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Abstrakt 
 

Bakgrund: År 2015 ökade antalet inskrivna barn på BVC-enheter inom Region Jämtland 

Härjedalen kraftigt. En bidragande orsak var ett ökat antal asylsökande barn. Ofrivillig 

migration påverkar hälsan hos asylsökande familjer och medför nya utmaningar i 

föräldraskapet. Ett gott stöd i föräldraskapet är viktigt för att stärka föräldrarollen. BVC-

sjuksköterskor upplever mötet med asylsökande familjer som givande och utvecklande, 

samtidigt som arbetet präglas av utmaningar och krav. Syfte: Syftet var att beskriva BVC-

sjuksköterskors upplevelser av att stödja asylsökande nyblivna föräldrar i föräldraskapet. 

Metod: En kvalitativ design användes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio 

BVC-sjuksköterskor. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Tre kategorier och nio underkategorier framkom: Skapa förutsättningar för stöd, Uppleva 

utmaningar och Vara begränsad. Skapa förutsättningar för stöd beskrev BVC-sjuksköterskornas 

upplevelser av att skapa förtroendefulla relationer och vara lyhörd i mötet med asylsökande 

föräldrar. Kategorin Uppleva utmaningar belyste hur BVC-sjuksköterskorna hanterade 

kulturkrockar, brister i kommunikation, förlust av kontakt och skillnader i syn på sjukdom 

och vårdbehov. Den tredje kategorin, Vara begränsad, beskrev upplevelser av resurs- och 

tidsbrist, att inte kunna möta alla behov och att sakna arbetsmaterial. Slutsats: BVC-

sjuksköterskor inom barnhälsovård utgör ett viktigt stöd för asylsökande nyblivna föräldrar, 

men bristande kulturell kunskap, resurser, tid och arbetsmaterial begränsar arbetet. Det är 

därför av betydelse att beskriva BVC-sjuksköterskans komplexa arbete och påvisa behovet 

av resurser och fortlöpande utbildning. 

 

Nyckelord: Asylsökande nyblivna föräldrar, Barnhälsovård, BVC-sjuksköterskor, 

Föräldrastöd, Intervjuer, Kvalitativ innehållsanalys. 

  



 

 
 

 

Abstract 
 
Background: During 2015 the number of enrolled children on Primary child health care 

(PCHC) services in the Jämtland-Härjedalen region increased sharply. A contributing factor 

was an increased number of asylum seeking children. Involuntary migration affects the 

health of asylum-seeking families and bring new challenges to the parenthood. A good 

support in parenthood is important to strengthen the parenting role. Primary child health 

nurses’ (PCHNurses’) experience the meeting with asylum seeking families as rewarding 

and developing, while the work is characterized by challenges and demands. Aim: The 

purpose of the study was to describe the experiences of PCHNurses’ by supporting asylum-

seeking emergent parents into parenthood. Method: A qualitative design was used. Semi-

structured interviews were conducted with nine PCHNurses’. The material was analyzed on 

the basis of a qualitative content analysis. Results: Three categories and nine subcategories 

emerged: Creating conditions for support, Experiencing challenges and Being limited. Creating 

Conditions for support described the experiences of the PCHNurses’ in establishing trustful 

relationships and being responsive in the meeting with asylum seeking parents. The 

category Experiencing challenges highlighted how PCHNurses’ handled cultural clashes, lack 

of communication, loss of contact and differences in view of diseases and the need for care. 

The third category, Being limited, described experiences of resource and time shortages, being 

unable to meet all needs and lacking working materials. Conclusion: PCHNurses’ in PCHC 

provide an important support for asylum-seeking emergent parents, but lack of cultural 

knowledge, resources, time and work materials restricts work. It is therefore important to 

describe the PCHNurses’ complex work and to demonstrate the need for resources and 

ongoing education. 

Keywords: Asylum seeking emergent parents, Interviews, Parenthood, Primary Child 

Health Care, Primary Child Health Nurses’, Qualitative content analysis.   
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Introduktion 
 

År 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige, vilket är det högsta antalet 

asylsökande människor som Sverige tagit emot. I förhållande till sin befolkningsmängd var 

Jämtland ett av de län som tog emot högst andel asylsökande, vilket medförde en ökad 

belastning för barnhälsovården (Föräldra- och Barnhälsan, 2015). Att sjuksköterskan på 

barnavårdscentral (BVC-sjuksköterskan) erbjuder föräldrar stöd i föräldraskapet är 

grundläggande för att barnhälsovården skall kunna främja barns möjlighet att växa och 

utvecklas till sin fulla potential (Socialstyrelsen, 2014, s. 66). 

 

Bakgrund 

Barnhälsovården  

Arbetet på en barnavårdscentral (BVC) utgörs av ett teamarbete innehållande flera 

professioner såsom BVC-sjuksköterska, läkare och barnhälsovårdspsykolog (Socialstyrelsen, 

2014, s. 18). BVC-sjuksköterskan utgör en nyckelperson inom barnhälsovård eftersom han 

eller hon utför de flesta arbetsuppgifter och är den person som träffar barnet och dess 

föräldrar mest frekvent under barnets fem första levnadsår (Thor, 2015). Perspektivet för 

barnhälsovården har sedan 1930-talet fram till 2000-talet successivt förändrats, från att 

främst vara hälsoövervakande till att bli mer hälsofrämjande och förebyggande. 

Barnhälsovården förväntas idag att i allt större grad rikta sitt arbete mot barnets omgivning 

och familjen som helhet. Föräldrarna anses ha det största ansvaret för barnets hälsa, 

barnhälsovårdens uppgift blir att stärka föräldrarnas självkänsla och kompetens för att 

främja möjligheten att på egen hand hantera olika situationer och svårigheter (Hallberg, 

Lindbladh, Petersson, Råstam & Håkansson, 2005). Barnhälsovården strävar idag efter att 

relationen mellan yrkesverksamma och föräldrar utgörs av ett samarbete och ett 

partnerskap. En viktig uppgift för barnhälsovården är att med respekt för föräldrarnas 

värderingar, erfarenheter och förutsättningar vägleda om vad som främjar barnets 

utveckling och hälsa (Socialstyrelsen, 2014, s. 14 & 66).  
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Barnhälsovårdens verksamhet omfattar i stort sett alla föräldrar och barn i Sverige, vilket för 

BVC-sjuksköterskan innebär många möten med familjer med olika bakgrund, 

levnadsförhållanden och olika förmåga att söka information och kunskap. Detta ställer krav 

på goda kunskaper om barns utveckling, sjukdomar, hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande arbete samt psykosociala faktorers betydelse för barns hälsa och 

utveckling (Socialstyrelsen, 2014, s. 20 & 66). Berlin (2010, s. 57) visar i en avhandling att 

BVC-sjuksköterskor upplever mötet med utländska familjer som givande och utvecklande, 

samtidigt som de möter olika utmaningar och krav i arbetet med dessa familjer. Drennan och 

Joseph (2004) menar att BVC-sjuksköterskor upplever kommunikation som en svårighet i 

mötet med föräldrar av utländsk härkomst. Vidare beskriver BVC-sjuksköterskor en 

komplexitet i att försöka bygga upp relationer genom en tredje person, såsom en tolk och 

belyser vikten av att lyssna, vara villig att lära sig om andra kulturer och värderingar för att 

främja relationen med de utländska föräldrarna.  

Barnhälsovårdens nya perspektiv har medfört förändringar i BVC-sjuksköterskans 

profession. I dag ställs det krav på att BVC-sjuksköterskan skall bedriva ett psykosocialt 

arbete, genomföra föräldrautbildning och arbeta med gruppverksamhet (Hallberg, 

Lindbladh, Råstam & Håkansson, 2001). Berlin, Hylander och Törnkvist (2008) visar att BVC-

sjuksköterskor upplever det svårt att bedöma faktorer i utländska familjers psykosociala 

miljö, eftersom mycket upplevs främmande och svårt att förstå. Svårigheter att bedöma om 

den psykosociala miljön utgör en risk för barnets utveckling eller inte medför känslor av 

osäkerhet och oro hos BVC-sjuksköterskor, vilket i sin tur förstärks av brister i relation och 

kommunikation med föräldrarna. 

Barnhälsovårdens verksamhet ingår i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, 

kap. 3, 1 §) där målet med hälso- och sjukvård är en god hälsa som ges på lika villkor och 

med respekt för alla människors lika värde. Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 43) skall 

barnhälsovården sträva efter att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, tidigt 

identifiera och vidta åtgärder gällande problematik i hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. I en 

studie av Burchill och Pevalin (2012) beskriver BVC-sjuksköterskor att brist på resurser och 

tid bidrar till svårigheter att på ett effektivt sätt arbeta med asylsökande föräldrar och följa 

barnhälsovårdens program. Berlin (2010, s. 38 & 57) menar att BVC-sjuksköterskor ofta 
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saknar kulturell kunskap, tillgängliga skriftliga rutiner och stöd i arbetet med föräldrar och 

barn av utländskt ursprung. Johansson, Golsäter och Hedberg (2016) beskriver att BVC-

sjuksköterskor upplever kulturell osäkerhet i mötet med utländska föräldrar och belyser 

vikten av att på ett respektfullt och ödmjukt sätt bemöta föräldrarnas kultur och åsikter.  

Föräldrastöd 

Regeringen har genomfört en utredning och framställt en nationell strategi för föräldrastöd, 

med syfte att visa hur föräldrastödjande insatser kan samordnas och utvecklas, för att varje 

förälder som efterfrågar stöd kan få det på ett individuellt anpassat vis. En stor efterfrågan 

av föräldrastöd är en orsak till att föräldrastöd behövs. Stödet har även visat sig ha positiva 

effekter på samhällsekonomin och främja en positiv utveckling hos barnet (SOU 2008:131). 

Regeringen definierar begreppet föräldrastöd som “en aktivitet som ger föräldrar kunskap 

om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars 

sociala nätverk” (Regeringskansliet, 2009, s. 11). Det övergripande målet är att alla föräldrar 

med barn i åldern 0-18 år skall erbjudas stöd i föräldraskapet och att stödet skall vara 

frivilligt samt utgå ifrån föräldrarnas individuella önskemål och behov (SOU 2008:131).  

Barnhälsovårdens nationella program är ett tredelat program som innefattar 

universiellt föräldrastöd, selektivt föräldrastöd och indikerat föräldrastöd. Det universella 

stödet erbjuds alla föräldrar och ger BVC-sjuksköterskan kunskap om barnet och dess 

livsvillkor. Utifrån den kunskapen kan stödet bli selektivt, vilket innebär riktade insatser till 

föräldrar med barn som ingår i en riskgrupp eller indikerat som innebär ett utökat och 

individuellt stöd till familjer med stora och identifierade problem (Magnusson, Tell, 

Blennow & Reuter, 2015a; Socialstyrelsen, 2015). 

I Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention framgår det att asylsökande barn 

innehar samma rättigheter som andra barn i svenska samhället. Vilket bland annat innebär 

samma rättigheter till att leva och utvecklas, få sitt bästa satt i främsta rummet och ha samma 

rätt till sjukvård. Enligt barnkonventionen ansvarar konventionsstaterna för att samtliga 

samhällsgrupper, framför allt föräldrar och barn, har tillgång till undervisning och 

information om barnhälsovård, amning och näringslära, hygien och förebyggande av 

olycksfall (UNICEF, 2009). Föräldrastöd skiljer sig mellan olika kommuner och landsting i 



 

4 

Sverige. Vissa tillhandahåller ett väl utbyggt föräldrastöd medan det i vissa kommuner och 

landsting pågår ett utvecklingsarbete (SOU 2008:131). 

BVC-enheter inom Region Jämtland Härjedalen bedriver idag ett aktivt arbete med 

föräldrastöd. Föräldrastödet tillhandahålls både individuellt och i grupp, vid hembesök och 

vid besök på BVC. Regionen belyser vikten av att BVC-sjuksköterskans arbete präglas av ett 

hälsofrämjande och förebyggande synsätt i varje möte med familjen, samt att BVC-

sjuksköterskan besitter en god kompetens inom kommunikation och samtalsmetoder. BVC-

sjuksköterskan är oftast den som tidigast uppmärksammar problem och har störst 

möjligheter att erbjuda stöd och vägledning i föräldraskapet (Region Jämtland Härjedalen, 

2017, s 3-5). 

Definition flykting, asylsökande och nybliven förälder 

Flyktingar är människor som lever under så farliga förhållanden såsom förföljelse eller 

väpnade konflikter så att de tvingas fly över en landsgräns för att söka skydd i närliggande 

land (Sverige för UNHCR, u.å.). En asylsökande person är enligt Migrationsverket (2015) “en 

utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin 

ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.” Med asyl avses 

enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716, kap. 1, 3 §) ”ett uppehållstillstånd som beviljas en 

utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande”. 

Barn som föds i Sverige erhåller i regel samma medborgarskap som dess föräldrar. 

Om barnets föräldrar innehar ett medborgarskap i ett land utanför EU måste föräldrarna 

även ansöka om ett uppehållstillstånd för barnet. Oftast får barnet samma uppehållstillstånd 

som föräldrarna har (Migrationsverket, 2017).  

I enlighet med barnhälsovårdsprogrammet så erbjuds familjen 12 besök på BVC 

under barnets första levnadsår. Därefter erbjuds besök på BVC när barnet är 18 månader, 

mellan 2,5-3 år, 4 år samt 5 år gammalt . BVC-sjuksköterskan möter således barnet och dess 

föräldrar mest frekvent under barnets första levnadsår (Magnusson, Tell, Blennow & Reuter, 

2015b). I denna studie definieras nyblivna föräldrar som föräldrar till barn upp till ett års 

ålder.  
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Den asylsökande familjen  

Det finns nyblivna föräldrar som befinner sig långt ifrån sitt nätverk av nära och kära. I ett 

annat land med en annan kultur som kan innefatta en helt ny syn på föräldraskap (SOU 

2008:131). Dessa föräldrar kan vara i behov av extra tid vid sina första besök på BVC och 

variationen av livsvillkor i familjens ursprungsland ställer krav på lyhördhet hos BVC-

sjuksköterskan (Falkenstein-Hagander & Lyngå von Folsach, 2017). 

Den ofrivilliga migrationen påverkar hälsan hos asylsökande familjer (Samarasinghe 

& Arvidsson, 2002) och medför nya utmaningar i föräldraskapet (Osman, Klingberg-Allvin, 

Flacking & Schön, 2016). Utmaningarna handlar främst om sociala och kulturella faktorer. 

De asylsökande beskriver sin familjesituation och livssituation som orolig. Långvarig 

spänning och stress, såsom arbetslöshet, känsla av identitetsförlust samt begränsade 

möjligheter att påverka sin sociala situation, bidrar till en försämrad psykisk hälsa som i sin 

tur påverkar hela familjens hälsa (Samarasinghe & Arvidsson, 2002). De föräldrar som har 

sina släktingar och vänner kvar i hemlandet upplever ofta att de saknar stöd i 

föräldraskapet. Föräldrar beskriver också en rädsla för att de inte skall anses vara tillräckligt 

bra föräldrar i det nya landet, vilket ibland bidrar till att de undanhåller information för 

hälso- och sjukvården om barnets hälsa (Osman et al., 2016).  

Teoretisk anknytning 

Dorothea Orem beskriver i sin omvårdnadsteori att målet med omvårdnad är att så långt 

som det är möjligt främja människans självständighet och förmåga till egenvård. 

Utgångspunkten är att människan i regel innehar både den kapacitet och drivkraft som 

krävs för att vidta åtgärder med syfte att bevara och främja sin hälsa samt förebygga 

sjukdom (Orem, 1995, s. 104, 215 & 459). Människan beskrivs både ha rätten och ansvaret att 

bedriva omsorg om sig själv och människor som inte själva har förmågan att utföra 

egenvård. Till exempel relationen mellan föräldrar och barn, där föräldrarna har ett ansvar 

att bedriva omsorg om barnet. En människas förmåga till att utföra egenvård påverkas av 

många faktorer, där det sociala nätverket, familjesituationen och den kulturella miljön är 

några (Orem, 1995, s. 51-52 & 104-105).  

Orem beskriver att ett egenvårdsbehov hos människan är associerat till växt och 
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utveckling samt olika livssituationer som ställer människan inför utmaningar. 

Föräldraskapet beskrivs vara en av dessa utmaningar och här kan människans förmåga till 

egenvård svikta om de kunskaper och färdigheter som krävs saknas. Sjuksköterskans 

helhetssyn, det vill säga att se bakomliggande orsaker till problemet, är väsentlig för att 

återställa egenvårdsbalansen (Orem, 1995, s. 108-109 & 135-137). Fokus i sjuksköterskans 

arbete ligger på att tillvarata och stärka människans egna resurser och färdigheter och 

därmed möjliggöra för människan att bedriva bästa möjliga omsorg om sig själv och sina 

närstående (Orem, 1995, s. 14, 15 & 23). 

Orems omvårdnadsteori om egenvård kan väl tillämpas inom barnhälsovården 

eftersom den inte begränsas till sjuksköterskans åtgärder utan fokuserar på vad de 

närstående kan och bör göra. I teorin omnämns även föräldrarnas förmåga att ta hand om 

och stödja sina barn i deras uppväxt och utveckling (Orem, 1995, s. 105, 335 & 361). 

Främjande av människans delaktighet i vården är centralt inom såväl barnhälsovården och 

denna teori (Orem, 1995, s. 459; Socialstyrelsen, 2014, s. 66). 

Problemformulering 

År 2015 ökade antalet inskrivna barn på BVC-enheter inom Region Jämtland Härjedalen 

kraftigt. En orsak till detta beskrivs vara ett ökat antal nyfödda och asylsökande barn, vilket 

gav regionens BVC-sjuksköterskor nya utmaningar i arbetet. Den ökade belastningen bidrog 

även till att vissa BVC-enheter bortprioriterade allmänna hälsofrämjande insatser ur det 

universella barnhälsovårdsprogrammet (Föräldra- och Barnhälsan, 2015). BVC-

sjuksköterskan ses som en nyckelperson inom barnhälsovården och är i regel den person i 

vården som träffar föräldrarna och barnet flest gånger under barnets första levnadsår (Thor, 

2015). BVC-sjuksköterskor upplever det komplext att stödja asylsökande föräldrar i 

föräldraskapet. I nuläget finns knapphändigt med svensk forskning om hur BVC 

sjuksköterskor upplever arbetet med att stödja nyblivna asylsökande föräldrar i 

föräldraskapet och denna studie ämnar att undersöka området. Förhoppningen är att 

studien kan ge en utökad kunskap om BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja 

asylsökande nyblivna föräldrar och belysa vad de behöver i sitt arbete för att kunna ge dessa 

föräldrar ett gott stöd. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja asylsökande nyblivna 

föräldrar i föräldraskapet. 

 

Metod  

Design 
För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Den 

kvalitativa forskningen baseras på upplevda erfarenheter och syftar till att öka forskarens 

medvetenhet och förståelse för ett fenomen. Forskningen tenderar att vara holistisk och 

syftar till att förstå helheten av det fenomen som studeras (Polit & Beck, 2017, s. 70 & 463). 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och analysen gjordes med 

en kvalitativ innehållsanalys, med syfte att urskilja mönster och variation i berättad data 

(Polit & Beck, 2017, s. 530, 537 & 552). 

Kontext 

Studien genomfördes på BVC-enheter inom Region Jämtland Härjedalen. Fem olika 

kommuner representerades och nio olika BVC-enheter. Samtliga BVC-enheter var förlagda i 

tätorter. Tätorter definieras enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017) som: 

”Sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.”  

Befolkningsmängden skilde sig markant mellan de nio tätorterna som deltog enligt SCB: 

statistik från 2016-12-31. Befolkningsmängden varierade mellan < 500 st, till > 3000 st (SCB, 

2017). 

Deltagare och urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes, vilket enligt Polit och Beck (2017, s. 254) säkerställer att 

deltagarna har erfarenheter inom det aktuella ämnet. Kontakt togs med tolv utvalda BVC-

enheter och verksamhetscheferna fick information om studiens syfte och innehåll via telefon 

och brev (Bilaga 1) och tillfrågades om deltagande. Vid förfrågan om deltagande avböjde tre 
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BVC-enheter att medverka på grund av tidsbrist. Efter verksamhetscheferna lämnat skriftligt 

samtycke (Bilaga 1) erhöll de presumtiva deltagarna i studien informationsbrev (Bilaga 2) 

samt en medgivandeblankett (Bilaga 2) för deltagande i studien. Sammanlagt nio BVC-

sjuksköterskor från fem kommuner, inom ett län deltog i studien. Åtta deltagare hade 

specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska och en deltagare hade 

specialistsjuksköterskeexamen som barnsjuksköterska. Deltagarna i studien hade arbetat på 

BVC mellan sju månader och fjorton år, med ett medianvärde (MD) på 21 månader. För att 

inkluderas i studien skulle deltagarna möta asylsökande nyblivna föräldrar i sitt arbete. 

Deltagarna fick lämna önskemål om tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer 

genomfördes under maj-juni månad år 2017.  

 

Datainsamling 

Innan intervjuerna påbörjades utformades en intervjuguide innehållande semistrukturerade 

frågor (Bilaga 3). Intervjuguiden innehöll tre inledande frågor med syfte att etablera en god 

kontakt med deltagaren. Därefter följde sex huvudfrågor. Exempel på frågeområden var 

upplevelser kring arbetet med att stödja asylsökande nyblivna föräldrar och upplevelser av 

föräldrarnas behov av föräldrastöd. Huvudfrågorna formulerades så att de skulle vara 

öppna och inbjuda deltagaren att med egna ord berätta om sina upplevelser. Polit och Beck 

(2017, s. 510) menar att en intervjuguide med öppna frågor inbjuder deltagarna att tala fritt 

om ämnet, samtidigt som den säkerställer att specifika ämnen berörs. För att säkerställa 

kvaliteten på intervjufrågorna genomfördes en gemensam provintervju vilket även 

rekommenderas av Polit och Beck (2017, s. 515). Det framkom att inga ändringar i 

intervjuguiden behövde göras och provintervjun kom att inkluderas i studiens resultat.  

Genomförandet av intervjuerna delades upp författarna emellan för att kunna 

uppfylla deltagarens önskemål om tid och plats. Samtliga intervjuer genomfördes på 

deltagarnas arbetsplatser. Deltagarna valde själva ut en lämplig lokal för intervjun, som i 

samtliga fall blev deltagarens arbetsrum. Intervjuerna startade med att den intervjuande 

författaren gav en kort presentation av sig själv och återigen beskrev studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Därefter gavs deltagarna möjlighet att ställa egna frågor. Intervjuerna 

avslutades med att en sammanfattning gjordes och deltagaren tillfrågades om denne ville 
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tillägga något ytterligare. Intervjuerna spelades in på två diktafoner, för att säkerställa att 

inget innehåll skulle falla bort på grund av tekniska fel.  

Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. Deltagarnas konfidentialitet beaktades 

genom att materialet förvarades säkert och innehållet från banden raderades när det inte 

längre behövde användas. Arbetet med transkriberingen delades upp mellan författarna, 

men samtliga intervjuer lästes och lyssnades därefter igenom gemensamt för att säkerställa 

att inget innehåll fallit bort. Intervjuerna varade mellan 16 och 36 minuter (MD=19 minuter). 

Analys  

Analysprocessen påbörjades efter att alla intervjuer var genomförda. Samtliga intervjuer 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). I början av analysprocessen tilldelades samtliga intervjuer varsin färgkodning och 

texten lästes igenom flera gånger för att få en förståelse och känsla av helhet av data som 

samlats in. Från varje intervju extraherades meningsenheter som svarade mot studiens syfte. 

Dessa sammanfördes sedan i en text som utgjorde analysenheten. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, utan att viktiga delar gick förlorade. De kondenserade meningsenheterna 

grupperades med avseende på likheter och skillnader och bildade underkategorier. 

Underkategorier som hade liknande innehåll bildade sedan kategorier. Totalt nio 

underkategorier framkom och ur dessa framkom tre kategorier som fick utgöra innehållet i 

resultatet. Exempel på analysförfarandet kan ses i Bilaga 4. 

Etiska överväganden 

Studier som genomförs inom högskoleutbildning har inget krav på godkännande från 

etikprövningsnämnd (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460, 2 §), men inom allt forskningsarbete bör det dock föreligga en etisk medvetenhet 

och etiska överväganden bör beaktas. Inom forskning som avser människor föreligger en 

skyldighet att som forskare undvika, förebygga och minimera skada och obehag samt 

säkerställa studiedeltagarnas rättigheter (Polit & Beck, 2017, s. 137 & 139). Informerat 

samtycke erhölls från respektive verksamhetschef och deltagare, vilket är ett krav för att 

materialet skall kunna användas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Samtliga 

verksamhetschefer och deltagare erhöll utförlig muntlig och skriftlig information om 
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studiens syfte och tillvägagångssätt i enlighet med 16 §, i SFS 2003:460. Information gavs 

gällande konfidentiell hantering av allt insamlat material samt att deltagandet i studien var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst, vilket enligt Polit och Beck (2017, s. 140-146) 

ingår i studiedeltagarnas rättigheter.   

Skriftligt samtycke inhämtades från såväl verksamhetschef (Bilaga 1) och deltagare 

(Bilaga 2). Uppgifter som lämnades i samband med datainsamling behandlades konfidentiellt 

i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Det insamlade materialet förvarades på 

ett säkert sätt och avidentifierades för att ytterligare säkra deltagarnas konfidentialitet.  

En medvetenhet om att ämnet kunde väcka starka känslor hos deltagarna förelåg, 

vilket hanterades genom att deltagarna gavs möjlighet till uppföljande kontakt. 

Intervjufrågorna utformades på ett sätt så att de inte av deltagarna skulle kunna uppfattas 

som kränkande (Bilaga 3). Studien ansågs inte kunna skada patienter då fokus låg på BVC-

sjuksköterskornas upplevelser. 

Förförståelse 

För att inte dra för snabba slutsatser om det studerade fenomenet är det viktigt att forskaren 

är medveten om och kontrollerar sin förförståelse (Dahlberg, 2014, s. 73). Förförståelsen 

utgår ifrån tidigare erfarenheter av genomförd verksamhetsförlagd utbildning inom 

barnhälsovård med frekventa möten med asylsökande nyblivna föräldrar. En viss 

förförståelse utgår även från tidigare arbetserfarenheter som barnmorska och sjuksköterska. 

Under hela arbetets gång ansågs förförståelsen vara under kontroll. 
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Resultat 

I analysprocessen framkom tre kategorier, med totalt nio underkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2  

Beskrivning av kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

Förutsättningar för stöd Att skapa förtroendefulla relationer 

Att vara lyhörd för individuella behov 

Uppleva utmaningar Att hantera kulturkrockar 

Att kommunicera 

Att ha olika syn på sjukdom och vårdbehov 

Att förlora kontakten 

Vara begränsad Att uppleva brist på tid och resurser 

Att sakna arbetsmaterial 

Att inte kunna möta alla behov 

 

Förutsättningar för stöd 

Att skapa förtroendefulla relationer 

För att ge ett så bra föräldrastöd som möjligt menade BVC-sjuksköterskorna att en 

förtroendefull relation var viktig. Tillvägagångssättet för att skapa förtroende varierade. 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev att de alltid försökte bemöta föräldrarna på deras 

kunskapsnivå och respektera deras åsikter för att inte kränka dem. Det var väsentligt för att 

skapa en hållbar relation som främjade ett gott samarbete. Flera BVC-sjuksköterskor beskrev 

uppvisat intresse och närvaro som betydelsefulla faktorer i mötet med familjen. 

Ja, men kanske att man har ett välkomnande bemötande, och att man är intresserad av dom, 

att man är villig att lyssna på vad dom har att berätta och att man visar att man tycker om 

deras barn. Det tror jag är det största, att man visar att man tycker om det bästa dom har. Då 

tror jag att man få mycket tillit. (Delt. 3) 
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Alla BVC-sjuksköterskor beskrev arbetet med nyblivna asylsökande föräldrar som tungt och 

energikrävande, men samtidigt väldigt givande, vilket i sin tur gjorde att de orkade fortsätta. 

Mötet med föräldrarna präglades ofta av glädje och tacksamhet. BVC-sjuksköterskorna 

beskrev att de fick ge mycket av sig själva, men de fick samtidigt mycket i gengäld. Det 

kunde bland annat innebära ett utbyte av energi och kulturell kunskap. “Ja, men fantastiska 

möten är det. De allra flesta är väldigt härliga personer, så är det. De tar mycket energi, men 

ger mycket tillbaka” (Delt. 2). 

 

Att vara lyhörd för individuella behov 

Flera BVC-sjuksköterskor upplevde skillnader i behov av föräldrastöd mellan asylsökande 

nyblivna föräldrar och svenska nyblivna föräldrar. Ett minskat socialt nätverk och 

begränsade kunskaper om det svenska samhället skapade specifika behov hos de 

asylsökande föräldrarna. Flera av BVC-sjuksköterskorna upplevde att föräldrar som hade 

släkt och vänner omkring sig, inte hade ett lika stort behov av föräldrastöd som till exempel 

ensamstående föräldrar med ett begränsat socialt nätverk. Majoriteten av BVC-

sjuksköterskorna upplevde att de var en viktig person för föräldrar med ett begränsat socialt 

nätverk. “Det är stor skillnad när det inte finns ett socialt nätverk runt familjen. Då vänder 

dom sig hit. Så jag känner, för en del är jag ett jättestort stöd i deras situation …” (Delt. 3). 

Att försöka främja det sociala nätverket sågs av flera BVC-sjuksköterskor som en viktig del i 

föräldrastödet, såväl att hjälpa föräldrarna att förstå hur det svenska samhället var uppbyggt 

och hur de kan hitta saker och ting. “Det senaste besöket jag hade nu, då vart det att vi satt 

tillsammans och jag hjälpte dom att leta upp vart leksaksaffärer fanns i Östersund, för 

pappan ville köpa en docka till sitt barn” (Delt. 9). 

Merparten av BVC-sjuksköterskorna beskrev att alla föräldrar hade ett behov av 

föräldrastöd, men behovet varierade beroende på om föräldrarna var förstagångsföräldrar 

eller hade barn sedan tidigare. En BVC-sjuksköterska beskrev behovet av föräldrastöd som 

ytterst individuellt. Vissa föräldrar upplevdes trygga i sin föräldraroll, medan för andra var 

föräldraskapet en helt ny värld. Att vara lyhörd i mötet med familjen beskrevs vara viktigt 

för att möta individuella behov och tillhandahålla ett gott föräldrastöd. Några  BVC-

sjuksköterskor upplevde att vissa föräldrar inte uttryckte sitt behov av stöd, men att det 

tydligt visade sig att det fanns ett behov. “Dom ger ofta skenet av att allt är bra kan jag 
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känna. Och när man börjar skrapa lite mer på ytan så kanske det inte är så bra alla gånger 

…” (Delt. 7). 

Flera BVC-sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att tänka efter innan de gav vissa 

råd till asylsökande föräldrar, eftersom de inte alltid hade samma förutsättningar som 

svenska föräldrar. Det kunde till exempel handla om begränsade möjligheter att laga mat, på 

grund av att de saknade tillgång till eget kök. Merparten av BVC-sjuksköterskorna beskrev 

att de anpassade råden utifrån våra rekommendationer, men med hänsyn till föräldrarnas 

kunskap, kultur och förutsättningar.  

Jag vill ge dem våran erfarenhet och forskning, …. de kontroller vi erbjuder och varför vi gör 

det…. Men det gäller att på mötas på ett bra sätt. Så att de inte tror att dom måste ändra hela 

sitt liv och leva som vi svenskar. Utan den här mixen, att försöka få till respekten men ändå ge 

dom bra råden. (Delt. 9) 

 

Uppleva utmaningar 

Att hantera kulturkrockar 

Samtliga BVC-sjuksköterskor upplevde kulturella skillnader som en återkommande 

utmaning i arbetet med föräldrarna, de beskrev det som kulturkrockar. Det kunde innebära 

allt ifrån olika syn på föräldraskapet, säkerhet gällande barnet, matintroduktion och 

tandborstning. En BVC-sjuksköterska menade att kulturkrockar uppstår när saker och ting 

som är självklara för oss i den svenska kulturen, inte är självklara för de asylsökande 

föräldrarna.  

Jag hade en mamma nu som jag skulle visa hur hon skulle blanda ersättning, och så började 

jag ta vatten ur kranen. Och då förstod inte hon….Hon gick och köpte vatten på affären. När 

vi har så bra vatten, till exempel sådana där saker. (Delt. 7) 

 

Kulturkrockar medförde hos vissa BVC-sjuksköterskor en rädsla för att kränka föräldrarna, 

men genom att visa ödmjukhet och respekt för föräldrarnas kultur och kunskap kunde 

föräldrarnas integritet bevaras. Samtidigt ansågs det viktigt att följa barnhälsovårdens 

riktlinjer för att säkerställa barnets bästa. Brist på kulturell kunskap medförde en känsla av 

osäkerhet hos flera BVC-sjuksköterskor. Kunskap och insyn i andra kulturer värdesattes och 

var något som flera BVC-sjuksköterskor önskade att de hade mer av för att kunna ge dessa 

föräldrar ett bra och anpassat föräldrastöd. 
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Att kommunicera 

Samtliga BVC-sjuksköterskor upplevde utmaningar i kommunikationen med de asylsökande 

föräldrarna, men i olika grad beroende på familjens ursprungsland, utbildningsnivå och 

språkkunskaper. Flera BVC-sjuksköterskor kände sig tveksamma till om den skriftliga 

informationen som delgavs föräldrarna nådde fram till dem eller inte, eftersom de inte visste 

om föräldrarna var läskunniga. Hos en BVC-sjuksköterska bidrog detta till en rädsla för att 

kränka föräldrarna. “Ja, men rädsla….kränker jag dem om jag till exempel ger ut ett material, 

de kanske inte ens kan läsa de här bokstäverna eller läskunniga i engelska” (Delt. 4). 

Att kommunicera upplevdes tidskrävande och medförde att fler besök behövde 

bokas. Missförstånd i kommunikation gjorde det ibland svårt att få familjen att komma på 

den bokade tiden. Föräldrarna uteblev ofta eller kom på fel tid. Detta upplevdes dock bli 

lättare med tiden, då föräldrarna fått mer förståelse för hur tidsbokningen på BVC 

fungerade. Några få BVC-sjuksköterskor menade att kommunikationssvårigheter var ett 

hinder som gick att ta sig förbi på olika vis. Det kunde innebära att någon närstående tog på 

sig rollen som tolk eller att BVC-sjuksköterskan använde sig av översättningsverktyg och 

bilder på internet samt kroppsspråk. En BVC-sjuksköterska upplevde dock att kvinnan blev 

mindre delaktig under besöket om mannen användes som tolk eftersom det då blev mannen 

som förde kvinnans talan. “De behöver ju inte ha med sig mannen, men det får ju de så klart. 

Men att stärka dem, att det inte är något farligt. Att vi kan lösa kommunikationen ändå” 

(Delt. 9). 

Att föra samtal med hjälp av professionell tolk var något som de allra flesta BVC-

sjuksköterskorna gjorde i mötet med asylsökande föräldrar. En BVC-sjuksköterska hade 

dock inte erfarenhet av att använda professionell tolk eftersom hon alltid hade kunnat nyttja 

mannen, eller någon annan närstående person som tolk. BVC-sjuksköterskorna uttryckte 

blandade känslor gällande tolksamtal. I vissa situationer upplevdes samtal via tolk medföra 

begränsningar, exempelvis vid Edinburgh Postnatal Depression Scale – screening (EPDS - 

screening).“... det är ganska känsliga ämnen och det är ganska svårt att få fram riktiga 

nyanser via en tolk” (Delt. 6). 

Flera BVC-sjuksköterskor påtalade att det många gånger kändes osäkert om tolken 

översatt ordentligt och om informationen nått fram till föräldrarna. Det upplevdes även 
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svårt att känna sig delaktig i samtalet eftersom tolken och föräldrarna förde en egen 

diskussion. Till exempel kunde föräldrarna och tolken föra ett långt samtal och svaret BVC-

sjuksköterskan fick var kort. Det skapade funderingar på om viktig information fallit bort. 

“... Det kan ju vara ett långt samtal mellan föräldrarna och tolken, där man får ett väldigt 

knappt svar …. som kan för mig vara ganska viktiga uppgifter …. i bedömningen av barnet” 

(Delt. 4). 

En BVC-sjuksköterska lyfte även fram att hon lärt sig användbara ord via tolksamtal 

vilket hjälpte henne i sitt arbete med asylsökande föräldrar. “Bara att ha en massa tolksamtal 

har ju gjort att jag har lärt mig vissa ord som har varit väldigt användbara .... Det är som en 

liten icebreaker. Att man kan säga något ord på deras språk …” (Delt. 4). 

 

Att ha olika syn på sjukdom och vårdbehov 

Flera BVC-sjuksköterskor upplevde en utmaning i att de asylsökande föräldrarna bar med 

sig andra erfarenheter och förväntningar på hälso- och sjukvården än svenska föräldrar. 

Upplevelsen var att föräldrarna tenderade att bli mycket oroliga om barnet visade symtom 

på sjukdom, de förväntade sig läkemedelsbehandling mot lättare åkommor såsom 

exempelvis förkylning. För BVC-sjuksköterskorna upplevdes det i dessa fall fullt tillräckligt 

med egenvårdsråd, vilket ibland bemöttes med missnöje. 

Dom tycker att det är väldigt frustrerande när man säger: Ja, men använd koksaltdroppar 

eller bröstmjölk. Dom tycker att dom får ingen hjälp när man säger så, har jag upplevt …..Att 

tackla det missnöje man får, det tycker jag har varit svårt. (Delt. 4) 

 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev en utmaning i att få föräldrarna att känna sig lugna och 

tillfreds med enbart egenvårdsråd. Tydlig och upprepad information om sjukdomstillstånd 

och egenvård upplevdes hjälpa föräldrarna. Tryggheten kunde även främjas genom att BVC-

sjuksköterskan var tillgänglig och uppmanade föräldrarna att komma tillbaka om barnet inte 

blev bättre. “Egenvård existerar nästan inte alls för många. Men många lär sig, vila, vila, hem 

och vila” (Delt. 1). 
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Att förlora kontakten 

De snabba omflyttningarna som de asylsökande familjerna ofta tvingades genomgå 

påverkade BVC-sjuksköterskornas arbete i stor utsträckning. Att etablera en kontakt som 

helt plötsligt bröts bidrog till mycket känslor hos flera BVC-sjuksköterskor. Känslor av 

maktlöshet och empati uppstod då de inte kunde påverka familjens situation och de tyckte 

synd om familjen som levde i ovisshet och ofta fick börja om på nytt. “Man får ju en annan 

kontakt kanske med många föräldrar och så helt plötsligt då dyker dom inte upp och så har 

dom blivit utvisade. Det känns, det är jobbigt….alltså känslomässigt jobbig” (Delt. 8). 

En ovisshet uppstod hos BVC-sjuksköterskorna när de inte visste vart familjen tagit 

vägen. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna upplevde bristande information från 

Migrationsverket eftersom de inte fick vetskap om att familjen skulle flytta, vart de flyttat 

eller om de blivit utvisade. Flera BVC-sjuksköterskor hade erfarenhet av att familjer helt 

plötsligt uteblev från bokade tider och inte gick att kontakta. Att inte få möjlighet att 

rapportera över familjen till nästa BVC-enhet skapade känslor av frustration. I sådana 

situationer som familjen hade behov av ett utökat stöd och uppföljningar upplevdes det 

extra svårt att inte få rapportera vidare. “Man blir arg och tycker det sköts dåligt uppifrån, 

från migration. De är som boskap som förs runt” (Delt. 7). 

Vara begränsad 

Att uppleva brist på tid och resurser 

Samtliga BVC-sjuksköterskor upplevde tidsbrist som en utmaning i arbetet med de 

asylsökande föräldrarna. Upplevelsen var att föräldrarna behövde mer tid vid besöken, för 

att på så sätt få det stöd som de hade rätt till. “Allting tar ju lite extra resurser och det måste 

det få göra, men då hade man önskat att vi hade fått extra personal eller extra timmar för 

det” (Delt. 6). 

En anledning till att besöken tog längre tid beskrevs bero på att kommunikation via 

tolk var tidskrävande, eftersom samtalet gick via en tredje person. En BVC-sjuksköterska 

brukade tillfälligt lösa tidsbristen genom att boka in familjen precis innan lunch eller i slutet 

av dagen.   

Jag kan ju ha lite olika strategier. Om jag vet att det är vissa familjer som behöver mer tid. Då 

kan jag boka dem precis innan lunch. För då gör det inget om de drar ut lite grann på min 



 

17 

lunch. Eller att jag bokar dem sista besöket på dagen eller inför någon rast så att det finns 

utrymme att tänja ut tiden. (Delt. 4) 

 

Den upplevda tidsbristen medförde att flera BVC-sjuksköterskor gjorde prioriteringar i sitt 

arbete. Det kunde innebära att fokus låg på att väga, mäta och vaccinera barnet i enlighet 

med riktlinjer, föräldrastödet kom då i andra hand. Föräldragrupper prioriterades bort på 

grund av brist på tid, resurser och lokal. Trots att flera BVC-sjuksköterskor var av den 

uppfattningen att föräldragrupper kunde främja föräldrarnas sociala nätverk. De upplevde 

även att de inte hade möjligheten att inhämta kunskap om familjerna och deras kultur på 

grund av tidsbrist. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna upplevde även brist på resurser, 

vilket några beskrev som brist på personal. Andra beskrev att de saknade möjlighet att 

samverka med en barnmorska eller en familjecentral. Trots brist på tid och resurser, gjorde 

BVC-sjuksköterskorna så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. “... man har ju en slags 

göra gott princip i alla fall. Man gör ju så gott man kan. Jag försöker göra mitt bästa i den 

situationen och utifrån de förutsättningar man har“ (Delt. 4). 

 

Att sakna arbetsmaterial 

Att inte ha tillräckligt med informationsmaterial och broschyrer på de asylsökandes språk 

var något som de allra flesta BVC-sjuksköterskorna upplevde. En BVC-sjuksköterska belyste 

vikten av bra informationsmaterial eftersom hennes upplevelse var att de asylsökande 

föräldrarna inte hade samma möjlighet som svenska föräldrar att på egen hand inhämta 

information. 

Merparten av BVC-sjuksköterskorna upplevde att det fanns många svårigheter och 

brister med att genomföra EPDS-screening med de asylsökande kvinnorna. Även om EPDS-

screeningen fanns på de asylsökande mammornas hemspråk, upplevdes det komplicerat. 

Det var till exempel svårt för kvinnorna att förstå innebörden av frågorna och det var inte så 

lätt för BVC-sjuksköterskorna att förklara vad som menades. Det var även svårt för BVC-

sjuksköterskorna att skilja på om nedstämdhet hos en asylsökande mamma var relaterat till 

föräldraskapet eller om det berodde på svåra upplevelser i hemlandet och under flykten. Att 

de asylsökande föräldrarna levde i ovetskap och inte visste om de får asyl eller inte, 

upplevdes också kunna vara en orsak till nedstämdhet. En BVC-sjuksköterska berättade att 
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svårigheter med att urskilja orsaken till nedstämdhet gjorde det svårt att hänvisa kvinnor till 

föräldra-barnhälsan, föräldra-barnhälsan var noga med att en hänvisning dit måste vara 

kopplad till föräldraskapet.  

En svensk mamma som har förlossningsdepression kan vi hänvisa till föräldra-barnhälsan …. 

Men en asylsökande som mår dåligt, på föräldra-barnhälsan  är de ganska noga med att det 

ska vara kopplat till föräldraskapet och det kan vara ganska svårt att separera vad är 

föräldraskapet och vad är annat. Vi känner att vi kanske inte heller har resurser och det är 

mycket vi inte kan göra någonting åt. Det är en hopplös situation för många .... och det kan 

inte vi påverka. Man känner sig lite maktlös. (Delt. 6)  

 

Att inte kunna möta alla behov 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att de asylsökande föräldrarna ofta hade många frågor som 

låg utanför deras ansvarsområde. Det kunde exempelvis handla om att få hjälp med att fylla 

i och förstå papper som de fått från olika myndigheter, frågor som berörde andra 

familjemedlemmars hälsa samt hur de skulle komma i kontakt med olika instanser. BVC-

sjuksköterskorna strävade efter att hjälpa dem så gott de kunde, men flera upplevde att de 

kände sig otillräckliga. “Det kan ju vara såna saker som dom frågar om som inte tillhör BVC 

egentligen, som inte är på mitt område. Det kan jag ju inte hjälpa dom med och då kan jag 

känna mig otillräcklig” (Delt. 8).   

En BVC-sjuksköterska beskrev att hon ibland kunde tillgodose familjens behov, men 

att hon vissa gånger inte hade den möjligheten. I de situationer det var svårt att möta 

behoven upplevde BVC-sjuksköterskan att hon blev mer medmänniska.  

Det är så mycket osäkerhet runt om hela familjesituationen, boendesituationen. Så att det 

känns som att dom önskar stöd. Och ibland så kan man ju möta det behovet dom har och 

ibland så kanske man inte riktigt har den möjligheten …. Man försöker ju, det blir det där att 

man blir mer medmänniska i dom delarna. (Delt. 2) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Eftersom syftet med studien var att beskriva upplevelser lämpade sig en kvalitativ design. 

Diskussion om att arbeta utifrån en deduktiv ansats fördes, men ansågs inte passande för 

denna studie eftersom ingen befintlig teori om ämnet förelåg. Däremot ansågs den induktiva 

ansatsen relevant för denna studie, då den präglas av ett sökande av likheter och skillnader i 
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data, med syfte att erhålla en teoretisk förståelse för något abstrakt såsom upplevelser 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Tankar fanns på att genomföra en litteraturstudie, 

men då antalet svenska studier om det aktuella ämnet var begränsat lämpade sig en 

empirisk studie bättre för att kunna belysa svenska förhållanden.  

Ett ändamålsenligt urval gjordes vilket var relevant då samtliga deltagare i studien 

skulle möta asylsökande nyblivna föräldrar i sitt arbete. Begreppen asylsökande, flykting 

och nyanländ användes ofta synonymt, vilket gjorde det svårt att veta om BVC-

sjuksköterskorna enbart pratade om asylsökande föräldrar, eller om de även pratade om 

flyktingar och nyanlända. Det kunde därför inte garanteras att alla BVC-sjuksköterskornas 

upplevelser handlade om just asylsökande föräldrar, vilket kan ses som en svaghet i studien. 

Morse (2015a) menar att urvalet och antal deltagare påverkar studiens trovärdighet i stor 

utsträckning och att för få deltagare kan medföra svårigheter att uppnå mättnad i 

datainsamlingen, vilket i sin tur gör resultatet ytligt och förutsägbart. Nio BVC-

sjuksköterskor deltog i denna studie och de ansågs ha god erfarenhet inom det område som 

studerades. Efter att samtliga intervjuer var genomförda upplevdes informationen vara 

riklig, vilket enligt Morse (2015b) är en  förutsättning för att uppnå mättnad. 

Ambitionen var att ha ett högre antal deltagare, men detta visade sig inte vara möjligt 

eftersom tre BVC-enheter avböjde att medverka samt att studien utfördes under en 

begränsad tid. Ett större urval hade dock kunnat stärka studiens trovärdighet och 

överförbarhet till annan forskning och till län med liknande kontext. Studiens kontext 

beskrivs i metod-delen vilket enligt Graneheim et al. (2017) är viktigt för att stärka studiens 

överförbarhet.  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att säkerställa att specifika ämnen som 

besvarar studiens syfte berördes (Polit & Beck, 2017, s. 510). Frågorna formulerades så att de 

skulle vara öppna och bidra till diskussion. McIntosh och Morse (2015) menar att 

semistrukturerade intervjuer oftast inte ger djupgående svar, men är fördelaktigt att 

använda när deltagarnas svar skall riktas till specifika undersökningsområden. 

Det analytiska värdet av empiriska studier påverkas av intervjuarens färdigheter 

(Malterud, Siersma & Guassora, 2016). Eftersom begränsade kunskaper gällande intervjuer 

som datainsamlingsmetod förelåg fanns ambitionen att så långt det var möjligt genomföra 
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intervjuerna gemensamt. Intervjuerna genomfördes dock individuellt för att kunna uppfylla 

deltagarens önskemål om tid och plats. En gemensam provintervju genomfördes för att 

säkerställa kvaliteten på intervjufrågorna samt för att få erfarenheter av att intervjua. 

Analysprocessen skedde gemensamt och materialet genomarbetades flera gånger, 

vilket främjade möjligheten att vara uppmärksam på eventuella tolkningar. Enligt Morse 

(2015a) stärker detta studiens tillförlitlighet, då data kan tolkas olika vid olika tider och av 

olika personer. Även Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens tillförlitlighet 

stärks då data inte förändras under arbetets gång.  

I resultatet framgick BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja nyblivna 

asylsökande föräldrar, vilket var det ämne som studien syftade till att undersöka. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärks studiens giltighet då resultatet speglar studiens syfte. 

I resultatet visades även representativa citat, vilket enligt Graneheim et al. (2017) underlättar 

för läsaren att bedöma trovärdigheten i resultatet och prioritera deltagarens röst över 

författarens i presentationen av resultatet. 

Inför studien fördes ett etiskt resonemang med en särskild medvetenhet om att ämnet 

kunde skapa starka känslor hos deltagarna. Det insamlade materialet hanterades 

konfidentiellt och inga personliga åsikter framgick. Morse och Coulehan (2015) menar att 

skydd av deltagarnas integritet är en grundläggande princip inom forskningsetik.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja 

asylsökande nyblivna föräldrar i föräldraskapet. Resultatet visade att deltagarna upplevde 

sitt arbete som energikrävande, givande och lärorikt. Att relationen mellan BVC-

sjuksköterskan och föräldrarna präglades av förtroende och lyhördhet beskrevs som en 

förutsättning för att kunna stödja föräldrarna. Resultatet visade att deltagarna upplevde 

utmaningar och begränsningar i arbetet. Upplevelser av kulturkrockar, svårigheter att 

kommunicera, förlust av kontakt samt brist på tid och arbetsmaterial framkom och beskrevs 

komplicera arbetetet med de asylsökande nyblivna föräldrarna.  

Förtroende och lyhördhet beskrevs av deltagarna vara grundläggande faktorer för en 

stödjande relation. Att BVC-sjuksköterskan fungerar som ett stöd för nyblivna föräldrar 



 

21 

bekräftas av Fägerskiöld och Ek (2003), vilka beskriver att nyblivna mödrar ser BVC-

sjuksköterskan som en värdefull resurs som inger trygghet och pålitlighet. Deltagarna i den 

aktuella studien beskrev att de alltid försökte bemöta föräldrarna på deras kunskapsnivå och 

respektera deras åsikter, vilket var väsentligt för att främja ett gott samarbete. Detta stöds av 

Eronen, Pincombe & Calabretto (2010) som belyser vikten av att BVC-sjuksköterskan 

respekterar föräldrarna, värdesätter deras kunskaper och stödjer dem till att fatta egna beslut 

om barnets omsorg. Orem (1995, s. 61, 96, 227 & 228) beskriver omsorg som ett inlärt 

beteende med utgångspunkter i tro, vanor och praxis som karakteriserar den kulturella 

livsstilen som individen tillhör. Människan beskrivs ha förmågan att reflektera över sig själv 

och sin miljö, för att sedan vidta åtgärder som är fördelaktiga för honom eller henne själv 

eller för andra människor. Vidare menar Orem att relationen mellan patient och 

sjuksköterska skall utgöras av ett samarbete där sjuksköterskan strävar efter att främja 

patientens förmåga att bedriva omsorg om sig själv och sina nära. 

Deltagarna betraktade behovet av föräldrastöd som ytterst individuellt och belyste 

vikten av att vara lyhörd för varje enskild familjs behov. Asylsökande föräldrar upplevdes 

ha ett specifikt behov av stöd på grund av ett begränsat socialt nätverk och begränsade 

kunskaper om det svenska samhället, vilket liknar det Rossiter et al. (2016) menar med att 

familjer som drabbats av krig och trauman har varierade och ofta komplicerade behov.  

I resultatet framkom en upplevelse av att bli en viktig kontakt för föräldrar med ett 

begränsat socialt nätverk. Detta stöds av Stewart et al. (2015) som menar att nyblivna 

asylsökande mödrar, som inte har anhöriga omkring sig, upplever en känsla av ensamhet 

både före och efter de fått barn. Deltagarna i denna studie upplevde även att lyhördhet var 

viktigt i situationer då föräldrar inte uttryckte sitt behov av stöd. En BVC-sjuksköterska 

beskrev hur hon ibland behövde skrapa på ytan för att få mer information. Detta kan liknas 

med vad Söderbäck och Ekström (2014) menar med att familjer med traumatiska minnen 

från krigsdrabbade områden tenderar att undanhålla information och inte berätta om sig 

själva om ingen fråga ställs av BVC-sjuksköterskan. 

Deltagarna berättade att de gjorde sitt bästa för att stödja föräldrarna utifrån gällande 

riktlinjer, vilket försvårades av kulturkrockar, bristande kommunikation och brist på 

resurser, tid och arbetsmaterial. En kulturkrock kunde innebära att ha olika syn på 
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föräldraskapet och en utökad kunskap och insyn i andra kulturer efterfrågades för att bättre 

kunna tillhandahålla ett anpassat föräldrastöd. Detta stöds av Berlin, Johansson och 

Törnkvist, (2006) som beskriver att BVC-sjuksköterskor efterfrågar mer formell utbildning 

inom kulturell kompetens för att minska upplevelsen av svårigheter i mötet med barn och 

föräldrar av utländskt ursprung.  

I resultatet framkom en grundläggande upplevelse av arbetet med asylsökande 

nyblivna föräldrar. Samtliga BVC-sjuksköterskor beskrev att arbetet var tungt och 

energikrävande, men att de fick mycket glädje, tacksamhet och ny kunskap i gengäld. Även 

Puvimanasinghe, Denson, Augoustinos och Somasundaram (2015) menar att vårdpersonal 

upplever möten med asylsökande som en viktig källa till kulturell kunskap.  

Kunskapen som deltagarna i den aktuella studien fick innefattade främst kunskap om andra 

kulturer och seder. Detta kan tänkas bidra till användbara erfarenheter i framtida möten 

med familjer av samma eller liknande kultur. Deltagarna uttryckte ett stort intresse och 

nyfikenhet inför andra kulturer, vilket ses som en mycket värdefull egenskap, då BVC-

sjuksköterskans arbete enligt Söderbäck och Ekström, (2014) präglas av en alltmer växande 

komplexitet och mångfald.  

Att verksamheten i större utsträckning tillvaratar detta intresse och erbjuder mer kulturell 

utbildning skulle möjligtvis kunna främja och underlätta BVC-sjuksköterskans stödjande 

arbete med de asylsökande föräldrarna.  

Kommunikation med föräldrarna upplevdes utmanande. I likhet med Degni, 

Suomminen, Essén, Ansari, och Vehviläinen-Julkunen, (2012) upplevdes det av deltagarna 

svårt att veta om tolken hade förstått informationen och översatt den korrekt till föräldrarna. 

Det fanns en osäkerhet gällande missuppfattningar på grund av bristfällig kommunikation, 

vilket även beskrivs av Söderbäck och Ekström, (2014) och Priebe et al. (2011). Deltagarna 

uttryckte att det var svårt att få familjer att komma på bokade tider, vilket kan kopplas till 

Gagnon et al. (2010) som beskriver att asylsökande mödrar upplever svårigheter med att 

förstå det svenska sjukvårdssystemet och tidsbokningen på BVC. Deltagarna i denna studie 

förmedlade både positiva och negativa upplevelser gällande tolkanvändning. 

Kommunikation via tolk beskrevs mycket tidskrävande och medförde att kompletterande 



 

23 

besök behövde bokas. Detta stöds av Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi (2014) som menar att tolk 

kan stödja kommunikationen men öka arbetsbelastningen.  

Känslor av frustration, ilska, maktlöshet och empati präglade deltagarnas arbete då 

de asylsökande familjerna tvingades flytta eller blev utvisade. De snabba omflyttningarna 

begränsade möjligheten att stödja föräldrarna. Att inte få vetskap om vart familjen flyttat 

gjorde att deltagarna inte hade möjlighet att rapportera över familjen och deras specifika 

behov av stöd till nästa BVC-enhet. Detta kan liknas med vad Berlin (2010, s. 38) menar med 

att BVC-sjuksköterskor, i arbetet med utländska föräldrar, efterfrågar ett utökat samarbete 

med Socialtjänsten och Migrationsverket.  

I resultatet beskrevs tidsbrist i mötet med den asylsökande familjen begränsa 

möjligheten att tillhandahålla föräldrastöd. Deltagarna fick prioritera sina arbetsuppgifter, 

vilket ibland gjorde att föräldrastödet kom i andra hand. Detta kan ses oförenligt med både 

BVC-sjuksköterskans och föräldrarnas förväntningar på barnhälsovården, då Hallberg, 

Lindbladh, Råstam och Håkansson (2001) beskriver att både föräldrar och BVC-

sjuksköterskor anser att barnhälsovårdens viktigaste uppgift är att stödja föräldrarna. På 

grund av tidsbrist upplevde deltagarna i den aktuella studien att de hade begränsade 

möjligheter att reflektera över familjerna och deras kultur. Detta stöds av Berlin (2010, s. 38) 

som i sin avhandling visar att BVC-sjuksköterskor upplever bristande arbetsvillkor då de 

arbetar med familjer och barn av utländsk härkomst. Vidare framgår det att de önskar mer 

tid för varje familj och för egna reflektioner. 

Sjuksköterskan beskrivs som en observerande, reflekterande och förstående 

människa, som genom reflektion över sin praktiska förståelse kan bedöma 

omvårdnadsrelaterade effekter och urskilja vad som kan göras för att åstadkomma mer 

önskvärda resultat samt vad som bör undvikas (Orem, 1995, s. 153-155). Kunskap om 

familjesystem ses som en väsentlig förankrad kunskap för omvårdnad. En familj kan ses som 

en enhet av interaktiva personer som på olika vis är relaterade till varandra, antingen genom 

äktenskap, släktskap eller andra starka sociala band. Familjens centrala syfte är att skapa, 

bevara och främja den sociala, psykiska, fysiska och emotionella utvecklingen hos var och en 

av sina medlemmar. Då omvårdnaden riktar sig till familjen som helhet är det av vikt att 
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sjuksköterskan förstår familjemedlemmarnas samband och effekten av levnadsvillkor på 

familjens hälsa och välbefinnande (Orem, 1995, s. 362, 365 & 366). 

Att sakna arbetsmaterial såsom informationsmaterial och broschyrer beskrevs också 

begränsa möjligheten till föräldrastöd. Liknande upplevelser beskrivs av Pribe et al. (2011) 

som menar att vårdpersonal efterfrågar en större tillgång av informationsbroschyrer på fler 

språk för att underlätta arbetet med migrerande patienter. Vidare menar de att resultatet av 

detta skulle kunna bli en mer tidseffektiv vård. 

Många deltagare upplevde det svårt att genomföra EPDS-screening med asylsökande 

mödrar på grund av svårigheter att urskilja om nedstämdhet var kopplat till föräldraskapet 

eller till andra svåra omständigheter som de asylsökande ofta behövde hantera. Här kan 

BVC-sjuksköterskans lyhördhet och förtroendeingivande bemötande anses ha en betydande 

roll, vilket i sin tur stöds av Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen och Stronks (2010) som 

belyser vikten av att sjuksköterskan lyssnar och främjar en förtroendefull relation med den 

asylsökande för att kunna ställa känsliga frågor om personliga problem eller traumatiska 

händelser. 

I likhet med Skoog, Hallström och Berggren, (2017) belyste deltagarna i denna studie 

vikten av att visa ödmjukhet och respekt för föräldrarnas kunskap och kulturella syn på 

föräldraskapet. Att följa barnhälsovårdens riktlinjer beskrevs viktigt, såväl att respektera 

föräldrarnas åsikter, kunskap, kultur och förutsättningar, vilket gjorde att råd som gavs till 

föräldrarna ofta anpassades. Orem (1995, s. 18-19) beskriver att sjuksköterskan genom 

undervisning kan hjälpa en person att utveckla kunskap eller särskilda färdigheter. När 

sjuksköterskan individuellt anpassar undervisningen och överväger personens bakgrund, 

erfarenhet, livsstil, sätt att uppfatta och tänka skapas en miljö som främjar lärande och 

utveckling. Studiedeltagarnas anpassning av råden utifrån hänsyn till föräldrarnas kunskap, 

kultur och förutsättningar kan även ses beskriva hur BVC-sjuksköterskans etiska 

förhållningssätt visar sig i det praktiska arbetet och att fokus ibland ligger mer på vad som är 

gott än vad som enligt riktlinjer är rätt att göra. Orem (1995, s. 7) beskriver omvårdnad som 

en praktisk och pedagogisk konst, där sjuksköterskan genom sitt professionella och 

ansvarsfulla sätt, med avseende på liv, hälsa och välbefinnande, ger människor 

förutsättningar för att bedriva omsorg om sig själv och sina nära. 
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Slutsats 

BVC-sjuksköterskor inom barnhälsovård utgör ett viktigt stöd för asylsökande nyblivna 

föräldrar. BVC-sjuksköterskornas upplevelser visar att de asylsökande föräldrarna har 

specifika behov som ibland ligger utanför BVC-sjuksköterskans ansvarsområde. Arbetet 

präglas dock av ett stort engagemang för den asylsökande familjen och BVC-

sjuksköterskorna tillhandahåller ofta stöd utanför sin profession. En lyhördhet för den 

enskilda familjens behov ger möjlighet till ett individuellt anpassat stöd. Genom att visa 

intresse och respekt för föräldrarnas kultur, åsikter och värderingar skapas förtroende som 

är en förutsättning för att relationen skall vara stödjande. BVC-sjuksköterskorna upplever 

brist på kulturell kunskap, resurser, tid och arbetsmaterial som utmaningar och begränsande 

faktorer i arbetet med dessa föräldrar. I den nuvarande flyktingsituationen är ämnet i 

studien mycket aktuellt. Resultatet av denna studie kan användas som ett komplement till 

andra studier inom området. Förslagsvis till studier som inriktar sig på de asylsökande 

föräldrarnas perspektiv. Studien kan även användas för att belysa behovet av resurser och 

fortlöpande kulturell utbildning för BVC-sjuksköterskor. Under arbetets gång identifierades 

behovet av ytterligare svensk forskning inom området. Det skulle även vara intressant med 

studier i andra län inom Sverige, då det möjligtvis kan finnas skillnader i upplevelser 

beroende på omfattningen av asylsökande föräldrar och eventuella organisatoriska 

skillnader.
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Till enhetschef 
 

Vid Mittuniversitetets avdelning för omvårdnad planeras för intervjuer . Intervjuerna ska ligga till grund 

för ett vetenskapligt arbete på magisternivå som skrivs inom Distriktssköterskeprogrammet. Syftet är att 

undersöka BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja asylsökande nyblivna föräldrar. Studien avser 

yrkesverksamma BVC-sjuksköterskor. 

 

Enligt Region Jämtland Härjedalen sökte 162 877 personer asyl i Sverige 2015, varav 4000 personer erhöll 

tillfälligt boende inom Jämtlands län. På grund av befolkningsökningen har offentliga verksamheter för 

barn, såsom barnhälsovården fått upp emot en dubblering av antalet inskrivna barn. Vilket i sin tur 

medfört att barnhälsovårdens verksamhet blivit ansträngd. Tidigare studier visar att asylsökande 

föräldrar upplever föräldraskapet utmanande eftersom de befinner sig i ett nytt land. Däremot finns 

knapphändigt med studier avseende BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja dessa föräldrar. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum våren 2017, dessa kommer att ske enskilt och beräknas ta cirka 60 

minuter. Tid och plats för intervjuerna bestämmer presumtiva deltagare själva. Deltagandet är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. Vid önskemål om att avbryta deltagandet 

kontaktas någon av de undertecknade och därefter makuleras det insamlade materialet. 

 

Vid intresse för att delta i studien kontaktas någon av studenterna via mail eller telefon. Därefter kommer 

deltagarna att bli kontaktade för att bestämma tid och plats för intervjun. Allt material hanteras 

konfidentiellt, endast studenter och handledare kommer att ha tillgång till avkodade intervjuer. 

 

Vi ansöker om tillstånd för att kontakta och tillfråga BVC-sjuksköterskor om deltagande i studien. 

Förhoppningen är att åtta-tio BVC-sjuksköterskor inom Jämtlands län medverkar i studien. 

 

Vi önskar svar senast den 24/4 på bifogad svarsblankett. Om vi inte hört något från dig kommer du att 

kontaktas via telefon för uppföljning. 
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Medgivande 

  

Undertecknad verksamhetschef har fått skriftlig och muntlig information om den tänkta 

studien och ger samtycke till att Elin Blom och Moa Fladvad tar kontakt med och intervjuar 

(ex antal BVC-sköterskor) om deras upplevelse av att stödja asylsökande nyblivna föräldrar i 

föräldraskapet. 
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Bilaga 2 Brev till deltagare och samtyckesformulär 

  
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

  

Inom Distriktssköterskeprogrammet genomförs ett vetenskapligt arbete på magisternivå. 

Det vetenskapliga arbetet kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie med 

syfte att få fördjupad kunskap om vilka upplevelser BVC-sjuksköterskor har av att stödja 

asylsökande nyblivna föräldrar i föräldraskapet. Det finns i nuläget knapphändigt med 

studier avseende BVC-sjuksköterskors upplevelser av att stödja dessa föräldrar. Vi 

efterfrågar nu dina upplevelser inom ämnet. Din verksamhetschef har givit sitt samtycke att 

utföra denna intervju. 

  

Enligt Region Jämtland Härjedalen sökte 162 877 personer asyl i Sverige 2015, varav 4000 personer erhöll 

tillfälligt boende inom Jämtlands län. På grund av befolkningsökningen har offentliga verksamheter för 

barn, såsom barnhälsovården fått upp emot en dubblering av antalet inskrivna barn. Vilket i sin tur 

medfört att barnhälsovårdens verksamhet blivit ansträngd. Tidigare studier visar att asylsökande 

föräldrar upplever föräldraskapet utmanande eftersom de befinner sig i ett nytt land. 

  

Studien genomförs genom inspelade intervjuer, vilka kommer att äga rum under Maj-Juni 2017. Du 

kommer att få lämna skriftligt samtycke till din medverkan. Detta kan lämnas i samband med 

intervjutillfället. Intervjuerna sker enskilt och beräknas ta cirka 60 minuter. Tid och plats för intervjun 

bestämmer du tillsammans med M.F och E.B. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Studiens resultat kommer att hanteras så att de inte kan härledas till dig. 

Resultatet kommer att redovisas i en magisteruppsats. Uppgifter som lämnas i samband med 

datainsamling kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och i 

enligt med Mittuniversitetets gällande råd kring personuppgifter (ansvarig Arne Wahlström, 010-

1428883). Allt material kommer att förvaras säkert hos ansvariga, i ett brandsäkert skåp och i en 

lösenordsskyddad mapp i M.F och E.B dator.Vid önskemål om att ta del av studiens resultat kontaktas 

någon av de undertecknade. 

  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. Vid önskemål om att 

avbryta deltagandet kontaktas någon av de undertecknade och därefter makuleras det insamlade 

materialet. Om intervjun väckt funderingar, kan du på nytt ta kontakt med M.F eller E.B. Vi hoppas att 

det känns bra och viktigt att förmedla den kunskap som du besitter. 

Vi önskar svar senast den 5/5 på bifogad svarsblankett. Om vi inte hört något från dig 

kommer du att kontaktas via telefon för uppföljning.  

 

Östersund, 2017-04-21  

 

Student                                                        Student                                                 Handledare 

Elin Blom, DSK-studerande                      Moa Fladvad,  DSK-studerande                 Åsa Carlsund, universitetslektor                                                

Avdelningen för omvårdnad                    Avdelningen för omvårdnad                      Avdelningen för omvårdnad                                     

Mittuniversitetet, Östersund                     Mittuniversitetet, Östersund                       Mittuniversitetet, Östersund                                                                   

xxx-xxxxxxx                                                 xxx-xxxxxxx                                                    xxx-xxxxxxx 

elbl0300@student.miun.se                         mofl0800@student.miun.se                           asa.carlsund@miun.se 

mailto:mofl0800@student.miun.se


 

 

Medgivande 

  

Undertecknad BVC-sjuksköterska har tagit del av informationen och ger sitt samtycke till att 

delta i studien som genomförs av distriktssköterskestudenterna Moa Fladvad och Elin Blom. 

  

  

Namn:____________________________________________________________ 

  

Telefonnummer____________________________________________________ 

  

E-post:____________________________________________________________ 

  

_________________________ den_____________________________________ 

 



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 

  

Intervjufrågor 

  

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på BVC? 

Vilken specialistutbildning har du? 

Träffar du asylsökande nyblivna föräldrar i ditt arbete som BVC-sjuksköterska? 

  

Huvudfrågor 

1.    Berätta hur du upplever ditt arbete med att stödja asylsökande nyblivna föräldrar 

i föräldraskapet? 

2.   Hur upplever du föräldrarnas behov av föräldrastöd? 

3.   Kan du berätta om du upplever utmaningar i ditt arbete med föräldrarna? 

4.   Upplever du att du kan tillgodose föräldrarnas behov av stöd? 

5.   Upplever du att du saknar något i ditt arbete med föräldrarna? 

6.    Är det något ytterligare du vill tillägga? 

  

  

  

Följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan du utveckla detta? 

Kan du ge något exempel? 

Hur menar du? 

Vad tänker du om det? 

Vad känner du om det? 

 
  



 

 

Bilaga 4 Tabell 1, Exempel på analysprocessen 
  

Tabell 1 

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, underkategorier och kategorier utifrån 

den kvalitativa innehållsanalysen. 

  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Ska man få ett förtroende 

å det ska fungera över tid 

så måste du ju ha… vad 

ska jag säga...föräldrarnas 

...jag måste få dom att 

känna tillit till mig. Alltså 

lita på mig för att det ska 

funka längre fram 

Jag måste skapa 

tillit för att få 

förtroende och för 

att det ska fungera 

längre fram. 

Att skapa 

förtroendefulla 

relationer 

Förutsättningar 

för stöd 

Speciellt då eftersom de är 

så många som mår dåligt, 

men de är saker som jag 

som BVC sköterska 

faktiskt inte kan påverka. 

Många mår dåligt 

och jag kan inte 

påverka det. 

Att inte kunna möta alla 

behov 

Vara begränsad 

Det är ju det här med att 

kommer du som 

asylsökande så är det inte 

säkert att du stannar här 

från månad till månad, 

och rätt vad det är så 

kommer mamman inte. 

Man vet inte riktigt vart 

barnet har försvunnit. Det 

tycker jag är en stor 

utmaning. 

Det är en stor 

utmaning när de 

inte kommer och 

man inte vet vart 

barnet försvunnit. 

  

Att förlora kontakten Uppleva 

utmaningar 

 


