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Abstrakt 

 

 

 

Bakgrund: Barnhälsovårdssköterskan möter barn och föräldrar i sitt arbete dagligen då stort 

sett alla barn mellan noll och sex år är inskrivna i barnhälsovården. Studier visar att såväl 

nyblivna mödrar som fäder riskerar att må dåligt efter förlossningen, EPDS är ett validerat 

screeningverktyg som kan användas på män för att hitta de som mår dåligt. Genom 

familjefokuserat arbetssätt kan fäderna synliggöras och involveras i barnhälsovården. Syfte: 

Syftet med studien var att belysa barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av att arbeta med 

nyblivna fäder och deras mående. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

valdes, nio BHV-sköterskor som arbetade i Jämtland/Härjedalen intervjuades med 

semistrukturerade frågor om deras arbete med nyblivna fäder. Resultat: Resultatet visade att 

arbetet med nyblivna fäder och deras mående påverkas av att få fäder kommer till 

barnhälsovården och detta leder till svårigheter att uppmärksamma fäderna inom BHV. De 

gånger fäderna kommer är BHV-sköterskornas erfarenhet att det är viktigt att få en relation 

och erbjuda stöd. En del BHV-sköterskor arbetade aktivt med EPDS även på de nyblivna 

fäderna medan vissa BHV-sköterskor inte arbetade aktivt med fäderna alls. En svårighet som 

BHV-sköterskorna belyste var fädernas frånvaro inom BHV. Slutsats: BHV-sköterskorna 

upplevde att fäders mående var bra men att de inte involverades och prioriterades i 

barnhälsovården på grund av att de ofta är frånvarande inom BHV vilket gjorde det svårt att 

involvera hela familjen i BHV-sköterskornas arbetssätt. För att arbetet skulle bli mer 

familjefokuserat inom barnhälsovården kunde förlängda öppettider vara ett alternativ. 

Framtida forskning kan belysa hur BHV-sköterskorna kan involvera fäderna inom 

barnhälsovården.     
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Abstract 

 

 

 

Background: Child health care nurses (CHC-nurses) meet children and parents in their daily 

work since almost all children between zero and six years are enrolled in child health care. 

Studies shows that new mothers and new fathers are at risk of being ill after childbirth, EPDS 

is a validated screening tool that can be used on men to find those who feel bad. Through 

family-focused work methods, the new fathers can be seen and involved in child health care. 

Aim: The purpose of the study was to highlight the experience of CHC-nurses work with 

new fathers and their mood. Method: A qualitative content analysis with inductive approach 

was chosen, nine CHC- nurses that worked in Jämtland/Härjedalen were interviewed with 

semistructured questions about their work with new fathers. Result: The result showed that 

the work with new fathers and their mood is affected by the fact that fathers didn’t come to 

Child Health Care (CHC) and this leads to difficulties in paying attention to the fathers in 

CHC. The times the fathers came to CHC was the CHC-nurses experience that it was 

important to get a relationship and offer support. Some CHC-nurses also actively worked 

with EPDS on the new fathers while some CHC-nurses did not work actively with the 

fathers at all. A difficulty that the CHC-nurses described was the absence of fathers within 

the CHC. Conclusion: CHC-nurses felt that the father’s mood were good but they were not 

involved and prioritized in CHC because they was often absent in the CHC which made it 

difficult to involve the entire family in CHC-nurses work practice. For the work to be more 

family-focused in child health care, extended opening hours could be an option. Future 

research can illustrate how CHC-nurses can involve the new fathers more in Child Health 

Care. 
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1 

Introduktion 

 

Att få barn är en omtumlande upplevelse för båda föräldrarna där de egna rollerna inom 

familjen förändras. Båda föräldrarna har förväntningar och föreställningar om hur livet 

kommer att se ut efter födseln. Känslor som lycka och glädje kan blandas med rädsla och oro 

för att inte räcka till, vare sig för partnern eller den nya bebisen. Trötthet, sömnbrist, tidsbrist 

och att hinna med allt i hemmet kan göra att känslan av maktlöshet kan bli så övermäktig att 

psykisk ohälsa med symtom på depression kan uppkomma, detta gäller båda föräldrarna. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppkom känslan av att fäderna var 

bortglömda inom barnhälsovården, det var inte ofta de var med på besöken och fokus låg 

mest på hur det var med mamman och barnet. Ett intresse för nyblivna föräldrars 

hälsosituation efter barnets födelse uppstod och då särskilt BHV-sköterskornas erfarenheter 

av arbete med nyblivna fäders mående i Jämtland och Härjedalen. 

 

Bakgrund 

Definitioner och begrepp 

 

Erfarenhet - att praktiskt fått erfarenhet genom exempelvis arbetslivserfarenhet 

(http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/erfarenhet). 

Föräldrastöd - Enligt Regeringskansliet (2013, s.11) definieras föräldrastöd som kunskap om 

barns hälsa och utveckling och för att föräldrarnas sociala nätverk ska stärkas. Det är en 

aktivitet som erbjuds med avseende att hjälpa föräldrarna i deras relation till barnet och 

varandra. Föräldrastöd bör bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt med ett 

barnrättsperspektiv. 

Familj - en grupp människor som genom emotionella band, känsla av sammanhang och med 

ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv binds samman (Wright, Watson & Bell, 

2002, s. 72). 
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Familjefokuserad omvårdnad 

 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att familjen ses som en enhet eftersom familjens alla 

medlemmar påverkar varandras liv och hälsa genom relationerna inom familjen. 

Omvårdnadens fokus är att familjemedlemmarna är expert på sin egen familj, genom detta 

kan familjens egna resurser och styrkor användas för att stärka familjen (Wright et al., 2002, 

s. 13, 21, 72). Familjefokuserad omvårdnad är i grunden en systemteori som innebär att 

familjen ses som en helhet där familjemedlemmarna som ingår ska ses som delar av denna 

helhet (Wright et al., 2002, s. 82). Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är 

familjefokuserad omvårdnad.  

Familjefokuserad omvårdnad innebär att hela familjen påverkas när en person i familjen 

upplever ohälsa eller sjukdom då alla familjemedlemmar har olika föreställningar om 

problemet och dessa föreställningar kan vara hindrande eller underlättande. De hindrande 

föreställningarna ser problemet och begränsar möjligheterna till att hitta lösningar på dessa 

problem medan underlättande föreställningar underlättar lösningar. I familjefokuserad 

omvårdnad får hela familjen komma till tals och hitta dessa föreställningar som påverkar och 

försöka hitta lösningar på dem. Detta gör att familjerna belyser problemen och ser till hur var 

och en kan hitta, utmana och förändra dessa föreställningar om problemet som finns i 

familjen (Wright et al., 2002, s. 24–26).  

Sjuksköterskans förhållningssätt inom familjefokuserad omvårdnad baseras på att vara icke-

hierarkisk. Genom att vara mer öppen och samarbetspräglad där sjuksköterskans kunskap 

inte är mer värd än familjens kommer relationen med familjen utvecklas och få en djupare 

betydelse (Wright et al., 2002, s. 139–142). 

Föräldraledighet 

 

Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 12 kap. 1 § beskriver att nyblivna föräldrar har rätt till 

480 dagars föräldraledighet för ett nyfött barn, 240 dagar var och 90 av dessa kan ej överlåtas 

till den andra föräldern. Fäder som tar ut föräldraledighet i Sverige ökar och 2011 togs 23,7% 

av dagarna ut av fäderna (Försäkringskassan, 2011, s. 11). Förändring i föräldraförsäkringen 

har gjort att fäderna givits andra möjligheter till att närvara vid BHV-besöken under hela 

perioden fram till barnet är sex år. Det är viktigt att fäderna är närvarande vid det första 

hembesöket hos familjen då det stärker fädernas deltagande hos BHV i framtiden. Trots 
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detta upplevs det att vissa av fäderna aldrig kommer och det leder till att BHV-sköterskan 

inte kan få en helhetsbild hur familjedynamiken ser ut (Alehagen, Hägg, Kalén-Enterlöv & 

Johansson, 2011). 

Barnhälsovården i Sverige 

 

År 2015 föddes nästan 115 000 barn i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2016). Den svenska 

barnhälsovården riktar sig till alla barn upp till förskoleklass, barnhälsovården är frivillig 

och kostnadsfri för alla. Målet med barnhälsovården är att främja barns hälsa och utveckling 

och förebygga ohälsa, upptäcka eventuella problem i barns hälsa, utveckling och 

uppväxtmiljö samt att föreslå åtgärder. Genom att erbjuda stöd och råd till föräldrar i deras 

föräldraskap kan dessa mål nås (Socialstyrelsen, 2014, s. 13–17). 

I stort sett alla föräldrar och barn i Sverige möter barnhälsovården och en viktig uppgift är 

att i dessa möten vägleda vad som är fördelaktigt för barnets hälsa och utveckling med 

respekt för föräldrarnas och familjens förutsättningar, erfarenheter, levnadsförhållanden, 

bakgrund och olika värderingar. Barnhälsovårdens (BHV) uppdrag är att upprätthålla målen 

som Socialstyrelsen satt upp och utförs av distriktssköterskor alternativt barnsjuksköterskor 

och dessa kallas BHV-sköterskor (Socialstyrelsen, 2014, s. 66). BHV-sköterskorna bör lära 

känna fäderna och öka deras medverkan i BHV för att de har en viktig del i 

barnhälsovården. Det är viktigt att fädernas psykiska hälsa också beaktas precis som det görs 

för mödrarna för att ge stöttning i föräldrarollerna i omvårdnaden kring barnet (Alehagen et 

al., 2011). 

Rikshandboken i barnhälsovård är en webbaserad nationell guide för att förse en aktuell och 

kvalitetssäker kunskap med metoder och riktlinjer för BHV-sköterskor. Den skapar möjlighet 

för en rättvis och likställd barnhälsovård i hela landet som är evidensbaserad (Åkerman & 

Qwist, 2017). Rikshandboken används av många BHV-sköterskor och är en källa för att 

bekräfta egen kunskap, söka ny kunskap och bibehålla riktlinjer. Gemensamma riktlinjer 

över hela Sverige beskrevs som mycket viktigt för BHV-sköterskorna (Tell, Olander, 

Anderberg & Berglund, 2016).    

 

  



 

4 

 

EPDS - Edingburgh Postnatal Depression Scale 

 

EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scale, är en självskattningsskala som består av tio 

frågor som ställs för att upptäcka mammor med risk för depression, 12 poäng eller mer 

indikerar eventuell depression (Cox, Holden & Sagovsky, 1987). Det finns riktlinjer för 

barnhälsovården som säger att alla nyförlösta mödrar bör screenas med EPDS-formuläret 

när barnet är 6–8 veckor gammalt och formuläret är validerat och översatt till 35 olika språk 

(Wickberg, 2016). Alla nyblivna mödrar rekommenderas att screenas för 

förlossningsdepression med självskattningsskalan EPDS och om modern visar tecken på 

nedstämdhet eller psykisk ohälsa bör fadern uppmärksammas med samtal (Socialstyrelsen, 

2014, s. 94). EPDS är validerat på män, men skalan upplevs att uppmärksamma mer stress 

hos fäder än symtom på lindrigare depression däremot är EPDS ett bra instrument om 

fäderna har en djupare depression. Om en nybliven fader visar tecken på depression kan 

EPDS-formuläret användas för att få en fördjupad bedömning med samtal om hur han mår 

(Massoudi, Hwang & Wickberg, 2013).  

Tre månader efter förlossning skattar 6,3 % av fäderna 12 eller mer i EPDS-formuläret, 

mödrarna som skattade 12 eller mer var 12%. Det finns en större risk att skatta högre på 

EPDS-skalan om partnern uppger höga poäng, om en partner mår dåligt visar det sig ofta 

även på den andres upplevelse av sitt mående (Massoudi, Hwang & Wickberg, 2016).  

 

Nyblivna fäders psykiska hälsa 
 

Det har gjorts ett flertal studier på nyblivna fäders psykiska välmående. Problem i relationen 

med partner, arbetslöshet, sjukskrivning, låg utbildningsnivå, tidigare depression, om en 

stressrelaterad händelse inträffat senaste året och om det finns dåligt med stöd från släkt, 

vänner och partnern är faktorer som kan påverka fäders depression. Något som även 

påverkar är om fäderna arbetar mer efter barnet är fött än innan födseln (Luoma et al., 2013; 

Massoudi et al., 2016). Stress i föräldraskapet är en orsak till psykisk ohälsa hos båda 

föräldrarna. Mödrar upplever generellt mer stress än fäderna men om fäderna upplever 

social isolering känner sig fäderna mer stressade än mödrarna (Widarsson et al., 2013).  

Fäderna upplever mer stress i föräldraskapet än psykisk ohälsa. Stressen förvärras efter 

förlossningen, omställningen till att vara förälder påverkar hälsan. Även sömnbristen, 
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amning och relationen till sin partner påverkar, att hitta balans i föräldraroller, prioritera 

arbete och hem, att förlora sitt tidigare liv med aktiviteter och finansiella problem har också 

stor inverkan på fädernas upplevelse av stress. Fäderna kan ha skuldkänslor över att de inte 

kan stödja sin partner när de arbetar men kan även känna skuld över att dessa känslor finns 

(Darwin et al., 2017). 

 

Känslor som osäkerhet över att inte räcka till kan uppstå i samband med att bli förälder om 

den nyblivna fadern har en depression. Ansvarsbördan för det nyfödda barnet, att tappa 

kontrollen, känna vanmakt av att inte ha tillräcklig kunskap, frustration, otillräcklighet, ger 

en känsla av ensamhet och isolering hos fäder med depression. Skyldigheter och krav från 

omgivningen och familjen styr vardagen där känslan av att inte känna kontroll över sin 

situation dominerar. Relationen påverkas negativt av all stress och tidsplanering som leder 

till mer konflikter, frustration, irritation, missförstånd och argumentation. Fäderna önskar att 

få vara tillgängliga fäder och vara involverade i barnets liv lika mycket som modern men 

upplever inte att omgivningen ser samma värde av fäderna. Samhället ger dubbla budskap 

om likställande av föräldraskap då omgivningen ser modern som huvudförälder och 

fadersrollen mer odefinierad. Fäderna känner att vid föräldraledigheter är det svårt att få 

kontakt med andra och att människor reagerar negativt då de inte anser det naturligt att 

fäder ska vara hemma med barnet en längre tid (Edhborg, Carlberg, Simon & Lindberg, 

2016).  

Övriga familjen påverkas när en i familjen upplever psykisk ohälsa, depression hos den ena 

föräldern kan öka stressen hos den andra föräldern. Detta kan ge en risk att förmågan till 

föräldraskap hos båda kan minska. Det är viktigt att träffa båda föräldrarna i familjen för 

samtal där båda får komma till tals och berätta hur de mår. Som BHV-sköterska är det viktigt 

att visa att man finns där och kan hjälpa båda föräldrarna om det finns behov, lika viktigt är 

det att göra en uppföljning för att se hur hela familjen mår (Lannér Swensson, 2014). 

Samspelet mellan barn och deras fäder påverkas av en depression som kan leda till att 

förhållandet mellan barnet och fadern blir mindre känslosam, mer avståndstagande och 

barnet får mindre närhet om fadern har en depression av lättare eller svårare karaktär 

(Sethna, Murray, Netsi, Psychogipu & Ramchandani, 2015).  
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Problemformulering 

 

Forskningen kring nyblivna fäders mående visar att även fäderna kan uppleva psykisk 

ohälsa, att få barn är en stor omställning som skapar många känslor. Studier på hur BHV-

sköterskorna hanterar de nyblivna fädernas upplevelse är få då stort fokus ligger på 

mödrarna och hur barnhälsovården arbetar med mödrars psykiska ohälsa. Att arbeta 

familjefokuserat utgör en stor del av barnhälsovården men då fäder ofta har återgått i arbete 

synliggörs inte fäderna inom barnhälsovården. Idag tar fler fäder ut föräldraledighet men 

upplevs ändå vara frånvarande inom barnhälsovården.  

För att uppmärksamma hur mödrarna mår används EPDS för att skatta om risken föreligger 

att drabbas av psykisk ohälsa. Det framkommer att EPDS även går att använda på nyblivna 

fäder men där uppmärksammas mer stress än risk för en depression. Examensarbetet kan 

bidra med kunskap om nyblivna fäders mående samt uppmärksamma BHV-sköterskor att 

arbeta mer familjefokuserat. 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av att arbeta med nyblivna fäder 

och deras mående.  

 

Metod 

Design  
 

Kvalitativ intervjustudie valdes som design i examensarbetet då intervjuer om BHV-

sköterskors erfarenheter och upplevelser skulle belysas.  

Inför en kvalitativ studie behöver forskningsområdet utforskas för att få en bild av tidigare 

forskning som finns inom det valda fenomenet eller upplevelsen och om studien tillför 

någonting i den redan befintliga forskningen (Polit & Beck, 2017, s. 58–59, 464).  

Semistrukturerade intervjuer användes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats som innebär att intervjutexten analyseras förutsättningslöst. Inför dataanalys 

bör textens sammanhang behållas för att kunna förstås när kategorier och teman skapas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 188–189). 
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Kvalitativ intervjustudie är lämplig när upplevelser och känslor ska studeras då data utgår 

från berättande beskrivningar av personer med erfarenhet av det fenomen som studeras. 

Intervjuerna är strukturerade att beröra det fenomen som studeras men informanterna får 

själva sätta ord på sina upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2017, s. 50, 59). 

Intervjuaren kan inte förutbestämma vilka svaren blir, bara vilket fenomen eller upplevelse 

som de vill ha svar på (Polit & Beck 2017, s. 510). Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till 

att få förståelse för informantens livsvärld för att sedan tolka det beskrivna fenomenets 

innebörd (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19).  

 

Urval 

 

Urvalet i examensarbetet bestod av ett strategiskt urval där BHV-sköterskor tillfrågades 

eftersom erfarenhet av fäders mående inom barnhälsovården efterfrågades (Polit & Beck, 

2017, s. 493–494). Jämtland och Härjedalen är geografiskt stort vilket gjorde att 

telefonintervju valdes då det ansågs omöjligt rent tidsmässigt och ekonomiskt att besöka alla 

hälsocentraler personligen.   

Inklusionskriterier var att BHV-sköterskorna var verksamma inom barnhälsovården i 

Jämtland/Härjedalen, både barnsjuksköterskor och distriktssköterskor. Inga BHV-sköterskor 

exkluderades i studien.   

Kontakt togs via mail med alla verksamhetschefer/enhetschefer i Jämtlands län med 

information om examensarbetet (Bilaga 1) och för skriftligt samtycke att kontakta de BHV-

sköterskor som arbetar inom respektive verksamhet. Totalt 18 

verksamhetschefer/enhetschefer för 30 hälsocentraler i Jämtlands län tillfrågades, av dessa 

tackade 11 ja till kontakt med BHV-sköterskorna medan fem av dem valde att tacka nej till 

deltagande i studien på grund av tidsbrist och två avstod att svara. Påminnelsemail 

skickades efter två veckor till de verksamhetschefer som ej svarat. 

Mail med information om examensarbetet samt förfrågan om deltagande (Bilaga 2) skickades 

till de BHV-sköterskor där verksamhetscheferna givit tillåtelse till kontakt för inhämtande av 

samtycke. 24 BHV-sköterskor kontaktades varav 13 tackade nej, två av dem har ej svarat på 

förfrågan och nio tackade ja till att delta i intervjustudien. Alla BHV-sköterskor var kvinnor 

då inga manliga BHV-sköterskor i nuläget arbetar i Jämtlands län.  
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Datainsamling 

 

En intervju kan beskrivas som ett samtal kring ett ömsesidigt intresse med en struktur och 

ett givet syfte med korta och enkla men öppna frågor som ger intervjuaren svar på en 

förutbestämd fråga eller upplevelse. Frågor som kan besvaras med “ja” eller “nej” bör 

undvikas för att få informanterna att utveckla sina svar för att kunna ge ett rikt beskrivande 

material om fenomenet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014, s 19, 176). 

 

I kvalitativa intervjuer används ofta en intervjuguide med semistrukturerade frågor som rör 

det fenomen som undersöks, informanten får berätta fritt genom att använda sina egna ord 

och beskriva sina erfarenheter. Intervjuaren kan således ej förutsäga vad svaren kommer att 

bli (Polit & Beck, 2017, s. 510). Intervjuguiden (Bilaga 3) som användes bestod av 

semistrukturerade frågor som belyste BHV-sköterskornas erfarenhet av nyblivna fäders 

mående. Då den teoretiska utgångspunkten i examensarbetet var familjefokuserad 

omvårdnad utformades intervjuguidens frågor med fokus på hur de nyblivna fäderna 

uppmärksammades av BHV-sköterskorna då en enskild familjemedlems mående påverkar 

hela familjen (Wright et al., 2002, s. 24–26). 

 

Datainsamling gjordes via telefonintervjuer med de BHV-sköterskor som tackat ja till att 

delta i studien. BHV-sköterskorna fick själva välja datum och tid, författarna ringde sedan 

upp för intervju. Första intervjun användes som pilotintervju, intervjuguiden utvärderades 

och inga ändringar gjordes utan intervjuguiden kunde fortsätta användas i sin helhet och 

pilotintervjun inkluderades i resultatet. I början av intervjun fördes samtal med BHV-

sköterskorna några minuter för att etablera kontakt. Författarna gjorde intervjuerna var för 

sig, jämt fördelade till antalet intervjuer. Intervjuerna var mellan åtta minuter till 34 minuter 

långa och spelades in för att sedan direkt transkriberas ordagrant till Worddokument.  

Intervjuerna gjordes under maj till september 2017 beroende på BHV-sköterskornas 

önskemål om tid och varade i snitt 19 minuter. Inga av BHV-sköterskorna avbröt  

intervjuerna utan fullföljde intervjuguiden.  
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Analys 

 

Kvalitativ innehållsanalys används när texter ska granskas och tolkas, innehållsanalys kan 

göras på olika typer av material som intervjuer, dagböcker eller observationer. Då BHV-

sköterskors erfarenhet efterfrågas utgår analysen från en induktiv ansats då texterna 

analyseras förutsättningslöst. Inför analysen gjordes först en fördjupning i familjefokuserad 

omvårdnad för att öka författarnas förståelse till teorin. Intervjuerna lästes sedan upprepade 

gånger med öppet sinne med reflektion över det huvudsakliga innehållet.  

Meningsenheter där innehållet svarade mot syftet lyftes ur texten, meningsenheterna 

kondenserades sedan till kortare och mer lätthanterad text utan att innehållet förändrades 

eller försvann. När kondensering av meningsenheterna var gjord sattes en kod för att kunna 

reflektera över vad meningsenheten handlade om. När meningsenheterna var kodade kunde 

de läsas och sorteras in i kategorier som svarar mot syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s. 187–191). Analyserad text som sorteras in i kategorier består ofta av ett manifest 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Under analysen framkom fem kategorier (Bilaga 4) 

med ett övergripande tema som genomsyrade hela resultatet.  

Olika abstraktions- och tolkningsnivåer kan användas då kategorisering underlättas genom 

att sammanhang och mönster blir lättare att urskilja. Viss tolkning behövs för att inte förlora 

materialets helhet samt för att få meningsfullt resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s. 199).  

 

Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden beskriver att forskningsetik ligger till grund för att skydda informanter 

som väljer att medverka i studier och skall bygga på respekt för den enskilda individen. Om 

tilltänkt informant tackar nej skall detta respekteras och inga värderingar om varför denne 

väljer att avstå ska uttryckas. Vid omvårdnadsforskning är syftet att göra gott och inte skada. 

Självbestämmande och frihet för informanter är en viktig etisk grund inom forskningsetik 

(Kjellström, 2017, s. 57–59). 

Ett informationsbrev till verksamhetscheferna (Bilaga 1) upprättades enligt Mittuniversitetets 

codex (http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml) och granskades av handledare 

innan utskick. 
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Kontakt togs med BHV-sköterskorna efter godkännande av verksamhetscheferna på 

respektive arbetsplats. De BHV-sköterskor som tillfrågades att delta i examensarbetet fick 

information om innehåll och syfte, att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta intervjun (Bilaga 2). De BHV-sköterskor som valde att delta i examensarbetet 

fick lämna informerat samtycke och sedan själva välja datum och tid för intervjun för att 

kunna anpassa till deras ordinarie verksamhet.  

Informanter har rätt att förutsätta att deras deltagande och vad de säger behandlas 

konfidentiellt, ingen utomstående har tillgång till studiens material. Inga patienter har 

deltagit i studien och informanterna är ej namngivna, endast författarna har tillgång studiens 

material (Polit & Beck 2017, s. 147–148). Kvalitativa intervjuer innehåller informanternas 

känslor och upplevelser som bör behandlas varsamt (Polit & Beck, 2017, s. 139). Då 

studentarbeten inte bedöms som forskning behövdes ingen etikprövning i den regionala 

etikprövningsnämnden (Mittuniversitetet, 2014).  

 

Resultat 

 

Resultatet baserades på intervjuer med nio BHV-sköterskor i Jämtland och Härjedalen där 

alla hade specialistutbildning till distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska och en 

arbetslivserfarenhet mellan ett och 20 år (12,5 md). Alla var verksamma utanför Östersund, 

flertalet var verksamma inom glesbygd och inga av informanterna arbetade på samma ställe.  

 

Under analysprocessen (Figur 1) framkom fem kategorier. Ett övergripande tema: 

Frånvarande fäder, framkom och genomsyrade BHV-sköterskornas erfarenheter av att arbeta 

med nyblivna fäder och deras mående i hela resultatet. Examensarbetets resultat styrks med 

citat som benämns med “Informant nr. 1–9”. 

 
Figur 1. Resultattabell  

Tema Kategori 

 

 

Frånvarande fäder 

Att uppmärksamma nyblivna fäders mående 

En uppfattning om att det är viktigt att skapa en 

relation 

Att stödja familjen 

Att arbeta med EPDS 

Att förbättra barnhälsovården 
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Att uppmärksamma nyblivna fäders mående 

 

Denna kategori handlar om hur BHV-sköterskorna upplevde att de nyblivna fäderna mår. 

Upplevelsen av hur nyblivna fäder faktiskt mår idag var svårt att få grepp om. Fädernas 

frånvaro inom BHV upplevdes som ett hinder för BHV-sköterskorna i deras arbete. 

 

Arbetet med att uppmärksamma fäders mående varierade mellan de nio BHV-sköterskorna.  

Flera av BHV-sköterskorna upplevde att de nyblivna fäderna inte medverkar i BHV i den 

utsträckningen att de hann bilda sig en uppfattning av deras mående och kunde 

uppmärksamma dem. 

En BHV-sköterska uttryckte att hon inte uppmärksammade nyblivna fäders mående alls 

utan fokuset låg på barnet och mödrarna. Flera av BHV-sköterskorna beskrev att det inte 

lämnades så mycket utrymme för att fråga fäderna om deras mående under träffarna på 

BHV utan uppgav de att det var mer fokus på mamman och amning. BHV-sköterskorna 

beskrev att fäderna kunde bli lite bortglömda. 

“Dom är lite bortglömda papporna.” (Informant nr. 8)  

Arbetet med att uppmärksamma fäders mående innebar att BHV-sköterskorna försökte att 

vara öppna och smidiga i samtalet så att fäderna kunde känna sig bekväma och våga öppna 

sig för hur de verkligen känner och mår.  

“Att pappan också får utrymme och plats för att kunna känna och vara och åka berg- och 

dalbana i sitt känsloliv han också.” (Informant nr. 3) 

Alla nio BHV-sköterskor upplevde att fäderna i allmänhet mår bra. 

“Här är det ganska stabila människor, stabilt liv, ofta planerade barn och stadiga förhållanden, 

så jag tycker att just här verkar de må ganska bra.” (Informant nr. 3) 

En BHV-sköterska beskrev att de fäder hon träffar brukar vara lyriska den första tiden och 

ett flertal andra hade uppfattningen att fäder ofta mår bättre än mammorna. 

 

Några fäder har uttryckt till en BHV-sköterska att de inte mådde bra, de kände inte igen sig 

själva. De upplevde sig känsligare och hade lättare att bli ledsna. Några BHV-sköterskor 

berättade om fäder som uttryckte att de tyckte det var jobbigt när barnet skrek. En känsla av 

utanförskap uppstod då fäderna upplevde att de inte kunde trösta sina barn.  
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“Jag har haft nån pappa som har sagt när barnet ändå är ganska litet att han känner sig utanför 

för barnet tog, kunde ju inte vara med han för han hade ingen mat och skrek, det var mamman 

som var bäst.” (Informant nr. 9) 

En BHV-sköterska beskrev att en del fäder haft sådant fokus på barnet att de glömt bort sig 

själva, de sov dåligt, åt inte ordentligt och orkade inte sköta sig själv. Några fäder har 

uppgett att det har varit jobbigt efter förlossningen där de inte kunnat påverka att modern 

haft smärta. Flera av BHV-sköterskorna hade uppfattningen av att det kunde finnas ett 

mörkertal som inte mår bra. 

“Det är säkert ett stort mörkertal som inte mår bra.” (Informant nr. 7) 

 

Genom att rikta sig till fäderna i samtalet och inte bara till mödrarna fick BHV-sköterskan en 

chans att uppmärksamma den nyblivna faderns tankar och funderingar. Oftast hade fäderna 

börjat arbeta igen och detta blev ett hinder då de inte träffade dem så ofta. Fäderna var ofta 

med vid första besöket och ibland när det var läkar- och vaccinationsbesök. När de kom på 

läkarbesöken fanns ingen tid för BHV-sköterskorna att uppmärksamma fäderna då det var 

mycket annat som stod i fokus dessa gånger. De flesta BHV-sköterskorna uppmuntrade de 

nyblivna fäderna att komma på BHV-besöken om de hade möjlighet, de blev inbjudna lika 

mycket som mödrarna. Det var även nyblivna fäder som kom ensamma, då fanns tiden för 

BHV-sköterskorna att uppmärksamma dem på ett annat sätt än om modern var med. 

En BHV-sköterska uttryckte att det var mycket ensamarbete så därför fokuserade hon inte på 

de nyblivna fäderna. 

“Har haft mycket ensamarbete under tiden så jag har liksom inte riktigt själv kunnat fokusera så 

mycket på fäder” (Informant nr. 1) 

En BHV-sköterska uttryckte att hon generellt inte uppmärksammade nyblivna fäders 

mående alls, hon ansåg inte att det behövdes medan andra upplevde att arbetet med 

nyblivna fäders mående var viktigt och behövde uppmärksammas mer. En annan BHV-

sköterska hade inte reflekterat över att fäders mående behövde uppmärksammas men 

trodde att utfallet skulle visa sig vara mer än man trodde.  

“Jag har aldrig reflekterat på att det här är någonting som man borde gräva i. Sen är det klart 

att skulle man göra det så kanske man skulle få ett utfall som visar sig vara mer än vad man 

trodde.” (Informant nr. 4) 
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En BHV-sköterska beskrev ett nära samarbete inom professionerna på hälsocentralen och 

med psykosociala enheten på arbetsplatsen som underlättades hennes arbete med att 

uppmärksamma om nyblivna fäder mår dåligt.  

 

En uppfattning om att det är viktigt att skapa en relation 

 

Denna kategori handlar om BHV-sköterskornas erfarenheter av vikten att skapa en relation 

med de nyblivna fäderna vilket var en svårighet då de ofta var frånvarande.  

Att bemöta nyblivna föräldrar var en central del i BHV-sköterskans dagliga arbete, BHV-

sköterskorna berättade om olika strategier i dessa möten för att fånga upp hur nyblivna 

fäder mår där skapandet av relationer var en stor del som utgjorde grunden för att kunna 

fånga upp dem.  

“Gäller att bygga upp en relation med papporna om man ska få reda på riktigt hur de mår och 

inte få ett slentrianmässigt svar.” (Informant nr. 3) 

Vikten av en god relation med fäderna under hela tiden som barnet är i barnhälsovården 

belystes av BHV-sköterskorna för att de nyblivna fäderna skulle kunna känna att de kunde 

anförtro sig till dem och känna förtroende. 

“Allting, när man har med människor att göra, både kvinnor och män, så bygger ju det där på 

att man har en relation till den som man pratar med eller tar hand om.” (Informant nr. 7) 

I intervjuerna framkom att BHV-sköterskorna hade olika sätt att skapa relation till de 

nyblivna fäderna. De flesta BHV-sköterskor berättade att de försökte rikta sig till de nyblivna 

fäderna när hela familjen kom medan någon uppgav att de inte riktade sig så mycket till 

dem. När de nyblivna fäderna kom till BHV ensamma uppgav BHV-sköterskorna att 

relationen förändrades om modern inte var närvarande.  

“...då får jag en annan relation till dom när det bara är dom och jag. Du får aldrig samma 

relation om du har både mamman och pappan, Då är det liksom på ett annat sätt.” (Informant 

nr. 9) 

Svårigheten som upplevdes när det gällde att bygga relationer med de nyblivna fäderna var 

att de sällan var med på besöken på BHV vilket ledde till att relationen inte hann utvecklas. 

Tidigare kännedom om föräldrarna uppfattades som underlättande vid upprättande av 
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relationer till de nyblivna fäderna. Fördelarna med att jobba på en liten ort var att det ofta 

fanns någon typ av relation sedan tidigare. 

 

Att stödja familjen 

 

Denna kategori handlar om BHV-sköterskornas erfarenhet av att erbjuda hela familjerna 

stöd inom BVH. 

BHV-sköterskorna belyste vikten av att se hela familjen och hur familjedynamiken såg ut. 

Mötet på BHV handlade om så mycket mer än att bara väga och mäta barnet, om föräldrarna 

inte mådde bra försämrades barnets miljö hemma.  

“Vad spelar det för roll hur mycket du väger och hur stor du är, ditt huvud, om det är kaos 

hemma?” (Informant nr. 3) 

Om fäderna var åskådare under besöken på BHV beskrev en BHV-sköterska att hon drar 

fram honom för att se hur familjedynamiken ser ut, om fäderna hade åskådarrollen var 

mödrarna ofta dominanta. Familjeperspektivet upplevdes som viktigt för BHV-sköterskorna, 

de menade att om någon i familjen inte mådde bra påverkade det alla familjemedlemmar och 

det var viktigt att finnas som ett stöd. Genom att uppmuntra föräldrarna att vara 

uppmärksam på varandra och erbjuda stöd om de behöver kunde BHV-sköterskan hjälpa 

familjen.  

“Man frågar ju hur det går hemma, i familjen, det är ju det man frågar och då får man ju 

hoppas att man får ärliga svar.” (Informant nr. 5) 

De flesta BHV-sköterskor beskrev att de nyblivna fäderna påverkades av att modern gick 

upp i sin roll, det var lätt att fäderna fick rollen som serviceperson åt mödrarna som 

dikterade spelreglerna i hemmet och sedan fick fäderna finna sig i det som mödrarna 

bestämt. Att berätta för de nyblivna fäderna att de var lika viktiga som den nyblivna modern 

var också ett sätt för BHV-sköterskorna att stödja honom i hans roll i familjen när modern 

lätt gick upp i sin nya roll och inte släppte in honom.  

“Det är inte lätt att bli pappa heller. Det är en omställning särskilt om mamman går väldigt 

upp i sin mammaroll och inte släpper in” (Informant nr. 2) 

Familjer idag består av många olika konstellationer och BHV-sköterskorna betonade vikten 

av att alla familjer ser olika ut med olika behov av stöd, alla familjer var inte lyckliga 
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kärnfamiljer. Att lägga lite extra tid för att stödja familjerna ansågs som väl investerad tid för 

de BHV-sköterskor som arbetade så. BHV-sköterskorna beskrev också att när arbetet skedde 

i glesbygd var ofta hela familjen känd av BHV-sköterskan sedan tidigare. Det gjorde att de 

kände till familjers bakgrundshistoria och det kunde vara ett stöd i arbetet. Då vetskapen om 

att tidigare problem funnits i relationer och på personliga plan kunde dessa problem även 

finnas i den nya familjen vilket ledde till att BHV-sköterskan arbetade med att stödja familjen 

lite extra. Erfarenhet hos BHV-sköterskan gjorde att om en familj mådde dåligt så märktes 

det om inte familjen var mycket duktiga på att dölja detta. Det var dock viktigt att tänka på 

att alla inte levde i en lycklig kärnfamilj utan det som händer i hemmet fanns det ingen 

vetskap om.  

En BHV-sköterska uttryckte att de familjer där det fanns nyblivna fäder som skulle behöva 

extra stöd var många gånger de som inte kom på besöken.  

“Sen kan man ju kanske önska, så är det väl alltid, de man skulle vilja ha kontakt med och dom 

man vill ska komma och så där, de kommer inte.” (Informant nr. 8) 

Upplevelsen av att samhällets inställning till nyblivna fäder har förändrats delades av några 

BHV-sköterskor. Idag är fäderna mer delaktiga i omvårdnaden om barnet än förr i tiden 

vilket kunde innebära att det var lättare att kunna stödja dem.  

“De gånger de kommer försöker jag verkligen rikta mig mer mot pappan än mot mamma och 

verkligen stötta dem. Vilket bra jobb du gör! Vad roligt att du är med idag!” (Informant nr. 6) 

 

Att arbeta med EPDS 

 

Denna kategori handlar om hur BHV-sköterskornas erfarenhet av EPDS och hur arbetar med 

formuläret. 

Alla BHV-sköterskorna uppgav att de kände till att EPDS-formuläret kan användas på 

nyblivna fäder och tre stycken arbetade aktivt med detta. Resterande BHV-sköterskor 

prioriterade mammorna eftersom det var rutin enligt barnhälsovårdsprogrammet och att det 

inte framkommit att det fanns ett behov att göra det på nyblivna fäder. En BHV-sköterska 

berättade att hon tidigare gjort EPDS på nyblivna fäder men det avslutades då det inte 

upplevdes vara ett bra screeningsverktyg för att fånga nyblivna fäders mående.  

En annan BHV-sköterska uppgav att hon inte använde EPDS-formuläret på någon förälder 

då hon ej fått utbildning i användandet av formuläret.  
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De BHV-sköterskor som använde EPDS-formuläret på nyblivna fäder informerade tidigt om 

detta, ofta på första hembesöket så att fäderna kände sig förberedda och visste om att 

screening skulle ske. Om inte fäderna kom på besöket där BHV-sköterskorna planerat att 

göra EPDS kallades de inte senare utan erbjudandet var endast om de var närvarande. 

Upplevelsen av EPDS-formuläret varierade hos BHV-sköterskorna men de tyckte att det var 

bra att det fanns ett samtalsunderlag att använda.  

“Det blir en bra diskussion.” (Informant nr. 8) 

Några BHV-sköterskor beskrev att föräldrarnas mående fångades just där och då och att 

nyblivna fäder ofta hade bättre poäng. BHV-sköterskorna upplevde att frågorna fångar upp 

nyblivna fäders mående lika bra eller dåligt som nyblivna mödrars. Det upplevdes viktigt att 

förankra formuläret i verkligheten så att det inte bara blev ett papper som skulle fyllas i, att 

skapa en diskussion utifrån frågorna. Formuleringarna upplevdes av några som svåra, 

luddiga och ej anpassade till dagens samhälle. Förslag att arbeta om EPDS och använda en 

VAS-skala istället framkom men farhågan i det var att fäderna lägger sig runt mitten, man 

vill inte riktigt säga hur man mår.     

“Kanske det är bättre att använda VAS-skalan men då är ju risken kanske att de lägger sig för 

mycket kring fem eller mitten som medelmåttssverige vill. Man säger varken bu eller bä.” 

(Informant nr. 3) 

BHV-sköterskorna hade olika uppfattning om när EPDS skulle göras på fäderna. Någon 

upplevde att det var bättre att göra det när barnet blivit lite äldre medan en annan menade 

att EPDS skulle göras de första tio dagarna eftersom de nyblivna fäderna oftare var med på 

det första besöket på BHV. När EPDS gjordes på fäder upplevde BHV-sköterskorna att det 

var svårt att få dem att vara riktigt ärliga om båda föräldrarna satt i samma rum och fyllde i 

formuläret. Att sätta föräldrarna i enrum var viktigt då BHV-sköterskorna upplevde att 

föräldrarna inte ville erkänna för varandra om de inte mår bra. Avsätta tillräckligt med tid 

för att hinna samtala ordentligt om måendet var också viktigt, ofta stressades formuläret 

igenom. Samtliga BHV-sköterskor ansåg att om det skall göras på nyblivna fäder borde det 

finnas rutiner för det samt skrivas in i barnhälsovårdsprogrammet så alla gör lika, som det 

var i dagsläget gjordes det om BHV-sköterskan kände för det och hade tid.  

“Jag tror med facit i hand att vi skulle göra EPDS på alla faktiskt.” (Informant nr. 9) 
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Att förbättra barnhälsovården 

 

Denna kategori handlar om BHV-sköterskornas erfarenhet av hur barnhälsovården fungerar 

idag och hur den kan utvecklas. 

BHV-sköterskorna upplevde att arbetet med fäders mående inom barnhälsovården behöver 

förbättras och göras mer tillgänglig, ges mer resurser och anpassas till dagens samhälle.  

“Erbjuda besök senare på dagen så brukar de ha lättare att komma ifrån jobbet.” (Informant 

nr.  2) 

Ett sätt att förbättra barnhälsovårdens möjlighet att arbeta aktivt med nyblivna fäders 

mående var att få tid till att anordna pappagrupper eller bjuda in dem till enskilda BHV-

träffar. Alla BHV-sköterskor uttryckte att de har brist på resurser och tid, allt som skulle 

behöva göras ryms inte i den nuvarande organisationen vilket innebär att nyblivna fäder inte 

uppmärksammas. En del BHV-sköterskor hade prioriterat bort hembesök och även 

föräldragrupper vilket innebar en försämring av barnhälsovården. Flera av BHV-

sköterskorna uttryckte att hembesöket var det viktigaste besöket genom hela barnets tid på 

BHV och blev förfärade över att dessa prioriterades bort på grund av tidsbrist.  

“Det här hembesöket är jätteviktigt. Där får du relationen på en gång. Där känner du direkt om 

du får kontakt med familjen eller inte.” (Informant nr. 3) 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Som design till studien valdes kvalitativ intervjustudie då BHV-sköterskors erfarenhet av att 

arbeta med nyblivna fäder och deras mående skulle belysas. En intervjustudie ansågs 

lämpligt då nästan ingen tidigare forskning inom området kunde hittas. Den forskning som 

hittades gav inte material nog för en litteraturstudie då stor del av forskningen var utifrån 

fäders perspektiv. 

Innehållsanalys innebär att innehållet i berättande text sammanställs för att sedan 

identifieras i teman och mönster. Innehållsanalys är en process för att kondensera ett stort 

antal ord i en text till mindre kategorier och meningsenheter (Polit & Beck, 2017, s. 537–538). 

Meningsenheter är fraser och ord som hör ihop med varandra och ger information om vad 
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texten handlar om. En viss grad av tolkning görs alltid och är en viktig fråga gällande om 

studien är trovärdig (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Begrepp som används i kvalitativ innehållsanalys som berör studiens trovärdighet benämns 

som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. För att en studie ska vara 

trovärdig behöver dessa begrepp vara representerade. Giltighet handlar om att studiens 

urval och analysarbete finns tydligt beskrivet, i resultatet kan citat vara inskrivna för att 

kunna bedöma tolkningar som är gjorda. Tillförlitligheten stärks genom att författarna under 

processen verifierar sina ställningstaganden, att två författare gör analysen tillsammans ger 

ytterligare tillförlitlighet till studien. För att en studie ska vara överförbar krävs att urvalet, 

deltagare, datainsamling och analys beskrivs noga. Delaktighet handlar om att författarna är 

medskapande av texten vilket innebär att resultatet ej är oberoende av forskaren under en 

intervjustudie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 196–199). 

Trovärdigheten i examensarbetet stärktes av att analysprocess, urval, deltagare och 

datainsamling var tydligt beskrivet samt att författarna gjorde analysen tillsammans. Citat 

vävdes in i resultatet för att ge ytterligare giltighet och trovärdighet (Elo & Kyngäs, 2008). 

Under analysprocessen bearbetades materialet grundligt och lästes flera gånger innan 

meningsenheter extraherades och kodning påbörjades. Handledning skedde löpande under 

analysarbetet av handledare och studiekamrater vilket ger resultatet ökad trovärdighet 

(Graneheim & Lundman, 2004).   

Under studiens uppstart var syftet att belysa BHV-sköterskors erfarenhet av EPDS och om 

BHV-sköterskan använder det på nyblivna fäder. Mail med information om examensarbetet 

(Bilaga 1) skickades till verksamhetscheferna. Efter en tid omarbetades syftet då få BHV-

sköterskor faktiskt använder EPDS på nyblivna fäder, verksamhetscheferna informerades 

om detta via mail. 

Inför studien kontaktades totalt 24 BHV-sköterskor via mail för förfrågan om att delta i 

studien, totalt lämnade nio stycken samtycke att medverka. Valet att ta kontakt via mail togs 

och gjorde att BHV-sköterskorna på ett smidigt sätt fick information om studien och lätt 

kunde meddela om samtycke. De BVH-sköterskor som valde att tacka nej ansåg att de inte 

hade tid på grund av dålig bemanning, tidsbrist samt att de inte ansåg sig tillföra någonting 

då de var nya på arbetet. De två som ej svarade kontaktades upprepade gånger under 
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sommarmånaderna både via mail och telefon utan respons. Några BHV-sköterskor önskade 

att delta men ville skjuta på intervjun till efter sommaren då de hade mer tid och ork att 

kunna delta på ett bra vis. Således var det svårt att rekrytera BHV-sköterskor för studien, de 

intervjuer som gjordes var av olika längd men gav ett rikt material. Ett par av intervjuerna 

var så korta som åtta minuter men vägdes upp av sju långa med rikt innehåll, informanterna 

uttryckte i många fall samma sak trots endast nio intervjuer. Medianen för intervjuerna var 

19 minuter. Tidigare studier inom området (Hammarlund, Andersson, Tenenbaum & 

Sundler, 2015; Kowlessar, Fox & Wittkowski, 2015) gjordes med tio intervjuer vardera som 

även de gav rikt material och resultaten som framkom var liknande i examensarbetet. Polit 

och Beck (2017, s. 491) beskriver att det inte är antalet intervjuer som styr utan erfarenheten 

hos informanterna som ger innehåll till studien.  

Alla BHV-sköterskor som intervjuades var kvinnor eftersom inga manliga BHV-sköterskor 

arbetar i Jämtlands län. Om manliga BHV-sköterskor intervjuats kanske resultatet sett 

annorlunda ut med en annan upplevelse och ett större fokus på nyblivna fäder.  

Intervjuerna valdes att göra via telefon relaterat till att Jämtlands län är geografiskt stort. 

Forskning visar att intervjuer gjorda via telefon kan vara en fördel då känsliga ämnen ligger 

till grund i forskningen eller om informanterna finns på ett stort geografiskt område. Genom 

telefonintervju kan informanten vara mer anonym, det blir inte samma nervositet och känsla 

av att bli granskad som vid face-to-face intervju och det är lättare att prata om känsliga saker. 

Intervjuer via telefon är lättare att utföra eftersom det inte behövs en lokal utan de kan 

utföras hemifrån eller från kontoret. Problem som kan uppstå vid telefonintervju är att 

tekniken inte fungerar, samtalet bryts. Det kan också uppstå problem med att inspelningen 

bryts och vilket även kan hända vid face-to-face intervjuer. Fördelen med face-to-face intervjuer 

är att informanten iakttas, kroppsspråk och ansiktsuttryck observeras noggrant. Vid 

telefonintervju är det viktigt att lyssna in informanten och anteckna när pauser uppstår, 

suckar och tvekande för att få helheten i samtalet (Oltmann, 2016).  

Intervjuerna genomfördes i enrum, BHV-sköterskorna hade avsatt tid för att kunna sitta i 

lugn och ro. BHV-sköterskorna ringdes upp på avtalad tid och intervjuerna spelades in för 

att transkriberas i efterhand. Innan intervjun startade informerades BHV-sköterskan återigen 

om studiens syfte och att det var frivilligt att avbryta när som helst. Den första intervjun 
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räknades som pilotintervju, frågorna gav rikt material och intervjuguiden användes 

fortsättningsvis utan korrigeringar. 

Semistrukturerade frågor användes i intervjuguiden, den skapades med öppna frågor men 

ett antal slutna frågor inkluderades då syftet var att belysa BHV-sköterskornas erfarenhet av 

att arbeta med nyblivna fäder och deras mående. För att få mer uttömmande svar ingick det 

även följdfrågor efter dessa slutna frågor. Kvale och Brinkmann (2014, s. 176–178) beskriver 

att intervjufrågor bör vara korta och enkla, olika typer av frågor kan blandas och följdfrågor 

kan ställas. I examensarbetet användes öppna frågor där BHV-sköterskorna kunde berätta 

fritt om sina erfarenheter och upplevelser om fäders mående och hur de arbetade med dem. 

Polit och Beck (2017, sid. 510) beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att få 

deltagarna att prata fritt om ett problemområde och berätta om det med egna ord. Under 

intervjun får informanterna ge så många exempel och förklaringar som de själva önskar. 

Frågorna bör ställas så informanterna kan ge ett rikt och detaljerat material om det fenomen 

som studeras.  

Intervjuaren bör vara medveten om maktasymmetri och att det kan uppstå i 

forskningsintervjuer då det inte är en helt öppen och fri dialog, intervjuaren och informanten 

är inte jämlika parter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 51–52). Genom att vara medveten om att 

maktasymmetri kan förekomma kunde författarna undvika att vara för dominanta under 

intervjuerna utan vara mer öppna. 

   

Resultatdiskussion 

 

Syftet med examensarbetet var att belysa BHV-sköterskors erfarenhet av att arbeta med 

nyblivna fäder och deras mående. I resultatet framkom att BHV-sköterskorna upplever att de 

nyblivna fäderna verkar må bra, ingen uttryckte att de upplever att någon av fäderna mådde 

dåligt. Alla BHV-sköterskor upplevde svårighet att uppmärksamma nyblivna fäder då vissa 

av dem endast närvarade sporadiskt på BHV. Att skapa relation med de nyblivna fäderna 

ansågs viktigt och familjeperspektivet var centralt när BHV-sköterskorna arbetade med att 

stödja familjen och den nyblivna fadern. EPDS-formuläret var välkänt och användes av vissa 

BHV-sköterskorna även på de nyblivna fäderna, det ansågs som en bra samtalsgrund men 
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behöver anpassas till dagens samhälle. BHV-sköterskorna hade önskemål och förslag om 

förbättringar inom barnhälsovården i form av mer resurser och ökad tillgänglighet. 

Hammarlund et al. (2015) belyser BHV-sköterskors upplevelse av att fäderna är svåra att 

uppmärksamma vilket även examensarbetet belyser.  

BHV-sköterskor uppmärksammar sällan att fäderna är nedstämda, endast ett fåtal försöker 

identifiera vilka fäder som upplever psykisk ohälsa. Flera av BHV-sköterskorna anser att det 

första hembesöket är viktigt då de får träffa hela familjen tillsammans där möjlighet ges att 

träffa fäderna och skapa en relation. Under besöket får BHV-sköterskorna möjlighet att 

vända sig till fäderna och fråga hur de mår (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011).  

 

I resultatet framkom att BHV-sköterskorna upplevde att nyblivna fäder kände sig utanför då 

modern ammade och kunde trösta barnet mer naturligt. Enligt Kowlessar et al. (2015) 

upplever fäderna att de har svårt att förstå sitt barn från början och ser det som en utmaning 

att lära sig. De upplever även att mödrarna är bättre förberedda på föräldraskapet eftersom 

de har det instinktivt i sig. Fäderna får mer självförtroende och kompetens allt eftersom tiden 

går och det gör att fäderna får möjlighet att bli mer involverad i sin familj. 

 

De nyblivna fäderna upplevdes som frånvarande av BHV-sköterskorna vilket försvårade 

arbetet med att uppmärksamma deras mående. Orsaken till frånvaron beskrevs som 

arbetsrelaterad, fäderna hade börjat arbeta igen och detta sågs som ett hinder för att kunna 

närvara på BHV.  

Fäders närvaro upplevs som låg inom BHV trots att de nyblivna fädernas involvering i 

barnet har ökat. Detta kan bero på arbetssituation, ekonomiska faktorer i familjen men också 

på BHV-sköterskans egna ansvar att få fäderna att känna sig viktiga och välkomna till 

barnhälsovården. BHV-sköterskor oroar sig för fädernas låga närvaro hos BHV och betonar 

vikten av deras möten med fäderna under de första veckorna efter barnets födelse. Något 

som även påverkar är att BHV-besök ofta planeras in på dagtid vilket gör att den arbetande 

föräldern inte kan delta. Följden av detta blir att fäderna inte får stöd i samma utsträckning 

som mammorna (Massoudi el al., 2011). Om mottagningsbesöken anpassas till fädernas 

arbetstider eller om fäderna försöker att ta föräldraledigt från arbetet ökar deltagandet hos 

fäderna (Alehagen et al., 2011).  
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Fädernas frånvaro inom BHV försvårade BHV-sköterskornas arbete med familjefokuserad 

omvårdnad. I intervjuerna med BHV-sköterskorna framkom att en del nyblivna fäder kom 

till BHV och en del av dem kom även ensam med sitt barn. BHV-sköterskorna fick vid dessa 

möten möjlighet att rikta sig direkt till fäderna och bygga relation med dem så att de kunde 

anförtro sig och känna förtroende för barnhälsovården. Hallberg, Beckman och Håkansson 

(2010) beskriver att flesta fäder någon gång har besökt BHV och några av dem har varit där 

utan mödrarna. För de nyblivna fäderna är det viktigt att känna sig välkomna och att få svar 

på sina frågor och funderingar.  

Familjefokuserad omvårdnad är viktigt och underlättar arbetet genom att hela familjen 

involveras. Familjen kan även ses som en börda där upplevelsen av stress och tidsbrist är 

faktorer som påverkar (Benzein, Johansson, Franzén Årestedt & Saveman, 2008). Bristen av 

familjefokuserad omvårdnad hos BHV-sköterskorna i examensarbetet var tydlig då flertalet 

inte aktivt involverade nyblivna fäder i barnhälsovården.  

 

Hälsostödjande samtal, Calgarymodellen, används inom familjefokuserad omvårdnad som 

en omvårdnadsåtgärd där familjen får delta i ett antal samtalssessioner som berör de 

problem som de upplever. Två sjuksköterskor håller i sessionerna, en ansvarar för samtalet 

och en observerar deltagarna samt håller reda på tiden. Varje samtalssession inleds med 

småprat för att värma upp och sedan får varje familjemedlem i tur och ordning berätta om 

sina känslor och tankar gällande problemet. När alla fått komma till tals och berätta om hur 

de känner frågar den som håller i sessionen vad familjen förväntar sig av samtalet. Denna 

fråga anses som viktig då den ger information om de förväntningar familjen har på vad som 

kan uppnås vid sessionen. Genom att ställa öppna frågor och lyfta farhågor hos 

familjemedlemmarna kan de själva hitta styrka hos varandra. Ibland uppstår tystnad, den 

ger familjen och sjuksköterskan tid för reflektion och nya tankar. Under tiden som sessionen 

pågår kan sjuksköterskan fråga familjen om denne får berätta om sina reflektioner kring det 

som sägs, utan att döma, för att ge familjen tid att reflektera ytterligare. Hur många 

samtalssessioner som behövs bestäms av familjen eller sjuksköterskan och avslutas med ett 

summerande brev efter sista träffen med tack till familjen, med några stödjande ord och 

reflektioner. Om samtalssessionerna fungerat kan bara familjen svara på (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2008). Familjerna upplever hälsostödjande samtal som positiva genom att de får 
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sätta ord på sina känslor och få en helhetsbild av familjesituationen då sjukdom inom 

familjen skapar oro (Benzein, Olin & Persson, 2015). Om BHV-sköterskorna i examensarbetet 

involverade fäderna mer inom barnhälsovården och erbjöd familjer som upplevde ohälsa 

hälsostödjande samtal skulle stödet till familjerna förbättrats.  

I resultatet framkom att mödrarna gick upp i sin modersroll och fäderna blev en 

serviceperson. Fäderna kunde bli mer tillbakadragna där mödrarna dikterade villkoren som 

fäderna sedan följde. Flera tidigare studier styrker detta, det är vanligt att fäderna tar en mer 

tillbakadragen roll i början och orsaken till detta kan vara att mödrarna spenderar mer tid 

med barnet och den nyblivna fadern känner sig osäker (Hammarlund et al., 2015; Kowlessar 

et al., 2015). BHV-sköterskan kan stödja nyblivna fäder som mår dåligt, BHV-sköterskan är 

en sån person som nyblivna föräldrar vänder sig till för råd och stöd, detta innebär att hon 

har en välplacerad roll när det gäller att hitta nyblivna fäder och initiera screening om tecken 

på ohälsa finns (Melrose, 2010).  

 

Erfarenheten av att arbeta med EPDS-formuläret varierade hos BHV-sköterskorna i 

examensarbetet, de flesta upplevde att formuläret inte var bra men fungerade som 

samtalsunderlag tillsammans med de nyblivna fäderna. De BHV-sköterskor som använde 

EPDS på nyblivna fäder betonade vikten av att informera dem tidigt om formuläret och 

förbereda dem på att det kommer ett samtal om hur de mår om någon månad. BHV-

sköterskorna upplevde även att det kunde vara svårt att få föräldrarna att svara ärligt om 

båda satt i samma rum när formuläret skulle fyllas i, de ville inte riktigt erkänna för 

varandra hur de egentligen mådde. Mason och Poole (2008) har belyst att arbetet med EPDS 

upplevs olika av BHV-sköterskorna som arbetar med det, några tycker att formulärets frågor 

bör omarbetas. Flera anser att det är en bra grund till samtal men det krävs följdfrågor för att 

få en helhetsbild.  

 

BHV-sköterskorna upplevde att de hade resursbrist, det fanns inte nog tid att hinna det som 

skulle göras. Vissa BHV-sköterskor hade prioriterat bort föräldragrupper och hembesök på 

grund av tidsbrist. Hallberg et al. (2010) beskriver att nyblivna fäder inte deltar i 

föräldragrupper i så stor omfattning då dessa ofta är under dagtid när fäderna arbetar eller 

att behovet inte finns att delta i föräldragrupp. Lefévre, Lundqvist, Drevenhorn och 



 

24 

 

Hallström (2016) påvisar att föräldrar upplever att föräldragrupper är meningsfulla, då de 

kan diskutera egna upplevelser och åsikter och dela dessa med andra föräldrar. Det leder till 

en ökad social samvaro utanför föräldragrupperna. Ämnena som diskuterades i 

föräldragrupperna upplevs som viktiga och föräldrarna upplever att de får en ökad kunskap 

och förståelse även för sina egna relationer. Massoudi et al. (2011) beskriver att de flesta 

BHV-sköterskor erbjuder föräldragrupper och båda föräldrarna bjuds in, de flesta mödrarna 

deltar men färre nyblivna fäder. Några BHV-sköterskor erbjuder även separata 

pappagrupper där fler fäder deltagit.   

 

Barnhälsovården bör göras mer tillgänglig för alla, förslag om enskilda pappagrupper och 

enskilda besök för de nyblivna fäderna var förbättringsåtgärder som BHV-sköterskorna 

uttryckte i examensarbetet. Forskning visar att nyblivna fäder önskar grupper där endast 

män medverkar för att kunna dela sina erfarenheter men också att kunna få information som 

riktar sig till fäder. Olika exempel från verkliga livet och erfarenheter upplever fäder som 

viktiga men även verktyg för att kunna stödja sin partner upplevs som viktiga (Darwin et al., 

2017). Detta var dock inget som BHV-sköterskorna nämnde mer än att det vore bra att kunna 

erbjuda enskilda pappagrupper.  

 

Slutsats 

 

I examensarbetet framkom att BHV-sköterskornas erfarenhet var att de flesta nyblivna 

fäderna mår bra och att de inte lägger så stort fokus på att fånga upp fäders mående. Deras 

arbetssätt involverade inte hela familjen då fäderna ofta är frånvarande inom 

barnhälsovården. Fädernas mående var inte prioriterat hos BHV-sköterskorna delvis på 

grund av resursbrist. Detta examensarbete belyser att arbete med fäders mående behöver 

förbättras och utvecklas. Genom att förändra barnhälsovården med ökad tillgänglighet, 

exempelvis öppettider på kvällen för föräldragrupper och BHV-besök några dagar i veckan 

kan en ökad delaktighet ges för de nyblivna fäderna då de oftast gått tillbaka till arbetet. Det 

första hembesöket är viktigt, där inhämtas kunskap om familjen och är en bra grund för att 

bygga relation till alla familjemedlemmar. Genom ett mer familjefokuserat arbetssätt inom 

barnhälsovården kan arbetet med familjer och deras hälsa förbättras. Inför framtiden skulle 
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arbetet med fäders mående vara inskrivet i BHV-programmet för att säkerställa att BHV-

sköterskorna arbetar familjecentrerat.  

Framtida forskning kan belysa hur BHV-sköterskorna kan involvera nyblivna fäder ur ett 

familjefokuserat perspektiv då fäderna till stor del är frånvarande inom barnhälsovården.  

Viktiga delar inom barnhälsovården som hembesök och föräldragrupper prioriteras bort, 

vilken påverkan har detta på familjerna på sikt? Vidare forskning skulle kunna belysa hur 

barnen påverkas av detta.  
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Bilaga 1 Brev till verksamhetschefer om förfrågan samt samtycke om kontakt till BHV-

sköterskorna.  

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetets distriktssköterskeutbildning som skriver ett examensarbete 

kopplat till förlossningsdepressioner och EPDS-verktyget som enligt rutin används för att screena 

förlossningsdepression hos nyblivna mammor.  

Syftet med examensarbetet är att belysa BVC-sköterskors erfarenhet av att använda EPDS-formuläret 

på nyblivna pappor.  

Vi önskar att få din tillåtelse att intervjua BVC-sköterskor via telefon för att undersöka om BVC-

sköterskan använder EPDS-instrumentet på papporna och i så fall hur de upplever EPDS-

instrumentet samt om det finns problematik kring dessa samtal. Vår upplevelse är att på vissa ställen 

används EPDS-instrumentet även på papporna.  

Telefonintervjun är frivillig och tar cirka 20–40 minuter. Självklart får BVC-sköterskan avbryta 

intervjun utan anledning. Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt och kommer att 

avidentifieras.  

Om ni är intresserad kommer ni att få ta del av den färdiga uppsatsen.  

Vi önskar ett godkännande för att få komma i kontakt med BVC-sköterskan/BVC-sköterskor som 

arbetar på din hälsocentral så snart som möjligt så ett skyndsamt svar önskas via mail till någon av 

oss.  

Har du frågor kontakta gärna någon av oss författare alternativt vår handledare. 

Med vänliga hälsningar  

 
Sara Stålhand   Charlotte Ravald   

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska   

070-626 56 92   070-588 18 75    

sast1119@student.miun.se  chma0101@student.miun.se 

 

Annika Karlström 

Handledare 

Universitetslektor 

Mittuniversitetet 

010-142 85 39  

annika.karlstrom@miun.se 
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Bilaga 2 Informationsbrev och samtyckesformulär till BHV-sköterskorna. 

 

 

 

 

 

 

Hej!                       170503 

 

Vi är två studenter som läser distriktssjuksköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund. 

Under vår- och höstterminen 2017 kommer vi att skriva ett examensarbete som leder till en 

magisterexamen i omvårdnad.  

Syftet med vårt examensarbete är att belysa BHV-sköterskans erfarenhet av att arbeta med nyblivna 

fäder och deras mående. För att kunna skriva examensarbetet behöver vi intervjua BHV-sköterskor 

som arbetar inom Region Jämtland/Härjedalens barnhälsovård. 

 

Vi vänder oss nu till dig för att fråga om du kan tänka dig att delta i vår studie. Vi har tidigare skickat 

en mailförfrågan till din verksamhetschef/enhetschef om tillåtelse att få genomföra intervjun och vi 

har fått detta samtycke om deltagande på arbetstid.  

Vi har tänkt genomföra en telefonintervju och den beräknas ta ca 20-40 minuter, intervjun kommer att 

spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har möjlighet 

att när som helst avbryta intervjun utan förklaring. Intervjun kommer att avidentifieras och kommer 

att behandlas helt konfidentiellt. Inga enskilda personer eller verksamheter kommer att kunna 

identifieras i uppsatsen, det är bara vi författare och vår handledare som kommer att ha tillgång till 

materialet under skrivandeprocessen. Vid intresse kan ni få tillgång till den färdiga uppsatsen om så 

önskas.  

 

  



 

 

Om du önskar att delta i studien vänligen kontakta någon av oss på nedanstående mailadress eller via 

telefon så snart som möjligt för att boka tid för intervjun.  

 

Sara Stålhand                                     Charlotte Ravald                                   

Leg. Sjuksköterska                             Leg. Sjuksköterska                                 

070-626 56 92                                      070-588 18 75                                       

sast1119@student.miun.se                    chma0101@student.miun.se 

 

Annika Karlström 

Handledare 

Universitetslektor 

Mittuniversitetet 

010-142 85 39  

annika.karlstrom@miun.se 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SAMTYCKE 

 

Jag önskar att deltaga i denna intervjustudie som handlar om nyblivna fäders mående. Syftet är att 

belysa BHV-sköterskans erfarenhet av att arbeta med nyblivna fäder och deras mående. 

Jag förstår och samtycker att intervjun spelas in och sedan skrivs ner ordagrant, allt material 

avidentifieras och de enda som har tillgång till materialet är författarna och deras handledare. Jag har 

rätt att avbryta min medverkan utan att ge någon förklaring.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i intervjun.  

Ort och datum ……………………………………………………………………………..  
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Bilaga 3 Intervjuguide. 

 

 

 

 

 

Intervjuguide: 

Intervju nr:  

Utbildning: 

År i yrket: 

Arbetsplats:  

 

Hur upplever du att nyblivna fäder mår idag?  

 

Upplever du att det finns svårigheter att fånga upp fäders mående? 

 

Hur fångar du upp fädernas mående? 

 

Känner du till att EPDS-formuläret kan användas på fäder? 

 

Använder du EPDS-formuläret på nyblivna fäder? Ja Nej 

 

Om nej, har du funderat över det?  

 

Om ja, vad är din upplevelse av att använda EPDS-formuläret på fäderna? 

 

Upplever du att fädernas mående fångas upp med EPDS-formuläret? Berätta. 

 

Upplever du att arbetet med fäders mående behöver uppmärksammas mer och i så fall hur? 

 

Har du några fler tankar kring fäders mående?  

 

Tack för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 Exempel på analysprocessen. 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema 

Uppfattningen 

att papporna 

mår många 

gånger kanske 

bättre än 

mammorna. 

Pappor mår 

kanske bättre 

än mammor. 

Välmående 

pappor. 

Att 

uppmärksamma 

nyblivna fäders 

mående 

 

 

Frånvarande 

fäder 

Dom behöver 

inte alltid vara 

så där stor och 

stark utan 

också rädd, 

osäker och 

ledsen. 

Behöver inte 

vara stor och 

stark, få vara 

rädd, osäker 

och ledsen. 

Få vara osäker 

och rädd. 

Att 

uppmärksamma 

nyblivna fäders 

mående 

Man pratar ju 

med dem. Hur 

tycker du i det 

hela? Hur mår 

du i det hela? 

Vad kan du 

göra åt 

situationen? Vill 

du ha hjälp? 

 

Pratar med 

dem om hur de 

tycker. Hur de 

mår, vad de 

kan göra åt 

situationen och 

om de vill ha 

hjälp. 

Pratar med och 

uppmärksammar 

dem. 

Att 

uppmärksamma 

nyblivna fäders 

mående 

Gäller att bygga 

upp en relation 

med papporna 

om man ska få 

reda på riktigt 

hur de mår och 

inte få ett 

slentrianmässigt 

svar. 

Gäller att 

bygga relation 

med papporna 

för att få svar 

om hur de 

egentligen 

mår. 

Bygga en 

förtroendefull 

relation. 

En uppfattning 

om att det är 

viktigt att skapa 

en relation 

Det första att du 

tog dig tid och 

bara gjorde det 

här testet på 

dom. Och satt 

kanske i enrum 

med dom lika 

som man kan 

sitta i enrum 

med mamman. 

För då tror jag 

att det kommer 

fram andra 

saker. 

Ta sig tid och 

göra testet i 

enrum med 

pappan. 

Kommer säkert 

fram andra 

saker då. 

Avsätta tid för 

pappan för 

EPDS. 

Att arbeta med 

EPDS 

 

 

 



 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema 

Det är inte en 

mamma-

barngrej. Det är 

en ny 

familjemedlem 

som föds. 

Inte bara en 

mamma-

barngrej, en ny 

familjemedlem 

föds. 

Det är en hel 

familj. 

Att stödja 

familjen 

Frånvarande 

fäder 

Det skulle 

säkert vara bra 

att man har ett 

bestämt möte 

när det är 

pappan och 

barn som ska 

komma så att 

man får en 

chans att ha en 

stund med bara 

pappan också 

och beslutar 

man det 

uppifrån och 

säger att det 

här ska ingå, 

det här ska vi 

göra, om man 

avsätter tid, då 

gör man det ju 

också. 

Bra att ha ett 

bestämt möte 

för bara pappan 

och barnet så 

man får en 

egen stund. Om 

det bestäms 

uppifrån gör 

man det bara. 

En egen träff 

för pappan, bör 

ingå i BHV-

programmet för 

då görs det. 

Att förbättra 

barnhälsovården 

 

 


