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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Nyblivna förstagångsföräldrar känner sig oförberedda när de kommer hem efter 

förlossning och många mår dåligt. Barnhälsovården ska genomsyras av föräldrastöd, 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. Detta sker genom generella och riktade insatser. 

Hembesök rekommenderas till alla nyblivna föräldrar i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer. 

Statistik visar att hembesök minskar och mottagningsbesök ökar i Sverige. 

Problem: Föräldrar har behov av stöd från professionella. Ökad kunskap om föräldrars 

upplevelser av hembesök kan hjälpa vårdpersonalen att möta deras behov av föräldrastöd. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva nyblivna förstagångsföräldrars upplevelser av hembesök 

från Barnavårdscentralen. 

Metod: En kvalitativ forskningsansats med fenomenologisk hermeneutisk metod användes. 

Fem öppna intervjuer genomfördes med nyblivna förstagångsföräldrar. 

Resultatet: Föräldrarna upplevde det betydelsefullt att få hembesök från BVC. Genom 

föräldrarnas berättelser framkom fyra teman som beskriver föräldrarnas upplevelser. 

Hembesöket innebär att få mötas i sin egen hemmiljö vilket gör att föräldrarna får vara 

praktiska och avslappnade. Föräldrarna upplever att de får uppmärksamhet som familj och 

bekräftelse som förälder. De upplever det även betydelsefullt att få en dialog med en 

professionell sjuksköterska. Genom hembesöket får föräldrar en relation med 

Barnavårdscentralen. 

Slutsats: BVC- sjuksköterskans roll som representant för BVC- verksamheten och deras 

förhållningssätt gentemot föräldrarna är av betydelse för upplevelsen av ett hembesök. 

Föräldrarnas positiva upplevelser av hembesök kan motivera värdet av hembesök som insats då 

tendensen ser ut att minskade resurser ges till verksamheten.  

 

Sökord: Barnhälsovård, Fenomenologisk hermeneutik, Hembesök, Nyblivna 

förstagångsföräldrar, Upplevelser.  
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Abstract 
 

Background: New first-time parents feel unprepared when they arrive home after childbirth 

and feel uncomfortable. Primary Child Health Care- PCHC is supposed to give parental 

support, health promotion and prevention activities. This is done through general and targeted 

measures. Home visits are recommended for all new parents in accordance with the National 

Board of Health guidelines. Statistics in PCHC show that home visits is decreasing while office 

visits are increasing in Sweden. 

Problem: Parents need support from professionals. Increased knowledge of parents' 

experiences of home visits will help health workers to meet their need for parental support. 

Aim of study: The study describe the new first-time parents' experiences of home visits from 

Child Health Care center. 

Method: A qualitative research approach with a phenomenological hermeneutic method was 

used with five open interviews with new first-time parents.  

Result: Parents experienced importance to have home visits from health visitor.  Parents' 

narratives revealed four themes that describe parents' experiences. The home visit means to 

meet in their own home so that parents may be practical and relaxed. The parents experienced 

that they get attention as a family and confirmation as a parent. They feel it also important to 

get a dialogue with a professional nurse. Through the home visit parents achieve a relationship 

with the Child health Care center. 

Conclusion: Child health care- nurse´s role as representative of the child health clinic activities 

and their attitudes toward parents are important for the experience of a home visit. Parents' 

positive experiences of home visits can justify the value of home visits as an input when the 

trend seems to be declining resources given to the business. 

 

Keyword: Child Health Care, Experiences, First- time parents, Home- visit,  

Phenomenological hermeneutic 
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Jag vill först och främst tacka de föräldrar som delade med sig av sin berättelse till mig. De gav 
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Jag vill tacka min handledare, Maja Söderbäck, som ställt upp med sena inläsningar och ställt 

utmanande och utvecklande frågor samt bidragit till att få mig att tänka ett steg längre! 

Jag vill slutligen tacka min man för hjälp med formalia och det stöd och tålamod han givit mig 

under detta tidskrävande arbete och min son för den inspiration och glädje han ger mig! 
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1 Inledning 
Jag har under praktiken på Barnavårdscentral sett vilken stor betydelse hembesöket har. Det är 

viktigt för att etablera en relation med föräldrarna att barnavårdscentralens sjuksköterska 

(förkortas BVC- sjuksköterskan) gör hembesök. Hembesöken görs främst i 

nyföddhetsperioden. Arbetsmetoden innebär en hjälp för BVC- sjuksköterskan att se familjen 

och barnets behov i dess hemförhållanden. Det är en turbulent situation som nyblivna föräldrar 

befinner sig i. De har nyligen varit med om förlossning och nu kommit hem från BB med nyfött 

barn. Mycket är nytt och obekant. Mitt i denna situation kommer BVC- sjuksköterskan hem till 

föräldrarna för att ge information och få veta hur de mår bra och se barnet. Utifrån detta väcktes 

mitt intresse att få veta hur föräldrarna upplever att distriktssköterskan kommer på hembesök.  

2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras forskning och litteraturöversikt omkring nyblivet föräldraskap, svensk 

barnhälsovård och hembesök. Denna kunskapsbas leder fram till min problemformulering och 

syfte.  

2.1 Nyblivet föräldraskap 

Flertalet studier finns om pappors och mammors upplevelser att vara nyblivna föräldrar. Att bli 

förälder innebär en stor förändring i många relationer (Dias Mendes, 2007). Papporna upplever 

förändring både i förhållande till sig själva, i parrelationen, som förälder, till miljön och till 

vårdpersonal (Montigny & Lacharité 2004). I en studie med intervjuer av 20 pappor om hur de 

såg på sin nya roll som far, framkom den förändring det innebär att bli pappa (Fägerskiöld, 

2008). Papporna beskrev ett nytt sätt att fördela tid mellan arbete och familj, en ändring i 

parrelationen och arbetet med att bygga upp relation till sitt barn. De kände stolthet men bristen 

på sömn och egen tid skapade irritation i vardagen (Fägerskiöld, 2008). Ytterligare studier visar 

att pappor kände sig oförberedda på förändringen och på sina känslor i sin nya livssituation 

(Fägerskiöld, 2008; Montigny & Lacharité, 2004; Dias Mendes, 2007). Före barnets födelse 

hade fokus i sin syn på föräldrastödet varit främst på mamman och förlossningen. Genom 

studierna framkom att pappor behöver förberedelse för att förstå sina nya känslor. 

Vårdpersonalen kan stödja pappor genom att de uppmärksammar deras känslor.  

  

Att även mammor kommer hem oförberedda efter förlossning beskrivs i internationella studier 

(George, 2005; Harvey- Vallander, 1998). Mammorna mådde dåligt, kände sig utmattade, 
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isolerade och brottades med nya rollförändringar (George, 2005). De kände sig även 

oförberedda på att ta hand om sig själva och babyn. En annan studie bekräftar mammors 

upplevelser av fysisk, psykisk och känslomässig trötthet (Harvey-Vallander, 1998). Mammorna 

som intervjuades i fokusgrupper var oklara över sitt moderskap och hade känslor av att vara 

ostöttade, ängsliga och ensamma. De ansåg att socialt stöd var viktigt och genom att utveckla 

förmågor och självförtroende i att vara mamma anpassade de sig till moderskapet (Harvey-

Vallander, 1998). Känslan av isolering och övergivenhet bekräftas i studien av George (2005). 

Isolering och övergivenhet försvårade förmågan att anpassa sig till föräldraskapet. Det 

överväldigande ansvaret att ta hand om sitt barn samt känslan av att inte vara förberedd för 

dessa upplevelser visade sig genom att föräldrar sökte information. Mammor sökte information 

främst genom websiter på Internet, hos familj och vänner och inte i första hand från 

professionella. Vanliga ämnen som mammor sökte information om är amning och stöd. Det 

framkom även att vårdpersonalen genom att uppmärksamma mammors upplevelser kan möta 

deras behov och utveckla program för vården (George, 2005). 

2.2 Svensk barnhälsovård 

Arbetet inom svensk barnhälsovård har utvecklats under de senaste hundra åren. Efter första 

världskriget hade hälsoarbete fokus på hygien och näring. Efter andra världskriget utvecklades 

det hälsofrämjande arbetet med hälsokontroller och vaccinationer. Senaste årtiondena har större 

uppmärksamhet lagts på prevention av det psykosociala området. Familjefokuserad omvårdnad 

med familjens behov i centrum är viktig och familjecentraler finns numera på många orter där 

mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst finns tillgänglig under samma tak 

vilket underlättar samarbete. Barnhälsovårdens huvudmål är att minska dödlighet, sjuklighet 

och funktionshinder bland barn samt att minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

 

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 

sin hälsa och att förbättra den. Deltagande, empowerment och stödjande miljöer är viktiga delar 

i det hälsofrämjande arbetet och det bör ske långsiktigt, i samverkan och utifrån en kunskaps 

bas (Pellmer & Wramner, 2007). Barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete omfattar alla barn 

från födseln till skolstart, åldern 0-6 år. BVC- sjuksköterskan är nyckelperson på 

Barnavårdscentralen med vidareutbildning till barnsjuksköterska eller distriktssköterska. 

Barnhälsovården innebär ett dubbelt uppdrag som är både inriktat på befolkningsnivå samt på 

individen och familjen (Olander, 2003). Arbetet följer ett nationellt basprogram (Bilaga1) som 
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innefattar hälsoövervakning, vaccination och föräldrautbildning (Socialstyrelsen, 1991, 1996). 

Basprogrammet används enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Socialstyrelsens 

allmänna råd och föreskrifter: Hälsoundersökningar inom Barnhälsovården (SOSFS 1991:8) 

och vaccinationsverksamhet (SOSFS 1996:1).   

Riktlinjerna inom basprogrammet ställer krav på BVC- sjuksköterskans arbete. Med bestämda 

tidpunkter för hälsokontroller, vaccinationer, utvecklingsbedömningar samt vilken information 

som ska ges i olika intervaller. Detta är ett folkhälsouppdrag. Familjehälsouppdraget innebär en 

individualisering där individen och familjen sätts i fokus då varje barn och förälder 

uppmärksammas utifrån sina behov och sin situation. Befolkningsuppdraget och 

familjehälsouppdraget är inte konkurrerande utan samverkar inom folkhälsomålen. Olander 

(2003) menar att befolkningsindividualisering som ett begrepp, där inriktningarna mot 

befolkning och individ/familj sammanförs, främjar både befolkningen och enskilda individers 

och familjers hälsa (Olander, 2003).  

Genom hälsofrämjande arbete ska god hälsa skapas på lika villkor för hela befolkningen 

(Bremberg, 2007). De elva folkhälsomålen formulerade i regeringspropositionen 2002/03:35 

vill ge samhälleliga förutsättningar för detta. Barnhälsovården ska arbeta individuellt och i 

grupp utifrån dessa. Som exempel innebär det för Barnhälsovården utifrån ”Folkhälsomål ett: 

Delaktighet och inflytande i samhället” att ha ett förhållningssätt som främjar barns och 

föräldrars egen förmåga. Att så tidigt som möjligt främja alla barns och deras föräldrars hälsa 

kan ses som viktigt utifrån ”Folkhälsomål tre: Trygga och goda uppväxtvillkor”.  

Barnhälsovården ska genomsyras av föräldrastöd, hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Det övergripande målet för föräldrastöd är att stärka föräldrar i deras föräldraskap. Detta sker 

genom att ge föräldrar bred kunskap inom många områden och skapa kontaktmöjligheter till 

personal men även andra föräldrar. Även att göra föräldrar medvetna om att de kan påverka 

samhällsförhållanden och därmed sin livssituation är viktigt i föräldrastödet. Barnhälsovårdens 

föräldrastöd behöver ske genom generella insatser för alla och riktade insatser till sårbara 

grupper (Bremberg, 2007). 

2.3 Hembesök inom Barnhälsovården. 

Rekommendationen i basprogrammet är att genomföra hembesök till de nyblivna föräldrarna i 

tidsintervallet några dagar efter hemkomsten till inom en vecka. Föräldrarna behöver ha varit 

hemma några dagar för att kunna pröva själv hur det är att vara hemma med barnet. Besöket 

kan handla om information, kontaktskapande, stöd, bedömning av samspel mellan 
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familjemedlemmar och familjeförhållanden samt undersökning av barnet. Det betonas att det är 

viktigt att ha gott om tid och att ha en lyhörd inställning (Growingpeople, 13 september 2010).  

Sjuksköterskan använder hembesök som arbetsmetod främst när barnet blir inskrivet i 

Barnhälsovården så snart som möjligt efter hemkomsten från BB eller neonatalavdelning. Även 

föräldrar till adoptivbarn, nyinflyttade barn samt familjer med särskilda behov skall erbjudas 

hembesök. Barnhälsovården i Sörmland har som mål att 95 % av förstabarnsföräldrarna ska få 

ett tidigt hembesök (Landstinget Sörmland, 2009). Barnhälsovårdens första möte med föräldrar 

till ett nyfött barn är betydelsefullt då det är starten på en längre period av kontakt mellan 

familjen och BVC- sjuksköterskan (Jansson, Petersson & Udén, 2001). Ett bra första möte 

lägger grunden för BVC- sjuksköterskans arbete och för en varaktigt god relation. Inom 

riktlinjerna rekommenderas det första mötet som ett hembesök och ska innefatta en 

undersökning av barnet och rådgivning till föräldrarna (Landstinget Sörmland, 2009). Det är 

vanligast att första mötet sker i hemmet. Barnhälsovårdens statistik visar att antal hembesök 

minskar och mottagningsbesök ökar i Sverige. I Sörmland har antalet hembesök till 

förstagångsföräldrar minskat till 89,4 % år 2009, en minskning med 3 % de senaste fem åren. 

Nuvarande samordnare för Barnhälsovården i Sörmland tror att det kommer att minska 

ytterligare på grund av försämrade resurser inom vården (Ehrlemark,A. Samtal 13 september 

2010). I Västmanland fick 60,4 % av barn födda 2007 hembesök från Barnavårdscentralen. 

Detta är en minskning med 5 % mellan åren 2004 och 2007 (Landstinget Västmanland, 2009).   

 

Sjuksköterskors och mammors erfarenheter på god Barnhälsovård i Sverige beskrivs i en 

enkätundersökning. Deltagarna i studien utgjordes av 291 sjuksköterskor och 850 mammor till 

barn födda december 1994 (Jansson, Isacsson, Kornfält, Lindholm 1998). Undersökningen 

visade att mammorna värderade högt att få möta samma sjuksköterska inom BVC. 

Tillgänglighet, information och support ansågs viktigt. Mödrar i storstäder uppskattade 

hembesök högre än de i landsbygdsområde. Både sjuksköterskor och mammor tyckte att första 

mötet skulle ske i familjens hem, 96 % av sjuksköterskorna och 60 % av mammorna. Det första 

mötet med Barnhälsovården gjordes genom hembesök hos 76 % av mammorna. Mammornas 

kommentarer till hembesöken var att det var praktiskt, de fick tid i lugn och ro, säkerhet, 

personligare och hembesök gav en helhetsbild på familjen (Janson m.fl., 1998). Ytterligare 

studier visar positiva erfarenheter av hembesök i snar anknytning efter födseln för både barn, 

föräldrar och sjuksköterska. Flest studier finns utifrån sjuksköterskans perspektiv (Byrd, 2006; 

Fägerskiöld, 2003; Jansson m.fl., 1998; Jansson m.fl., 2001; Henderson, 2009). Färre utifrån 



 

 10 

föräldrarnas syn på hembesöket.  (Byrd, 2006; Fägerskiöld, 2003; Jansson m.fl. 1998; 

Vehvilainen- Julkunen 1994).  

I en studie från södra Sverige (Jansson m.fl. 2001) framkom genom fyra fokusgrupper av 

sjuksköterskor på BVC att sjuksköterskors syn på betydelsen av första mötet med föräldrarna 

av nyfödda barn. De tre viktigaste delarna för sjuksköterskan vid hembesöket var att skapa 

tillit, skapa stödjande miljö och få en bild av familjen. Hembesök hjälpte sjuksköterskorna att 

skapa en djup ömsesidig relation. Faktorer som påverkade besöket menade de var deras 

villighet att lyssna, att vara gäst och att det gavs tid i lugn och ro. Andra faktorer var att 

familjen blev sedd i sin miljö, socio- kulturella aspekter, att kunna ge bekräftelse och 

individuella råd. Det viktigaste i hembesökssituationen ansåg sjuksköterskorna vara att skapa 

en relation framför att undersöka barnet och ge information. Detta bekräftas i en australiensisk 

studie (Henderson, 2009) där sjuksköterskorna berättade att de skapar relation till mödrarna 

genom att inledningsvis fråga hur mor och barn mår, hur förlossningen gått och hur amning 

fungerar. De försökte fokusera på moderns behov och önskemål. En amerikansk studie (Byrd, 

2006) visade att sjuksköterskorna redan i telefonsamtalet inför besöket svarade på moderns 

frågor. Hembesöket började med att hon presenterade sig själv och gav information. Inte förrän 

i slutet av hembesöket inspekterade sjuksköterskan barnet.  

 

Byrd (2006) refererar till en tidigare amerikansk intervju- och observationsstudie om 

hembesök. Där framkommer speciella resurser som sjuksköterskan tillförde familjen. Dessa var 

tid, åtkomst till hemmet, fysiskt utrymme att själv leda besöket och information.  Andra 

resurser var uppmärksamhet och mottaglighet, möjlighet för sjuksköterskan att se moderlig 

interaktion och åtkomst till barnet. Interaktionen mellan familj och sjuksköterska skedde i en 

process av utbyte. I en enkätstudie (Vehvilainen- Julkunen, 1994) beskrivs hembesökets viktiga 

roll i Barnhälsovården av föräldrar. De tyckte att det viktigaste var att barnet blev undersökt 

och att de fick information om barnets tillväxt och omvårdnad. En slutsats i studien var att 

under de två första veckorna hemma så är föräldrarna mer fokuserade på barnet och mindre på 

familjen. Även i en studie om nyblivna förstagångsföräldrars förväntningar på 

Barnavårdscentralen (Fägerskiöld, 2003) var fokus till en början först på barnet. Föräldrarna 

ville ha någon att vända sig till, ville kontrollera barnets längd och vikt och följa deras 

utveckling och få sina vaccinationer. De förväntade sig även stöd, utmaning och samtal 

individuellt och i grupp. I kontrast till dessa två studier (Vehvilainen- Julkunen 1994; 

Fägerskiöld 2003) visar forskning att hembesöket styrs mycket av BVC- sjuksköterskan 

(Baggens 2004). Föräldrarna beskriver att hembesöket följer en uppgjord agenda och samtal är 
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ämnesorienterat utifrån vad sjuksköterskan har förberett. Det är sjuksköterskan som dominerar 

samspelet i hembesöket.  

2.4 Problemformulering 

Att bli förälder innebär en stor omställning och föräldrar har behov av stöd från yrkeskunniga. 

Hembesök hos en nybliven förälder är ett viktigt och fruktbart arbetssätt vilket visas i flertalet 

studier både internationellt och nationellt. Majoriteten av föräldrar önskar att första mötet med 

Barnhälsovården sker i hemmet. Sjuksköterskorna uttrycker att ett gott första möte har 

betydelse för den fortsatta vårdrelationen och möjliggör att Barnhälsovårdens mål är 

genomförbara. Tidigare forskning kring hembesök avser mest sjuksköterskors perspektiv. Färre 

svenska studier är gjorda utifrån föräldrars erfarenheter och upplevelser av att få hembesök.  

2.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva nyblivna förstagångsföräldrars upplevelser av 

hembesök från barnavårdscentralen.  

3 Metod 
Här beskrivs den forskningsansats som valts till grund för arbetet. Vidare beskrivs  

insamlingsmetod, urval och genomförande av datainsamling och analys. Avsnittet avslutas med 

etiska överväganden.  

3.1 Forskningsansats  

För att kunna besvara denna studies syfte används en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ metod 

vill författaren framför allt nå ökad förståelse. Man vill veta mer om mänskliga fenomen som 

uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder (Friberg, 

2006). Kvalitativ forskning utgår från helheten i vardagen för att förstå t.ex. upplevelser. För 

denna studie har fenomenologisk hermeneutik (Rosberg, 2008; Lindseth & Norberg 2004) valts 

som metod för att söka förståelse av upplevelser som de uttrycks, berättas. För att komma åt 

meningen/essensen i upplevelser behöver vi berätta och få historier berättade för oss vilka 

uttrycker upplevelser av något fenomen. Dessa berättelser är en helhet som ger mening till 

speciella händelser som i sin tur gör helheten meningsfull. Berättelser skrivs ner ordagrant så 

att texterna kan analyseras och tolkas. Fenomenologisk hermeneutisk analys vill fokusera på 

den underförstådda meningen av upplevelserna och komma åt det karakteristiska. I berättandet 

är både intervjudeltagare och intervjuare aktiva. Upplevelser kan sorteras genom svar på frågor 

som: Vad? Varför? Vem? Hur? Med vem? För vem? Till vem? Intervjuaren behöver få 
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deltagaren att så fritt som möjligt berätta och ställa följdfrågor som hjälper till att berätta vidare 

och även få deltagaren att reflektera över sin berättelse (Lindseth & Norberg 2004). 

Fenomenologisk hermeneutik är användbar då man vill beskriva hur människor upplever sin 

omvärld. Analysarbetet innebär att förstå individens tolkning av sin erfarenhet. Därför passar 

öppna intervjuer med en djupgående berättelse från ett mindre antal personer. Förförståelse är 

en förutsättning för att utveckla förståelse och ny kunskap. Det är viktigt att man som forskare 

är medveten och reflekterar över sin förförståelse då den även kan vara ett hinder i arbetet 

(Nyström, 2008). Min förförståelse av fenomenet att få hembesök från Barnavårdscentralen 

handlar om att jag själv är småbarnsförälder. Jag har tagit emot hembesök och deltagit vid 

hembesök under min utbildning. Även intresset i området utgör en förförståelse för författaren.  

3.2 Urval  

Mina inklusionskriterier var förstagångsföräldrar som fått hembesök av sjuksköterska från 

BVC under barnets nyföddhetsperiod. Avsikten var att genomföra intervjuerna inom 2 månader 

efter barnets födelse för att ha upplevelsen av hembesöket så nära i tid som möjligt. Tanken var 

att få sex föräldrar som deltagare, gärna både mammor och pappor.  

 

Först togs kontakt med enhetschefen på en vårdcentral i Eskilstuna. Denne fick information om 

studiens syfte, metod och planering muntligt.  Det gavs även ett informationsbrev (bilaga 2) 

med en förfrågan om medgivande till att ta kontakt med möjliga intervjupersoner genom BVC 

på vårdcentralen. Då medgivandet mottagits togs kontakt med sjuksköterskan på BVC. Hon 

fick samma information om studiens syfte, metod och genomförande och förfrågan om hjälp att 

nå deltagare till studien. Hon lämnade ut informationsbrev (bilaga 3) till nyblivna föräldrar som 

hon nyligen gjort hembesök till för att de själva skulle kontakta författaren för deltagande i 

studien. Genom detta sätt fick jag kontakt med en förälder.  

För att få ytterligare deltagare användes så kallad snöbollsurval (Thomson, 2002). Personer i 

min bekantskap tillfrågades om de visste om någon nybliven förstagångsförälder. Genom tips 

från bekanta kontaktades föräldrar via telefon och tid och plats för intervjun bestämdes. Flera 

personer av dessa fick förhinder eller sjukdom inför intervjutillfället och fick lämna återbud. 

Därmed togs kontakt med ytterligare någon förälder via bekanta.  

 

Fem intervjuer genomfördes för att uppnå mitt syfte. Föräldrarna som deltog i studien var alla 

nyblivna förstagångsföräldrar bosatta i Mellansverige som fått besök av BVC- sjuksköterskor 

från olika Barnavårdcentraler.  



 

 13 

 

Vid intervjutillfället överlämnades ett informationsbrev (bilaga 4) med beskrivning av studiens 

syfte och mina etiska ställningstaganden.  Föräldrarna undertecknade sitt medgivande om 

deltagande i studien.  Första sidan fick de ta med sig efter intervjun med kontaktuppgifter till 

författaren.  

3.3 Datainsamling  

Förberedelse skedde genom studier av intervjumetodik (Lantz, 2007 & Thomson, 2002). En 

intervjuguide förbereddes (bilaga 4) med öppna intervjufrågor – för att uppnå mitt syfte att 

beskriva föräldrars upplevelser av hembesök från Barnavårdscentralen. Alla intervjuer började 

med samma öppna fråga: ”Kan du berätta för mig hur du upplevde att få hembesök från BVC?” 

Alla efterföljande sju frågor började med ” Kan du berätta…?” då jag ville få föräldrarna att 

berätta så mycket som möjligt omkring sin upplevelse av hembesöket. Frågorna var blandat 

öppna och halvstrukturerade och inriktade sig på att få fram föräldrarnas berättelser om 

upplevelser av hembesök från Barnavårdscentralen. För att nå på djupet betonade författaren att 

det var deras berättelser och upplevelser som var intressanta. De uppmuntrades att berätta mera 

omkring upplevelserna och författaren ställde följdfrågor som ”Hur menar du då?” ”Vad tänkte 

du då?” ”På vilket sätt?” ”Kan du berätta mera?”. Fyra av intervjuerna spelades in på diktafon 

och en på mobiltelefon. Alla hade god ljudkvalitet. Intervjuerna genomfördes utifrån 

föräldrarnas önskemål på en neutral plats som t.ex. högskola eller café. Vid flera av 

intervjuerna var det nyfödda barnet närvarande vilket inte verkade påverka intervjuerna 

negativt.   

3.4 Analysmetod 

Ljudfilerna transkriberades till en berättande text så snart som var möjligt efter intervjuns 

genomförande. Intervjun skrevs ner ordagrant med tankepauser och mellanord. En strukturell 

innehållsanalys som den beskrivs av Lindseth och Norberg, (2004) har använts. Varje 

intervjutextmassa genomlästes en första gång för att få en helhet. I denna första läsning, med 

öppet sinne, så fick författaren en första naiv förståelse av varje berättelse vilken formulerades.  

Exempel på första naiva förståelse utifrån berättelse 4: 

 

Upplevelsen av hembesök är positiv. Det är skönt att någon kommer hem och sitter i 

lugn och ro. Viktigt att få ställa egna frågor och få svar av någon kunnig. Få 

bekräftelse att man gör rätt och få bekräftelse att barnet går upp i vikt.  
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Sedan läste författaren texten och sökte efter meningsbärande enheter vilka visar på en speciell 

betydelse i förhållande till fenomenet och belyste mitt syfte. De meningsbärande enheterna kan 

vara några ord, en eller flera meningar upp till ett helt stycke som beskriver syftet; upplevelser 

av hembesök. De 131 meningsbärande enheterna skrevs in i en strukturell analysmatris och 

kondenserades för att få fram det centrala i enheten med ett enklare språk.  

 

Tabell 1. Exempel ur den strukturella analysen;  
Meningsbärande enhet Kondensering Undertema Tema 

Jag upplevde henne väldigt 

behaglig så att ha hemma 

eftersom hon var så pass 

försiktig och knappt rörde 

barnet liksom. (F2) 

Sköterskan var 

behaglig att ha 

hemma. Försiktig 

och höll avstånd. 

Förälder o barn 

får egen plats. 

Få egen tid och 

plats. 

Det är betydelsefullt 

att mötas i sin egen 

hemmiljö. 

Vår dotter hade ju vant sig 

vid det några dagar då så det 

kändes skönt att det var på 

hemmaplan. (F3) 

Dottern van vid 

hemmaplan. Bra 

och praktiskt för 

barnet att mötas i 

hemmiljö. 

Få vara praktisk.  

Man slappnar ju av lite mer 

när man är hemma. Jo det 

gör man ju då man slappnar 

av och kan vara sig själv då. 

(F4) 

Avslappnat 

hemma. Kan vara 

sig själv.  

Få vara 

avslappnad.  

 

 

Efter kondenseringen lästes intervjutexterna och enheterna igenom igen och en andra naiv 

förståelse formulerades i förhållande till helheten av hembesöket.  

Exempel på andra naiva förståelse utifrån berättelse 4: 

 

Upplevelsen av hembesök är positiv. Det är avslappnat för föräldern att få hembesök 

och skönt att få sitta i lugn och ro i hemmet och ställa sina egna frågor. Upplevelser 

var att sköterskan inte kom och sa hur det skulle vara utan frågade hur det gick och 

lyssnade på föräldern. Det upplevdes viktigt att få svar av någon kunnig, att få 

bekräftelse att man gör rätt och få bekräftelse att barnet går upp i vikt. Det var skönt 

att slippa åka iväg med en liten bebis.   

 

Detta gjordes för samtliga berättelser var för sig innan jag gick vidare i analysen. Alla 

meningsbärande enheterna klipptes sedan i flikar för att analysera likheter och skillnader och 

skapa teman. Texten lästes igen och de meningsbärande enheterna ordnades i teman och 

underteman. Ånyo gick författaren tillbaka till berättelserna i sin helhet och de två formulerade 

naiva förståelserna och reflekterade kring innebörden för ytterligare bekräftelse eller justering 

av teman. Berättelserna bearbetades åter igen från helhet till delar och tillbaka till helheten 

igen. Genom detta systematiska analysarbete blev alla teman från berättelserna förankrade för 
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förståelse av hembesökets betydelse. Genom fenomenologisk hermeneutiskt analysarbete kan 

betydelsen av levda upplevelser förstås vilket ger oss möjlighet att relatera till oss själva och 

andra på ett nytt sätt (Lindseth & Norberg 2004).  

3.5 Etiska överväganden 

Arbetet med denna studie har genomförts utifrån Vetenskapsrådets fyra krav på forskningen 

vad gäller etiska principer. Detta gäller information, samtycke, konfidentialitet och nytta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbreven har skrivits för att informera om studiens syfte 

och genomförande samt att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta 

studien. Här skrevs även uppgifter om mig som forskare och möjligheten att kontakta mig och 

min handledare om frågor uppstår. De personer som tillfrågats om deltagande på telefon har 

fått denna information muntligt men även fått informationsbrevet vid tiden för intervjun. Alla 

deltagare har undertecknat sitt medgivande, att de ville delta innan intervjun påbörjades. En 

pappa och fyra mammor intervjuades och eftersom pappans berättelse inte skiljde sig från 

mammornas och med tanke på konfidentialitet så benämner jag deltagarna i resultatet som 

förälder 1- 5. Allt material har hanterats konfidentiellt vilket deltagare har blivit informerade 

om. Den transkriberade texten har och kommer endast användas för studiens syfte och förvaras 

säkert. 
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4 Resultat 
Föräldrarna som gav mig sin berättelse hade varierad ålder mellan 28- 34 år. Föräldrarna 

tillhörde fyra olika vårdcentraler. Barnets ålder vid hembesöket var mellan 8-15 dagar och 

föräldrarna hade då varit hemma med barnet mellan 5-12 dagar. Intervjuerna gjordes mellan 2 

dagar och 6 veckor efter genomfört hembesök.  

 

Genom de fem föräldrarnas berättelser framkom en tolkad helhet samt fyra teman.  

Den tolkade helheten var:   

 

Föräldrarnas upplevelser av hembesök är att det är något 

betydelsefullt. Hembesöket innebär att få mötas på sina egna villkor i 

sin egen hemmiljö vilket gör att föräldrarna får vara praktiska och 

avslappnade. Föräldrarna får tid, uppmärksamhet och bekräftelse 

vilket har betydelse genom att de skapar perspektiv på sin situation 

och trygghet. De är också förutsättningar för en dialog med BVC- 

sjuksköterskan. I dialogen mellan föräldrarna och BVC- 

sjuksköterskan får alla frågor ställas. Föräldrarna upplever att de får 

delta i ett samtal där utbyte av svar, information och stöd sker mellan 

dem som föräldrar och en kunnig och professionell sjuksköterska. 

Föräldrarna upplever även att de genom hembesöket får en relation 

med Barnavårdscentralen. 

 

Fyra teman som framkom var;  

 

Det är betydelsefullt att få mötas i sin egen hemmiljö,  

Det är betydelsefullt att få uppmärksamhet,  

Det är betydelsefullt att få en dialog med en professionell sjuksköterska,  

Det är betydelsefullt att få relation med barnavårdscentralen.  

 

Dessa teman presenteras i löpande text med respektive underteman. Varje tema styrks av citat 

från de nyblivna förstagångsföräldrars upplevelser. Citaten är ordagrant återgivna i talspråk. 

När informanter har gjort en paus är det markerat med … i citaten. Vid något citat är 

syftningsförklaring gjord av författaren vilket är inskrivet inom parentes. 
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Figur 1. Resultatet av nyblivna förstagångsföräldrars upplevelser av hembesök beskrivs 

utifrån fyra teman; 

 

Att få

mötas i sin

egen hemmiljö; 

Få egen tid och plats

Få vara praktisk

Få vara avslappnad

Att få 

uppmärksamhet; 

Få uppmärksamhet     

som familj

Få bekräftelse 

som förälder

Att få en dialog med

en professionell 

sjuksköterska;

Få samtala

Få information                      

Få tid

Att få relation med

Barnavårdscentralen

Att få

mötas i sin

egen hemmiljö; 

Få egen tid och plats

Få vara praktisk

Få vara avslappnad

Att få 

uppmärksamhet; 

Få uppmärksamhet     

som familj

Få bekräftelse 

som förälder

Att få en dialog med

en professionell 

sjuksköterska;

Få samtala

Få information                      

Få tid

Att få relation med

Barnavårdscentralen

 
 

Figur 1. Resultatöversikt. 

 

 

4.1 Det är betydelsefullt att få mötas i sin egen hemmiljö. 

De nyblivna förstagångsföräldrarna upplevde det betydelsefullt att få mötas i sin egen 

hemmiljö. Detta presenteras i tre underteman; få egen tid och plats, få vara praktisk och få vara 

avslappnad. 

4.1.1 Få egen tid och plats 

Föräldrarna blev uppringda av Barnavårdscentralen för att bestämma en tid för hembesöket. 

BVC- sjuksköterskan ställde då frågor om hur det passade för familjen. Upplevelsen var att hon 

lyssnade in deras behov och gav föräldrarna tid och möjlighet att bestämma tid för när det 

passade. Att sjuksköterskan tog initiativet och ringde upp föräldrarna och att de fick 

valmöjlighet om tiden upplevdes betydelsefullt. Även att sjuksköterskan under hembesöket 

frågade hur föräldrarna ville ha det gav dem upplevelsen att hon verkligen gav dem tid och 

lyssnade in hur de ville ha det.  
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Under besöket kunde föräldrarna ta sin egen plats i situationen och i sitt eget hem. 

Sjuksköterskan höll distans, väntade in och lyssnade på föräldrarna. Hon tog inte över 

situationen utan lät föräldrarna ha sin plats. Detta upplevde föräldrarna betydelsefullt.  

En förälder berättade: 

 

… hon var nog ganska försiktig i början det liksom öppen och trevlig 

men försökte och hålla lite avstånd och känna in lite . Men hon var ju 

hela tiden artig och vänlig. Hon vågade ändå ta lite plats om man 

säger så. Att hon var inte försynt och gömde sig i ett hörn men hon 

höll sig ändå lite på sin kant (Förälder 5). 

 

De upplevde även att barnet fick sin tid och plats. Till exempel genom att få amma klart vid 

bröstet hos sin mamma eller att sköterskan inte rörde vid barnet så länge en förälder höll i 

barnet.  

4.1.2 Få vara praktisk 

Föräldrarna upplevde att det var bekvämt och praktiskt att slippa ta sig iväg till vårdcentralen 

för ett första besök mellan 8-15 dagar efter förlossning. Det var betydelsefullt att slippa fysiska 

hinder som t.ex. på- och avklädning, trötthet, smärta, amning och läckande bröst. Det 

upplevdes även som det bästa för barnet att slippa lämna hemmet.  

En förälder berättade: 

 

Vår dotter har ju vant sig vid det ( det att vara hemma –författarens 

förklaring.) några dagar då så det kändes skönt att det var på 

hemmaplan (Förälder 3). 

4.1.3 Få vara avslappnad 

Det upplevdes betydelsefullt att få känna sig avslappnad. Att vara hemma gjorde det lättare att 

slappna av och få vara sig själv. Föräldrarna var ändå nervösa inför besöket och visste inte vad 

det skulle innebära. De förväntade sig att barnet skulle bli vägt och mätt, men hembesöket kom 

att betyda mycket mer än detta. För att vara avslappnad ville föräldrarna ha ordning i sitt hem 

inför besöket och hade därför förberett med städning och vissa även med fika.  
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En förälder berättade: 

 

Och det kanske därför jag var lite nervös innan. Kommer dom kolla 

städningen? Okej lite fånigt kanske. Man ser den här socialtanten som 

går och är det en säker miljö liksom?(Förälder 5). 

 

Föräldrarna upplevde denna känsla av kontroll trots att det inte ur någon av berättelserna 

framkom att BVC- sjuksköterskan visade något sådant beteende.  

4.2 Det är betydelsefullt att få uppmärksamhet  

Att nyblivna förstagångsföräldrarna upplevde det betydelsefullt att få uppmärksamhet 

presenteras i två underteman; Få uppmärksamhet som familj och få bekräftelse som förälder. 

4.2.1 Få uppmärksamhet som familj 

Föräldrarna berättade om den uppmärksamhet, ansträngning, tid och engagemang som BVC- 

sjuksköterskan lägger ner för att hitta hem till familjen och göra hembesöket. De upplevde 

denna uppmärksamhet som verklig omtanke och omsorg. Under hembesöket 

uppmärksammades hela familjen genom att sjuksköterskan ställde frågor till både mamman och 

pappan. De fick berätta om sin situation och hon hade tid att verkligen uppmärksamma deras 

berättelser och frågor. Även om någon fråga var speciellt riktad till mamman t.ex. om amning 

så inkluderas pappan i detta. I alla hembesöken var både mamman och pappan närvarande. 

Föräldrarna upplevde att sjuksköterskan behandlade mamman och pappan likvärdigt i besöket. 

Det gjordes inte någon skillnad mellan dem. Båda upplevde att de möttes på ett personligt plan. 

Hon uppmärksammade även barnet genom att titta och prata med det samt känna på magen, 

sträcka på benen och titta på naveln. En förälder berättade: 

 

Hon tittade på hans ansikte… mest tror jag liksom ögonen sådär. Dom 

följer ju inte med och så i början så mycket. Det var väl allmänt mer 

att han kände igen en ny röst och hon märkte det och det kom jag ihåg 

att hon sa det som sagt (Förälder 1). 

 

Genom att förmedla barnets reaktion till föräldrarna så uppmärksammades att 

barnet hörde till familjen. 
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4.2.2 Få bekräftelse som förälder 

Föräldrarna upplevde det betydelsefullt att få bekräftelse i sitt föräldraskap. Då det var första 

barnet visste de inte vad som var normalt och de kände sig osäkra om vad som kan vara rätt och 

fel. BVC- sjuksköterskan lyfte fram det positiva och uppmuntrade föräldrarna genom ord som 

du är på god väg och att du gör bra (Förälder 3).  I de fall där barnet vägdes under hembesöket 

så upplevde föräldrarna bekräftelse på att barnet växer och mådde bra. Det blev också en 

bekräftelse för föräldrarna på att amningen fungerade.  Föräldrarna kände trygghet genom 

detta, vilket gav dem självkänsla. En förälder berättade: 

 

Det var det att jag fick kvitto på att han gick upp i vikt. Ja man växte 

lite att då gör jag nog inte så fel. Det var lite så det var skönt. Det var 

vikigt ja. Ja jag kände så att. Nä men jag kan inte amning kommer 

aldrig att funka, sådär, lite ledsen över det men sen gick det ju... 

(Förälder 4). 

4.3 Det är betydelsefullt att få en dialog med en professionell 

sjuksköterska 

Föräldrarna upplevde det betydelsefullt att få en dialog med en professionell sjuksköterska. När 

de berättade om BVC- sjuksköterskan beskrev de en person som var kunnig, erfaren, väl 

förberedd, lugn och saklig. 

 

En förälder berättade: Skönt att träffa nån som är proffs på det här. Nån 

som kan göra mig lugn som jag kan ställa frågor till och sådär (Förälder 

1). En annan berättade: Det är så skönt att någon professionell säger 

(Förälder 4).  

 

Denna dialog presenteras i tre underteman; Få samtala, få information och få tid. 

4.3.1 Få samtala 

Vid hembesöket upplevde föräldrarna att de fick ställa sina egna frågor och samtala omkring 

sin egen situation. De nyblivna förstagångsföräldrarna berättade att de hade väldigt mycket 

frågor. Frågorna var varierande, om familjens situation som t.ex. amning, sömn, blöjor, salvor 

och Barnavårdscentralen. Föräldrarna berättade att små saker blev stora när man är hemma 

(Förälder 5). Det som tidigare varit självklart upplevde de som stora frågor när man väl är i 
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situationen. Vid hembesöket upplevde föräldrarna att de fick prata om det som var jobbigt och 

svårt likväl det som var roligt och lättsamt. Det blev ett personligt samtal där föräldern 

berättade och BVC- sjuksköterskan lyssnade, gav information och perspektiv på deras 

situation. Information och stöd integrerades i samtalet.  

En förälder berättade: 

 

Det hon delade ut, det förklarade hon, berättade och sen det var mer 

som ett samtal. Mer än att hon liksom repa upp nånting som hon sa till 

alla. Så kändes det inte för mig. (föräldern visar med händerna) Det 

var mer vi tillsammans och min sambo…(Förälder 1). 

 

Föräldrarna berättade att de kände förtroende i samtalet med sjuksköterskan och att det kändes 

naturligt att samtala med henne fast det var första gången de träffades.  

4.3.2 Få information 

Föräldrarna fick mycket information under hembesöket genom böcker och broschyrer inom 

många olika områden som t.ex. amning, skrikande barn, vaccinationer, sjuka barn, första 

hjälpen, vitaminer och barnmat. Flera föräldrar berättade att de inte tog in all information då 

men att det var bra att få broschyrer att gå tillbaka till senare. De upplevde att informationen 

fick smälta efterhand. Det var betydelsefullt att informationen som gavs även utgick från 

föräldrarnas egna frågor. 

4.3.3 Få tid. 

Föräldrarna upplevde att det fanns generöst med tid avsatt för hembesöket. Det var mer tid 

avsatt än förväntat. Det fanns lugn och ro och de kunde ta en sak i taget. Ingen upplevde sig 

stressad. Sjuksköterskan tog sig tid att lyssna på deras frågor och gav sig även tid för att 

småprata.  

4.4 Det är betydelsefullt att få relation med Barnavårdscentralen 

Föräldrarna upplevde att de genom hembesöket fick en naturligare och bättre relation med 

BVC- sjuksköterskan och med Barnavårdscentralen som verksamhet. En förälder berättade: 

Det blir ju mer en naturlig koppling till när man träffar dom sen på BVC (Förälder 2). 

Föräldrarna upplevde att en betydelsefull relation skapades i det första mötet i hemmiljön. De 

upplevde även att sjuksköterskan fick en bild av hur familjen har det hemma. Hon lämnade 

telefonnummer för att föräldrarna skulle kunna ringa och fråga när helst de ville. Detta 
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upplevdes betydelsefullt och förmedlade förtroende om fortsatt relation till 

Barnavårdscentralen. Flera av föräldrarna berättade om dom som varit hemma på hembesöket 

trots att det var en personifierad sjuksköterska som gjorde besöket. Det är nog bra för 

relationen med BVC i framtiden att dom varit hos oss… (Förälder 5). Föräldrarna upplevde sig 

få en bild av BVC- sjuksköterskan men även av Barnavårdscentralen i sin helhet och dess 

verksamhet. Detta ingav en trygghet och familjen slappnade av inför första besöket vid 

Barnavårdscentralen.  

5 Diskussion 
Metoddiskussionen innehåller reflektion kring metodansats och genomförandet av studien. 

Denna följs av en resultatdiskussion som lyfter upp de viktigaste fynden ur resultatet i relation 

till studiens syfte. Dessa kontrasteras mot tidigare forskning och diskuteras vidare kring hur de 

kan användas i vårdvetenskaplig kontext. 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie har utgått från en fenomenologisk hermeneutisk ansats. Lindseth och Norberg 

(2004) beskriver att genom fenomenologisk hermeneutik vill man söka förståelse om 

upplevelser av fenomen som de uttrycks, berättas, och komma åt meningen i upplevelserna. 

Genom denna kvalitativa ansats gavs möjligheter att förstå upplevelser utifrån föräldrarnas 

berättelser och hjälp att arbeta så nära deras berättelser som möjligt. Analysen pendlade mellan 

helhetsförståelse och de meningsbärande enheterna vilket innebar att inte komma bort från den 

övergripande helhetsförståelsen. Eftersom författarens tolkning är svår att undvika så valdes 

fenomenologisk hermeneutik framför fenomenologi. Författaren ville förstå individens 

upplevelser och för att uppnå detta krävdes en analys och viss tolkning. Genom att reflektera 

över förförståelse och genom att gå tillbaka till berättelserna flertalet gånger så minskades 

inflytandet från förförståelsen på helheten. Författaren ville förstå individens tolkning av 

fenomenet. Förförståelsen av fenomenet kan skapa en begränsning om författaren lägger in sina 

egna upplevelser och uppfattningar i analysarbetet. Genom att förhålla sig subjektivt till ämnet 

kan trovärdigheten i resultatet ökas (Nyström, Granskär & Höglund- Nielsen (red) 2009).  

 

Valet av intervjuer med öppna frågor och följdfrågor för att nå ett djup i berättelserna visade sig 

ge rikt resultat vad gäller hur föräldrarna upplevde hembesök. Resultatets överförbarhet till 

andra situationer beror på variation, djup och innebörd (Rosberg, Granskär & Höglund- Nielsen 

(red) 2009). Det kan vara viktigare att beskriva ett fenomen så djupt som möjligt jämfört med 
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antalet personer som tycker samma sak. Vid flera av intervjuerna kommenterade föräldrarna i 

samband med intervjuerna att ”Det dyker upp saker jag inte tänkt på”. Detta visar på att 

föräldrarna formulerade upplevelser från hembesökssituationen delvis under intervjuns gång. 

Lindseth och Norberg (2004) skriver om att intervjuarens mål är att få föräldern att reflektera 

kring sin egen berättelse. Föräldrarnas reflektiva sätt i intervjuerna tyder på kvalitet i 

intervjuerna. 

 

I urvalet önskade författaren att genomföra intervjuerna inom 8 veckor efter hembesöket.  

Avsikten var att upplevelserna och minnet av hembesöket skulle vara så snart inpå som möjligt. 

I efterhand anser författaren att kvaliteten på intervjuerna inte var direkt kopplad till hur 

nyligen besöket var genomfört. Variationen blev mellan 2 dagar och 6 veckor. Kvaliteten på 

intervjuerna var främst relaterad till berättarens upplevelser och personlighet och intervjuarens 

förmåga att hjälpa personen att berätta. Att som intervjuare inte ha någon vana eller tidigare 

erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer var en faktor som måste vägas in i vilken 

kvalitet intervjuerna fick.  

 

I förhållande till kvaliteten av arbetet så bör diskuteras att studien hade begränsningar då endast 

fem föräldrar intervjuades och att ingen variation efterfrågades vad gäller ålder, ekonomi, 

boendesituation, härkomst eller liknande i urvalet. Större spridning på urvalet hade givit fler 

upplevelser av hembesök och ytterligare aspekter hade förts till resultatet  

 

Man kan vidare diskutera om det är en viss sorts föräldrar som deltar i intervjustudier och är 

villiga att berätta sina upplevelser. Alla deltagare i denna studie var positiva till hembesök som 

arbetssätt och upplevelserna som berättades var främst positiva. En fråga jag ställt mig var om 

deltagarna höll tillbaka information och inte ville berätta om negativa upplevelser? Hade de 

som inte ställde upp i intervjun mer negativa upplevelser? Med tanke på att författaren inte var 

kopplad till den verksamhet som de hörde till och arbetet skedde med etiska ställningstaganden 

tror jag att resultatet är sanningsenligt och trovärdigt. Även valet av metod främjade en öppen 

hållning gentemot deltagarna att berätta fritt om deras upplevelser både positivt och negativt.  

 

Studiens analys resulterade i ett rikt resultat som uppfyllde studiens syfte att beskriva nyblivna 

förstagångsföräldrars upplevelser. Teman och underteman arbetades fram systematiskt utifrån 

det transkriberade berättelserna. Analysförfarandet presenterades noggrant tillsammans med 

exempel från naiva förståelser och analysmatris. Det formulerade resultatet förstärktes genom 
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citat från föräldrarnas berättelser.  Arbetet har förbättrats genom handledning i alla delar av 

arbetet både igenom skrivandet av pm, bakgrund, analys och resultat vilket ökar relevansen av 

resultatet. I diskussion med personal verksamma inom Barnhälsovården har studien bekräftat 

den bild som dessa erfarna personer upplever i sitt vardagliga arbete med nyblivna föräldrar. 

Att hembesök är betydelsefullt. Resultatet kan användas som stöd för Barnhälsovårdens 

praktiska arbete och tydliggöra betydelsen av hembesök. (Rosberg, 2008). 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva nyblivna förstagångsföräldrar upplevelser av 

hembesök från Barnavårdscentralen och resultatet visar att hembesöket upplevs som 

betydelsefullt. Föräldrarna nämner i stort sett bara positiva upplevelser. Det som visar på en 

viss negativ upplevelse är att det fanns en underliggande känsla av kontroll i besöken. Detta 

trots att BVC- sjuksköterskan inte hade ett sådant beteende. Tidigare studier har också visat på 

hembesökets betydelse då utifrån sjuksköterskors uppfattningar om fenomenet (Jansson et al 

2001). Men att det skulle framträda entydigt positiva upplevelser av hembesök var mer än 

förväntat. I en annan studie (Jansson et al 1998) beskrivs att mödrar i storstäder uppskattade 

hembesök högre än de i landsbygdsområden.   

Med tanke på alla positiva upplevelser som föräldrarna har av besöket så är det bekymmersamt 

att hembesöken till nyblivna föräldrar minskar i Sverige. Det har visat sig vara en enprocentig 

minskning för varje år i många delar av landet vad gäller hembesök (Landstinget Västmanland, 

2009). Författarens reflektion är att den positiva betydelsen av hembesök som arbetssätt har 

behöver lyftas upp, beskrivas och utvärderas. Detta arbetssätt, som är både tid och 

arbetskrävande behöver prioriteras och få resurser. Även andra studier lyfter upp att genom att 

uppmärksamma föräldrars upplevelser kan man utveckla vården (George, 2005).  

5.2.1 Att få mötas i sin egen hemmiljö 

Föräldrarna i den aktuella studien upplevde det praktiskt och avslappnande att få besök i sitt 

eget hem. De nyblivna förstagångsföräldrarna mådde dåligt efter förlossning och var i en stor 

livsförändring. De kände en psykisk och fysisk trötthet, hade mycket frågor och upplevde en 

osäkerhet över sin egen förmåga att ta hand om sig själv och babyn. Detta bekräftas av flera 

studier (Dias Mendes, 2007, Montigny & Lacharité 2004, Fägerskiöld 2008, George 2005). Här 

har BVC- sjuksköterskan en stor betydelse i att stödja föräldrarna i deras situation som 

nyblivna förstagångsföräldrar och det upplevs av föräldrarna som betydelsefullt att stödet sker i 

hemmet. Stödjande miljöer (Pellmer & Wramner, 2007) beskrivs som de fysiska och sociala 
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aspekterna av sin omgivning. I familjens hem kan dessa aspekter bli tydliga då föräldrarna 

känner sig avslappnade och kan vara sig själva. Även basprogrammet skriver om sociala miljön 

och att hembesöket kan hjälpa att ge en bild av familjeförhållanden och samspelet mellan 

familjemedlemmar.  

Det upplevdes betydelsefullt att få hembesöket ganska snart efter hemgången från sjukhuset. 

Att komma hem till familjen så tidigt som möjligt kan ses som viktigt i arbetet mot tredje 

folkhälsomålet ”Trygga och goda uppväxtvillkor”. Barnhälsovården har en unik möjlighet att 

främja barns och föräldrars hälsa redan från barnets första levnadsveckor (Tidigt föräldrastöd, 

2007). I hemmet upplevde föräldrarna att familjen fick sin egen tid och plats. BVC- 

sjuksköterskan mötte dem i hemmet och lät dem få sin tid plats i situationen. Hon tog inte över 

situationen. Denna aktuella studie står i kontrast till en annan studie (Baggens, 2004) som 

beskriver att sjuksköterskan följer en uppgjord agenda och dominerar hembesöket. Föräldrarna 

upplevde det viktigt att själva få tid och plats vilket bekräftas i en studie (Byrd, 2006) som 

beskriver åtkomst till hemmet och att få fysiskt utrymme att leda besöket som resurser för 

familjen. Dessa resultat kan diskuteras i förhållande till befolkningsindividualisering (Olander, 

2003) som beskriver att vårdpersonalen arbetar utifrån två uppdrag som behöver förenas. Både 

det uppdrag att se individen/familjen och befolkningsuppdraget utifrån den agenda och 

basprogram som måste följas.  

5.2.2 Att få uppmärksamhet och bekräftelse. 

Föräldrarna upplevde det betydelsefullt att sjuksköterskan gav dem uppmärksamhet genom att 

hon var lyhörd för deras situation och behov. De fick ställa sina frågor och berätta personligt 

hur de mådde och hon hade tid att i lugn och ro lyssna på deras frågor och berättelser. De 

upplevde uppmärksamhet till hela familjen även om mycket handlade om mamman och barnet. 

Detta är i enlighet med basprogrammets rekommendation där hälsoundersökning och 

föräldrastöd ska ske med målet att se barnet och stärka föräldrar i deras föräldraskap 

(Socialstyrelsen, 1991).  

Föräldrarna i denna aktuella studie upplevde bekräftelse från BVC- sjuksköterskan som 

betydelsefullt. De fick bekräftelse genom att barnet vägdes och genom att sjuksköterskan 

uppmuntrade föräldrarna i vad de gjorde bra. Bekräftelsen skapade trygghet och ökad 

självkänsla. I tidigare studie (Henderson, 2009) utifrån sjuksköterskors perspektiv så har 

bekräftelse framkommit som en faktor som påverkade hembesöket. Fägerskiöld (2003) 

beskriver att föräldrarna ser först och främst till barnet den första tiden hemma. Detta präglar 

också föräldrarnas upplevelser av hembesöket i den aktuella studien då föräldrarna upplever 
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bekräftelse på att barnet mår bra, går upp i vikt och utvecklas som det ska. I den här aktuella 

studien är föräldrarnas fokus på barnet mycket nära det fokus föräldrarna har även på deras eget 

beteende. Barnet är så helt beroende av föräldrarnas omvårdnad. Föräldrarna upplevde det 

viktigt att få bekräftelse på det positiva som de gjorde i situationen som nyblivna föräldrar. De 

fick bekräftelse på att de gjorde rätt vad gällde amning och omvårdnaden av barnet. Föräldrarna 

upplevde uppmuntran av att de skulle få hitta sitt eget sätt att agera och att det inte alltid fanns 

rätt eller fel gällande omvårdnaden av babyn.  Genom uppmärksamhet och bekräftelse främjade 

BVC- sjuksköterskan föräldrarnas egen förmåga att hantera situationen vilket nämns som 

viktigt i det första folkhälsomålet om ”Delaktighet och inflytande” (Tidigt föräldrastöd, 2007). 

Föräldrarna upplevde stöd genom den uppmärksamhet och bekräftelse som sjuksköterskan gav.  

De fick kraft och stöd att hantera sin situation vilket benämns som empowerment (Pellmer & 

Wramner, 2007). Föräldrarna behöver kraft och möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa.  

5.2.3 Att få ingå i en dialog med en professionell sjuksköterska  

Föräldrarna upplevde att de fick en dialog och information utifrån deras egna frågor. De 

upplevde också att BVC- sjuksköterskan hade kompetens och erfarenhet att ge svar på frågor 

som de ställde, ge information och kunde berätta om vad som var normalt i en situation som 

deras. BVC- sjuksköterskan frågade hur det gick för familjen, hur de mådde och vad de 

undrade över. Föräldrarna upplevde att hon gav dem tid och lyssnade in hur de ville ha det. 

Olander (2003) skriver om familjehälsouppdraget och att det innebär att individen och familjen 

sätts i fokus. Varje person behöver uppmärksammas utifrån sina behov och sin situation. 

Föräldrarna i den aktuella studien upplevde att både mamma, pappa och barn 

uppmärksammades på ett personligt sätt och att de fick uppmärksamhet som familj. Detta 

skiljer sig mot studien av Baggen (2004) som beskriver att sjuksköterskan styr hembesöket med 

en agenda som ska följas och ett samtal som var ämnesorienterat. Även om föräldrarna i den 

aktuella studien inte upplevde att sjuksköterskan styrde så hade sjuksköterskan basprogrammets 

riktlinjer att följa för sitt arbete vad gäller hembesökets innehåll. Olander (2003) beskriver detta 

arbete utifrån riktlinjer och regelverk som folkhälsouppdraget. Den aktuella studien visar hur 

båda uppdragen förenats i ett befolknings- individualiserat arbetssätt där uppmärksamhet riktats 

till familjen med ett intresse för barn och familj på befolkningsnivå.  

5.2.4 Att få relation med Barnavårdscentralen.  

De nyblivna förstagångsföräldrarna upplevde det betydelsefullt att få en relation med 

Barnavårdscentralen. Flera av föräldrarna berättade om dom som varit hemma hos familjen 

trots att det bara var en personifierad sjuksköterska som besökt dem. De upplevde att de fick en 
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naturligare relation till både BVC- sjuksköterskan och Barnavårdscentralen. I flertalet studier 

(Jansson et al 2001., Henderson 2009) beskrivs hembesökets betydelse för relationen till BVC- 

sjuksköterskan. Denna aktuella studie visar att det handlar om en relation till BVC 

sjuksköterskan men även till Barnavårdscentralen som helhet och dess verksamhet. Det blir 

tydligt att hembesöket är en startpunkt för en relation som pågår under flera år. Det är inte 

självklart att föräldrarna kommer att träffa samma BVC- sjuksköterska under alla år, men det är 

till Barnavårdscentralen de hör till. Det är viktigt att Barnavårdscentralens arbete lyfts fram och 

att föräldrar får veta vad de kan förvänta sig av verksamheten.  

Föräldrarna i den här aktuella studien hade en okunskap kring det stundande hembesöket och 

om Barnavårdscentralen och dess verksamhet. Okunskapen som de upplevde förde med sig 

nervositet inför både hembesöket och fortsatta träffar på Barnavårdscentralen. Föräldrarna 

upplevde det betydelsefullt att bli uppringda för att få bestämma tid för hembesöket. I detta 

första telefonsamtal behöver föräldrarna få information om hembesöket och att det kommer 

utgå från familjens behov och frågor och att få se barnet. BVC- sjuksköterskan kanske också 

ska nämna att ingen kontroll av hemmet är tänkt och att inget fika måste förberedas. Detta 

skulle troligtvis minska föräldrarnas upplevelse av okunskap och nervositet inför besök av och 

hos Barnavårdscentralen. Ett sådant arbetssätt stämmer bra överens med hälsofrämjande arbete 

genom att öka föräldrarnas delaktighet och kontroll (Pellmer & Wramner, 2007).  
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6 Slutsatser och klinisk tillämpbarhet 
 Nyblivna förstagångsföräldrar upplever hembesök från Barnavårdscentralen som 

mycket betydelsefullt.  

 BVC- sjuksköterskans roll som representant för BVC- verksamheten och deras 

förhållningssätt gentemot föräldrarna är av betydelse för upplevelsen av ett hembesök 

så att det inte upplevs som kontroll.  

 Genom hembesök får föräldrarna en naturligare relation till Barnavårdscentralen som 

verksamhet.  

 

Värdet av hembesök som insats kan motiveras som insats genom utökad information till 

föräldrarna om syftet och genomförande av hembesök. Ett förslag till verksamheten är att 

utforma en informationsbroschyr om hembesökets genomförande som lämnas ut på BB. 

Det i syfte att öka föräldrarnas trygghet inför besöket. 

7 Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning behövs utifrån föräldrars upplevelser av Barnhälsovårdens olika arbetssätt.  

Begrepp som bekräftelse och uppmärksamhet kan med fördel forskas kring i förhållande till 

sjuksköterskornas förhållningssätt i att möta föräldrarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Basprogram för BVC 

 
 

Barnets ålder  Innehåll exempel Vaccination/screening 

0-10 dagar efter 

hemkomsten 

 

Sjuksköterska 

Hembesök 

 

Samtal om barnets hälsa/Barnets 

hälsobok, mor- barnkontakt, graviditet, 

förlossning, amningsstöd, 

skötsel, utrustning, papparoll, 

tobak – alkohol, barnsäkerhet. 

Information om EPDS, BVC 

 

 

1-5 veckor Sjuksköterska 1 

gång/vecka 

Hälsa, tillväxt, amning- uppfödning, 

AD-vitamin, utveckling, 

föräldrabarnkontakt, 

barnsäkerhet 

 

6 veckor – 

3 månader  
Sjuksköterska 

varannan vecka 

Läkare 1 gång (6-8 

v) 

Föräldragrupp 

 

Hälsa, tillväxt, utveckling, somatisk 

undersökning, amning- uppfödning, 

stimulans, föräldra- barnkontakt, 

barnsäkerhet 

 

Vid 2½ månad EPDS 

Vid 3 månader: 

Difteri- Stelkramp-

Kikhosta I + 

PolioHib I 

 

4-6 månader  

 

Sjuksköterska 

Läkare 1 gång (6 

mån) 

Föräldragrupp 

 

Hälsa, tillväxt, utveckling, somatisk 

undersökning, amning-uppfödning, 

smakportioner, stimulans, 

föräldrabarnkontakt, 

barnsäkerhet, tobakalkohol 

 

Vid 5 månader: 

Difteri-Stelkramp-

Kikhosta II + 

PolioHib II 

Vid 6 månader: 

BCG vid ökad risk för 

tuberkulos 

 

7-10 månader Sjuksköterska 1-2 

ggr 

Hembesök 

 

Hälsa, tillväxt, utveckling, somatisk 

undersökning, tänder, kost och matvanor, 

stimulans, föräldra-barnkontakt, 

barnsäkerhet, barnomsorg 

 

Vid 8-9 månader: 

Boel 

 

10-12 månader Sjuksköterska 

Läkare 1 gång 

Tandhälsovård 1 

gång 

Föräldragrupp 

 

Hälsa, tillväxt, utveckling, somatisk 

undersökning, tänder, kost och matvanor, 

stimulans, föräldra-barnkontakt, 

barnsäkerhet, barnomsorg 

 

Vid 12 månader: 

Difteri-Stelkramp-

Kikhosta III + 

PolioHib III 

 

18 månader Sjuksköterska 

Läkare 

Tandhälsovård 

Hälsa, tillväxt, utveckling, somatisk 

undersökning, tänder, kost och matvanor, 

språk, stimulans, barnsäkerhet, 

TV-video, uppfostringsfrågor 

Mässling-Påssjuka-Röda 

hund 

 

2½ - 3 år Sjuksköterska 

 

Hälsa, tillväxt, utveckling, 

kommunikation/samspel, kost, 

livsstil, barnsäkerhet 

Språkbedömning 

 

4 år Sjuksköterska 

 

Hälsa, tillväxt, utveckling, 

kommunikation/samspel, kost, 

livsstil, barnsäkerhet 

Synskärpebestämning 

Hörselmätning 

Språkbedömning 

 

 

5-6 år Sjuksköterska 

 

Tillväxt, hälsa, utveckling, epikris Polio IV 

 

 Källa: Barnhälsovården Sörmland (2009). 



Bilaga 2. Informationsbrev till enhetschef vårdcentralen.  

 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

2010- 08-03 

 

Informationsbrev till enhetschef vårdcentral 

Jag är blivande distriktssköterska som skall skriva ett examensarbete i vårdvetenskap. Metoden 

som kommer användas är en kvalitativ metod med fenomenologisk ansats. Den lyfter fram 

meningen i individers upplevelser. Syftet med studien är att beskriva betydelsen av hembesök 

från BVC utifrån föräldrars upplevelser. Jag vill söka datainformation genom att intervjua fyra 

föräldrar om deras upplevelser av sjuksköterskans hembesök i samband med  deras första barns 

födelse.  

 

De kriterier jag inriktar mig på är förstagångsföräldrar. Hembesöket av sjuksköterska från BVC 

ska ha skett under barnets nyföddhetsperiod och jag vill om möjligt göra intervjuerna inom 2 

månader efter besöket.  

Jag önskar ta hjälp av sjuksköterska på BVC för att få fyra föräldrar att intervjua.  

Föräldrarna kommer att få information i ett informationsbrev om syftet med studien, när 

intervjuerna planeras och etiska ställningstagande.  

 

Jag undrar om jag kan få ert medgivande till att ta kontakt med möjliga intervjupersoner genom 

BVC på er vårdcentral. Intervjuerna kommer genomföras under september månad.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Kock, leg. Sjuksköterska.  

Mailadress: xxxxxxxxx@student.mdh.se, tel. xxxx-xxxxx 

 

Enhetschefens medgivande:  

Namnförtydligande:  



Bilaga 3. Förfrågan om medverkan i forskningsstudie. 

 
 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA 

Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd. 

2010-08-03 

 

Förfrågan om medverkan i forskningsstudie 

 

Jag är blivande distriktssköterska och läser vid Mälardalens Högskola i Västerås. Under hösten 

2010 ska jag skriva ett examensarbete i vårdvetenskap om betydelsen av hembesök utifrån 

föräldrars upplevelser i samband med deras första barns födelse.  

 

Tidigare forskning har främst inriktat sig på sjuksköterskors upplevelser och förhållningssätt i 

hembesökssituationen. Syftet med denna studie är att belysa betydelsen av hembesök utifrån 

föräldrars upplevelser. Min förhoppning är att denna studie kommer skapa större förståelse och 

ökad kunskap om föräldrars upplevelser av hembesök från barnavårdscentralen.  

 

Du har fått detta brev med en förfrågan att delta i studien.  

För att ta del av dina upplevelser skulle jag vilja intervjua Dig om Dina upplevelser av när 

sjuksköterskan från BVC gjorde hembesök hos Dig.  

Jag önskar genomföra intervjuerna i början av september. Exakt datum, tid och plats kommer 

att ske enligt överenskommelse mellan dig och mig. Intervjun kommer bandinspelas och 

beräknas ta 30 – 60 minuter.  

 

Intervjutexten kommer att skrivas ner ordagrant och analyseras. Texten kommer inte att delges 

någon annan än mig som forskare och min handledare. Ingen kommer att kunna identifiera dig 

som delaktig i denna studie utifrån det färdiga examensarbetet .  

 

Om du vill delta i denna studie så var vänlig kontakta mig på nedanstående mailadress/ 

telefonnummer så snart som möjligt.  Din medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan 

avbryta intervjun när du vill under intervjuns gång. Vid eventuella frågor om studien eller om 

dina rättigheter som deltagare kan du också kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Kock, Leg. Sjuksköterska.  

Mailadress: xxxxxxxx@hotmail.com, Tel. nr.  xxx-xxxxxx 



Bilaga 4. Informationsbrev till deltagare 

 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA 

Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd. 

2010-09-16 

 

 

Mitt namn är Anna Kock och jag är distriktssköterskestudent vid Mälardalens Högskola. Under 

hösten 2010 skriver jag ett examensarbete i vårdvetenskap. Det ska handla om föräldrars 

upplevelse av hembesök i samband med deras första barns födelse.  

 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig om du vill medverka med Dina upplevelser. Det 

innebär att jag skulle vilja intervjua Dig om Dina upplevelser av när sjuksköterskan från BVC 

gjorde hembesök hos Dig. Jag är intresserad av Din berättelse. 

Jag vill genomföra intervjuerna på en neutral plats för oss båda. Intervjun beräknas ta 30 – 60 

minuter och spelas in på band. Du kan avbryta intervjun när du vill under intervjuns gång. 

 

Intervjun kommer att skrivas ner ordagrant och därefter hanteras som Din berättelse. Texten 

kommer att hanteras konfidentiellt d.v.s. inte delges någon annan än mig och min handledare 

Maja Söderbäck. Ingen kommer att kunna identifiera dig i det färdiga examensarbetet.  

 

Vid eventuella frågor om studien eller om dina rättigheter som deltagare kan du kontakta mig 

så svarar jag gärna på dina frågor! Du kan även kontakta min handledare.   

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Kock, Leg. Sjuksköterska.  Handledare; Maja Söderbäck 

xxxxxxxx@student.mdh.se  Docent i vårdvetenskap 

Tel. nr. Xxxxxxxxxx Tel. nr. Xxxxxxxx  

Mälardalens högskola xxxxxxxxx@mdh.se 

    Mälardalens högskola 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i en intervju: 

 

…………………………... 

Namnteckning 



Bilaga 5. Intervjuguide 

 

Egen presentation 

Dela ut informationsbrev för genomläsning. 

 

Syftet: Studien syftar till att undersöka hur nyblivna förstagångsföräldrar upplever 

distriktssköterskans hembesök. Intresserad av Din berättelse! 

 

Frågeställning: Hur upplever nyblivna förstagångsföräldrar att sjuksköterskan från BVC 

kommer på hembesök? 

 

Inspelning börjar:  

 

Kan du berätta för mig hur du upplevde att få hembesök från BVC? 

Hur kändes det? Vad tänkte du? Bra /dåligt. 

 

Kan du berätta hur hembesöket gick till? 

 Vad gjorde ni? 

 

Kan du berätta vad du visste om hembesöket innan? 

  

Kan du berätta vilka förväntningar du hade inför besöket? 

 

Vilket stöd upplever du vara viktigt vid tiden för hembesöket? 

 På vilket sätt?  

 

Kan du berätta hur du upplevde informationen du fick under hembesöket?  

Är det något du saknade? Något som inte var relevant? Hur upplevde du mängden 

information?  

 

Kan du berätta hur du upplevde att du blev bemött? 

 

Kan du berätta vilken betydelse hembesök har för dig? 

 

Följdfrågor:  Hur kändes det där? Hur var det då? Hur gick det?  

Hur menar du då? 

Bra / dåligt. Varför? 

Vem? Med vem? För vem? Till vem? 

Kan du beskriva? Berätta mera…  

 

Inspelning slutar 

 

Avslutning med tack för medverkandet!   

 

 

Fält noteringar:  

Notera även: Kön och ålder,  

Hur länge efter barnets födelse kom dsk på hembesök? 

Hur lång tid har nu gått sedan besöket? 


