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Sammanfattning 
Tidigare studier har visat att pappor upplever att de känner sig utanför i kontakten med 
barnavårdscentralen. En av barnhälsovårdens uppgifter är att ge stöd och råd till föräldrar, för att främja 
barns utveckling. Pappor som inte är delaktiga, kan leda till otrygg anknytning mellan barnet och 
föräldern, vilket kan påverka barnets fortsatta utveckling. Syftet med studien var att undersöka 
distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med 
barnavårdscentralen. Studien hade en kvalitativ ansats. Individuella semistrukturerade intervjuer 
gjordes med tolv distriktssköterskor som arbetade på olika barnavårdscentraler i södra Sverige. 
Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: 
Möjligheter att vara närvarande, pappans känslor kan påverka delaktigheten och pappor som är aktiva 
på BVC (barnavårdscentralen). Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att papporna inte 
var särskilt delaktiga i kontakten med barnavårdscentralen, vilket ofta berodde på att pappan arbetade. 
Distriktssköterskorna upplevde att papporna kunde känna sig bortglömda, när fokus främst var på 
mamman och barnet. Distriktssköterskorna upplevde att papporna hade andra frågor och var 
intresserade av andra ämnen än mammorna. Majoriteten av distriktssköterskorna upplevde att 
pappornas delaktighet i kontakten med barnavårdscentralen ökade, och att det delvis berodde på att 
distriktssköterskan själv hade ändrat inställning till pappors delaktighet och därmed mer aktivt bjöd in 
papporna nuförtiden. 
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Abstract 
Previous studies has shown that fathers feel left out of the contact with the child health centre. 
One of the assignments of the child health services is that of giving support and advice to 
parents, in order to promote the development of the child. When the father is not involved it can 
lead to insecure attachment, and also affect the development of the child in a negative way. The 
aim of this study was to describe district nurses experience of fathers participation in contact 
with the child health centre. A qualitative approach was used. Individual semi-structured 
interviews were conducted with twelve district nurses working in child health centres. The 
interviews were analysed with a qualitative content analysis. Analysis of the interviews resulted 
in three categories: The ability of being present, fathers feelings could affect the participation, 
fathers who are active in the child health centre. The result of this study showed that the district 
nurses experienced that fathers could feel forgotten, when the main focus was of the mother 
and child. The district nurses experienced that fathers had different questions and were 
interested in other subjects than the mothers. The majority of the district nurses experienced 
that fathers participation in the contact with the child health centres increased, in part of the 
district nurses change of attitudes towards fathers participation, leading to more active invitation 
of the fathers.  
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BAKGRUND 

I takt med samhällets ekonomiska och politiska utveckling har föräldraskapet och 

rollerna inom familjen förändrats. I jordbrukssamhället under 1800-talet var många 

familjer självhushållande. Båda föräldrarna deltog i uppfostran av barnen. Dock fanns 

det stora skillnader mellan män och kvinnors roller i samhället. Männen uppfostrade 

pojkarna till att utföra vad som ansågs som “manligt arbete”. Kvinnorna uppfostrade 

flickorna till att bli ”goda mödrar”, som skulle ta hand om hem och hushåll (Hwang, 

Allwood, Hansen, Kyle, Lennéer-Axelson, 1985). Under 1800-talet förändrades 

samhället i takt med den industriella revolutionen. Fadern blev i huvudsak 

familjeförsörjare, som inte deltog i uppfostran av barnen och hushållsarbetet i hemmet 

(Johansson, 2004). Det nya samhällssystemet med lönearbete bidrog till att mannen 

försvann från hemmet under större delen av dagen. Medan kvinnan enligt normen 

förväntades arbeta i hemmet med olika hushållssysslor (Hwang et al. 1985). 

Välfärdssamhällets framväxt i Sverige har skett i takt med ekonomiska och juridiska 

förbättringar för enskilda individer. Kvinnors rättigheter har successivt förbättrats under 

1900-talet. Från att kvinnan var hemmafru, började de flesta gifta kvinnor med småbarn 

att förvärvsarbeta. En förändring som skedde främst mellan 1960- och 1980-talet (Bäck-

Wiklund & Bergsten, 1997). Genom socialpolitiken växte olika stödsystem fram som 

skulle bidra med trygghet åt alla i samhället. Åtgärder som införandet av barnomsorg, 

barnbidrag och föräldraförsäkring, har gjort att samhället delar ansvar för barnen med 

föräldrarna (a.a.). Föräldraförsäkringen är en reform som infördes år 1974 i Sverige och 

består bl.a. av föräldrapenning, mammaledighet och pappaledighet. Syftet med 

reformen var att förbättra barnfamiljers ekonomi och öka jämställdheten i landet, genom 

att båda föräldrarna tog ut föräldraledighet (Försäkringskassan, 2013). Det har på senare 

år skett en gradvis ökning av antalet dagar som pappor tar ut föräldraledighet i Sverige. 

År 2013 tog papporna ut 25% av föräldraledigheten. Jämfört med år 1984 då papporna 

enbart tog ut 5,1% av föräldraledigheten (a.a.). 

 

Förebyggande vård för barns hälsa har i Sverige bedrivits sedan 1700-talet (Hallström, 

2012). Efter ett riksdagsbeslut under 1930-talet startade den första mödra- och 

barnhälsovårdsverksamheten i Sverige. Huvudmålet med verksamheten var samma som 

idag: Att främja alla barns hälsa, allsidiga utveckling och välbefinnande. Samt erbjuda 
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stöd och information till föräldrarna (Hallström, 2012; Magnusson, Blennow, Hagelin 

& Sundelin, 2009). Barnhälsovården arbetar hälsofrämjande för barnets och familjens 

hälsa. Genom bl.a. utbildning inom amning, barnavård och livsstilsfrågor. Personalen 

inom barnhälsovården ska kunna erbjuda en flexibel och nyanserad rådgivning för olika 

familjers individuella behov (Magnusson et al. 2009). Barnhälsovården syftar till att 

tidigt identifiera problem och risker som rör barns tillväxt och utveckling. Genom det 

hälsofrämjande arbetet ska föräldrar och barn få en ökad kunskap och kontroll över 

olika positiva och negativa hälsofaktorer (Magnusson et al. 2009). Barnhälsovården 

bedrivs genom olika barnavårdscentraler (BVC) och riktar sig till barn från födseln och 

fram till skolstarten (Socialstyrelsen, 2014). BVC är ofta knuten till en vårdcentral eller 

familjecentral (Rikshandboken, 2013; Socialstyrelsen, 2014). Föräldrarna väljer vilken 

BVC deras barn ska vara listad hos. BVC:erna ansvarar för de barn som är inskrivna på 

respektive barnavårdscentral (Hallström, 2012). På BVC arbetar legitimerade 

specialistsjuksköterskor med examen inom barnsjukvård alternativt distriktssköterskor. 

Alla nyblivna föräldrar erbjuds stöd och rådgivning, samt kostnadsfria 

hälsoundersökningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet på BVC 

(Hallström, 2012). Barnhälsovårdsprogrammet är utformat så att majoriteten av 

hälsokontrollerna av barnet sker under barnets första levnadsår (Socialstyrelsen, 2014). 

Genom hälsokontrollerna får BVC-sköterskan en möjlighet att föra dialog med 

föräldrarna. Under samtalen med föräldrarna kan BVC-sköterskan stödja, uppmuntra 

och frigöra familjens egna resurser (Magnusson et al. 2009). De regelbundna 

kontrollerna av barnets hälsa fortsätter fram till barnet når skolålder. Därefter tar 

skolhälsovården över ansvaret (a.a.). 

 

Omkring fem dagar efter förlossning och hemgång från sjukhuset erbjuds de nyblivna 

föräldrarna ett hembesök från BVC (Socialstyrelsen, 2014). Syftet med hembesöken är 

att: informera om barnhälsovårdens utbud, skapa förutsättningar för en god kontakt med 

BVC-personalen, samtala om skadeförebyggande insatser samt råd och stöd kring 

amning (Socialstyrelsen, 2014). Ett hembesök innebär också en möjlighet för 

vårdpersonal att få en inblick i den miljö och levnadsförhållande som ett barn lever i 

(a.a.). För föräldrar kan hembesök upplevas som en trygghet. I Finland gjordes under en 

3-års period ett försök där distriktssköterskor från BVC regelbundet besökte föräldrarna 

i hemmet för hälsosamtal, istället för att de nyblivna föräldrarna skulle ta sig till BVC 



 

8 

 

(Rautio, 2013). Besöken i hemmen var ofta mycket uppskattade av föräldrarna. 

Distriktssköterskans egen förmåga att visa respekt, tillit och stöd gentemot föräldrarna 

ansågs vara mycket viktigt för att föräldrarna skulle kunna bygga en bra relation till 

vårdpersonalen, menade föräldrarna (a.a.). Enligt FN:s Barnkonvention är det 

föräldrarna eller annan vårdnadshavare som har det yttersta ansvaret för ett barns 

välmående, utveckling och hälsa (FN, 1989). Barnhälsovården har en viktig uppgift i att 

vara lyhörd när föräldrar tar upp problem i sin omvårdnad av barnet eller sin egen 

förmåga att vara förälder som kan påverka barnets utveckling. Det kan handla om att 

förmedla kunskap till föräldrarna om barn och deras behov men också att stödja och 

hjälpa föräldrar som upplever svårigheter i relation till sitt barn (Socialstyrelsen, 2014). 

Det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn har en viktig betydelse för barnets 

fortsatta hälsoutveckling (Jansson & Drevenhorn, 2012). Anknytningen mellan barnet 

och föräldrarna eller annan vårdnadshavare påverkar barnets psykosociala och 

psykomotoriska utveckling. Faktorer i familjen såsom känslomässigt stöd, stimulans 

och kärlek, påverkar barnets sociala och intellektuella utveckling. De viktigaste 

personerna för barnet finns i den egna familjen (Östberg, 2009). Familjen har 

traditionellt sett varit kärnfamiljen, de som delar hushåll och har bestått av man, kvinna 

och barn (Swenurse, 2015). Begreppet familj har förändrats i takt med att samhället 

blivit mer jämlikt och kan idag definieras utifrån känslomässiga band (a.a.). Wright och 

Leahey (2009) definierar att en familj är de som de säger sig vara. 

 

Bowlby utvecklade anknytningsteorin, vilken innebär att barnet genom sin 

överlevnadsinstinkt knyter an till en vuxen person, som kan skydda och ta hand om 

barnet (Hwang & Nilsson, 2011; Karlsson, 2012). Barnet använder sig av signaler, som 

gråt, blickar, leenden, för att söka kontakt med den vuxne. Barnet knyter an till 

föräldrarna, som i sin tur knyter an till barnet. Relationen mellan barnet och föräldrarna 

påverkar hur barnet hanterar andra relationer och i framtiden, när barnet själv kanske 

blir förälder. Samspelet mellan den vuxne och barnet visar vilken slags anknytning som 

finns mellan dem. Om det finns en trygg anknytning mellan dem eller inte (Hwang & 

Nilsson, 2011; Karlsson, 2012). Negativa upplevelser exempelvis i samband med 

förlossningen, kan hindra anknytningen. För att samspel och anknytning inte ska bli 

lidande, är det viktigt att föräldrar som haft en svår förlossningsupplevelse får 

professionell hjälp att hantera känslorna efteråt och gå vidare (Östberg, 2009). För att 
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tidigt upptäcka s.k. förlossningsdepression hos nyblivna mödrar används Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS) på BVC. EPDS är ett självskattningsinstrument. I 

Sverige genomförs EPDS-samtal och uppföljande samtal som metod för screening av 

psykisk ohälsa, när barnet är mellan sex och åtta veckor. Pappor kan också erbjudas 

stödjande samtal och EPDS-screening. Vilket inte sker rutinmässigt dock, utan enbart 

om pappan uppvisar symptom på depression. Förlossningsdepression hos en förälder, 

ökar risken för psykisk ohälsa hos den andra föräldern (Wickberg & Widing, 2016). 

Många nyblivna föräldrar upplever den nya situationen som stressande. Forskning har 

visat skillnader i hur män och kvinnor upplever stress efter barnafödande samt 

skillnader i vilka situationer män respektive kvinnor upplever stress. I en studie av 

Widarsson, Engström, Rosenblad, Kerstis, Edlund & Lundberg (2013)  uppgav 

mammorna i högre grad än papporna att de kände sig otillräckliga i sin roll som 

förälder. En majoritet av papporna upplevde att de hade mindre kontakt med sitt sociala 

nätverk utanför hemmet efter barnafödandet. Studien visade hur viktigt det var att 

sjuksköterskan strävade efter att vara lyhörd för varje individs egna tankar och frågor 

kring den nya livssituationen som ett barnafödande innebär (Widarsson et al. 2013). 

Pappor och mammor som besöker barnavårdscentraler upplever att de vid varierande 

tillfällen bemöts olika av vårdpersonalen, beroende på om det är mamman eller pappan 

som vårdpersonalen talar till (Fägerskiöld 2006; Premberg, Hellström & Berg 2008). I 

en svensk studie av Fägerskiöld (2006) intervjuade forskarna tjugo nyblivna pappor. 

Det framkom att många pappor upplevde stora skillnader i stödet de fick från samhället 

före och efter förlossningen. Papporna upplevde att stödet och uppmärksamheten från 

samhällets sida minskade efter att barnet var fött (Fägerskiöld 2006). 

 

Delaktighet 

Delaktighet definieras enligt Nationalencyklopedin (2015) som aktiv medverkan och att 

ha medinflytande. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver olika former av 

delaktighet. Emotionell delaktighet innebär att patientens åsikter är viktiga, samt att 

patienten upplever att distriktssköterskan ser de egna synpunkterna som värdefulla. 

Intellektuell delaktighet innebär dels att patienten får information, dels att 

distriktssköterskan lyssnar på patienten eller den anhörige. En dialog mellan 

distriktssköterskan och patient/anhörig ger en god förutsättning för intellektuell 
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delaktighet. Vid social delaktighet blir patienten och den anhörige bemötta med respekt 

och upplever sig som en del av en social gemenskap (a.a.). Upplevelse eller “att 

uppleva” beskriver en individs sätt att uppfatta och värdera något på ett känslomässigt 

plan (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

Dossey (2015) integrala omvårdnadsteori beskriver människan som en balans mellan 

fyra dimensioner, som alla ingår i omvårdnaden. De fyra dimensionerna illustreras 

genom en kvadrant, där delarna tillsammans bildar en helhetssyn, som 

distriktssköterskan kan använda sig av i mötet med patienten och familjen. 

 

Problemformulering 

Tidigare studier har visat att nyblivna pappor upplever att de känner sig utanför stödet 

från barnhälsovården, och att distriktssköterskan sällan pratar med dem (Fägerskiöld 

2006; Premberg et al. 2008). Pappor som inte är delaktiga i så stor utsträckning, kan 

leda till problem ur olika perspektiv. Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan en 

frånvarande förälder påverka barnets anknytning (Hwang & Nilsson, 2011). Ur ett 

jämställdhetsperspektiv kan det bedömas som ett problem när pappor tar ut mindre 

föräldraledighet och utför mindre mängd obetalt hemarbete än mammorna (SCB, 2014). 

Distriktssköterskan på BVC har därför en viktig uppgift i att bedöma föräldrars samspel 

och anknytning med barnet (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). Hur 

distriktssköterskor upplever pappors delaktighet, samt hur distriktssköterskor kan bidra 

till att stärka pappornas föräldraroll i kontakten med BVC, är ett relativt outforskat 

område. Därför ville författarna undersöka det.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka distriktsköterskors upplevelser av pappors 

delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen. 
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METOD 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats. Genom kvalitativ ansats studeras personers 

upplevelser (Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2012). Eftersom studiens syfte 

var att undersöka distriktssköterskors upplevelser, valde författarna att intervjua 

distriktssköterskor som var verksamma på BVC. Insamlat material analyserades med 

inspiration av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2008). 

Kontext 

I studien intervjuades tolv distriktssköterskor verksamma på barnavårdscentraler och 

familjecentraler i Skåne, Blekinge och Småland. De flesta BVC:erna låg i anslutning till 

en vårdcentral, andra tillhörde familjecentraler. Informanterna arbetade antingen inom 

privat eller offentligt sektor. Både distriktssköterskor som arbetade på BVC belägna i 

städer, mindre samhällen och på landsbygden intervjuades. 

Urval 

Deltagarna valdes ut genom ändamålsenligt urval. Genom ändamålsenligt urval väljer 

forskaren ut deltagare som har erfarenhet och specifik kunskap av valt studieområde 

(Polit & Beck, 2012). En variation i kön, ålder, yrkesverksamma år samt BVC i 

offentlig respektive privat regi eftersträvades. Genom att intervjua personer från olika 

geografiska områden, med varierande ålder, kön, arbetslivserfarenhet etc. kan forskarna 

nå en god variation i deltagarnas berättelser om området som ska studeras (Henricson & 

Billhult, 2012). Inklusionskriterierna var distriktssköterskor med minst två års 

yrkeserfarenhet av arbete inom BVC. På grund av svårigheter att rekrytera deltagare till 

studien resulterade det i att en av deltagarna hade arbetat i ett år på BVC. Insamlat 

material från intervjun med distriktssköterskan svarade dock också mot studiens syfte 

och inkluderades därmed i studien. Deltagarna var i åldrarna 30-65år och med en 

genomsnittsålder på 48år och hade arbetat inom BVC mellan 1-21år (Fig. 1). 

Sjuksköterskor som inte var utbildade distriktssköterskor men verksamma på BVC 

exkluderades ur studien. Nedan följer en översikt av deltagarna i studien. 
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Ålder (median) 50 

30-39 år 4 

40-49 år 1 

50-59 år 6 

60-65 år 1 

  

Kön  

Män 0 

Kvinnor 12 

  

Antal år i yrket (median) 10 

1-5 2 

6-10 4 

11-15 3 

16-20 1 

21-25 1 

26-30 1 

 

Figur 1: Bakgrundsdata (n=12) 

Tillvägagångssätt 

Kontakt med respektive BVC etablerades genom att information om studien och 

studiens syfte skickades ut till 21 enhetschefer under våren 2015 via mail (Bilaga 2). 

BVC i olika kommuner i Skåne och Blekinge kontaktades först, eftersom författarnas 

respektive hemort var i de länen. På grund av svårigheter att rekrytera deltagare 

kontaktades dessutom vårdcentraler i Småland. Flertalet enhetschefer som kontaktades 

informerade dock att deras personal hade en hög arbetsbelastning inför och under 
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sommaren. Varvid flertalet enhetschefer bad författarna återkomma till hösten, medan 

andra valde att inte ge sitt tillstånd till studien. Under sommaren 2015 intervjuades tre 

distriktssköterskor. 

 

Efter sommaren kontaktades de enhetschefer på nytt, som hade godkänt kontakt med 

vårdcentralerna och BVC, men som önskat avvakta med att medverka. Några av 

enhetscheferna godkände medverkan, medan fem avböjde att delta i studien. Det visade 

sig vara svårt att få kontakt med enhetschefer som var positivt inställda till att medverka 

i studien. Många enhetschefer svarade att de hade blivit kontaktade åtskilliga gånger för 

att delta i intervjustudier tidigare, och nekade till att delta.  

 

Eftersom svarsfrekvensen var lägre än förväntat under våren och sommaren 2015, 

skickades ytterligare mail om studien ut under hösten 2015 till 25 enhetschefer i Skåne, 

Blekinge och Småland. Enstaka enhetschefer kontaktades per telefon för att sedan 

erhålla skriftlig information om studien via mail. Tre distriktssköterskor kontaktades per 

telefon och mail initialt med muntlig och skriftlig information om studien (Bil. 2). 

Därefter kontaktades deras enhetschefer. Samtliga tre tillfrågade distriktssköterskor gav 

sitt medgivande till studien. De vårdcentraler där enhetscheferna givit sitt medgivande 

till studien kontaktades sedan. I samråd med enhetscheferna valdes sex informanter ut 

och tillfrågades om deltagande i studien. Risk fanns att informanterna hade svårt att 

avböja när deras chef frågade dem. Utvalda distriktssköterskor kontaktades sedan via 

mail av författarna. Bifogat i mailet fanns informationsbrev om studien (Bil.2). I 

informationsbrevet framgick att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan att ange något särskilt skäl. De 

distriktssköterskor som valde att delta i studien blev sedan uppringda av författarna. I 

samband med telefonsamtalet, erhöll distriktssköterskorna ytterligare information om 

studien, samt informerades om att deltagandet var frivilligt och tillfrågades om sitt 

deltagande. Deltagarna fick välja tid och plats för intervjuerna innan intervjuerna 

startade erhöll deltagarna ett formulär om skriftligt informerat samtycke, som skrevs 

under (Bil.3). Formulären med deltagarnas samtycke förvarades sedan inlåst av 

författarna, separat från övrig information om studien. Författarna ändrade i 

inklusionskriterierna till att innefatta distriktssköterskor som hade enbart ett års 

yrkeserfarenhet från BVC, därmed kunde ytterligare en informant inkluderas i studien. 
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Totalt deltog tolv distriktssköterskor i studien. Tre intervjuer genomfördes under 

sommaren 2015. Resterande nio intervjuer genomfördes under hösten 2015. 

 

 Datainsamling 

Insamling av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer där intervjuguide 

användes (Bil.1). Öppna frågor ställdes för att få deltagaren att berätta, därefter 

kompletterades med frågor som stöd för studiens syfte. En pilotintervju genomfördes 

för att testa intervjuguiden och teknisk utrustning till intervjuerna. Efter pilotintervjun 

diskuterade författarna genomförandet och intervjuguiden. Inga ändringar i 

intervjuguiden gjordes efter pilotintervjun. Pilotintervjun ansågs vara av god kvalitet 

och inkluderades i studien. Båda författarna upplevde att deras intervjuteknik successivt 

utvecklades och förbättrades efter hand som intervjuerna fortskred.  Samtliga intervjuer 

spelades in med diktafon, och transkriberades sedan ordagrant samma dag eller dagarna 

efter intervjun. Inspelat material förvarades inlåst och separat från blanketterna om 

informerat samtycke. Inspelat material och samtyckesblanketter raderades efter studiens 

godkännande och publicering. 

 

Textanalys 

Efter transkriberingen av intervjuerna påbörjades analys av materialet. Textmaterialet 

från intervjuerna analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2008). Kvalitativ innehållsanalys valdes för att en viss nivå av tolkning av 

materialet behövs för att nå ett meningsfullt resultat. Kvalitativ innehållsanalys 

beskriver skillnader och likheter i text (Graneheim & Lundman 2008). Analysen av 

texten kan fokusera på manifest och latent innehåll. I manifest analys fokuseras på de 

synliga och uppenbara delarna av innehållet i texten (a.a.). Författarna till studien valde 

att genomföra analysen på manifest nivå. Insamlat material lästes först igenom flera 

gånger av författarna enskilt för att få en känsla av helheten. Författarna plockade sedan 

ut meningsbärande enheter från textmaterialet som ansågs svara mot studiens syfte. 

Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna. Kondensering är en process som 

tar ut det viktigaste ur de meningsbärande enheterna (a.a.). Efter kondenseringen 

kodades de meningsbärande enheterna (Figur 2). Graneheim och Lundman (2008) 
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beskriver processen genom att koden ger en kortfattad beskrivning av innehållet. 

Koderna jämförs sedan avseende skillnader och likheter, för att sedan delas in i 

kategorier och underkategorier (a.a.).  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ibland är det en del 

pappor som säger: ”ja 

men vi kan ta det på 

lunchen. Kanske klockan 

ett” att de flexar lite på 

lunchrasten. 

 

”Ta det på 

lunchen” säger 

pappor ibland. 

De flexar lite på 

lunchrasten. 

Flexar och 

kommer på 

lunchrasten 

Pappan och 

jobbet 

Möjligheter att 

vara närvarande 

Och papporna dom står 

liksom i bakgrunden om 

man inte frågar dom, hur 

dom mår och… och vad 

dom känner. Och då kan 

det ju komma alla 

möjliga tankar och 

funderingar. Och tårar 

med faktiskt. 

Papporna står i 

bakgrunden vid 

besöken. När 

DSK frågar hur 

de mår, kommer 

både tankar och 

tårar hos 

papporna.  

Tankar och tårar Pappor som 

känner sig 

bortglömda 

Pappans känslor 

kan påverka 

delaktigheten 

Men där har jag sett en 

ENORM utveckling, 

tycker jag det sista året. 

Att papporna är 

MYCKET mer 

med....VERKLIGEN är 

intresserade. 

Men har skett en 

enorm 

utveckling sista 

året. Papporna 

är mer med och 

intresserade. 

Mer engagerade 

och kommer hit 

mera nu. 

Förändringar 

över tid 

Pappor som är 

aktiva på BVC 

Jag försöker nog 

att…TÄNKA på.. när 

pappa är med eller vid 

hembesök att 

VERKLIGEN tänka på 

att TITTA på honom… 

Alltså så att 

VERKLIGEN anstränger 

mig att få med pappan i 

samtalet. 

När pappa är 

med. Tänker på 

att titta på 

honom. 

Anstränger mig 

för att få med 

honom. 

Anstränger mig 

för att få med 

pappa i 

samtalet. 

 

Figur 2. Exempel på analysprocessen.  
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Förförståelse 

Förförståelse kan beskrivas som värderingar och erfarenheter som författarna har om 

forskningsområdet sedan tidigare (Priebe & Landström 2012). Enligt Polit och Beck 

(2012) bör forskningsproblemet väljas utifrån ett ämne där författaren har någon 

tidigare kunskap och erfarenhet. Författarna till studien har tidigare arbetat som 

sjuksköterskor inom slutenvård och primärvård, därför finns en viss förförståelse om 

ämnet. En av författarna har barn och har därmed erfarenhet av kontakt med BVC. 

Författarnas förförståelse var att pappor deltog på BVC och BVC-aktiviteter i lägre grad 

än mammorna. Författarna till föreliggande studie strävade under hela processen efter 

att vara medvetna om sin förförståelse, för att därigenom hantera det insamlade 

materialet på ett subjektivt och genomtänkt sätt. 

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att samtliga deltagare i studien informerades 

skriftligen såväl som muntligen inför sitt deltagande i studien (Bil.2). Vidare 

informerades deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och att de närsomhelst 

kunde välja att avstå från att delta i studien. Enligt Arlebrink (2013) ska individer som 

väljer att delta i en forskningsstudie ges möjlighet att avbryta sitt deltagande om de av 

olika anledningar väljer att avstå. Det är viktigt att individerna känner att det inte 

kommer innebära några negativa konsekvenser om han eller hon väljer att avbryta (a.a.). 

Godkännande från de olika barnavårdscentralernas verksamhetschefer alternativt 

enhetschefer inhämtades innan studien påbörjades. Konfidentialitetskravet tillgodosågs 

genom att insamlat material avidentifierades. Citat, uttalande och liknande 

presenterades på ett sätt så att det inte skulle kunna kopplas till enskilda individer i 

studien. All insamlad data förvarades inlåst och var enbart tillgänglig för författarna. 

Efter studiens avslutande kommer inspelat material att raderas. Deltagarna informerades 

om att den färdiga studien kommer att publiceras i databasen DIVA, knuten till 

Högskolan Kristianstad, för att kunna ta del av studien. Nyttan med studien är att 

författarna förhoppningsvis kan bidra till en ökad förståelse för hur distriktssköterskor 

upplever pappors deltagande i omvårdnaden.  
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RESULTAT 

Distriktssköterskorna upplevde att det fanns olika faktorer som påverkade pappornas 

delaktighet i kontakten med BVC, vilket resulterade i kategorierna: Möjligheter att vara 

närvarande, pappans känslor kan påverka delaktigheten och pappor som är aktiva på 

BVC. Analys av insamlat material resulterade i tre kategorier och tio underkategorier 

(Fig. 3). 

 

 

Distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med 

kontakt med BVC var beroende av följande kategorier och underkategorier: 

Kategori Underkategori 

Möjligheter att vara närvarande De första tio dagarna 

Pappan och jobbet 

Föräldralediga pappor 

Pappans känslor kan påverka delaktigheten Pappor som känner sig bortglömda 

Känsla av osäkerhet 

Delaktig men ändå inte 

Pappor som är aktiva på BVC Pappors frågor på BVC 

Ämnen som intresserar papporna 

Aktiva pappor på BVC 

Förändringar över tid 

 

Figur 3. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Möjligheter att vara närvarande 

 De första tio dagarna 

Majoriteten av distriktssköterskorna berättade att papporna var närvarande och deltog i 

kontrollerna på BVC de första tio dagarna när barnet var nyfött. Under 10-

dagarsperioden var oftast båda föräldrarna föräldralediga. I andra situationer hade 

distriktssköterskan enbart träffat pappan vid hembesöket och kunde därför inte avgöra 
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hur delaktiga papporna var. Några distriktssköterskor berättade om enstaka tillfällen när 

pappan inte varit hemma i samband med det första hembesöket. Enstaka 

distriktssköterskor hade sett skillnader att utländska pappor sällan eller aldrig kom till 

BVC, medan andra distriktssköterskor inte såg någon skillnad mellan utländska och 

svenska pappor. Dock var det generellt ovanligt med pappor som sällan eller aldrig kom 

till BVC, menade samtliga distriktssköterskor. Efter de första tio dagarna i barnets liv, 

var det överhängande mammor som kom till BVC, berättade samtliga 

distriktssköterskor. Efter barnets första tio dagar återgick papporna till arbetet. Efter de 

10-dagarsperioden kom papporna i varierande grad till BVC. Största orsaken till deras 

frånvaro var jobbrelaterad. 

 

Kanske den första, det första besöket kommer papporna, för då är de ju hemma. Men 

sen jobbar ju papporna ju, så de föräldrarna där papporna jobbar sju till fyra, de ser vi 

ju nästan aldrig. (Intervju L) 

Pappan och jobbet 

Majoriteten av distriktssköterskorna poängterade svårigheter med att pappornas 

arbetstider ofta krockade med BVC:s öppettider. Det fanns pappor som tog ledigt från 

jobbet för att komma till BVC. Några distriktssköterskor berättade om familjer där 

pappan alltid närvarade på samtliga kontroller på BVC efter att han hade återgått till 

arbetet. Distriktssköterskorna upplevde att pappor med flexibla arbetstider tillhörde den 

grupp som i högre utsträckning kom till BVC efter att de hade börjat jobba igen. 

Exempelvis pappor som arbetade självständigt och själva kunde disponera sin arbetstid, 

samt skiftarbetande pappor. I andra situationer hade föräldrarna samtalat med 

distriktssköterskorna med önskemål att de bokade tider som var anpassade till pappans 

arbetstider. Distriktssköterskorna försökte så långt det var möjligt att tillgodose deras 

önskemål. 

 

Sen är det ju många, eller många, det finns ju de som väljer och säger: jag vill ha en tid 

så att pappa kan följa med, och det tillgodoser vi alltid, att de får välja. ( Intervju L) 

 

Så vi lägger tider på eftermiddan, så dom kör hit tillsammans när han har slutat jobba 

eller läkarbesöken har vi sagt att det är jätteviktigt att man är med. Så att han får känna 
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också att han är med, att han får ta del av sitt barn, så det har blivit lite bättre. (Intervju 

I) 

 

Några distriktssköterskor berättade om pappor som flexade på lunchrasten för att hinna 

vara med på besöken på BVC. Det fanns familjer där pappan var arbetslös och kunde 

därmed närvara på BVC oftare jämfört med arbetande pappor, vilket inte gällde alla 

arbetslösa pappor dock. Pappor som arbetade längre bort från BVC kunde ha 

svårigheter att lösa det praktiskt med att ta ledigt från jobbet för att komma till BVC. 

För många familjer var det en ekonomisk fråga om pappan kunde lämna arbetet för att 

komma till BVC. Eftersom pappan arbetade och mamman var mammaledig beskrev 

distriktssköterskorna att familjen inte hade ekonomisk möjlighet för pappan att ta ledigt 

från jobbet för att närvara vid kontrollerna på BVC. Ibland kunde det vara skönt för 

kvinnorna att komma själva till BVC också berättade några distriktssköterskor. I 

samband med vaccinationer var det vanligt att papporna prioriterade att komma till 

BVC och tog då ledigt från jobbet eller löste det på andra vis för att kunna närvara. 

Många mammor hade berättat för distriktssköterskorna att de ville att pappan skulle 

vara med som ett stöd och trygghet för henne och barnet. Eftersom många mammor 

upplevde att vaccination av barnen var psykiskt påfrestande. 

 

Föräldralediga pappor 

Det var olika hur föräldrarna delade upp föräldraledigheten. Men uppdelningen 

påverkade också i hur hög utsträckning papporna var delaktiga i kontakten med BVC 

upplevde distriktssköterskorna. Det var ovanligt att papporna kom själva till BVC innan 

de var pappalediga. Majoriteten av papporna tog ut föräldraledigt när barnet var mellan 

6 månader och 1 år. Under denna tid var det vanligt att papporna kom till BVC antingen 

själva eller tillsammans med mammorna. När barnet var mellan 2,5 år och 5 år var det 

lika vanligt att mamman eller pappan tog ledigt från sitt jobb för att komma till BVC. 

Distriktssköterskorna noterade att många pappor upplevdes mer delaktiga i deras barns 

behov och situation under tiden de var pappalediga jämfört med den första tiden när de 

var på jobbet. 
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 ...barnet får ju en annan kontakt…eh…för att mammor och pappor gör inte alltid 

likadant…och dom gör på sitt egna vis. Och det är ett bra vis också. (Intervju H) 

 

 För ju mer man tillbringar...ju mer tid man tillbringar med sitt barn. Ju mer saker 

upptäcker man ju. Eller reflekte... det kan ju vara reflektion också. Att dom liksom 

kommer på saker. De kanske har svaret själva. Men de har upptäckt saker som de 

kanske inte hade gjort om dom hade varit iväg och jobbat. (Intervju C) 

 

Man frågar lite om föräldraledigheten, hur funkar det? Hur… eh… kan man säga att 

dom… berättar nåt helt annat än vad mamma gör egentligen. (Intervju H) 

 

Pappans känslor kan påverka delaktigheten 

Pappor som känner sig bortglömda 

Flera distriktssköterskor upplevde att många pappor hade känt sig bortglömda, när 

fokus främst var på barnet och mammans välmående. I föräldragrupperna upplevde 

distriktssköterskorna att mammorna i enstaka fall, valt att inte bjuda in papporna. Som 

skäl berättade mammorna till distriktssköterskan att de hellre ville träffa uteslutande 

mammor i föräldragruppen.  

 

Ja, de vill att det ska heta mamma-grupp och de vill ha det för sig själva…papporna ska 

inte få vara med… (Intervju G) 

 

Några av distriktssköterskorna berättade att de vid hembesöket informerade att pappor 

också var välkomna till BVC för EPDS-samtal. En minoritet av distriktssköterskorna 

berättade om EPDS-samtal de haft med olika pappor. Under samtalen kunde papporna 

berätta om andra saker än det som mammorna berättade. Papporna berättade för 

distriktssköterskorna att de hade känt sig bortglömda av antingen modern, sjukvården 

eller bådadera. Papporna kunde berätta om känslor av maktlöshet, i samband med 

amningen och andra faktorer i vardagen som bidrog till de känslorna. Det fanns 

föräldrar som hade berättat för distriktssköterskorna hur glada de blivit när 

distriktssköterskan vände sig direkt mot pappan och frågade honom om hans känslor 
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och upplevelser. Pappan hade sedan återkommit till distriktssköterskan och berättat att 

de uppskattade att bli sedda av henne. Upplevelsen av förlossningen var också något 

som papporna kunde samtala med distriktssköterskorna om, när de blev tillfrågade. 

Några pappor återkom till distriktssköterskan efter några samtal och berättade då att han 

upplevde bättre kontakt med sitt barn efter EPDS-samtalen. 

 

vid nåt besök efteråt så kom han till mig och så sa han att… det är ju först nu när vi har 

pratat och liksom satt ord på det… att det kan va…va såhär och må dåligt… och först 

då hade han ju liksom börjat ta i barnet och… hjälpa till mer hemma och…ja. Sköta 

den allmänna omvårdnaden av barnet och så… och det kan ju va en sån typisk situation 

där pappan har blivit mer delaktig… (Intervju J) 

 

det har jag märkt, att det var…väldigt positivt… Och positivt tillbaka…’Åh vad kul att 

hon såg mig också i det hela!’ Och mamman var ju också: ’åh vad kul att någon frågar 

honom!’ (Intervju G) 

 

Känsla av osäkerhet 

Vissa pappor kände sig osäkra i ett tidigt stadie av pappaledigheten, medan andra 

pappor inte uttryckte någon oro till distriktssköterskan. Några distriktssköterskor 

berättade om pappor som kom till BVC själva och hade aldrig bytt blöja på barnet. 

Papporna berättade för distriktssköterskorna att de upplevde en ny situation när de var 

pappalediga där allting var nytt. Men efter en tid upplevde distriktssköterskorna att 

papporna blev mer trygga i sin föräldraroll. 

 

Delaktig men ändå inte 

Samtliga distriktssköterskor berättade om situationer där papporna kommit till BVC 

men där papporna varit mer eller mindre passiva under besöket. Det fanns pappor som 

kom till BVC men sedan satte sig i en stol eller fåtölj i hörnan av rummet och valde att 

titta på sin mobiltelefon under hela besöket. Eller på andra vis riktade sin fokus åt annat 

håll än BVC-besöket. ”Pappan är enbart chaufför” - som en distriktssköterska beskrev 

det. I sådana situationer var det mamman som pratade och skötte omvårdnaden av 
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barnet. Mamman ställde alla frågor. Vid andra tillfällen följde pappan med och agerade 

tolk till mamman. 

  

Så går han, han går raka vägen in och sätter sig på stolen och det känns precis som att 

han sitter här och väntar på att han fort ska få komma härifrån. Och mamman går fram 

där och pysslar om barnet, och pratar med barnet och vi väger barnet och jag frågar 

hur barnet mår. (Intervju A) 

 

Det fanns situationer där distriktssköterskorna upplevde att mammorna inte hade 

förtroende för papporna gällande barnets omvårdnad och därmed inte tillät papporna att 

vara delaktiga under besöket. I vissa situationer kom pappan ensam till BVC men hade 

en lapp med sig med frågor som mamman hade skrivit. 

 

Pappor som är aktiva på BVC 

Pappors frågor på BVC 

Det framkom att distriktssköterskorna upplevde att papporna hade ett annat sätt att 

kommunicera och uttrycka sig på än mammorna. Många pappor som 

distriktssköterskorna hade träffat ville ha tydliga och raka svar av distriktssköterskan. 

Papporna svarade med färre ord. Flera av distriktssköterskorna upplevde att papporna 

ställde liknande frågor som mamman. Dock uppgav enstaka distriktssköterskor att 

papporna inte ställde samma sorts frågor som mammorna. Eftersom föräldrarna har 

olika personligheter, frågar de om olika saker, upplevde några distriktssköterskor.  

 

Det tror jag har med personlighet att göra… att det kanske kan finnas nån mamma som 

tycker att ´o mitt barn äter alldeles för dåligt...´ och är jätteorolig för viktuppgången. 

Medan pappan, han är fullkomligt avslappnad och tycker att; ´ja, men barn är väl 

olika..’ Men det är ju mycket personlighet där… som kommer in tror jag. (Intervju E) 

 

Andra distriktssköterskor upplevde att det handlade om vad individen var intresserad 

av, och att det inte fanns ämnen som enbart intresserade pappor. Föräldrarna var 

individer och de kunde komplettera varandra vid besöket på BVC. Pappornas frågor till 
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distriktssköterskan handlade ofta om basala faktorer kring barnet. Såsom skötseln av 

barnet, mat och sömn etc. Många pappor hade frågor om hud, hudutslag och olika 

prickar på barnet. Distriktssköterskan upplevde att papporna i de fallen ville ha ett 

tydligt svar från distriktssköterskan om vad det var för utslag. Papporna upplevdes vilja 

veta vad som var normalt och vad som var avvikande. Exempelvis undrade papporna 

ofta om barnets utveckling var normal. Enstaka pappor frågade distriktssköterskorna om 

olika faktorer kring amning. 

 

Hur mycket barnet ska ha på sig när dom går ut. Hur ofta dom ska äta. Vad som är 

normalt att sova? Många vill ju ha… vad är normalt? Vad är avvikande? (Intervju I) 

 

Ämnen som intresserar papporna 

Distriktssköterskorna upplevde att papporna hade vissa ämnen som de var mer 

intresserade av, när det gällde föräldragruppsträffarna. Exempelvis var papporna ofta 

intresserade av ämnen som var praktiska och där pappan kunde öka sin kunskap. 

Papporna upplevdes som mycket intresserade av barnsäkerhet och förebyggande av 

barnolycksfall. De ville gärna ha tips och råd så att de själva kunde utföra konkreta 

åtgärder antingen i förebyggande syfte i hemmet eller direkta råd kring barnet. Papporna 

deltog ofta i föräldragruppsträffar som handlade om första hjälpen och Hjärt-

Lungräddning (HLR) för barn. Papporna berättade för distriktssköterskan att det var ett 

viktigt område och de uttryckte glädje över att HLR var ett ämne som riktade sig till 

båda föräldrarna. Några av distriktssköterskorna svarade att HLR för barn var viktigt för 

papporna, eftersom det kunde vara något som pappan riskerade att råka ut för. 

 

Man bjöd in… in papporna och dom tyckte att, det är ju nånting, här pratar vi inte om 

amning, här är ju nånting som man kan göra… ja nånting som likaväl kan hända 

mamman som pappan, att barnet sätter i halsen… så det var jättebra att få in dom… att 

vi pratar ju faktiskt om nåt som är rätt så viktigt här i föräldragrupperna. (Intervju K) 

 

Barns tänder var ett annat ämne som distriktssköterskorna upplevde att många pappor 

var intresserade av. När föräldragrupperna hade tema tandvård deltog fler pappor än 

generellt i föräldragrupperna. Några distriktssköterskor svarade att de hade haft kurser i 
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spädbarnsmassage i föräldragrupperna. I en grupp kom enbart en pappa till 

föräldragrupperna, medan andra distriktssköterskor berättade att nästan alla papporna 

kom till kursen i spädbarnsmassage och att papporna varit mycket engagerade. 

Distriktssköterskorna som haft kurs i spädbarnsmassage upplevde att papporna kände 

sig engagerade och delaktiga i omvårdnaden av barnet. Papporna var glada över att få 

lära sig något som kunde bidra till närhet med barnet, berättade de för 

distriktssköterskorna. 

 

Men en sån bit som massage är ju… ett sätt för pappan att få närhet med barnet. 

(Intervju J) 

 

Aktiva pappor på BVC 

Flera distriktssköterskor svarade att delaktiga pappor var de som var med på besöken på 

BVC, pratade och ställde mycket frågor. Vidare framhöll samtliga distriktssköterskor att 

pappor kunde vara delaktiga i hemmet trots att de inte kom till BVC. Flera 

distriktssköterskor upplevde att jämställdheten mellan föräldrarna på BVC hade ökat. 

Några av distriktssköterskorna upplevde att pappor som kom till BVC, gjorde det för att 

de var intresserade och det föll sig därför naturligt att de var aktiva vid besöket. 

Distriktssköterskorna berättade att det fanns familjer där båda föräldrarna alltid kom 

gemensamt med barnet till BVC. Oftast upplevdes det som positivt, att mamman och 

pappan var lika aktiva och engagerade. 

 

Men då har man föräldrar som kommer båda två. Där man kan diskutera med båda två. 

Där båda två pratar och ehm... har koll på situationen. (Intervju E) 

 

Distriktssköterskorna beskrev hur en pappa som är engagerad under besöken på BVC 

beter sig. De engagerade papporna var aktiva och tog initiativ under besöken. En 

majoritet av distriktssköterskorna berättade att de flesta papporna som var med vid 

besöken deltog aktivt på BVC, bl.a. genom att klä av och på barnet. Flera 

distriktssköterskor upplevde att många av de papporna också ville visa för 

distriktssköterskan att de kunde ta hand om barnet, genom att ta initiativ och klä av 

barnet inför vägningen etc. En minoritet av distriktssköterskorna svarade att det kunde 
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bero på hur handlingskraftig pappan var. De distriktssköterskorna uppgav att pappans 

delaktighet på BVC hade med hans personlighet att göra. Pappor som höll i barnet och 

verkade ha en bra kontakt med sitt barn visade tecken på engagemang och delaktighet, 

enligt några distriktssköterskor. 

 

Ja, men jag ser ju att de pratar med barnet, de tittar på barnet och de håller fint i 

barnet. Det är mycket känslor de visar på det viset, ja ja. (Intervju A) 

 

Några distriktssköterskor berättade att utländska pappor sällan deltog i besöken på 

BVC. Medan andra distriktssköterskor påpekade att de inte sett några skillnader mellan 

svenska och utländska föräldrar.  

 

Det är som jag sa, idag hade jag ju en pappa då som kom från ett annat land. Och han 

är ju såå intresserad av att vara med, va. Medan, men det kan ju vara en annan som 

kanske aldrig är med. Så då, jag kan inte säg att det är bä-… Det, det är nog olika 

precis som det är svenska. (Intervju C) 

 

En minoritet av distriktssköterskorna berättade att pappor från andra kulturer kom oftare 

på besöken och var mer engagerade än andra pappor. Distriktsköterskorna upplevde att 

enbart enstaka pappor deltog i föräldragrupperna. Men att de ofta kom en till två gånger 

och sedan valde att inte närvara. Trolig orsak till det trodde distriktssköterskorna var att 

inga andra pappor deltog i grupperna. Många pappor hade berättat för 

distriktssköterskorna att de uppskattade att se andra pappor i föräldragrupperna. Genom 

föräldragrupperna kunde de komma i kontakt med andra pappor. Det fanns pappor som 

startat pappa-grupper på BVC, vilket hade fungerat bra enligt distriktssköterskorna. 

Flera distriktssköterskor berättade om planer på att starta särskilda pappa-grupper på 

BVC. 

 

så att under hela föräldragruppen så hade jag, antingen två eller flera pappor… 

samtidigt i den… så att dom träffades faktiskt. Och dom gör det allihopa... (Intervju H) 
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Förändringar över tid 

Fler än hälften av distriktssköterskorna upplevde att fler pappor kom till BVC nu än för 

några år sedan, de hade sett en tydlig utveckling under tiden de arbetade på BVC. Det 

som skiljde sig åt, var antalet år som distriktssköterskorna jämförde med i sin berättelse, 

allt från senaste året till jämfört med åttiotalet. Några distriktssköterskor upplevde att 

papporna kommer oftare nu än ”förr”, men de angav inget specifikt år. 

 

Men där har jag sett en enorm utveckling, tycker jag det sista året. Att papporna är 

mycket mer med. Ehm... ja....verkligen är intresserade och...ja… (Intervju C) 

 

Några distriktssköterskor menade att pappor som fått sitt första barn, följde med oftare 

till BVC än de som hade fler än ett barn. I vissa familjer som hade ett eller flera barn, 

träffade distriktssköterskan enbart pappan i samband med hembesöket, men sällan eller 

aldrig därefter. 

 

Jag tänker nog kanske, att det som man kan se kanske mer... kanske de som har fått 

första barnet liksom. Första-barns, förstagångsföräldrar kanske är lite mer sådär att 

man kommer båda… så kan det vara. (Intervju D) 

 

Flera distriktssköterskor berättade att unga pappor, som var födda på 80- och 90-talet, 

oftare kom till BVC än äldre pappor. Några distriktssköterskor upplevde att äldre 

pappor var mindre engagerade och deltog i lägre grad i BVC-verksamheten. Undantaget 

var äldre pappor som hade fått barn i ett nytt förhållande, de papporna kom ofta till 

besöken. En distriktssköterska uppgav att det inte var någon skillnad mellan yngre och 

äldre pappor, de kom lika frekvent oavsett ålder. 

 

Sen kan man väl säga det, att är det en äldre pappa i ett nytt förhållande, då kommer 

han ofta med. (Intervju L) 

 

En minoritet av distriktssköterskorna upplevde att det var ett observandum om pappan 

alltid var tillsammans med mamman och barnet på BVC. Det kunde uppstå misstankar 

hos distriktssköterskan att pappan kontrollerade och misshandlade mamman, när 

distriktssköterskan aldrig fick möjlighet att tala enskilt med mamman. En majoritet av 
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distriktssköterskorna upplevde att papporna kom oftare till BVC därför att 

distriktssköterskan själv hade ändrat inställning till att papporna följde med. Den 

förändrade inställningen hos distriktssköterskorna, ledde till att de oftare bjöd in 

papporna aktivt, både i samband med första hembesöket och till föräldragrupperna. 

Distriktssköterskorna upplevde att de var mer medvetna om pappornas delaktighet på 

BVC, jämfört med tidigare. Många distriktssköterskor berättade att de var noga med att 

söka ögonkontakt med pappan och bjuda in honom i samtalet, samt att fråga hur han 

mådde. Distriktssköterskorna upplevde att papporna kom i högre utsträckning till BVC, 

om de kände sig sedda av sköterskan på BVC. 

 

Jag tycker de är… eller om man tänker som när jag började så var inte alls många 

pappor med. Jag tycker… sen kan det också vara så att man har själv har blivit 

duktigare på att verkligen bjuda in, att, att verkligen ge dom en chans Att eftersom vi 

försöker verkligen jobba med det här att papporna ska försöka va med. (Intervju C) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats till studien valdes för att erhålla en innehållsrik och nyanserad bild av 

distriktssköterskornas egna upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt 

med barnavårdscentralen. Kvalitativ design härstammar från det holistiska perspektivet 

och avser att studera och förstå personers upplevelser av ett specifikt område. Fördelen 

med kvalitativ ansats är att en mindre grupp individers upplevelser uppmärksammas och 

analyseras (Danielsson, 2012).  

 

För att stärka trovärdigheten i studien strävade författarna efter att intervjua 

distriktssköterskor som arbetade både i större och mindre samhällen samt att intervjua 

distriktssköterskor med olika lång yrkesverksamhet inom barnhälsovården. Det kan ses 

som en styrka med studien. Variation bland deltagarna rörande ålder och antal 

yrkesverksamma år, framkommer i figur 1. Författarna strävade efter en bred variation i 

urvalet till studien. Dock deltog inga män i studien. Möjlig orsak till svårigheterna i att 

rekrytera manliga informanter är att en majoritet av sjuksköterskorna och 
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distriktssköterskorna i Sverige är kvinnor (SCB, 2015). Författarna hade initialt 

svårigheter att rekrytera deltagare till studien. Samtliga tillfrågade enhetschefer 

upplevde att studiens syfte var intresseväckande. De enhetschefer som valde att inte ge 

sitt godkännande till studien, angav tidsbrist och hög arbetsbelastning bland personalen 

som orsak till att de avböjde. Efter tolv intervjuer upplevde författarna en mättnad i 

insamlat material, då ingen ny fakta som svarade till studiens syfte framkom. Trost 

(2005) diskuterar att antalet informanter i urvalet är beroende av studiens frågeställning 

och syfte. Med ett stort antal intervjuer finns risk att materialet blir stort och ohanterligt 

där forskaren får svårt att skapa sig en överblick av insamlat material. Viktiga detaljer 

som skiljer eller förenar berättelserna riskerar att gå förlorade (a.a.). Det framkom att 

enskilda distriktssköterskors upplevelser kunde skilja sig mycket från övriga 

distriktssköterskors upplevelser. Författarna strävade efter att redovisa de varierande 

upplevelserna så noggrant som möjligt i resultatet. Allt insamlat material som ansågs 

svara till syftet analyserades enligt beskriven analysmetod. 

 

Genom att intervjua distriktssköterskor som arbetade inom barnhälsovården fick 

författarna möjlighet att ta del av deltagarnas egen uppfattning och personliga erfarenhet 

om valt studieområde. Trost (2005) samt Polit och Beck (2012) beskriver hur viktigt det 

är att informanterna känner sig avslappnade under intervjuerna, och att informanterna 

tillåts tala öppet om sina upplevelser. Något som annars kan påverka insamlingen av 

data negativt. Vanligast är att informanterna väljer plats för intervjun (Polit & Beck, 

2012), vilket informanterna i föreliggande studie fick göra. Samtliga intervjuer skedde 

på informanternas arbetsplats i avskilda rum. Tre intervjuer avbröts av kolleger till 

deltagaren som öppnade dörren plötsligt eller av att en telefon ringde i bakgrunden. 

Intervjuaren fick då upprepa intervjufrågan för att styra in samtalet i rätt riktning igen 

efter avbrottet. 

 

För att kunna lyssna fokuserat på informanterna, bandades intervjuerna med diktafon. 

Enligt Polit och Beck (2012) skapas ett bra klimat under intervjun när den spelas in, 

istället för att intervjuaren för anteckningar under intervjun. Nackdelen kan vara att 

informanterna blir nervösa till en början, dock upplevde författarna att nervositeten 

släppte när intervjuerna påbörjades. Vid kvalitativa studier växlar forskarna mellan 

närhet och distans till det som studeras. Forskaren blir mer eller mindre medskapare i 
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forskningsprocessen, vilket kan påverka resultatet (Graneheim & Lundman, 2008). 

Författarna strävade efter att hålla sig medvetna om sin egen roll under hela studiens 

arbete. Ett steg i att distansera sig som forskare är att i förväg formulera frågor som 

ställs på samma sätt till samtliga deltagare genom ett frågeformulär, menar Graneheim 

och Lundman (2008). Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer och 

intervjuguide (Bil.1). Användande av intervjuguide bidrar till att stärka en studies 

pålitlighet, genom att forskaren säkerställer att samtliga frågeområden tas upp under 

intervjun (Polit & Beck, 2012). Författarna strävade efter att uppmuntra informanterna 

att tala fritt om ämnena som togs upp i intervjuguiden. Det kan ses som en svaghet att 

författarna hade ytterst liten erfarenhet av att intervjua informanter till 

forskningsstudier. En av författarna hade genomfört intervjuer i samband med en 

kandidatuppsats tidigare. 

 

Överförbarheten i en studie beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som 

möjligheten att överföra resultatet från en studie till en annan kontext, vilket kan vara 

svårt att genomföra i föreliggande studie. Författarna har dock strävat efter att noggrant 

beskriva studiens metod, vilket skulle kunna öka studiens överförbarhet (a.a.). Analys 

av insamlat material skedde genom kvalitativ innehållsanalys med inspiration av 

Graneheim och Lundman (2004). Ett steg i att säkra tillförlitligheten, var att författarna 

valde att enskilt analysera samtliga texter och plocka ut meningsbärande enheter som 

svarade till studiens syfte. Därefter träffades författarna och diskuterade de olika 

meningsenheterna. Det framkom att författarna hade valt ut liknande delar ur samtliga 

intervjuer. I de fall där författarna valt olika stycken diskuterades och jämfördes med 

ursprungstexten innan kondensering av samtliga texter påbörjades. Svårigheter uppstod 

med enstaka meningsenheter som var stora och passade in i olika kategorier och 

underkategorier. Författarna återvände då till originaltexten för att få en känsla av 

sammanhang innan kondenseringen påbörjades. Författarna har kontinuerligt strävat 

efter noggrannhet och att redovisa de olika stegen i analysprocessen, vilket stärker 

studiens trovärdighet. 
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Resultatdiskussion 

Författarnas förförståelse var att pappor var mindre delaktiga i omvårdnaden av barnen 

och deltog i besök på BVC i lägre utsträckning än mödrarna. Graneheim och Lundman 

(2004) poängterar hur forskarens förförståelse också påverkar analysprocessen. 

Författarna var medvetna om sin förförståelse under analysprocessen och strävade efter 

att förhålla sig så neutrala som möjligt under arbetets gång. Oavsett inom vilket område 

en forskare väljer att studera finns alltid en nivå av förförståelse (Priebe & Landström, 

2012). Författarnas förförståelse besannades delvis, genom att papporna deltog i lägre 

grad i kontakten med BVC än mammorna. Samtidigt upplevde samtliga 

distriktssköterskor att fler pappor deltog i kontakten med BVC idag jämfört med 

tidigare, det var inte ett förväntat resultat. 

 

Pappornas delaktighet på BVC var i stor utsträckning relaterad till pappornas arbete. De 

tio första dagarna var papporna hemma med familjen, men sedan återgick pappan oftast 

till arbetet och mamman var föräldraledig. I likhet med föreliggande studie visar Deave 

och Johnson (2008) att pappans förutsättningar att komma till BVC har med arbetet att 

göra. Tiden för besöken på BVC var dagtid, vilket gjorde det svårt att kombinera med 

pappans arbete. En studie av Wells, Varga, Kerstis och Sarkadi (2013) visade att 

papporna skulle kommit oftare till BVC, om de hade erbjudits tider som passade deras 

arbete bättre. Enligt föräldraledighetslagen (Svensk författningssamling [SFS] 

1995:584) har pappor i Sverige rättighet att ta ledigt från arbetet för besök på BVC. 

Pappor har rätt till ekonomisk ersättning i form av tillfällig föräldrapenning vid besöken 

på BVC (Försäkringskassan, 2016). Almqvist, Sandberg och Dahlgren (2011) samt 

Premberg, Hellström och Berg (2008) fann att majoriteten av papporna inte hade några 

problem att få ledigt från sitt arbete för att vara föräldralediga. Föräldrarna uppgav att 

amningen var den främsta anledningen till att pappan inte var föräldraledig i början. 

Samhällets attityder till pappans traditionella roll som familjeförsörjare kunde också 

påverka pappornas föräldraledighet. Premberg, Hellström och Berg (2008) samt Bäck-

Wiklund och Bergsten (1997) fann att papporna kunde känna ett ökat ansvar för att vara 

familjeförsörjare och därmed en ökad ekonomisk press över att arbeta och tjäna pengar. 

Vilket skulle kunna vara en anledning till att papporna i större utsträckning väljer att 

arbeta än att ta ut föräldraledighet. Det är möjligt att ökad information till nyblivna 

föräldrar om rättigheten till tillfällig föräldrapenning vid besök på BVC, hade bidragit 
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till att papporna kom oftare till BVC. Distriktssköterskorna i föreliggande studie 

upplevde att papporna sällan deltog i föräldragrupper, vilket stämmer överens med 

statistik från Region Skåne (2015). Endast 3,5% av de nyfödda barnen år 2014 hade 

pappor som hade deltagit i föräldragrupp. Massoudi, Wickberg och Hwang (2011) fann 

att pappor som bjöds in till särskilda pappa-grupper på BVC deltog i högre utsträckning 

i jämfört med traditionella föräldragrupper. Möjlig orsak till pappors låga deltagande i 

föräldragrupper, är att papporna tar ut sin föräldraledighet när barnet är äldre, och att 

BVC: s ansvar för föräldragrupperna sträcker sig fram till barnets första levnadsår 

(Elfström, Skarped, Almkvist & Johannesson 2014). Eftersom föräldraledighet kan tas 

ut av antingen mamman eller pappan fram till dess att barnet är 18 månader (SFS 

1995:584), skulle föräldragruppernas fördelning kunna bli mer jämställd om grupperna 

var aktiva fram till att barnet är äldre. 

 

Papporna kunde känna sig nedstämda och känna osäkerhet inför den nya rollen som 

pappa, vilket stämmer överens med tidigare studier (Widarsson et al. 2013; Deave & 

Johnson 2008). Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att papporna kunde 

känna sig bortglömda av mamman eller distriktssköterskan, eftersom all fokus var på 

mamman och barnets välmående. Tidigare studier bekräftar att pappan upplevde sig 

utesluten från gemenskapen, då det naturliga bandet mellan mamman och barnet var så 

starkt (Petersson, Petersson & Håkansson 2004). Widarsson et al. (2013) fann att 

pappor kunde känna sig mer socialt isolerade än mammor, och att de saknade socialt 

nätverk och stöd kring sin pappa-roll. Några av distriktssköterskorna i vår studie hade 

erfarenhet av EPDS-samtal med pappor. Hwang och Wickberg (2013) fann att EPDS är 

validerat som instrument för att upptäcka depression hos pappor, men inte för att 

upptäcka symtom som ångest och oro. Om pappan drabbas av en 

förlossningsdepression, är det sannolikt att symtomen uppstår senare än hos mamman, 

och sedan ökar under barnets första år (Areias, Kumar, Barros & Figueiredo 1996). 

Enligt Bergström (2013) löper nyblivna pappor i tjugo-årsåldern större risk att drabbas 

av depression, än äldre pappor. Studier har visat att depression var vanligare hos pappor 

som var arbetslösa eller hade ekonomiska problem, och att deprimerade pappor 

riskerade att begå självmord (Serhan, Ege, Ayranci & Kosgeroglu 2012; Fisher, 

Kopelman & O´Hara 2012). Enligt Wickberg och Widing (2016) kan distriktssköterskor 

på BVC använda sig av EPDS-samtal och stödjande samtal, om en pappa visar symtom 
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på psykisk ohälsa. Men för att kunna upptäcka att pappan visar symtom, krävs att 

pappan antingen träffar distriktssköterskan på BVC eller att mamman gör 

distriktssköterskan uppmärksam på att pappan lider av psykisk ohälsa. Om screening för 

depression med EPDS infördes för pappor, är det möjligt att fler pappor som upplever 

psykisk ohälsa skulle upptäckas och få behandling. 

 

Papporna var mer intresserade av vissa ämnen, som t.ex. barnsäkerhet, första hjälpen 

och spädbarnsmassage. Eftersom det fanns något som pappan kunde göra praktiskt för 

barnets omvårdnad. Resultatet stärks av tidigare forskning av Darrell Cheng, Volk och 

Marini (2011) som fann att spädbarnsmassage ökade pappornas känsla av att vara en 

delaktig och engagerad förälder. Spädbarnsmassage minskade också känslor av 

nedstämdhet och isolering hos papporna (Darell et al. 2011). Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie upplevde att papporna kände glädje över att det fanns ämnen som 

riktade sig till båda föräldrarna, vilket stärks av tidigare studier av bl.a. Deave och 

Johnson (2008); Petersson, Petersson och Håkansson (2004) och Ahmann (2006).  

 

Distriktssköterskorna upplevde att delaktiga pappor visade att de var aktiva på BVC 

genom att ta initiativ till skötseln och omvårdnaden av barnet, och/eller ställa många 

frågor vid besöket. Det finns dock andra sätt för pappor att vara delaktiga än att de 

kommer till BVC med barnet, menade samtliga distriktssköterskor. Karlsson (2012) 

understryker “att vara delaktig” som förälder kan ses i samspelet med barnet, t ex i 

leken eller i kontakten med barnet. Samspelet är det yttre beteendet, som grundar sig i 

anknytningen mellan förälder och barn, och anknytningen är avgörande för barnets 

psykologiska utveckling (Karlsson, 2012). Pappor som är delaktiga i omvårdnaden av 

barnet, får ett starkare känslomässigt band till sitt barn (Feldman 2000). I resultatet 

framkom det att pappors grad av delaktighet inte enbart kan kopplas till deras 

besöksfrekvens på BVC. Delaktighet mellan pappan och barnet speglas också i 

samspelet mellan barnet och föräldrarna. Distriktssköterskorna framhöll att en pappa 

som är på arbetet större delen av dagen kan vara mycket engagerad i sitt barn och 

barnets välmående när han kommer hem istället. Vilket innebär att även pappor som 

inte kommer till BVC, kan upplevas som delaktiga. 
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Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att papporna är mer delaktiga nu 

jämfört med tidigare, vilket innebar allt från senaste året till 1980-talet. 

Distriktssköterskorna pratade om pappors delaktighet vid besöken på BVC. Flera 

distriktssköterskor pratade om delaktighet och jämställdhet mellan föräldrarna, som de 

upplevde hade ökat. Jämställdhet mellan föräldrar mäts ofta i hur mycket 

föräldraledighet som tas ut av pappor (SCB, 2014), något som har ökat de senaste åren. 

Orsakerna är delvis på grund av politiska beslut, som föräldraförsäkringens upplägg och 

jämställdhetsmål (Regeringen, 2015). Jämställdheten kan också mätas i det obetalda 

hemarbetet, där hushållsarbete och barnomsorg ingår (SCB, 2014). Till största delen 

utförs det obetalda hemarbetet av kvinnor, men mäns andel av hemarbetet har ökat 

något de senaste åren. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det ses som ett problem, 

eftersom kvinnor halkar efter män på arbetsmarknaden vad gäller lön och 

pensionsvillkor, samt att ansträngningen och tiden som läggs ned på arbetet i hemmet 

inte leder till några sådana fördelar (Nordenmark, 2004). Om pappors delaktighet i 

allmänhet ökar, skulle det alltså innebära stora fördelar för jämställdheten, både då det 

gäller kvinnors fördelar på arbetsmarknaden, genom delad föräldraledighet, och en 

rättvisare fördelning av det obetalda hemarbetet. 

 

Papporna kom oftare till BVC nuförtiden, delvis p.g.a. att distriktssköterskorna själva 

hade ändrat inställning och numera bjöd in papporna mer aktivt idag jämfört med 

tidigare. En svensk studie har tidigare visat att distriktssköterskor i större utsträckning 

uppmuntrar mammor än pappor att komma till BVC (Wells, Varga, Kerstis & Sarkadi 

2013). Flera tidigare studier bekräftar att en av förutsättningarna för pappor att komma 

till BVC, är distriktsköterskans medvetenhet och attityd kring pappans delaktighet, samt 

förmågan att aktivt bjuda in papporna (Petersson, Petersson & Håkansson 2004; Wells 

& Sarkadi 2012; Ahmann 2006). 

 

Distriktssköterskans roll i pappans delaktighet på BVC, kan tolkas utifrån Dosseys 

(2015) omvårdnadsteori, för att få en helhetssyn. I den individuella inre kvadranten, 

finns distriktssköterskans egna tankar och värderingar kring pappors delaktighet. Det 

kan vara tidigare upplevelser och personliga erfarenheter och åsikter som ligger till 

grund för hur värderingarna påverkar distriktssköterskan i omvårdnadsarbetet. I den 

individuella yttre kvadranten finns distriktssköterskans vanor och beteende, som 
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påverkar till vem distriktssköterskan vänder sig till vanemässigt. I resultatet framkom 

det att distriktssköterskorna medvetet valde att se papporna i ögonen och aktivt bjuda in 

dem till BVC. Det var en förändring jämfört med tidigare menade distriktssköterskorna. 

I den kollektiva inre kvadranten finns distriktssköterskans syn på kultur och normer, 

exempelvis synen på roller och familjer. I den kollektiva yttre kvadranten finns system 

och samhällsstrukturer som påverkar distriktssköterskan. Här återfinns exempelvis 

barnhälsovårdens öppettider och politiska beslut som innefattar föräldraförsäkringen.  

 

För att distriktssköterskan ska ytterligare kunna förbättra förutsättningarna för att 

papporna ska komma till BVC, kan tolkningen utifrån de olika kvadranterna i Dossey 

(2015) teori vara till hjälp, genom att synliggöra de olika aspekterna som påverkar 

delaktigheten. Med hjälp av de fyra kvadranterna (a.a) kan distriktssköterskan få en 

helhetssyn och en ökad förståelse för hur pappors delaktighet kan förbättras i kontakten 

med barnhälsovården. Vidare bör distriktssköterskan bli medveten om hur personliga 

värderingar påverkar tankarna kring pappors delaktighet. Genom att aktivt bjuda in och 

vända sig till båda föräldrarna, kan distriktssköterskan visa att båda föräldrarna är 

jämlika på BVC och bidra till att papporna blir mer delaktiga i sitt barns omvårdnad och 

uppväxt. 

 

Slutsats 

Distriktssköterskorna upplevde att anledningen till att papporna inte hade möjlighet att 

delta på barnavårdscentralen, till största delen berodde på att papporna arbetade. 

Föräldraledighet hos papporna, ökade deras delaktighet och närvaro på BVC. När 

papporna besökte BVC, ställde de andra sorters frågor och undrade om andra ämnen än 

mammorna. Fokuseringen på relationen mellan mamman och barnet på 

barnavårdscentralen, kunde leda till att distriktssköterskorna upplevde att papporna 

kände utanförskap. Distriktssköterskorna upplevde att pappornas delaktighet i kontakten 

med barnavårdscentralen ökade. Bidragande orsak till det kunde vara att många 

distriktssköterskor hade ändrat inställning till pappors delaktighet och därmed bjöd in 

papporna mer aktivt nu jämfört med tidigare. 
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Det skulle varit intressant att intervjua föräldrar för att undersöka deras upplevelser av 

delaktighet i relation till sitt barn under de första åren i barnets liv. Det skulle också vara 

intressant att intervjua fäderna om hur de upplever besöken på BVC. Det är möjligt att 

pappornas uppfattning om delaktighet skiljer sig från distriktssköterskornas. Det finns 

en begränsad mängd forskning om pappors upplevelser av delaktighet i omvårdnaden av 

spädbarn. Majoriteten av forskningen som finns är kvalitativ. Ytterligare forskning 

alternativt kvantitativ forskning inom området skulle bidra till att öka kunskapen och 

förståelsen om hur BVC-personal och föräldrar bäst kan mötas inom barnhälsovården. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Inledning: 
Tack för att du ville medverka i en intervju. Syftet med studien är att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med 

barnavårdscentralen. Utgångspunkten är att tidigare studier har visat att pappor inte är 

lika delaktiga som mammor inom barnhälsovården och BVC. Intervjun kommer att 

spelas in med diktafon, så att intervjumaterialet kan bearbetas i efterhand. Intervjun 

kommer att inledas med några frågor om din bakgrund, därefter en inledande fråga som 

följs upp av följdfrågor. Är det något du undrar innan vi börjar intervjun? 
 

Bakgrundsfrågor: 
När är du född? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Hur länge har du arbetat med BVC? 

Har du andra arbetsuppgifter utöver BVC? 

 

Inledande fråga: 

På vilket sätt kan föräldrar vara delaktiga på BVC? 

 

Stödfrågor: 
Vad är ett jämlikt föräldraskap? 

Hur jobbar du med pappors delaktighet? 

Berätta om en situation där pappan varit delaktig på BVC 

Kan du berätta om någon situation där pappan inte har varit delaktig? 

Hur ser du på pappors delaktighet, om du jämför hur det har varit tidigare och hur det är 

idag? 

Hur upplever du situationer när mamman eller pappan är på BVC? 

Hur ser mötet med föräldrarna på BVC ut? 

Vad är din uppfattning om samarbetet med föräldrarna? 
 

Följdfrågor: 
Hur menar du? 

Kan du berätta mer om...? 

Hur tänker du kring det...? 
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Bilaga 2 

Information om forskningsstudie: 

Distriktssköterskors upplevelse av pappors delaktighet i 

samband med kontakt med barnavårdscentralen 

Till Dig/Er som arbetar som distriktssköterska inom barnhälsovården. 

Bakgrund och syfte: 
I Sverige har alla nyblivna föräldrar en lagstadgad rätt att ta ut föräldraledigt. Dock finns 

det skillnader mellan pappor och mammor till vilken grad det sker. Sverige är ett av de 

länder i Europa som anses vara mest jämställda i föräldraledighet. Tidigare forskning har 

visat att det finns skillnader i hur involverade föräldrarna är i barnhälsovården och hur 

mycket föräldrarna deltar i olika möten med vården. Majoriteten av den forskning som 

finns tillgänglig har forskarna intervjuat mammorna och hur de upplever kontakten med 

barnhälsovården.  

Hur distriktssköterskor upplever pappors delaktighet i besöket på BVC är ett relativt 

outforskat område. Därför vill vi undersöka det närmare. Syftet med studien är att 

undersöka distriktsköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med besök 

inom barnhälsovården. 

Tillfrågan om deltagande 
Du tillfrågas eftersom Du arbetar som distriktssköterska inom Barnhälsovården. 

Önskemålet är att få intervjua dig om Dina upplevelser av pappors delaktighet i 

samband med mötet på BVC. Tid och plats för intervjun bestämmer Du. Intervjun 

kommer att spelas in på diktafon. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga 

kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan välja att avstå från 

deltagande, eller när som helst välja att avbryta Din medverkan i studien utan ange 

orsak. 

Hantering av data 
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats vid Högskolan 

Kristianstad. Inspelat material kommer att förvaras inlåst. Insamlat material 

avidentifieras av författarna till studien. Efter studiens avslutande kommer inspelat 

material att raderas. 
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Kontakt 
Vill du delta i studien? Vi kontaktar Dig på Din arbetsplats inom 1-2 veckor för mer 

information. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
Ansvariga för studien: 
 

Catrin Kudo, Leg Sjuksköterska och distriktssköterskestuderande 

catrin.kudo0001@stud.hkr.se 

 

Sara Dalstam, Leg Sjuksköterska och distriktssköterskestuderande 

sara.dalstam0039@stud.hkr.se 

Handledare för studien: 
Lars Axelsson, universitetslektor Högskolan Kristianstad 

lars.axelsson@hkr.se  
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Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i studien vars syfte är att: 

Undersöka distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i 

samband med kontakt med barnavårdscentralen 

 

Jag har informerats både muntligen och skriftligen om ovanstående studie. Jag ger 

härmed mitt samtycke till att delta i denna studie. Jag är medveten om att deltagandet är 

frivilligt och jag har rätt att avbryta studien när som helst utan att behöva förklara detta. 

 

 

Underskrift:__________________________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

Ort:__________________________________________________________________ 

Datum:______________________________________________________________ 

 

 

 

 


