan ges både enskilt och i 

grupp (SOU, 2008:13). Föräldrastödet ska utformas efter ett genusperspektiv och anpassas 

efter män och kvinnors behov (Sveriges landsting och regioner, 2016).  

När det gäller individuellt stöd erbjuds stöd som handlar om föräldraskapet, relationen till 

partnern, amning, matning, bindnings-, anknytnings- och samspelsstöd samt stöd för att 

främja hälsosamma levnadsvanor. Förstärkt stöd kan erbjudas vid behov. (Socialstyrelsen, 

2015). Forskning kring pappors erfarenheter av föräldrastöd visar en uppfattning att 

föräldrastödet främst avser barnet och mamman. Pappor anser även att stödet är 

svårtillgängligt för dem under dagtid på grund av arbete. (Deave & Johnson, 2008; Wells, 

2016). Ett utökat stöd kvällstid efterfrågas (Deave & Johnson, 2008). Nyblivna pappor 

önskar rak och tydlig information om barnets beteende samt olika symtom på sjukdom. Även 

information om barnets utveckling anses betydelsefullt (Fägerskiöld, 2006). 

Barnhälsovårdens mål för föräldrastöd i grupp beskrivs som ökad kunskap, skapa möjlighet 

till kontakt och gemenskap och skapa möjlighet till medvetenhet om, och påverkan av 

samhälleliga förhållanden (Socialstyrelsen, 2015). Föräldrastöd i grupp erbjuds alla föräldrar 

med barn upp till 1 år och syftar till att öka kunskapen om sitt barn och dess behov, skapa 

möjligheter för kontakt och gemenskap med andra föräldrar med barn i samma ålder samt 

skapa medvetenhet om hur de kan påverka sitt barn utifrån samhällsförhållanden (Sveriges 

landsting och regioner, 2016). Föräldrar som deltar i föräldragrupp är överlag nöjda med den 

information och stöd som erbjuds (Petersson, Petersson & Håkansson, 2004). Fler kvinnor 

än män besöker dock föräldragrupper (Fägerskiöld, 2006; Petersson, Petersson & 

Håkansson, 2004; Sveriges landsting och regioner, 2016;). En av anledningarna till pappors 

låga deltagande i föräldragruppen anses vara en uppfattning om att den främst är riktad till 

mammor. En annan anledning är att de ämnen som tas upp inte berör pappans roll vilket gör 

att pappor som väljer att delta kan känna sig utanför.(Fägerskiöld, 2006; Wells, 2016). Ett 
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ökat deltagande för pappor efterfrågas av dem själva i form av speciella grupper för pappor, 

då det finns behov av att utbyta erfarenheter (Fägerskiöld, 2006).  

2.4 Papparollen 
Faderskapet under 1500–1800 talet beskrivs som traditionellt. Pappornas arbete  i och 

omkring hemmet möjliggjorde delaktighet i barnets uppväxt. En stor del av tiden 

spenderades tillsammans med barnet och engagerade papporna i barnets skötsel (Berglund, 

2007). Industrialiseringen under 1800-talet ledde till mindre tid för familjeliv och vardaglig 

omsorg om barnen, vilket bidrog till att mamman fick större betydelse för barnet. 

Faderskapet blev ett onaturligt tillstånd. Pappans roll var att bidra ekonomiskt till försörjning 

samt “helg- och semesterpappa”. Under 1900-talet ändrades synen på faderskapet. Pappan 

förväntades ägna mer tid tillsammans med barnet, delta i hushållssysslor och uppfostran 

vilket ansågs påverka både barnet och pappans välmående. Både mamman och pappan 

bidrog till försörjningen i familjen. Faderskapet krävde social bekräftelse och sågs som bevis 

på manlighet. Barnens fritidsaktiviteter har idag bidragit till större ekonomiska kostnader 

vilket har gjort att faderskapet dragits in i ett kommersiellt ekorrhjul (Berglund, 2007).  

Tidigare forskning kring hur pappor ser på sin roll visar att de önskar ha en bra kontakt med 

barnet och vill finnas där för dem. Att ta hand om sitt barn på ett bra sätt och hittar på saker 

tillsammans anses också betydelsefullt. Att vara intresserad och följa barnets utveckling 

anses ingå i rollen som pappa (Brandth & Kvande, 1998), likaså vara lyhörd för barnets behov 

och sätta sina egna behov i andra hand (Henwood & Procter, 2003). En studie med finska 

pappor visar att faderskap leder till känslan av ökad manlighet. Pappor kan visa sig använda 

olika sätt att vara pappa på. De olika sätten som beskrivs är att vara en ”bystander, att vara 

en make, att vara en partner och att vara ansvarig för familjen. Pappor kan välja olika sätt att 

se på sin roll beroende av kultur (Kaila-Behm & Vehviläinen-Julkunen, 2000). 

2.5 Depression hos pappor 
Tiden efter förlossningen behöver inte enbart innebära lycka utan nedstämdhet kan 

förekomma, hos båda föräldrarna. Nedstämdhet under en längre tid kan leda till depression 

och föräldrar har möjlighet att vända sig till bland annat barnhälsovården för att få stöd och 

hjälp att hantera situationen (1177-vårdguiden, 2016).  

Depression förekommer hos 8–10 % av nyblivna pappor (Bergström, 2013; Kerstis, Edlund, 

Engström & Aarts, 2013). Symtom på depression hos pappor kan visa sig genom 

nedstämdhet och ändrat socialt beteende. Pappor med symtom på depression drar sig ofta 

även undan sociala sammanhang (Spector, 2006).  

Faktorer som ökar risken för depression är låg utbildning, låg inkomst, dålig relation samt 

ekonomisk oro (Bergström, 2013). Spector (2006) visar att pappor som upplever stress både 

inom familjen och det dagliga livet samt saknar stöd från omgivningen löper större risk för 

depression. Även äktenskapliga problem är en utlösande faktor. I en annan studie 
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framkommer att ett rikt socialt nätverk samt tillgång till socialt stöd fungerar som 

skyddsfaktorer mot depression (Deater- Deckard, Pickering, Dunn & Golding, 1998).  

2.6 BVC-sköterskors föräldrastöd till pappor  
BVC-sjuksköterskor är generellt positiva till att arbeta med pappor som nyblivna föräldrar. 

Dock visar det sig att pappors deltagande i barnhälsovården är lägre än för mammor. BVC-

sjuksköterskor får sällan kännedom om att en pappa är i behov av stöd och få uppger sig ha 

erbjudit föräldrastöd som enbart är riktad till pappor (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2010). 

BVC-sjuksköterskor upplever även svårigheter i upptäckten av symtom som tyder på 

depression, vilket anses beror på bristande rutiner kring föräldrastöd till pappor samt 

information som erhålls om hur pappan mår ofta sker genom mamman (Hammarlund, 

Andersson, Tenenbaum & Sundler, 2015).  

Faktorer som BVC-sjuksköterskor själva anser ha betydelse för pappors deltagande i 

barnhälsovården är pappornas ekonomiska och jobbrelaterade situation. Vidare 

framkommer att BVC-sjuksköterskors ansvar och tillvägagångssätt för att få papporna att 

känna sig välkomna och viktiga påverkade deltagandet. För att underlätta delaktigheten 

anses hembesök vara ett bra tillfälle att kunna prata med pappan. Det framkommer även att 

BVC-sjuksköterskan försökte ägna lika mycket uppmärksamhet till mamman och pappan då 

båda kom på mottagningsbesök. (Massoudi, et al., 2010).  

2.7 Teoretiskt perspektiv 
Det vårdvetenskapliga begreppet Transition har använts. Först ges en beskrivning och 

förklaring av begreppet varpå begreppet sätts i relation till föräldraskapet och dess innebörd. 

Slutligen beskrivs Transition i relation till pappan och det nyblivna föräldraskapet.  

2.7.1 Transition 

Begreppet transition är ett väsentligt begrepp inom sjuksköterskeyrket och förklaras som 

förändring, övergång, riktning eller process i en persons livsmönster. När förändringen 

handlar om individen eller dess familj kan den beröra identiteten, roller, beteenden och 

relationer (Schumacher & Meleis, 1994).  Bridges (1986) förklarar Transition som en 

övergång som består av tre faser personen går igenom. Första fasen handlar om att avsluta 

det som varit och känslor av besvikelse kan uppkomma. Andra fasen är en mer neutral fas 

som innebär upptäckt av det nya samtidigt som upplevelser av desorientering förekommer. 

Den tredje och sista fasen är en fas där en ny början tar fart i form av utmaning och att hitta 

sig själv.  

Några av de faktorer som påverkar hur förändringen upplevs och hanteras är erfarenhet, 

kunskap, förväntningar, miljön runtomkring samt personers psykiska- och emotionella hälsa. 

Upplevelse av goda relationer samt välbefinnande underlättar övergången. Olika typer av 
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övergångar relevanta för omvårdnad som beskrivs handlar om utveckling, 

situationsanpassning, organisation samt inom hälsa och sjukdom.  Varje möte 

sjuksköterskan ställs inför innebär att möta en patient som på ett eller annat sätt befinner sig 

i en övergång. När en person befinner sig i en övergång medför det olika djupgående 

påfrestningar i livet vilket på sikt kan ha betydelse för personens hälsa och välbefinnande 

(Schumacher & Meleis, 1994).  

2.7.2 Transition till föräldraskap 

Övergången till föräldraskap innebär en stor omställning i livet. Många olika känslor kan 

uppdagas och ibland kan det vara svårt att veta hur de ska hanteras (1177- vårdguiden, 2016).  

Det är en utmaning att hantera föräldraskapet där samhället även har en påverkan. Större 

delen söker kunskap och erfarenheter från andra i samma situation. Tidigare var det ofta 

föräldrar som gav stöd, idag inhämtas kunskap ofta från flera håll (Sveriges landsting och 

regioner, 2016). 

Anknytning handlar om inre känslomässig relation mellan barnet och föräldern. Barnet är 

beroende av och har behov av att knyta an till vuxna som finns i nära omgivning. Hur 

anknytningen blir beror på samspelet mellan barn och förälder. Tecken på trygg anknytning 

är när föräldern uppfattar och bekräftar barnets signaler. En trygg anknytning har betydelse 

för barnets fortsatta utveckling (Karlsson, 2015). Ett barns relation till sina föräldrar har stor 

betydelse för både psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott förhållande mellan 

föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. 

Olika former av föräldrastöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som för 

samhället i stort (Myndighet för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2016). 

2.7.3 Mäns transition till föräldraskap 

För pappan innebär övergången till föräldraskap en process som startar under graviditeten 

och som fortgår till en tid efter barnets födelse (Kowlessar, Fox & Wittkowski, 2014). När det 

gäller pappors uppfattning av föräldraskapet framkommer det i flera studier att de upplever 

osäkerhet under barnets första tid (Bergström, 2013; Buist, Morse & Durkin, 2002; 

Fägerskiöld, 2008; Halle et al., 2008; Kowlessar et al., 2014). Många pappor upplever en stor 

förändring under övergången till föräldraskap och större delen känner sig inte helt 

förberedda (Fägerskiöld, 2008). En del pappor känner sig passiva och känner därmed en 

förlorad kontroll (Buist et al., 2002). Känsla av hjälplöshet kan uppstå som också är grundat i 

bristen på erfarenhet och kunskaper om hur ett barn ska skötas, vilket också gör det svårt att 

förstå barnets behov. För att hantera första tiden som nybliven pappa använder de sig ofta av 

olika tekniker som provas när det gäller att tillfredsställa barnets olika behov, samtidigt som 

de iakttar sin partner hur tillvägagångssättet ser ut vid omhändertagandet som mamma. 

Pappor upplever sig inte ha en lika naturlig bindning till barnet som mamman under första 

tiden, vilket även till viss del berodde på att mammorna var hemma med barnet till största 

delen. Papporna upplevde efter en tid förbättrad kontakt med barnet och kände sig då mer 

trygga, dugliga och involverade (Kowlessar et al., 2014). 
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Övergången till att bli pappa har även beskrivits som ständig kamp som kan liknas vid en flod 

där pappan försöker ta sig mot strömmen vilket kräver mycket energi. Nyblivna pappor 

försöker vara förstående, försöker lära sig, försöker ha en lugn inställning, försöker delta, 

försöker att lära sig samt hitta ett balanserat liv (Widarson, Engstöm, Tydén, Lundberg & 

Marmstål Hammar, 2015). 

3 PROBLEMFORMULERING 

BVC-sjuksköterskor har i sitt arbete som uppgift att erbjuda stöd till nyblivna föräldrar, vilket 

även innefattar stöd till pappor i deras föräldraskap. Som nybliven förälder sker en stor 

förändring i livet, med många omvälvande känslor. Forskning visar att pappor i många fall 

känner sig passiva och hjälplösa i sitt föräldraskap under första tiden. Hur pappan mår 

påverkar även förmågan att knyta an till barnet. Eftersom kontakten mellan barnhälsovården 

och mammor ofta sker mer kontinuerligt har distriktssköterskan lättare att se hur mammor 

mår i sitt föräldraskap och därmed erbjuda stöd. Forskning visar dock att även pappor 

behöver stöd i sitt föräldraskap. Vidare framkommer att BVC-sjuksköterskor är positiva till 

att stödja pappor i deras föräldraskap, dock uttrycker BVC-sjuksköterskor svårigheter att 

upptäcka pappor med symtom på psykisk ohälsa och få BVC-sjuksköterskor har erfarenhet av 

att ha erbjudit stödjande rådgivning. Pappor som har behov av stöd upplever varierad 

tillgång till professionellt stöd. Det finns begränsad kunskap kring vad pappor önskar för råd 

och stöd från barnhälsovården i sitt föräldraskap. När denna kunskap saknas kan inte BVC-

sköterskor ge det stöd som pappor har behov av för att må bra, uppleva delaktighet och 

kunna utvecklas i sitt föräldraskap. För att föräldrastödet ska bli mer likvärdigt och för att 

stärka papporna i sitt nyblivna föräldraskap behöver BVC-sjuksköterskor ökad kunskap om 

pappors erfarenhet av föräldraskap samt vilket stöd pappor är i behov av. Avsikten var därför 

att genomföra en intervjustudie.  

 

4 SYFTE 

Syftet var att beskriva nyblivna pappors erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskor samt 

deras erfarenheter av föräldraskap.  
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5 METOD 

I metoden beskrivs vilken design som valts, hur urval och datainsamling skett samt hur 

analysen genomförts. 

5.1 Design 
Eftersom syftet med studien var att beskriva nyblivna pappors erfarenheter av stöd från BVC-

sjuksköterskor samt erfarenheter av föräldraskap valdes en kvalitativ design med 

intervjustudie. En kvalitativ design är lämplig när ett fenomen ska undersökas utifrån 

individers levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012).  

En induktiv ansats användes vilket innebär att beskriva fenomenet som det framhävs utan 

förutfattade meningar eller utgående från någon teori (Priebe & Landström, 2012).  

5.2 Urval och datainsamling 
Intervju som datainsamlingsmetod är lämpligt att använda sig av i en kvalitativ studie 

(Henricson & Billhult, 2012). Intervjufrågorna var semistrukturerade med både öppna och 

slutna frågor, vilket enligt Danielsson (2012) ger möjlighet att vara flexibel och 

anpassningsbar då frågorna inte behöver komma i en speciell ordning. Slutna frågorna hade 

en öppen följdfråga vilket gav möjlighet för deltagaren att ge en utförligare berättelse. 

Samtliga intervjufrågor presenteras i en intervjuguide (Se Bilaga B). 

Innan intervjuerna genomfördes med deltagarna utfördes en provintervju vilket enligt 

Danielson (2012) kan ske för att prova intervjufrågornas kvalitet och eventuell möjlighet för 

justering. Det ger även en möjlighet att bli bekväm i rollen som intervjuare. Provintervjun 

ledde inte till några justeringar i intervjuguiden men bidrog till möjlighet att bli bekväm med 

frågorna som skulle ställas samt en möjlighet att öva en intervjusituation.  

Ett strategiskt urval innebär att välja deltagare som kan ha innehållsrika beskrivningar av det 

fenomen som ska undersökas och därmed besvara syftet (Henricson & Billhult, 2012). För att 

rekrytera deltagare som kunde ha så innehållsrika beskrivningar som möjligt kontaktades 

BVC-sjuksköterskor via telefon på tre utvalda, medelstora barnavårdscentraler i 

Västmanland. Barnavårdscentralerna hade olika upptagningsområden där befolkningen 

tillhörde olika socioekonomiska grupper. En Barnavårdscentral valde att inte delta på grund 

av tidsbrist. Till de båda barnavårdscentralerna som godkänt sin medverkan skickades 

utförligare information via mail samt informationsbrev för godkännande att utföra studien 

till verksamhetscheferna. Båda verksamhetscheferna gav sitt skriftliga godkännande.  

Inklusionskriterier var pappor i heterosexuella parförhållanden som nyligen blivit förälder 

för första gången, där familjen deltog i barnhälsovårdens program. Avsikten var att 

deltagarna skulle ha barn som var mellan 3 månader och 1 år.  Fem deltagare rekryterades till 

studien. Deltagarna bodde i ett område med hög socioekonomisk status. Tre hade 
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högskoleutbildning, en hade eftergymnasial utbildning och en hade gymnasial utbildning. 

Deltagarnas ålder var mellan 29 och 40 år och hade barn som var mellan 1.5  och 6 månader. 

Exklusionskriterier var pappor som blivit förälder genom adoption, pappor i samkönade 

relationer och pappor som var i behov av tolk i svenska språket. Det uppstod svårigheter att 

rekrytera deltagare från en av barnavårdscentralerna vilket ledde till att samtliga deltagare 

rekryterades från en barnavårdscentral. Totalt tillfrågades 14 nyblivna pappor från de två 

barnavårdscentralerna varav nio tackade nej till deltagande i studien. 

Deltagarna rekryterades genom att BVC-sjuksköterskorna lämnade ut informationsbrev när 

en pappa var närvarande vid besök på barnavårdscentralen tillsammans med sitt barn och 

som uppfyllde inklusionskriterierna, eller via mammorna vid besök på mottagningen med sitt 

barn. Papporna som tillfrågades av BVC-sjuksköterskorna gav sitt skriftliga godkännande 

medan papporna som tillfrågades via mammorna gav sitt muntliga godkännande. Så snart en 

pappa hade gett godkännande om deltagande gav BVC-sjuksköterskan namn och 

telefonnummer och deltagarna kontaktades sedan via telefon för att bestämma tid och plats 

för intervju. Papporna som inte gett sitt skriftliga godkännande gjorde det i samband med 

intervjun. 

 Det är betydelsefullt att forskaren i en kvalitativ intervjustudie kan visa flexibilitet, öppenhet 

och följsamhet inför deltagare och eventuella förändringar som kan ske (Henricson & 

Billhult, 2012). Det kan ske genom att platsen för intervjuerna sker efter deltagarens 

individuella önskemål, dock är det en fördel om intervjuerna sker på samma plats, på grund 

av att det ger ökad möjlighet att förbereda intervjun med möblering, avskildhet samt 

installation av eventuell teknisk utrustning (Danielson, 2012). Genomförandet av intervjuer 

gav en beskrivning av pappors erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskor samt erfarenhet 

av föräldraskap. Intervjuerna skedde enligt deltagarnas önskemål avseende tid och plats. Två 

av intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem, en intervju ägde rum på deltagarens arbetsplats, 

en intervju ägde rum på Mälardalens Högskola och en i allmän lokal med möjlighet för 

avskildhet. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och ljudfilen lades sedan upp direkt på 

dator med privat inloggning som ingen obehörig hade tillgång till. Ljudfilen på 

mobiltelefonen raderades så fort ljudfilen var upplagd på datorn. Intervjuerna varade mellan 

15 och 37 minuter.  

5.3 Analys 

När intervjuerna hade genomförts påbörjades analysen. Henricson & Billhult (2012) 

beskriver att första steget i analysprocessen sker genom att lyssna igenom intervjun samt 

transkribera texten där allt deltagaren säger, inklusive pauser, skratt, grått samt andra ljud 

skrivs ner på ett papper. Enligt Danielsson (2012) är det en fördel om en intervju 

transkriberas i nära anslutning till att den äger rum då det är en fördel i analysprocessen att 

fortfarande ha minnesbilder i form miljö, kroppsspråk och andra känslor att koppla ihop med 

den transkriberade texten. Tre av intervjuerna transkriberades direkt efter eller dagen därpå 

om intervjun hölls på kvällen. Övriga två intervjuer transkriberades ett par dagar efter 

intervjun. Transkriberad text efter fem intervjuer var tjugoen sidor.  
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I transkriberade texterna användes orden Intervjuare (I) samt deltagare (D) vilket även tas 

upp som ett lämpligt tillvägagångssätt enligt Danielson (2012).  

Den analysmetod som valdes var innehållsanalys. Innehållsanalys är lämplig att använda för 

att beskriva fenomen som inte utgår från någon speciell teori eller metod (Polit & Beck, 

2008), och en vanlig metod som används när intervjutexter ska analyseras. Genom att 

använda sig av kvalitativ innehållsanalys fås en djup beskrivning av det som avses att 

studera. Det finns flera olika metoder inom kvalitativ innehållsanalys (Danielson, 2012).  Den 

typ av innehållsanalys som valdes var kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004), vilket innebär att intervjumaterialet först noggrant läses igenom 

upprepade gånger, för att därefter plocka ut meningsbärande enheter som har relevans för 

studiens syfte. Aktuella meningsenheter kondenseras därefter vilket innebär att de förkortas 

utan att innebörden förloras. Koder skapas sedan med ett par ord för att beskriva de 

meningsbärande enheterna. Utifrån koderna skapas till slut subkategorier och kategorier 

som svarar på studiens syfte, vilket kallas kategorisering (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysen genomfördes med hjälp av en skapad analystabell på datorn, där meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier representerade varsin 

kolumn. För att säkerställa vilket material som hörde till vilken intervju numrerades 

intervjuerna från 1–5 samt tillhörande koder markerades med olika färger. Koder som hade 

något gemensamt grupperades, vilket resulterade i underkategorier och kategorier 

namngivna utifrån vad texten med de grupperade koderna handlade om. Exempel på 

analysprocessen presenteras i tabell 1.  

Tabell 1 

Meningsenhet Kondensera
nde 
meningsenh
et 

Kod Underkategori Kategori 

I början. Det är så mycket. 
Hon gör ju som en massa 
ljud hela tiden. Hon skriker 
hela tiden. I början så skrek 
hon ju väldigt mycket. Vi 
visste inte varför men vi 
trodde att det hade med 
magen att göra. Då är man ju 
rädd hela tiden. Är hon 
döende liksom . Så tänker 
man ju i början. Är det nåt 
farligt. Är det nåt konstigt. 
	  

Det är mycket i 
början. Hon gör 
konstiga ljud. I 
början skrek 
hon väldigt 
mycket. Vi 
trodde att det 
kunde vara 
magen. Då är 
man rädd, att 
hon är döende. 
Är det något 
farligt eller 
konstigt 
 

Att känna sig 
osäker på 
barnets 
beteende 
 

Faktorer som 
försvårar rollen 
som pappa 
 

Att bli 
pappa 
innebär 
utmaningar 
 

Ja, jag tror ju att 
konsekvensen av att, jag tror 
att det är väldigt vanligt att 
det är folk inte vågar söka 
hjälp eller be om hjälp eller 
liksom och  
jag tror konsekvensen av det 

Tror det är 
vanligt att 
pappor inte 
vågar söka hjälp 
och att det då 
blir en 
exkludering 

Konsekvenser 
av att inte få 
stöd 
 

Avsaknad av stöd i 
rollen som pappa 

Att inte få 
tillräckligt 
med stöd i 
rollen som 
pappa 
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är ja men också att det blir 
en uppdelning att det blir 
mamma barn och så blir det 
pappa så att det blir en 
exkludering 
	  

	  
	  

Har många vänner som har 
barn i olika åldrar, föräldrar 
kan jag få stöd utav, 
svärföräldrar så att det finns 
en mängd många olika o det 
har varit väldigt bra. jag har 
min syster svåger och barn 
så där finns det också både 
hjälp o stöd o se hur har det 
här funkat o hur har det här 
inte funkat o hur kan man 
tänka o så här så att det har 
varit väldigt stödjande 
 

Har vänner med 
barn som jag 
kan få stöd av. 
Svärföräldrar, 
syster, svåger, 
barn. Har varit 
ett stöd för mig 
	  

Att känna stöd 
från familj och 
vänner 
	  

Stöd från sociala 
nätverk 

Att kunna 
ta del av 
det stöd 
som finns 
tillgängligt 

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vetenskapsrådet (2002), beskriver forskningsetiska principer varav Informationskravet är 

det första. Informationskravet innebär att syftet med studien ska vara tydligt formulerad, 

deltagarna ska informeras om deras uppgift i projektet. Informationen skall betona att 

deltagandet är frivilligt och rätten att närsomhelst under studiens gång avbryta sin 

medverkan.  

Informerat samtycke är en process som bygger på den etiska principen att skydda 

deltagarnas frihet och självbestämmande. Tydlig information om vad studien går ut på ska 

ges och valet att delta ska vara frivilligt (Kjellström, 2012). Missivbrev utformades där 

studiens syfte, utförande och deltagarnas roll presenterades. Samtliga deltagare gav sitt 

skriftliga godkännande. Deltagarna informerades även muntligen vid intervjutillfället samt 

rätten att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Ansökning om 

etikprövning av examensarbete på avancerad nivå utfördes hos Akademin för hälsa, vård och 

välfärd, Mälardalens Högskolan och godkändes.  

Konfidentialitetskravet, (Vetenskapsrådet, 2002), är en princip där uppgifter om alla 

deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet. För att säkerställa detta kodades 

deltagarnas personuppgifter genom att deras namn byttes ut mot koder så fort intervjun var 

transkriberad. Inspelade intervjuerna kommer efter att studien färdigställts raderas.  

Nyttjandekravet är en tredje princip som belyses av Vetenskapsrådet (2002). 

Nyttjandeprincipen innebär att uppgifter som samlats in av enskilda personer endast får 
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användas i forskningsändamål. Deltagarna fick skriftligen information att studien kommer 

publiceras i databasen DIVA samt informerades att de har möjlighet att ta del av resultatet, 

hur insamlat material förvaras och av vilka materialet kommer att hanteras av och när.  

När intervju väljs som metod innebär det ett sätt att komma en individ nära vilket också är 

avsikten, men det kan också innebära att individen utsätts för emotionella risker som kan 

bestå av kränkning av privatlivet, obehag, rädsla eller gråt. Obearbetade händelser kan också 

komma upp till ytan vilket det krävs en medvetenhet om hos den som intervjuar (Kjellström, 

2012). Inför intervjuerna skedde noggrann inläsning på forskningsområdet. Handlingsplan 

fanns förberedd om det skulle uppkomma känslor eller uttryck i intervjun. Papporna skulle 

vid behov hänvisas att kontakta sin BVC-sjuksköterska via telefon, antingen själva eller via 

författaren. 

7 RESULTAT 

Analysen av datamaterialet utmynnade i tre kategorier; Att inte få tillräckligt med stöd i 

rollen som pappa, Att ta del av det stöd som finns tillgängligt, och Att bli pappa 

innebär utmaningar som tillsammans svarar på syftet. Kategorin Att inte få tillräckligt 

med stöd i rollen som pappa besvarar den del av syftet som handlar om pappornas 

erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskor.  Att ta del av det stöd som finns 

tillgängligt besvarar både erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskor samt erfarenhet av 

föräldraskap. Kategorin Att bli pappa innebär utmaningar besvarar den del av syftet 

som handlar om erfarenheter av föräldraskapet. 

7.1 Att inte få tillräckligt med stöd i rollen som pappa 

Att inte få tillräckligt stöd i rollen som pappa handlade om ett bristande stöd, vilket kunde 

vara egen erfarenhet eller tankar om möjliga konsekvenser vid bristande stöd, både innan 

och efter barnets födelse. Papporna beskrev även olika behov av stöd.  

Kategorin Att inte få tillräckligt stöd i rollen som pappa beskrivs i sin helhet med hjälp av 

underkategorierna Avsaknad av stöd från BVC samt Behov av stöd i rollen som pappa. 

7.1.1 Avsaknad av stöd från BVC 

Det framkom erfarenheter av att inte känna sig lika betydelsefull i föräldrarollen vid 

deltagande i verksamheten som erbjöds på BVC. Papporna hade en bild av BVC som ett stöd 

som framförallt var riktat till mamman och barnet och saknade specifikt stöd för 

papparollen. En pappa hade inte uppfattat informationen han hade av BVC som en möjlighet 
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att få stöd i rollen. ”Ja jag kanske tänker så att det kanske är så att BVC är nog inte ägnat åt 

pappan det är mamman o barnet på nåt håll”.(3) 

Likvärdig känsla fanns även innan barnets födelse. På föräldragruppen under graviditeten 

ansåg papporna att fokus främst var på information om mammans hälsa och välmående, 

vilket skapade en känsla av att inte känna sig viktig som pappa.  

[…]Jag är en aktiv åskådare så att säga att jag är med, men jag vet inte hur jag ska förklara, jag 

är med fysiskt och mentalt men det jag känner är inte, det ska inte ta utrymme för nån annans 

det dom behöver uppleva ja men det är lite så när vi går på föräldragrupper o lite sånt. (5) 

Papporna beskrev även erfarenheter av att inte känna sig lika viktiga på BB efter barnets 

födelse, vilket kunde handla om osäkerhet huruvida pappan fick stanna kvar på BB över 

natten.   

Papporna uppgav att BVC inte var ett naturligt val att söka hjälp hos om det uppkom behov 

av stöd på grund av psykisk ohälsa. Vid behov av professionell hjälp ansågs kontakt med 

arbetsgivare eller vårdcentral vara ett mer naturligt val.   

Papporna beskrev att de kände svårigheter att berätta allt för BVC-sjuksköterskan. En av 

anledningarna var rädsla för att BVC-sjuksköterskan skulle vara dömande i sitt sätt mot 

pappan. 

[…] Jag kan tänka mig att man kan vara rädd att erkänna vissa saker för man tror att de ska 

tycka att man är en dålig förälder för man känner sånna saker […] Dom som jobbar med det då 

kan man ha föreställningar om att oj nu kommer dom tycka att jag är konstig för jag känner 

såhär. (4) 

Svårigheter att ta initiativ till kontakt med BVC-sjuksköterskan beskrevs också hos papporna 

och handlade om känslan att riskera att bli personlig genom att beröra känslor. De upplevde 

även svårigheter att ta kontakt med BVC-sjuksköterskan på telefon, på grund av att det var en 

specifik person och att det kändes lättare att kontakta 1177 då det blev mer opersonligt. 

Papporna beskrev att tillgång till stöd kvällstid från BVC-sjuksköterskan saknades. 

Man kan ju ringa 1177 om man har frågor på kvällen också. Inte lika bra svar där kanske. Nån 

gång har vi ringt dit. Vet inte varför men dom hade nog inte så bra koll på det där alls tyckte 

jag. Det minns jag i alla fall. Så där är ju BVC mycket bättre. (2) 

Bristfällig information om föräldraskapet och kunskap om det nyfödda barnet beskrevs av 

papporna vilket skapade en osäkerhet i föräldrarollen. Deras erfarenheter berörde 

föräldragruppen under graviditeten, där fokus ansågs vara kring graviditet och förlossning 

vilket ledde till en kunskapslucka tiden efter barnets födelse. Papporna beskrev även 

bristfällig information på BVC efter barnets födelse om vart pappan kan vända sig vid behov 

av stöd. 
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Papporna uppgav möjliga konsekvenser vid uteblivet stöd från Barnhälsovården. Psykisk 

ohälsa i form av nedstämdhet, vilket kunde påverka både arbetet och privatlivet beskrevs av 

papporna som en möjlig konsekvens. Även svårigheter att ta hand om sitt barn samt inverkan 

på partnerrelationen beskrevs som en tänkbar konsekvens.  Papporna beskrev depression 

och skilsmässa som möjliga konsekvenser på lång sikt. Risken att känna sig exkluderad 

framfördes också av dem, ifall BVC-sjuksköterskan bara fokuserade på mamman och barnet.  

[…] Jag tror att det är väldigt vanligt att det är, folk inte vågar söka hjälp eller be om hjälp eller 

liksom och jag tror konsekvensen av det är ja men också att det blir en uppdelning att det blir 

mamma barn och så blir det pappa så att det blir en exkludering (4) 

Papporna beskrev även en teori om att män i pressade situationer kan visa upp en maskulin 

sida genom att fly från problem istället för att våga prata om desamma. Det kan resultera i att 

de sluter sig, och då väljer flykt från sin partner istället för att erkänna problemet i fråga för 

sig själv. Inte bara relationen till sin partner kan påverkas vid bristande stöd i papparollen, 

utan även relationen till sitt barn, vilket även kan leda till svårigheter i att konkret ta hand 

om sitt barn. 

7.1.2 Behov av stöd i rollen som pappa 

Papporna beskrev ett ökat behov av information kring papparollen. Papporna önskade 

information om vilka känslor som kan uppstå i faderskapet, speciellt under första tiden och 

hur pappan kan hantera dessa känslor. Papporna önskade även få information om hur 

pappan kan vara till hjälp, och därmed känna sig viktig. Papporna ansåg det betydelsefullt att 

BVC-sjuksköterskan tydliggjorde hur det kan kännas att bli pappa, att sätta ord på och 

bekräfta känslor som kan uppstå av otillräcklighet. Papporna beskrev att det skulle vara 

betydelsefullt om BVC-sjuksköterskan informerade att det inte bara är mamman och barnet 

som gäller första tiden. Att få stöd i att även pappan han har en avgörande roll och kan känna 

sig betydelsefull efterfrågades bland papporna.  

Kanske fråga pappan om det är något som man funderar på. Berätta om pappans roll. Vad ska 

man göra. För det är inte så uppenbart innan liksom man är ju ganska, man kan inte göra så 

mycket liksom. Barnet eller i alla fall så långt vi har kommit hittills hon äter när det behövs 

eller sover eller skriker liksom. Det är ju bara när dom skriker som man kan hjälpa till som 

pappa. Ja men upplysa om vad man ska göra liksom.[..]Det är bra att de liksom säger till hur 

du är som pappa. Att man kanske är lite värdelös i början o att det är så liksom, det är okej att 

det är så. Ja lite så. (2) 

Papporna beskrev behov av skriftlig information kring BVC samt kontaktuppgifter som 

tydliggjorde vart nyblivna föräldrar kunde vända sig. 

Ökat behov av stöd genom telefon beskrevs av papporna, vilket kunde handla om både ett 

stöd som familj och enskilt stöd som pappa. På grund av att frågor och funderingar ofta 

uppkom i hemmet och inte i samband med mottagningsbesök uppgav papporna ett stort 

behov av att kunna nå BVC-sjuksköterskan snabbt på telefon, i form av utökade telefontider. 
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Papporna hade även önskemål om att BVC-sjuksköterskan kunde ringa upp föräldrarna 

rutinmässigt och höra hur de hade det, vilket kunde skapa en trygghet i början. Papporna gav 

förslag att BVC-sjuksköterskan också kunde ta specifik kontakt med pappan. 

Det skulle ju va så att bvc engagerar sig så pass att de gör en direktkontakt med pappan där 

kanske inte övriga familjen är involverad att man ringer o pratar med pappan hur mår du, du 

vet att det eventuellt kan finnas du kan komma hit o prata eller att vi kan hjälpa dig att du får 

prata med nån som inte är nån i familjen som kan ge stöd, jag kan tänka mig att det kan va 

mer direkt ett sätt (3) 

Papporna gav även förslag på kommunikation via mail för att få kontakt med BVC-

sjuksköterskan. Även portal på internet för att kunna ställa snabba frågor var av intresse. 

Papporna framhöll att det då kunde kännas lättare att ta en sådan kontakt direkt när problem 

uppstod istället för att vänta till en telefontid dagen därpå.   

Många iallafall min generation jag gissar på yngre generationer också föredrar o maila. […]Jag 

kan tänka mig att om du vaknar upp nån gång mitt i natten och han bara skriker så kan det 

vara skönt att bara få slänga iväg ett mail som du kanske får svar på vid 8 eller 9 för då kan du 

inte ringa o du har nog inte möjligen viljan eller energin om det inte är akut då 

givetvis.[…]Bara få iväg ett mail skulle nog va ganska skönt. (1) 

Föräldragruppen innan barnets födelse beskrevs av papporna som avgörande för hur behovet 

av stöd kom att se ut efteråt. Utökad information och utbildning kring hur det är att vara 

nybliven förälder, och svårigheter som kan uppstå samt hur möjligheten för hjälp och stöd 

ser ut var faktorer som beskrevs av papporna som kunde underlätta första tiden. 

Papporna uttryckte en önskan att få diskutera föräldraskapet i riktade pappagrupper efter 

barnets födelse. Möjligheten att kunna utbyta erfarenheter tillsammans ansågs betydelsefullt 

om pappan inte kunde delta i föräldragruppen som var riktad till båda föräldrarna. Ett sätt 

var att BVC-sjuksköterskan försökte inkludera pappan mer i det stöd som ges i den 

gemensamma föräldragruppen. ”Den föräldragruppen som var innan var väldigt bra för där 

var det väldigt öppet med bådas roll, det tonläget o den liksom känslan, den hade varit bra att 

kunna föra med sig till BVC det hade vart en bra överbyggnad”(5) 

Det fanns flera sätt som BVC-sjuksköterskan kunde göra för att pappan skulle känna att 

stödet var riktat till honom. Ett sätt var att under mottagningsbesök rikta likvärdigt fokus på 

både mamman och pappan samt ställa frågor till pappan, vilket kunde väcka en tanke hur 

pappan mår. 

[…]Jag kan tänka mig att det är många som inte reflekterar så mycket över hur man känner 

speciellt män och pappor då. Och att det kan man behöva nån som liksom sticker till en med 

ett frågekort att ta med sig det, att ha med sig frågan i huvudet.(5) 

Papporna ansåg att BVC-sjuksköterskan kunde involvera pappor som inte kunde följa med på 

BVC genom att ge information via mamman, förslagsvis en tillväxtkurva för barnet, som 

kunde väcka intresse hos pappan. Ett BVC som mer allmänt var riktat till båda föräldrarna 
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efterfrågades av papporna och var ett sätt att öka pappans delaktighet, göra det mer 

accepterat och viktigt för pappan att också delta i hälsobesöken för sitt barn. Förslag som 

gavs av papporna handlade om obligatorisk närvaro för pappan samt ökad möjlighet och ett 

mer tillåtande klimat från arbetsplatsen att ta ut föräldradagar för att kunna delta som 

pappa. 

Hur tillåtande arbetsplatsen var ansåg papporna kunde påverka möjligheten att närvara vid 

hälsobesöken. På många arbetsplatser kunde det vara svårt att motivera ledighet för BVC-

besök.  

7.2 Att ta del av det stöd som finns tillgängligt 
Kategorin handlar om olika former av stöd som nyblivna pappor uttryckte att de erhållit från 

BVC-sjuksköterska men även betydelsefullt stöd från familj och vänner som en erfarenhet 

som påverkade föräldraskapet. Samtliga pappor deltog på hälsobesök för sina barn vilket 

sågs som betydelsefullt. Papporna var nöjda över stödet som erhållits som familj för sitt barn. 

Stöd genom telefon och genom hembesök beskrevs också. Samtliga pappor benämnde även 

erfarenheter av föräldrautbildning under graviditeten som en viktig del för kommande 

föräldraskap. Samtliga pappor hade erfarenheter av att få stöd från familj och vänner vilket 

också beskrivs som det mest betydelsefulla stödet. Stödet från familj och vänner innebar för 

flertalet pappor ett mindre behov av att söka stöd hos BVC i sin roll som pappa.  

Kategorin Att kunna ta del av det stöd som finns tillgängligt beskrivs ingående i 

underkategorierna Stöd från olika professioner och stöd utanför BVC.  

7.2.1 Stöd från olika professioner 

Stöd från olika yrkesgrupper beskrevs av papporna, där både BVC-sjuksköterska och 

barnmorska fanns inkluderade. Papporna beskrev erfarenheter av att delta i stödet som gavs 

från BVC genom att följa med på flertalet hälsobesök. Deltagandet underlättades genom 

flexibla jobb eller studier. Erfarenheter att känna sig delaktiga under besöken beskrevs också 

av papporna och stödet framställdes som bra när det gällde utvecklingen för barnet. De ansåg 

även att pappan själv hade ansvar att göra sig delaktig. 

[…] ibland så inkluderar jag mig själv väldigt mycket även om det liksom är så här att jag 

kanske inkluderar mig själv mer när jag känner att det är lite väl mycket fokus på mamman. 

[…]det handlar väl lite om vilket intresse man visar också, hur mycket man bjuder in sig själv 

[…]ibland bjuder jag in mig själv mer och ibland som tidigare så tar jag ett steg tillbaks. (4) 

Stöd via telefon nämndes också som en erfarenhet. Nära hälften av papporna angav stöd som 

familj genom telefonkontakt med BVC-sjuksköterska, andra berörde möjligheten att kunna 

ringa om frågor uppkom kring barnet.  Stödet genom telefon beskrevs av papporna som 

särskilt betydelsefullt första tiden då flertalet frågor uppkom kring barnet. En pappa beskrev 

värdet i att få en fråga som var riktad specifikt till pappan på hälsobesöket, och att han i och 
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med det kände sig sedd och lyssnad på. Samtliga pappor var nöjda med stödet som gavs från 

BVC-sjuksköterskan utefter önskat behov. “Jag har nog inte känt att jag behövt något 

ytterligare stöd i papparollen, bara just sådär”. (2) 

Vidare beskrevs erfarenheter från papporna av att delta i föräldrautbildning innan barnet 

föddes. Utbildningen beskrevs som betydelsefull förberedelse inför föräldraskapet. 

7.2.2 Stöd utanför BVC 

Papporna beskrev erfarenhet av ett stöd utanför BVC bestående av familj, vänner och övriga 

nära och kära, vilket beskrevs som det mest betydelsefulla stödet i rollen som pappa. Stödet 

innebar erfarenhet av ett öppet förhållningssätt i relationen där både glädje och svårigheter 

som uppkom kunde diskuteras. Papporna beskrev det som ett tillfälle för båda föräldrarna att 

kunna ventilera tankar och känslor kring föräldraskapet, vilket kunde ske genom daglig 

kontakt. Närmaste familjen i form av föräldrar, men också vänner, framförallt med 

erfarenheter av egna barn, beskrevs av papporna som ett betydande stöd. Papporna berättade 

att de kunde uppleva stöd genom antingen telefon eller fysiska träffar.  

Jag har ganska många, dels har jag många vänner som har barn i olika åldrar. Föräldrar kan 

jag få stöd utav, svärföräldrar, så att det finns en mängd, många olika. Jag har min syster, 

svåger och barn så där finns det också både hjälp och stöd. Se hur det här funkar och hur har 

det här inte funkat och hur kan man tänka och så här, så att det har varit väldigt stödjande (5) 

Papporna berättade att det var betydelsefullt att kunna utbyta erfarenheter med likvärdiga, 

till exempel vänner med egna barn, vilket möjliggjorde för dem att kunna öppna sig om både 

positiva delar av föräldraskapet men också svårigheter som uppkom. Stöd från 

arbetskamrater beskrevs också och innebar att utbyta erfarenheter.  

7.3 Att bli pappa innebär utmaningar 
Under kategorin Att bli pappa innebär utmaningar beskrivs både positiva och negativa 

aspekter av att bli pappa. Den första tiden som nybliven pappa innebar en tillvaro som 

pendlade mellan svårigheter samt olika känslor av glädje.  

Känslor av glädje beskrivs djupare som faktorer som underlättar rollen som pappa och 

svårigheterna av föräldraskapet beskrivs som faktorer som försvårar rollen som pappa. 

7.3.1 Faktorer som underlättar rollen som pappa 

Papporna beskrev faderskapet som positivt och roligt. En del av det var att se barnet växa och 

utvecklas till en individ som de med tiden fick förbättrad kontakt med.  Att bli pappa 

beskrevs också av dem som starkare än förväntat. 
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Jag tycker det är jättespännande, det är jätteroligt, det är verkligen en helt ny värld att liksom 

se ett barn som utvecklas och ta hand om en ny individ […]Jag trodde inte riktigt att det skulle 

va så positivt, jag hade väl positiv bild av att bli pappa men det har överväldigat helt klart, 

spendera tid med barnet och se vad som händer och framförallt nu senaste månaden mer 

interaktion (5) 

Papporna berättade om en ökad motivation till att genomföra livsstilsförändringar, vilket 

ansågs var kopplat till barnets födelse. Livsstilsförändringen beskrevs handla om ökad 

motion samt att sluta med ohälsosamma levnadsvanor.  

Papporna beskrev möjligheten att ha utbildning, jobb, ekonomi och erfarenhet av livet när 

barnet kom som betydelsefullt. Det ansågs skapa en trygg bas med upplevelse av mindre 

svårigheter i rollen som pappa. Papporna beskrev erfarenheter av att inte ha så mycket annat 

som krockade i livet, vilket underlättade omställningen till att bli pappa.  

Papporna berättade att barnets välmående påverkade känslan av eget välmående. Ett nöjt 

barn som verkade må bra beskrevs leda till ökat välbefinnande hos papporna. Papporna 

beskrev erfarenhet av att klara av omställningen det innebar att få barn och den beredskap 

det medförde att lättare hantera kommande svårigheter i livet. 

Det har utvecklat mig väldigt mycket för nu känns det, för mig har det varit lite såhär att 

antingen knäcks man av föräldraskapet eller så stärks man så att det inte är mycket andra 

saker som är jobbiga eller ansträngande längre, så att det är väl det positiva för mig. För mig 

har det varit klarar man sig igenom den första perioden är det mesta i livet ganska lätt efteråt. 

(4) 

Viljan att göra allt för sitt barn beskrevs som självklar av papporna och infann sig naturligt 

relativt snabbt efter barnets födelse. Att lära känna och själv kunna ta hand om sitt eget barn 

beskrevs som en underbar upplevelse.   

7.3.2 Faktorer som försvårar rollen som pappa 

Pappornas berättigade att den första tiden med ett nyfött barn präglades av osäkerhet och 

otillräcklighet. Osäkerheten grundade sig i att inte veta vad barnet ville, att inte veta om ett 

beteende hos barnet var normalt eller onormalt, vilket skapade oro. Första tiden innebar att 

prova sig fram vad som fungerade och vad som gjorde barnet nöjt. Vidare beskrevs en oro 

bland papporna över olika ljud som barnet gjorde och den rädsla det innebar. 

I början, det är så mycket, hon gör ju som en massa ljud hela tiden, hon skriker hela tiden. I 

början så skrek hon ju väldigt mycket. Vi viste inte varför men vi trodde att det hade med 

magen att göra. Då är man ju rädd hela tiden, är hon döende liksom, så tänker man ju i början. 

Är det nåt farligt, är det nåt konstigt (2).  

Även rädsla för plötslig spädbarnsdöd beskrevs av papporna, vilket kunde innebära störd 

nattsömn. Rädsla för att barnet skulle ligga fel i sängen och inte kunna andas, ledde till att 

det var svårt att kunna slappna av första tiden.  
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Vidare berättade papporna om uppkomsten av oväntade känslor när barnet föddes. En 

känsla av tomhet beskrevs, vilket grundade sig i. svårigheter att känna omedelbar glädje över 

barnet. 

Papporna beskrev osäkerhet när det gällde barnets beteende samt otillräcklighet framför allt 

gentemot mamman som ofta var den som ammade och skötte det mesta kring barnet. De 

beskrev att de istället försökte sköta allt praktiskt kring hemmet. Osäkerheten och 

otillräckligheten beskrevs ha lett till ett aktivt avståndstagande från mamman och barnet. 

Avståndstagande ledde dock så småningom till en känsla av att inte duga som pappa.  

 […]Det var inte så kul,det var min känsla […] jag kände ju att min roll var ju att jag kunde ju 

inte göra så mycket alltså jag kan inte amma till exempel o sånna saker så att mitt fokus blev ju 

mer på att sköta allting annat liksom runtomkring och det kunde ju bli ett stressmoment i sig, 

att inte duga […]det är ju en besvikelse på sig själv […] känslan av att inte räcka till ,att inte 

duga, det var inte tillräckligt […] jag märkte själv att jag nästan blev lite såhär avståndstagande 

[…] jag var inte så snabb på att liksom plocka upp […]de här praktiska grejerna och så kring 

barnet och samtidigt ja det var väl det jag kunde känna att det att det saknades lite intresse att 

det blev på det sättet och det var ju en bedrövlig känsla för då är det ju liksom så här ,jag är 

inte ens intresserad av mitt eget barn och den var ju tung också och just bara så att ingen rolig 

känsla att erkänna för sig själv. (4) 

 En annan upplevelse av otillräcklighet som berättades kunde bero på svårigheter att trösta 

barnet och inte kunna ge barnet mat i de fall där mamman ammade.  

Det nyblivna föräldraskapet beskrevs av papporna som en stor omställning i livet. 

Omställningen kunde vara en ändrad vardag som krävde anpassning. En annan individ 

behövde prioriteras i första hand. Ändrade rutiner och störd nattsömn skildrades också. 

“Första tiden alltså jag minns första två veckorna, dom var för mig jättejobbiga för där var det 

liksom såhär, allting ställdes på sniskan ja men liksom rutiner och sömn och allting bara 

såhär vändes upp o ner”. (4) 

Papporna berättade om en chockartad första tid och det kunde ta en tid innan papporna 

kunde förlikas med föräldrarollen.  En känsla av handfallenhet uppkom över att plötsligt 

behöva ta hand om en helt ny liten människa på ett rätt och varsamt sätt. 

8 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet diskuteras resultat, metod samt etiska överväganden. 
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8.1 Resultatdiskussion 
Nyblivna pappors erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskor samt erfarenheter av 

föräldraskap beskrivs med utifrån resultatets fynd och diskuteras i relation till tidigare 

forskning, litteratur och teoretiskt begrepp som beskrivits i bakgrunden.  

Papporna i denna studie beskrev en uppfattning att Barnhälsovårdens framförallt riktade sig 

till mamma och barn, vilket stärks av tidigare forskning (Deave & Johnson, 2008; Wells, 

2016). Ett fåtal pappor uppgav sig ha fått stöd i rollen som pappa från BVC-sjuksköterska. 

Enligt Hammarlund et al. (2015) och Massoudi et al. (2010) känner sig BVC-sjuksköterskor 

osäkra när det gäller föräldrastöd till pappor. Det framkommer även att få uppger sig ha gett 

stödjande rådgivning. Osäkerheten kunde enligt Hammarlund et al. (2015) bland annat bero 

på bristande rutiner kring föräldrastöd till pappor. Pappornas uppfattningar angående vem 

barnhälsovården riktar sig till och BVC-sjuksköterskornas osäkerhet skulle kunna tyda på en 

kunskapslucka hos BVC-sjuksköterskorna när det gäller föräldrastöd till pappor.  

Majoriteten av papporna följde med på hälsobesöken, dock varierade graden av upplevd 

delaktighet. Känslan av att inte känna sig betydelsefull beskrevs bland annat. Massoudi et al. 

(2010) beskriver lägre deltagande för pappor i Barnhälsovården jämfört med mammor, vilket 

leder till att BVC-sjuksköterskan sällan får kännedom om att en pappa är i behov av stöd. 

Papporna i den här studien ansåg att BVC-sjuksköterskan kunde öka deltagandet för pappor 

som inte deltog och hur stödet till nyblivna föräldrar kunde inkludera pappor mer, varav 

enskilt samtal och telefonkontakt är två exempel. Det ansågs också värdefullt att kontakten 

tas enskilt med pappan. Fyndet skiljer sig från tidigare forskning där BVC-sjuksköterskor 

anser att hembesök kan vara ett bra tillfälle att skapa kontakt med pappan (Massoudi et al., 

2010). Hembesök nämndes inte av papporna i resultatet som erfarenheter av stöd vilket 

skulle kunna tyda på en kunskapslucka hos BVC-sjuksköterskor när det gäller att få kontakt 

med pappan. Papporna i studien beskrev att flexibla arbeten och studier hade underlättat 

deras deltagande på hälsobesöken på BVC. Tidigare forskning visar också att BVC-

sjuksköterskor anser att pappors arbetssituation är en faktor som påverkar deltagandet på 

BVC samt att de själva har ansvar att påverka deltagandet (Massoudi et al., 2010), vilket 

skulle kunna visa att en del faktorer som påverkar pappors grad av deltagande i 

barnhälsovården beror på deras egen arbetssituation samt även BVC-sjuksköterskors 

förmåga att agera och hantera det ansvar de anser sig ha.   

Bristfällig information om föräldraskapet och kunskap om det nyfödda barnet beskrevs. 

Erfarenheter beskrevs av att inte få tillräcklig information om pappans roll. Papporna ansåg 

att BVC-sjuksköterskan kunde möjliggöra stöd till pappor genom ökad information kring 

papparollen, hur han kan hjälpa till, och därmed känna sig viktig. Det ansågs betydelsefullt 

att BVC-sjuksköterskan kunde sätta ord på och bekräfta känslor som kan uppstå. Fägerskiöld 

(2006) beskriver att nyblivna pappor önskar rak och tydlig information om barnets beteende, 

olika symtom på sjukdom samt information om barnets utveckling. Målet för föräldrastödet 

är att stärka föräldrar i sin roll och ska styras av föräldrars och barns egna individuella behov 

av stöd och rådgivning (SOU, 2008:13). Papporna hade erfarenhet av bristande information i 

sin föräldraroll vilket skulle kunna visa på att Barnhälsovårdens mål inte uppfyllts i den grad 

som är önskvärd. Betydelsen av information som framkom skulle kunna kopplas till 
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begreppet Transition.  Schumacher och Meleis (1994) beskriver att några av de faktorer som 

påverkar hur Transitionen eller förändringen upplevs och hanteras är erfarenhet och 

kunskap. Vidare menar Schumacher och Meleis (1994) att varje möte sjuksköterskan ställs 

inför innebär att möta en patient som befinner sig i en övergång, vilket medför olika 

djupgående påfrestningar som kan ha betydelse för personens hälsa och välbefinnande. BVC-

sjuksköterskan möter nyblivna pappor som befinner sig i denna övergång till föräldraskap 

och det är av vikt att BVC-sjuksköterskor kan ge det stöd pappor efterfrågar för att kunna 

underlätta övergången till föräldraskap och bidra till välbefinnande och hälsa. Papporna 

efterfrågade ökad information vilket kan bidra till ökad kunskap för dem.   

Att samtala och utbyta erfarenheter med andra pappor ansågs betydelsefullt då 

föräldragrupperna idag upplevdes vara riktade till mammor vilket även Fägerskiöld, (2006) 

visar på i sin studie. Enligt Fägerskiöld (2006) och Wells (2016) berör de ämnen som tas upp 

på föräldragrupp inte pappans roll vilket gör att pappor som väljer att delta kan känna sig 

utanför. Det framkom att papporna i den här studien inte kände sig lika betydelsefulla vid 

föräldragrupp både innan och efter barnets födelse. Enligt Sveriges landsting och regioner 

(2016) ska föräldrastöd i grupp erbjudas alla föräldrar med barn upp till 1 år med möjligheter 

för kontakt och gemenskap med andra föräldrar och barn i samma ålder. Föräldrastödet ska 

utformas efter ett genusperspektiv och anpassas efter män och kvinnors behov. Enligt 

tidigare forskning av Petersson et al. (2004), besöker fler kvinnor än män föräldragruppen. 

De flesta papporna besökte inte föräldragruppen, vilket kan ha olika anledningar. Den 

anledningen de uppgav var att de ansåg den vara riktad till mamman, vilket kan visa på 

betydelsen att BVC-sjuksköterskor riktar sig till både mammor och pappor vid 

föräldragrupper.  

Papporna angav risk för exkludering, nedstämdhet, svårigheter att ta hand om sitt barn samt 

inverkan på partnerrelationen som möjliga konsekvenser vid uteblivet stöd från 

barnhälsovården. Depression och skilsmässa nämndes som tänkbara konsekvenser på lång 

sikt. Faktorer som enligt tidigare studier ökar risken för psykisk ohälsa och depression hos 

pappor är sämre parrelation (Bergström, 2013) och avsaknad av stöd från omgivningen 

(Spector, 2006), vilket visar på betydelsen av att få stöd i rollen som pappa, där BVC-

sjuksköterskan kan vara en del av det stödet.  

Samtliga pappor beskrev betydelsefullt stöd från familj, vänner och övriga nära och kära 

vilket stärks av Deater-Deckard et al. (1998), där tillgång till ett rikt socialt nätverk fungerar 

som en skyddsfaktor när det gäller psykisk ohälsa.  

I resultatet beskrevs erfarenheter av bra bemötande från BVC-sjuksköterska och stöd för 

familjen och barnet. Tidigare forskning beskriver att BVC-sjuksköterskor är positiva till att 

möta nyblivna pappor och försöker ägna lika mycket uppmärksamhet till båda föräldrarna 

(Massoudi et al., 2010). BVC-sjuksköterskans positiva inställning till att möta nyblivna 

pappor har en betydande roll för pappornas erfarenheter vid mötet.  

Samtliga pappor i studien hade erfarenhet av att känna sig otillräckliga under barnets första 

tid. Otillräckligheten grundade sig i okunskap om barnet samt hur det är att vara nybliven 

pappa, vilket bidrog till känsla av passivitet och hjälplöshet i omhändertagandet av barnet. 

Känslan av otillräcklighet var riktad till mamman som ansågs vara den som skötte det mesta 
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kring barnet första tiden, men även direkt i rollen som pappa i relation till barnet. Tidigare 

forskning bekräftar också pappors upplevelser av osäkerhet under barnets första tid, vilket 

kan handla om att känna sig oförberedd, passiv och hjälplös samt sakna erfarenhet och 

kunskap om barn (Bergström, 2013; Buist, Morse & Durkin, 2002; Fägerskiöld, 2008; Halle 

et al., 2008; Kowlessar et al., 2014;). Efter en tid uppstod kontroll, känsla av delaktighet, 

möjlighet till kommunikation samt praktisk omhändertagande av barnet, vilket även 

Kowlessar et al. (2014) visar på i sin studie.  Forskning visar att pappor önskar ha en bra 

kontakt med barnet och vill finnas där för dem. Att vara intresserad och följa barnets 

utveckling anses ingå i rollen som pappa (Brandth & Kvande, 1998), Papporna i studien 

beskrev svårigheter i föräldraskapet första tiden vilket skulle kunna innebära hinder från att 

vara den pappa de önskade.  

Dagens pappa kräver social bekräftelse. Pappan förväntas vara delaktiga i omhändertagandet 

av barnet och samtidigt stå för ekonomiska kostnader genom arbete (Berglund, 2007), vilket 

skulle kunna leda till stress att bli bekräftad som en bra pappa. Höga krav kan vara en 

bidragande orsak till svårigheterna den första tiden. Studiens resultat bidrar till att ge en 

bredd till tidigare forskning och stärker utmaningar majoriteten av nyblivna pappor ställs 

inför i föräldraskapet.  

Resultatet från studien visar att övergång till faderskap är ett krävande förlopp, vilket kan 

kopplas till begreppet Transition som beskrivs av Schumacher och Meleis (1994) som en 

process i en persons livsmönster som kan beröra hela identiteten. Bridges (1986) beskriver 

Transition där personen genomgår olika faser. Papporna i studien belyste tiden innan barnet 

kom som en första förberedelse, tiden efter att barnet kommit som mer eller mindre 

kaosartad samt en sista fas där de på något sätt har förlikat sig med nya rollen.  

I studiens resultat framkom erfarenhet av aktivt avståndstagande från mamma och barn 

första tiden vilket skiljde sig från tidigare forskning. Widarson et al. (2015) beskriver istället 

pappors kamp mot strömmen där de försöker vara delaktiga, förstående, lära sig samt vara 

lugna i sitt sätt att hantera övergången till faderskapet. Det nya fyndet tyder på att pappor 

väljer olika sätt att hantera övergången till faderskapet. 

8.2 Metoddiskussion 
Metoden diskuteras utifrån kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet. 

Enligt Henricson och Billhult (2012) har varje forskare sitt egna paradigm som utgångspunkt 

vid design av en studie, vilket innebär egna livserfarenheter, yrkeserfarenheter samt kunskap 

om forskningsområdet, så kallad förförståelse. Förförståelsen kan påverka studiens resultat 

varför det är lämpligt att föra en kritisk reflektion kring det.  Författarens egen förförståelse i 

form av yrkeserfarenhet och livserfarenhet kan ha haft en påverkan på studiens resultat 

avseende utformning av intervjufrågor, sättet frågorna ställdes på samt tolkning i 

analysförfarandet. Dock anser Henricson och Billhult (2012) att forskaren behöver kunskap 

om det aktuella forskningsområdet för att kunna klargöra intervjufrågorna om oklarheter 
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uppstår från deltagarna. För att minimera påverkan på studiens resultat har den egna 

förförståelsen medvetandegjorts i form av reflektion och diskussion med andra studenter, 

handledare och övriga utomstående, vilket bidragit till att stärka studiens pålitlighet. 

En kvalitativ design med intervjustudie valdes. Genomförandet av intervjuer ger möjlighet 

för deltagarna att berätta om livserfarenheter med egna ord vilket underlättar forskarens 

förståelse av fenomenet (Danielson, 2012). Intervju som datainsamlingsmetod ansågs 

relevant för att besvara syftet, då resultatet av studien beskriver nyblivna pappors 

erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterskan samt erfarenhet av föräldraskap.  

Enligt Danielson (2012) är antalet deltagare i en forskningsintervju baserat på en mindre 

grupp personer med fokus på det möte som sker mellan deltagare och intervjuperson. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det inte finns någon bestämd mängd data som 

krävs för att svara på en forskningsfråga på ett trovärdigt sätt, utan är beroende av det 

komplexa av fenomenet som studeras samt kvaliteten på den mängd data som samlas in. 

Fem nyblivna pappor intervjuades vilka samtliga ansågs ha innehållsrika beskrivningar som 

svarade till studiens syfte. Majoriteten av intervjuerna varade mellan 20 och 37 minuter. Vid 

sista intervjun framkom inget nytt vilket innebär att datamättnad troligen uppnåtts.  

Antal tillfrågade deltagare i studien var 14 stycken, varav nio tackade nej till deltagande. Vid 

frågan om deltagande uppgav pappor tidsbrist som orsak.  Möjliga andra orsaker skulle 

kunna vara ovilja att utlämna sig själva vid en intervjusituation av oklara anledningar. 

Pappor som tackade ja till deltagande var pappor som inte hade några problem att prata om 

sina erfarenheter. Det kan inte uteslutas att de pappor som tackade nej till deltagande var 

bärare av andra erfarenheter som inte kommit med. Avsikten var från början att rekrytera 

deltagare med så varierande beskrivningar som möjligt av det valda forskningsområdet. 

Deltagarna rekryterades i slutänden från samma barnavårdscentral. Majoriteten av 

deltagarna hade högskoleutbildning och bodde i ett område med hög socioekonomisk status 

vilket gör att studiens resultat skulle kunna överföras på den specifika gruppen. Dock 

minskar överförbarheten av studiens resultat till samhällsgrupper med låg socioekonomisk 

status samt pappor med annan kulturell bakgrund. En ytterligare svaghet är att endast en 

barnavårdscentral fanns representerad. Deltagarna hade dock varierande erfarenheter av 

föräldraskapet samt erfarenheter av stöd från BVC-sjuksköterska, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) ökar möjligheten att illustrera forskningsområdet från flera olika 

aspekter. Pappornas erfarenheter av stöd är främst från en och samma BVC-sjuksköterska. 

På barnavårdscentralen arbetar dock två BVC-sjuksköterskor, vilket kan innebära att 

erfarenheterna berör fler än en BVC-sjuksköterska.   

Enligt Danielson (2012) är det vanligt att intervjuplatsen väljs efter deltagarnas önskemål. 

Avbrott kan förekomma och det är då viktigt att forskaren är anpassningsbar till situationen 

och förhåller sig neutral. Samtliga deltagare fick själva välja tid och plats för intervju. 

Intervjuerna skedde i varierande grad av avskildhet och störmoment kunde förkomma. 

Författaren försökte förhålla sig till alla olika intervjusituationer på ett neutralt sätt, dock kan 

det inte uteslutas att möjligheten att känna sig bekväm kan ha påverkats.  

På grund av svårigheter att rekrytera deltagare ändrades inklusionskriterierna. Deltagande 

pappor i studien hade barn mellan 1.5 månad- 6 månader. Åldersspannet ansågs rimligt då 
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det krävs en första tid för att kunna samla erfarenheter av föräldraskapet. Eftersom syftet var 

att beskrivna nyblivna pappors erfarenheter ansågs 6 månader vara rimlig övre gräns, då det 

annars hade funnits risk att betydelsefulla erfarenheter från första tiden hade gått förlorade.   

Externa granskare i form av handledare, halvtidsexaminator och vänner som själva skrivit 

examensarbete har under arbetets gång varit till hjälp, vilket enligt Wallengren och 

Henricson (2012) stärker studiens trovärdighet och bekräftelsebarhet. Ett ytterligare sätt att 

stärka bekräftelsebarhet hade varit att låta deltagarna läsa igenom färdigställt resultat och ge 

synpunkter. På grund av tidsbrist fanns dock inte den möjligheten.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger innehållsanalys möjligheten att komma fram till 

både likheter och skillnader i datamaterialet. Valet av analysmetod ansågs lämpligt då 

författaren tidigare har erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys, vilket underlättade 

analysprocessen. Utmaningar som uppkom i analysförfarandet var steget från att gruppera 

gemensamma koder till att namnge subkategorier och kategorier. Analysen utmynnade 

tillslut i tre kategorier som ansågs besvara syftet. Citat användes för att tydliggöra 

skillnaderna inom men också mellan de olika kategorierna vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) bidrar till att stärka en studies trovärdighet. Exempel på analysprocessen 

finns beskriven i tabell varvid det tydliggörs hur resultatet har framkommit.  

8.3 Etikdiskussion 
Under studiens gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Verksamhetschef godkände rekrytering av deltagare på aktuell barnavårdscentral. 

Deltagarna har behandlats konfidentiellt, personuppgifter har förvarats oåtkomligt för 

obehöriga och har avkodats vid transkribering. Vid resultatredovisningen framkommer inga 

uppgifter som på något sätt kan härleda till en deltagares identitet. Deltagarna gav både 

skriftligt och muntligt godkännande innan intervjun och samtliga godkände inspelning av 

intervjun. Deltagarna informerades om rätten att själva bestämma vad och hur mycket som 

skulle berättas i intervjun.  

Vid intervjuerna framkom inget som skadade intervjupersonernas psykiska hälsa. Dock 

innebar intervjuerna att papporna utlämnade delar av integriteten och sårbarheten när de 

berättade på ett beskrivande sätt om familjelivet.  Nyttan med studien anses överväga risken 

då det var betydelsefullt att få ta del av pappornas egna erfarenheter för att på så sätt öka 

framtida möjligheter för BVC-sjuksköterskor att kunna stödja nyblivna pappor i 

föräldrarollen. En handlingsplan fanns även förberedd om behov av stöd uppkom under 

intervjuerna vilket också minskar risken att ha skadat någon intervjuperson. Under 

intervjuerna uppkom inga situationer där författaren behövde använda sig av 

handlingsplanen.  
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9 SLUTSATS 

Omställningen till att bli pappa är en krävande tid, där tillgång till stöd i nya rollen är 

avgörande för hälsa och välmående. Barnhälsovården är idag inte en given plats att söka stöd 

genom för nyblivna pappor när det gäller föräldraskapet, vilket visar att Barnhälsovården 

behöver fortsätta arbetet med att uppnå målet jämlikhet ur ett genusperspektiv. Resultatet 

tyder även på att BVC-sjuksköterskor inom Barnhälsovården behöver kunna erbjuda mer 

riktat stöd för att stärka pappor i sitt föräldraskap.  

10 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Studiens resultat bygger på en specifik homogen grupp varför det vore intressant att studera 

flera olika socioekonomiska grupper i samhället för att se hur erfarenheterna av 

föräldraskapet och synen på stöd från BVC-sjuksköterskan skiljer sig åt samt vilka likheter 

som framkommer. Olika socioekonomiska grupper kan studeras förslagsvis utifrån 

utbildningsnivå, bostadsområde och etnicitet. Samtliga i den här studien deltog på 

hälsobesöken på BVC och rekryterades via BVC-sjuksköterska. Det vore även betydelsefullt 

att studera pappor som inte deltagit i hälsobesöken och deras erfarenheter av föräldraskapet 

och synen på stöd från BVC-sjuksköterskor. Framkommer det andra erfarenheter hos pappor 

och hur upplever de sin psykiska hälsa. 
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BILAGA A  
 

ANSÖKAN OM ATT FÅ GENOMFÖRA EN INTERVJUSTUDIE 

Hej! 

Jag läser specialistutbildningen till Distriktssköterska på Mälardalens Högskola i Västerås. 
Är nu inne på sista terminen och kommer till hösten skriva examensarbete som handlar om 
mäns erfarenheter av stöd från barnhälsovården i rollen som nybliven pappa.  

Av naturliga skäl är det ofta kvinnan som besöker barnhälsovården med sitt barn för bland 
annat vägning och mätning. Därmed har barnhälsovårdssköterskan lättare att ge kvinnan det 
stöd hon efterfrågar. När det gäller föräldrastöd till nyblivna pappor finns det bristfällig 
forskning som berör det området. Tidigare studier fokuserar främst på stöd till nyblivna 
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INFORMATION OM DELTAGANDE I STUDIE ANGÅENDE FÖRÄLDRASTÖD 

Hej! 

Jag läser specialistutbildningen till Distriktssköterska på Mälardalens Högskola i Västerås. 
Jag är nu inne på sista terminen och håller på att skriva examensarbete som handlar om 
mäns erfarenheter av stöd i rollen som nybliven pappa.  

Av naturliga skäl är det ofta kvinnan som besöker barnhälsovården med sitt barn för bland 
annat vägning och mätning. Därmed har barnhälsovårdssköterskan lättare att ge kvinnan det 
stöd hon efterfrågar. Jag är intresserad av dina erfarenheter och tankar kring föräldraskapet 
och det stöd som du erbjudits från barnhälsovården. Jag önskar få genomföra en intervju 
som kommer ta ca 30 minuter. Platsen för intervjun väljs efter dina önskemål. 

Under studiens gång kommer Jag ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer. Det innebär att du informerats om studien, att din anonymitet garanteras, att du 
har möjlighet att tacka nej till att delta och när som helst under studiens gång avbryta din 
medverkan. Studien kommer att publiceras i databasen Diva.  

Jag hoppas att du vill delta i studien eftersom jag anser att föräldrastöd till män är ett viktigt 
område som behöver lyftas fram. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen 
att kontakta mig för ytterligare information.  

Vänligen fyll i svar om deltagande nedan. För att bestämma tid och plats med dig som väljer 
att delta kommer kontakt per telefon att tas.  

Med vänliga hälsningar 
 
Josefin Ihlström (student)     
 jim15001@student.mdh.se        
 

Magdalena Mattebo (Handledare) lektor, leg. Barnmorska 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens Högskola 
Tel nr 021: 103108  
magdalena.mattebo@mdh.se   
 
Jag tackar JA till att delta i studien � 
För och Efternamn______________________________ 
Telefonnummer ________________ 
Jag tackar NEJ till att delta i studien � 
 
 
 
 
 



   

BILAGA B 
 

Ålder: 

Barnets ålder:  

Civilstats:  

Utbildningsnivå: 

 

• Kan du berätta om hur det är att ha blivit pappa? Känslor? Svårigheter? 
 

• Vad känner du till om barnhälsovården och vad de kan erbjuda för stöd till nyblivna 
föräldrar.? 

 

• Hur ser du på erbjudandet? Känner du dig innefattad/inkluderad/delaktig i det stödet? 

 

• Hur ser din kontakt med barnhälsovården ut? Hur skulle du vilja att kontakten såg ut?  

 

• Skulle du önska att du fick stöd från Barnhälsovården? Eller om du upplever stöd skulle du 
önska att du fick mer stöd? I så fall på vilket sätt skulle du vilja få stöd? 

 

• Om pappor inte får det stöd i den utsträckning de är i behov av från barnhälsovården, vilka 
konsekvenser tror du det kan få? 

 

• Vad anser du/tror Barnhälsovården/ BVC-sköterskan kan göra för att få pappor att känna sig 
mer inkluderade?  

 

• Har du några andra runtomkring dig som du kan få stöd av? I så fall vilka? 

 

- På vilket sätt.....?  
- Hur menar du när du säger....?  
- Hur tänker du om det…?  
- Kan du ge exempel…? 
- Hur upplevde du det…?  
- Kan du utveckla…?



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


