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Abstrakt: 

 

Syftet med studien var att beskriva bvc-sköterskors erfarenheter av pappasamtal och deras 

upplevelse av nyblivna fäders förändrade livssituation. Sex bvc-sköterskor intervjuades och 

resultatet visade att deras erfarenheter av pappasamtalet var goda. Dagens pappor beskrevs 

som engagerade och delaktiga i föräldraskapet, samtidigt som de kunde uppleva höga krav 

och att omställningen att bli förälder var stor. Bvc-sköterskorna upplevde inte nedstämdhet 

som vanligt förekommande men de var positivt inställda till ett instrument för att identifiera 

nedstämdhet och depression. Hinder i samtalen identifierades.  Strategier för att ge stöd i 

föräldraskapet kunde vara att ge bekräftelse och att framkalla reflektion. Genom att 

individanpassa pappasamtalen kunde bvc-sköterskorna möta olika fäders behov. 

 

Nyckelord: bvc-sköterskor, fäder, barnhälsovård, stöd, erfarenheter, samtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Engelsk titel: "Child health care nurses experiences of the father-talk and new fathers changed 

life situation, an interview study” 

 

Abstract: 

 

The aim of the study was to describe child health care nurses experiences of the father-talk 

and their experience of new fathers changed life situation. Six nurses were interviewed and 

the results showed that their experiences of the father-talk were good. Today's fathers were 

described as dedicated and involved in parenting. They experienced high demands and the 

transition to become parent was large. Nurses did not experience depression as usual but 

expressed a positive attitude towards using an instrument to identify depression. Barriers in 

father-talks were identified. Strategies to support parenting could be to provide confirmation 

and reflection. By personalizing the father-talk nurses could meet different needs of fathers. 

 

Keywords: child health care nurses, fathers, support, experiences, counseling 
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Inledning 

 

Att bli far är inte svårt, däremot att vara det 

(Wilhelm Busch 1832-1908, tysk tecknare och författare). 

 

Att bli förälder kan vara en av de största händelserna och omställningarna i livet. Både fäder 

och mödrar kan behöva stöttning i denna process som det är att växa in i föräldraskapet. 

Barnen är vår framtid och för att fostra trygga och välmående barn behövs trygga och 

välmående föräldrar. Länge har barnhälsovården varit inriktad mot barnet och mamman men 

på senare år har papporna uppmärksammats på ett helt nytt sätt.   

 

Bakgrund 

 

Föräldraskap i Sverige 

I regeringens skrivelse till Riksdagen (Skr. 2013/14:87) redogör regeringen för de 

genomförda insatser som är gjorda under denna och föregående mandatperiod för att stärka 

föräldrar i föräldraskapet (Socialdepartementet, 2013). Den övergripande målsättningen med 

regeringens föräldrastödspolitik är att alla föräldrar till barn under 18 år ska erbjudas stöd i 

föräldraskapet, vilket framgår i regeringens Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd- 

en vinst för alla (dnr S2009/554/FH). Regeringens satsning innebär att ge föräldrastöd på 

många olika arenor, där barnhälsovården betraktas som en viktig arena under spädbarnstiden. 

Exempel på satsningar som gjorts inom barnhälsovården är föräldragrupper, öppna förskolor 

och familjecentraler (Skr. 2013/14:87). Strategin togs fram för att bidra till att vända den 

negativa utveckling av barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa som regeringen 

uppmärksammat. Regeringen skriver i sin rapport att en god anknytning och relation mellan 

föräldrar och barn bidrar till att minska risken för en rad olika hälsoproblem och 

riskbeteenden. Exempel på beteendeproblem kan vara uppförandestörning och inåtvända 

problem, som till exempel depression och ångest. Det har också visat sig att en god relation 

mellan barn och förälder minskar risken för alkoholmissbruk, drogmissbruk, rökning, fetma, 

ohälsosamma matvanor, olycksfallsskador samt hjärt-och kärlsjukdom.  Enligt 

strategidokumentet kan ett förebyggande föräldrastöd minska förekomsten av barn och 

ungdomars fysiska och psykiska ohälsa. Genom att ge föräldrar hjälp och stöd i föräldraskapet 
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kan relationen mellan barn och föräldrar förbättras och därmed ökar barnens möjligheter till 

en god hälsa (Socialdepartementet, 2013).  

 

Ett samhälle med jämställt föräldraskap eftersträvas och för att stimulera detta infördes 

föräldraförsäkringen i Sverige 1974 (Försäkringskassan, 2014). Föräldraförsäkringen har 

sedan det infördes kunnat delas mellan föräldrarna, men det har alltid varit kvinnor som stått 

för den största delen av uttagna föräldradagar. Flera reformer har genomförts med syfte att 

minska skillnaden i uttag av föräldrapenningen, som till exempel jämställdhetsbonusen och 

särskilt avsatta pappadagar. Statistik från åren 2000-2013 har visat att mödrars uttag av 

föräldrapenning minskat från 87,6 till 75,2 procent i genomsnitt och fäders uttag har ökat från 

12,4 till 24,8 procent. Trots att de olika reformerna har haft effekt är det fortfarande långt 

ifrån en jämställd fördelning av föräldrapenningen (Försäkringskassan, 2014). 

 

En studie av Premberg, Hellström och Berg (2008) visar att när det gäller föräldraledigheten 

tycker pappor att det är betydelsefullt att vara föräldralediga. Samtidigt upplever de att 

mamman har företräde till föräldraledigheten och pappor får ta den ledighet som hon är villig 

att lämna ifrån sig. Bland annat det faktum att mamman väljer hur länge hon vill amma barnet 

upplever papporna ger henne ett företräde till föräldraledigheten (Premberg, Hellström & 

Berg, 2008). 

 

Att bli förälder 

Att bli förälder beskrivs av både mödrar och fäder som en stor omställning och en 

överväldigad upplevelse. En nybliven förälder ställs inför en stor utmaning, där det nyfödda 

barnets behov genast behöver tillgodoses och föräldrar beskriver att det känner en stor press 

över att leva upp till de nya kraven (Nyström & Öhrling, 2004). 

 

Förhållandet till barnet kan skilja sig åt mellan fäder och mödrar och Premberg (2011) menar 

att detta har både biologiska och genusrelaterade orsaker. Hon menar att det kan vara svårare 

för nyblivna fäder att skapa samma nära relation till barnet som mödrar på grund av att 

modern burit, fött och eventuellt ammat barnet (Premberg, 2011). Även en studie av Nyström 

och Öhrling (2004) visade att det var vanligt att fäder kände en sorg på grund av att de 

upplevde sig åsidosatta och att de inte kunde komma lika nära barnet som modern. 

Förhållandet mellan fäder och deras barn har förändrats i ett historiskt genusperspektiv. Fäder 
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har tidigare haft ansvaret för att försörja familjen och modern har haft ansvar för barnen och 

hemmet (Plantin, Månsson & Kearney, 2003). Det har dock skett förändringar i 

familjestrukturen och i dagens samhälle förväntas fadern att ta en aktiv roll i omvårdnaden av 

barnen och ta ett delat ansvar för hushållssysslor. I många fall har dagens fäder inte vuxit upp 

i den mer jämställda familjekonstellationen och kan därför inte efterlikna sin egen fars roll i 

familjen, vilket kan orsaka en osäkerhet hos dagens pappor om hur en god far bör vara 

(Plantin, Månsson & Kearney, 2003).  

 

Premberg, Hellström och Berg (2008) visade i sin studie att pappor upplevde höga krav. 

Papporna beskrev svårigheter med att kombinera sin roll som försörjande förälder med att 

vara en involverad pappa. Enligt Socialdepartementet (2013) är det vanligt att föräldrar 

upplever att ett krävande arbete, knappa ekonomiska resurser och för lite tid skapar en stress 

och har en negativ påverkan på familjelivet och föräldraskapet. Dessutom finns det idag 

många föräldrar som lever långt ifrån släkt och vänner och saknar därmed socialt stöd. 

Undersökningar visar att föräldrar upplever att de inte får det stöd i föräldraskapet som de är i 

behov av (Socialdepartementet, 2013).  

 

Nyström och Öhrling (2004) menar att barnhälsovården bör arbeta för att hitta metoder för 

stödja föräldrar och minska deras upplevelse av påfrestning samt stärka dem i sitt 

föräldraskap. De efterfrågar mer forskning på hur omvårdnadsåtgärder kan underlätta 

föräldraskapet för såväl mödrar som fäder. 

 

Depression hos nyblivna fäder 

Postpartum depression bland mödrar är ett väl utforskat ämne och förekommer hos ca 13% av 

mödrar (Winsner, Parry & Piontek, 2002). I en svensk studie framkommer det att 10,3% av 

nyblivna förstagångsfäder också drabbas av depression efter förlossningen (Bergström, 2013). 

Faktorer som ökar risken för nyblivna fäder att drabbas av depression är att ha en partner med 

depressiva symptom, problem i förhållandet till sin partner, samt tidigare episoder av 

depressivitet i livet (Areiasr, Kumarh, Barro & Agueiredo 1996, Bergström 2013). Det har 

även visat sig att unga fäder i 20-årsåldern löper en större risk att drabbas av depression 

jämfört med äldre fäder (Bergström, 2013). Symptom på depression hos nyblivna fäder kan 

bland annat vara att pappan är mycket självkritisk, tillbakadragen, lätt irriterad, våldsam, 

vidare är det inte ovanligt att pappan kan drabbas av drog- och/eller alkoholmissbruk. Fysiska 
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symptom som kan uppträda kan vara minskad aptit, viktnedgång, diarré eller förtoppning, 

huvudvärk, illamående och trötthet (Musser, Ahmed, Foli & Coddington, 2013). 

 

Mödrar och fäder med depressiva symptom har en sämre känsla av sammanhang och upplever 

att deras barn är mer svårhanterliga än föräldrar utan depressiva symptom. Det är av stor 

betydelse att barnhälsovården tidigt uppmärksammar dessa föräldrar och ger dem stöd i sitt 

föräldraskap eftersom det annars kan påverka barnets utveckling och välmående (Kerstis, 

Engström, Edlund & Aarts, 2013).  

 

Att uppmärksamma barn som far illa på grund av föräldrarnas bristande omsorgsförmåga är 

en viktig uppgift för barnhälsovården. I Rikshandboken för barnhälsovård (Wickberg, 2013) 

poängteras också vikten av tidig upptäckt och behandling eftersom en postpartum depression 

påverkar relationen till ens partner men också har en negativ inverkan på relationen till det 

lilla barnet. Vid obehandlad postpartum depression riskerar spädbarnets känslomässiga och 

kognitiva utveckling att påverkas negativt (Wickberg, 2013).  

 

Inom barnhälsovården i Sverige används EPDS (Edinburgh postnatal depression scale) som 

ett screeninginstrument för att upptäcka depressioner hos nyblivna mödrar (Wickberg, 2013). 

Enligt en spansk studie har screening av nyblivna mödrar med EPDS en sensitivitet på 79% 

(Navarro, Ascaso, Garcia-Esteve, Aguado & Torres, 2007) . I Sverige används instrumentet 

som vägledning och komplement till samtal och inte som ett diagnoskriterium (Wickberg, 

2013). Enligt rekommendation från Socialstyrelsen (2010) bör det genomföras screening för 

depression på nyblivna mödrar sex till åtta veckor efter förlossningen. Det finns inga likande 

rekommendationer då det gäller nyblivna fäder.  

 

Fäders betydelse för barnets utveckling 

En involverad och engagerad pappa har visat sig ha positiva effekter för barnets framtida 

hälsa menar Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid och Bremberg (2008). Effekterna är 

psykologiska, sociala, kognitiva och beteendemässiga och i studien framkom det en viss 

skillnad mellan flickor och pojkar. Resultatet visade att en engagerad pappa framför allt 

minskade risken för beteendeproblem hos pojkar och psykosociala problem hos flickor 

(Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg, 2008). 

 



5 
 

Rohner och Veneziano (2001) beskriver att faderns kärlek till barnet är lika viktig som 

moderns när det gäller områden som påverkar barnets självuppfattning, självkänsla och 

känslomässig stabilitet. Barn till engagerade pappor, till skillnad från barn med oengagerade 

pappor, tenderade att vara mer kognitivt och socialt kompetenta, mindre benägna till 

genusstereotypt tänkande, mer empatiska, och psykologiskt bättre anpassade (Rohner & 

Veneziano, 2001).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) ingår det i barnhälsovårdens uppdrag att i mötet med familjer 

skapa förutsättningar för föräldrar, såväl män som kvinnor, att öka sin delaktighet i 

föräldraskapet och underlätta dialogen inom familjen och föräldraskapets olika förutsättningar 

ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Därför är det angeläget att sjuksköterskor inom 

barnhälsovården är medvetna om hur fäders roller på BVC uppmärksammas. Det kan bland 

annat gälla bemötande, innehåll i samtalen vid mottagningsbesök, den fysiska miljön och hur 

personalen förmedlar sin syn på flickor och pojkar (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Hälsofrämjande insatser i Västerbottensläns landsting 

Västerbottens läns landsting har en vision om att 2020 ha världens bästa hälsa och världens 

friskaste befolkning. Som ett led i detta inleddes år 2005 Salut-satsningen med intentionen att 

skapa hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar. Satsningen inleddes i fyra olika 

pilotområden, och mellan åren 2008 och 2010 spreds Salut-satsningen till hela länet. 

Föräldrarna involveras redan under graviditeten och under uppväxten möts barnet av 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på flera nivåer (Edvardsson, Garvare, 

Ivarsson, Eurenius, Mogren & Nyström, 2011).  

 

Inom Salut-satsningen prioriteras trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och 

goda matvanor. För barn i åldrarna 0-5,5 år och deras föräldrar är barnhälsovården en viktig 

aktör för att stärka de hälsofrämjande insatserna (Västerbottensläns landsting, 2014). Som ett 

stöd till personal inom barnhälsovården har Salut-satsningen i samarbete med 

barnhälsovården utformat ett basprogram, Barnens hälsoprogram (Västerbottensläns 

landsting, 2012). Det är ett strukturerat arbetsmaterial för de olika besöken på 

barnhälsovården, med förslag på frågeställningar baserade på motiverande samtal. En del i 

Barnens hälsoprogram är att stödja föräldrar i deras föräldraskap för att främja goda och 

trygga uppväxtvillkor för barnen. I och med Salut-satsningen har därför bland annat 
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föräldrarna erbjudits var sitt enskilt besök hos sjuksköterskan på barnhälsovården. 

Mammabesöket är förlagt när barnet är 6-8 veckor och då erbjuds mamman screening för 

postpartum depression enligt Edingburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

(Västerbottensläns landsting 2012).  

 

Pappasamtalet 

Som en del av Salut-satsningen ingår Pappa/medföräldersamtalet, som erbjuds då barnet är 10 

månader och berör den förändrade livssituationen, föräldraskapet, familjelivet och 

levnadsvanor. Vid indikationer på nedstämdhet hos pappan, föreslås i Barnens hälsoprogram 

att EPDS kan användas som underlag för ett utforskande samtal, det rekommenderas dock 

inte som ett screeninginstrument för andra än nyblivna mammor (Västerbottens läns 

landsting, 2012). Pappa/medföräldersamtalet implementerades i fyra pilotområden åren 2006-

2007, för att sedan implementeras i resten av länet under åren 2008-2010. Edvardsson et al. 

(2012) har studerat hur väl Salut-programmet tillämpats i praktiken. När det gäller 

pappa/medföräldersamtalet så visade det sig att 38% utav sjuksköterskorna som arbetade 

inom barnhälsovården rapporterade att de ofta eller alltid bjöd in pappor på ett enskilt besök.  

 

Fäder som upplever sig uppmärksammade i sin roll som förälder har visat sig uppnå bättre 

fysisk och psykisk hälsa (WHO, 2007). Många studier visar också att ett ökat engagemang 

hos fäder i deras föräldraskap leder till en bättre hälsa inte bara för pappan, utan även hos 

modern och barnet. I Europa har barnhälsovården stora svårigheter att nå ut till fäder, fokus 

ligger på barnet och moderns hälsa, medan faderns behov av information och stöd ofta 

förbises, vilket är något som kräver en förändring (WHO, 2007).  

 

Familjekonstellationer kan se olika ut och i Västerbottens läns landsting bjuds modern och en 

medförälder in till barnavårdscentralen (bvc) tillsammans med barnet. I denna studie har 

fokus lagts på bvc-sköterskors möte med fäder i barnhälsovården.  

 

Problemformulering 

 

Ett jämnställt föräldraskap är något som gagnar såväl barnet som båda föräldrarna. 

Traditionellt har dock bvc-verksamheten varit inriktad mot mammor. Pappans roll för barnet 

har belysts av flertalet forskare. Ett steg mot ett mer jämnlikt föräldraskap är Pappasamtalet.  
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Det är ett nytt och outforskat område i bvc-verksamheten och vi vill därför beskriva bvc-

sköterskors erfarenheter av pappasamtal och deras upplevelse av nyblivna fäders förändrade 

livssituation då depression hos nyblivna fäder visat sig vara vanligt förekommande. 

 

Syfte 

 

Att beskriva bvc-sköterskors erfarenheter av pappasamtal och deras upplevelse av nyblivna 

fäders förändrade livssituation.  

 

Metod 

 

Urval 

Urvalskriterierna för intervjupersonerna var att de skulle vara utbildade sjuksköterskor som 

arbetade inom barnhälsovården i Västerbottens läns landsting och att de hade erfarenhet av att 

genomföra ett pappa/medförälder samtal utifrån Salut-satsningens rekommendationer. Bvc-

sköterskorna som deltog i studien valdes ut genom att samtliga bvc-sköterskor på respektive 

hälsocentral tillfrågades om att delta i studien. 

 

Samtliga sex bvc-sköterskor som deltog i studien var kvinnor och specialistutbildade 

distriktssköterskor, med en ålder mellan 45-62 år och de hade mellan 8-20 års erfarenhet av 

arbete inom barnhälsovården.  

 

Datainsamling 

Fem verksamhetschefer på olika hälsocentraler tillfrågades om tillstånd att genomföra studien, 

varav fyra gav sitt godkännande. Vid dessa hälsocentraler tillfrågades femton bvc-sköterskor 

om att delta i studien, och av dessa tackade sex ja till deltagande. En av bvc-sköterskorna 

avböjde på grund av tidsbrist och övriga bvc-sköterskor avböjde på grund av att de inte 

rutinmässigt arbetade med pappa/medföräldersamtal. Samtliga sex som tackade ja, valde att 

fullfölja sitt deltagande.  

 

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad ansats. En intervjuguide (bilaga A) hade 

arbetats fram med frågor som formulerats utifrån litteratur, egna erfarenheter och studiens 
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syfte. Den första intervjun var en pilotintervju, som höll god kvalitet och därmed inkluderades 

i studiens resultat. Båda författarna i studien deltog under samtliga intervjuer. Författarna 

turades om att leda intervjuerna, den som inte ledde intervjuen tog en aktivt lyssnande roll 

samt ställde passande följdfrågor. Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av en digital 

bandinspelare och en mobiltelefon. Intervjuerna hölls på hälsocentralerna i bvc-sköterskornas 

arbetsrum. Intervjuernas längd varierade från elva minuter till tjugosju minuter.   

  

Innehållsanalys  

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod för att analysera texter. Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på att tolka texter till exempel utskrifter av inspelade intervjuer. Ansatsen kan vara 

induktiv eller deduktiv. Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter 

exempelvis baserade på människors berättelser om sina upplevelser (Graneheim & Lundman, 

2012). 

 

Analysprocess 

Materialet från intervjuerna transkriberades och analyseras med kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats inspirerad av Lundman och Graneheim (2004). Intervjuerna lästes 

igenom flera gånger av båda författarna för att få en helhetsbild. Ur det transkriberade 

materialet togs meningsbärande enheter ut så kallade meningsenheter. De kondenserades, 

vilket innebär att de förkortades men att innebörden bevarades. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades, och tillskrevs en kod. Koderna jämfördes och diskuterades 

och sorterades sedan efter innehåll i underkategorier och kategorier. 

 

Uppsatsen utformades enligt författarriktlinjer i Journal of pediatric nursing (bilaga B). 

 

Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

och har möjligheten 

att ta upp precis vad 

som känns viktigt 

Möjlighet att ta 

upp vad som känns 

viktigt 

Behovsstyrt Individanpassade 

samtal 

Samtalets 

struktur och 

innehåll 

det kan ju vara många 

som är nervösa när de 

Många kan vara 

nervösa 

Nervositet Upplevda hinder 
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kommer hit 

få förtydligat från nått 

proffs att man är jätte 

viktig 

Få förtydligat att 

man är viktig 

Bekräftelse Strategier för att 

förmedla stöd 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2010) finns det fyra olika områden som bör beaktas i etiska 

riktlinjer för forskare: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 

Informerat samtycke innebär att intervjudeltagarna är informerade om det övergripande syftet 

med studien och om hur studien är upplagd i stort. Informerat samtycke innefattar också att 

intervjudeltagarna deltar frivilligt och är informerade om att de har rätt att dra sig ur när de så 

önskar. Konfidentialitet innebär att data som kan identifiera deltagarna i studien inte kommer 

att avslöjas. Att bedöma konsekvenserna av en kvalitativ studie innebär att göra en 

bedömning både utifrån den skada som deltagarna kan lida och de vetenskapliga fördelarna 

som deras deltagande i studien ger. Den etiska principen om att “göra gott” innebär att risken 

för att intervjudeltagarna ska utsättas för skada eller lidande ska vara så liten som möjligt. 

Forskarens roll som person är av stor betydelse eftersom det är genom henne själv som 

kunskapen erhålls. Forskarens integritet är avgörande för den vetenskapliga kunskapens 

kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som fattas under studiens gång. Att forskaren har 

kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet är avgörande enligt Kvale och Brinkmann 

(2010).  

 

Tillstånd att genomföra intervjustudien inhämtades från de berörda verksamhetscheferna på 

respektive bvc genom ett mail (bilaga C). Då medgivande till deltagande bekräftats skickades 

ett mail (bilaga D) ut med information om studiens syfte till samtliga bvc-sköterskor som 

arbetade på den tillfrågade barnavårdscentralen. I mailet gavs också information om vilken 

metod som skulle användas för datainsamling och analys. Bvc-sköterskorna informerades 

också både skriftligt och muntligt om att svaren på intervjufrågorna skulle behandlas 

konfidentiellt och att deras identitet inte skulle avslöjas, samt att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Författarna bedömer att 

intervjudeltagarna utsätts för mycket liten risk att komma till skada och att nyttan med studien 

överväger dessa risker. Författarna har genom studiens gång, utifrån ett etiskt perspektiv, 

strävat efter att handla hederliga och rättrådigt.   
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Resultat 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i två kategorier och sju underkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

Mötet med pappan Goda erfarenheter 

 

Dagens papparoll 

 

Den förändrade livssituationen 

Samtalets struktur och innehåll Individanpassade samtal 

 

Upplevda hinder 

 

Strategier för att förmedla stöd 

 

Tankar om förändringar 

 

Mötet med pappan 

 

Goda erfarenheter 

Alla bvc–sköterskor som deltog i studien ställde sig positiva till pappasamtalet. Det beskrevs 

som mycket givande, roligt och en betydelsefull del av arbetet. 

 

...det ger mycket mer än vad man hade tänkt och framför allt känner man att man har ju 

hjälpt ganska många. Jag tror att många har känt jättestor tacksamhet…(4) 

 

Bvc-sköterskorna anser att genom att pappasamtalet införts så kan barnavårdscentralen 

bemöta pappor på ett bättre sätt än tidigare. 

 

Alltså vi var ju inte medvetna om det på samma sätt för 10-15 år sedan, verkligen 

inte! Det känns som det är en sådan fantastisk tillgång med dom här samtalen, 



11 
 

med dom här redskapen att vi ändå klarar, att vi tar det, vi kan ta hand om dom 

på ett mycket bättre sätt, stöttar dom på olika sätt. Så det känns bra. (1)  

 

Flera bvc-sköterskor beskriver att pappasamtalet är en del av arbetet mot ett jämställt 

föräldraskap. Båda föräldrarna ses som jämnbördiga och blir lika uppmärksammade av bvc-

sköterskan. 

 

..man ger en signal om att båda föräldrarna är lika viktiga i föräldraskapet. (5) 

 

Bvc-sköterskorna beskriver även responsen från papporna som god. Många tycker att det är 

roligt att komma och det är något som de prioriterar. Enligt bvc-sköterskorna kommer de allra 

flesta som kallats på pappasamtalet och det är få som tackar nej. Initialt kunde dock bvc-

sköterskorna känna en osäkerhet hur pappasamtalet skulle bli och tas emot av papporna.  

 

...från början, när vi började så undrade man hur blir det här? Kommer det att 

kännas löjligt? Och alltså det är jättemånga pappor som tackar: “Va roligt det 

var att jag fick en kallelse och betydelsen av mig som pappa”. Väldigt mycket 

positiv feedback till oss och även om det inte är märkvärdiga samtal. (4) 

 

Dagens papparoll 

Bvc-sköterskorna beskriver att majoriteten av de pappor som de möter i samband med 

pappasamtalet är engagerade i sitt föräldraskap. Engagemanget syns både i deltagandet i bvc-

verksamheten och i det vardagliga livet med barnet. De kommer på många bvc-besök och tar 

sin plats som pappa. 

 

…dom är som mer med idag pappor. För varje år är dem mer med...när man 

har föräldragrupp kan de vara lite så här att: “Ja min fru har ju valt att amma 

då, vilket gör att jag inte kan ta del lika mycket. …. jag har sagt kan du inte 

pumpa lite då så jag får ge flaska”. (2) 

 

Bvc-sköterskorna beskriver att många pappor är medvetna och pålästa i sitt föräldraskap. Det 

kan samtidigt finnas en osäkerhet hos vissa pappor. Informationsflödet i samhället är stort och 

de söker information runt olika saker som rör barnet som de sedan vill diskutera med bvc-

sköterskan. 
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Nu senast... när vi pratade barnmat. Och då var det någon som lyfte att ”nämen 

jag tänker inte gö mitt barn fabriksgjord gröt, därför det innehåller ju så mycket 

av det här och det här ämnet”. Och jag bara oj! (1) 

 

Några bvc-sköterskor upplever att många pappor känner höga krav i sitt föräldraskap. 

 

… en slags otillräcklighet, stress, liksom man ska va en jättebra man, en bra 

pappa, man ska finnas med, man ska kunna vara på massvis av besök och så har 

man ett krävande jobb kanske och… ja...Eh… Ja men vissa pappor känner jag 

drar otroligt tunga lass. (2)  

 

De flesta bvc-sköterskorna beskriver dagens pappor som mer delaktiga jämfört med hur det 

var tidigare. De kommer ofta tillsammans med mamman eller kommer själva på bvc-besöken 

och vill vara delaktiga i sitt föräldraskap. Den första tiden kan pappor uppleva det svårt att 

vara lika delaktig som mamman eftersom mamman oftast är den som är hemma. Amning är 

också en del av föräldraskapet som kan göra att vissa pappor känner sig lite utanför och på 

sidan av. 

 

Hur mycket papporna delger bvc-sköterskan om sina tankar och öppnar sig på pappasamtalet 

varierar. Bvc-sköterskornas erfarenhet är att många pappor öppnar sig och delar med sig av 

sina upplevelser. Att pappor öppnar upp sig och delar sina upplevelser kan bero på en icke-

dömande attityd från bvc-sköterskans sida menar några bvc-sköterskor. Pappasamtalet kan 

vara ett tillfälle för papporna att lätta sitt hjärta om olika saker som de kanske inte på förhand 

hade trott det kunde få hjälp med. Några bvc-sköterskor upplever att relationen har betydelse, 

att det underlättar om de känner varandra sedan tidigare. 

 

Är det en pappa som jag känner jätteväl då kan jag ju dyka ännu djupare (2) 

 

Den förändrade livssituationen 

Att bli förälder beskrivs av flera bvc-sköterskor som en stor händelse i livet och den 

förändrade livssituationen är en förändring som de upplever att de flesta papporna hanterar 

väl. 
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Bvc-sköterskorna upplever att olika faktorer kan påverka papporna i omställningen att bli 

förälder. Förväntningar på föräldraskapet och den bild papporna hade haft innan barnet kom 

verkar spela roll för hur de sedan hanterar den nya situationen. Tidigare erfarenheter, till 

exempel problem under den egna uppväxten kunde komma tillbaka och påverka anpassningen 

till den nya rollen och livssituationen. Sömnstörningar och sömnbrist är en faktor som också 

tagits upp av flera bvc-sköterskor. En svår förlossningsupplevelse eller tid på BB kan också 

påverka papporna negativt. Hur mamman mår och hanterar omställningen påverkar också 

papporna. Inte minst verkar barnets beteende vara en viktig faktor för hur papporna hanterar 

omställning att bli förälder. 

 

..det är klart om man får ett barn som kräver jättemycket..om du har ett barn som sover 

jättelite så man blir jätte, jätte trött, mm och bära hela, halva nätterna.. (1)  

 

Några bvc-sköterskor tar upp att föräldrar idag har fokus kring egentid. Det finns en ambition 

att fortsätta med aktiviteter och rutiner i sitt liv på samma sätt som innan barnet föddes. 

 

..man vill ha kvar sitt gamla liv ändå fast man blir förälder. Man ska kunna fara och 

träna...att man som vill fortsätta som vanligt, men ändå ha ett barn (4) 

 

Majoriteten av bvc-sköterskornas upplever att nedstämdhet inte ofta uppdagas under 

pappasamtalet. Bvc-sköterskorna betonar att det är något att vara observant på eftersom det 

förekommer då och då. Omställningen att bli förälder kan vara påfrestande på olika vis och 

graden av nedstämhet bland pappor är något som varierar.  

 

..graden av nedstämdhet kan ju variera ganska mycket, man kan känna att man är inte som 

tidigare men inte riktigt sådär uttalat deprimerad kanske (1) 

 

Några av de tillfrågade bvc-sköterskorna menar att nedstämdhet är vanligare än man tror och 

även att mörkertalet när det gäller nedstämdhet kan vara stort eftersom papporna inte alltid 

tillfrågas rakt ut. 

 

..det kanske inte alltid kommer fram. Det kan ju vara så att vi inte vet det. Eftersom vi inte 

frågar. Det är ju.. Vi frågar ju inte dom på samma sätt. (3) 
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Inte så sällan kan pappors nedstämdhet uppdagas via mamman berättar några av bvc-

sköterskorna. 

 

Samtalets struktur och innehåll 

 

Individanpassade samtal  

Att få prata enskilt med pappan beskrivs av flera bvc-sköterskor som en förutsättning för ett 

lyckat pappasamtal. Det enskilda besöket ger fäderna en möjlighet att ställa frågor och prata 

om sådant som de kanske inte vågat prata om i fall modern vore med på besöket.  

 

..när man då får dom själv, ja då kan det komma fram lite andra saker och inte 

minst om hur det är hemma och fördelningen eller om man tycker det är svårt. Om 

man har en mamma som vill styra och ställa. Nä men, det kan vara så att då vågar 

man säga lite mer saker som kanske inte är enkla. (1) 

 

Att bjuda in pappan på ett enskilt besök ger en signal om att pappor också är betydelsefulla 

och bvc-sköterskorna upplever att det enskilda samtalet ger dem en chans att få fäder att 

känna sig sedda och bekräftade. 

 

Det är ju första gången oftast som pappan kommer helt själv och kan få dela med 

sig av sina upplevelser... just att man får prata med dom enskilt och dom har 

mycket tankar och ideer och frågor ibland också sådär. Eh så det tycker jag, det 

brukar ge mycket.  

...Sen tror jag papporna också får känna sig viktiga vid det här besöket. Nu är det 

jag. (1) 

 

En bvc-sköterska tar upp att hon försöker anpassa tidpunkten på dagen för pappasamtalet om 

pappan inte är föräldraledig. Genom att lägga det tidigt på morgonen eller sent på 

eftermiddagen kan det underlätta för pappan att komma på besöket.  

 

Hur bvc-sköterskorna väljer att lägga upp samtalet med fäderna skiljer sig lite åt. En del bvc-

sköterskor anser att det finns en risk med att samtalet blir för styrt och strukturerat eftersom 
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de många gånger har sett att det kan avskräcka papporna. Istället förespråkar de ett öppet 

samtal, som ska kännas spontant och lättsamt..  

 

Så det blir inte sådär detaljer, för då tycker jag mer att det blir kanske att dom 

upplever att ”ja, nu ska dom förhöra oss här” och så vill man inte ha det. För då 

tror jag inte att det är till någon hjälp utan då stänger man. (6) 

 

Och andra sidan finns det bvc-sköterskor som upplever att fäderna ibland blir besvikna över 

att samtalet har varit för ostrukturerat och i de situationerna anser bvc-sköterskorna att de bör 

vara mer tydligt över vad pappasamtalet är.  

 

Det finns ju pappor som jag tror ibland som nästan inte förstår att… Alltså vi 

pratar ju bara på under besöket, så där, och det är inga särskilda frågor, det är 

inga formulär och sånt där. Så dom nästan inte vet, men var det här 

pappasamtalet, eller? (1) 

 

Flera bvc-sköterskor berättar att de försöker anpassa samtalet efter den individ dom möter. 

Ibland behöver samtalet struktur och ibland bör samtalet istället vara enkelt och lättsamt. Bvc-

sköterskorna upplever också att papporna har olika förväntningar på pappasamtalet och 

innehållet i samtalet styrs ofta av vad den enskilda pappan har ett behov av att prata om.  

 

...från början var det mer att man vill prestera så mycket med dom här samtalen 

men man har ju med tiden förstått att det är ju inte det som är det viktiga många 

gånger utan att man blir erbjuden att man får komma på en egen tid och har 

möjlighet att ta upp precis vad som känns viktigt. (5)   

 

Upplevda hinder 

Några bvc-sköterskor upplever ibland att papporna är nervösa och skeptiska inför besöket. 

Det kan finnas en förväntan av förhör eller kontroll från pappornas sida. 

 

det kan ju vara många som är nervösa när de kommer hit och tror att det här ska vara någon 

utfrågning (4) 
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Ett annat hinder i samtalet som beskrivs av bvc-sköterskorna är när papporna är fåordiga och 

inte vill dela med sig av sina upplevelser och tankar. Det kan då vara svårt att få ett djupare 

samtal. En annan svårighet som tas upp är när pappan vill satsa på karriären framför familjen. 

Bvc-sköterskorna upplever då att pappan missar en chans att knyta betydelsefulla band till 

barnet och att det även påverkar relationen till mamman negativt. 

 

..när det börjar komma till det här med betydelsen av familjen och barnet så 

kryper det fram “jag tänker inte vara pappaledig och jag vill satsa på mitt jobb 

och på min karriär” och dom samtalen är mer utmanande. (1) 

 

I vissa fall kan bvc-sköterskorna ha liten eller ingen kontakt med pappan. Bvc-sköterskorna 

reflekterar kring i fall det beror på möjlighet eller intresse hos papporna som inte kommer på 

pappasamtalet. Några bvc-sköterskor beskriver att ibland kan pappor känts sig tvingade av sin 

partner att komma på pappasamtalet. Ofta kan dessa pappor känt ett motstånd innan samtalet 

men sedan blivit positivt överraskade och tycka att det varit givande. Ett annat hinder i 

samtalet kan vara att mamman följer med på pappasamtalet. Några bvc-sköterskor har erfarit 

att vissa mammor har svårt att släppa in pappan och dela jämnlikt på föräldraskapet. Om 

mamman deltar i besöket kan bvc-sköterskorna uppleva att det påverkar samtalet. Detta kan 

även leda till en svår situation eftersom bvc-sköterskorna vill prata enskilt med pappan men 

samtidigt inte avvisa mamman.    

 

“Men nu har ni ju kommit hela familjen, nu måste jag få låna honom”. Det är som om dom 

kan inte släppa. (2) 

 

Några bvc-sköterskor upplever att pappor ibland är beroende av mammans godkännande i sin 

föräldraroll. Både mamman och pappan kan se mamman som den som ytterst styr och 

bestämmer i omvårdnaden av barnet. 

 

dom blir som körda med. Ibland kan jag som se att nån säger  “Få se den här 

mössan hur var det du ville att jag skulle sätta den?... 

Men åh varför ska du känna så? (2) 

  

Ett annat hinder som kan uppstå i samtalen är när bvc-sköterskan vill erbjuda fäder stöd och 

hjälp men då det finns en motvilja att ta emot professionell hjälp. Några bvc-sköterskor 
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upplever att pappor lättare kan acceptera ett läkarbesök än ett möte med psykolog. Vidare 

beskriver de att en del pappor har en undvikande copingstrategi, att de hanterar svårigheter 

genom att bita ihop.   

 

Strategier för att förmedla stöd 

Att stärka papporna i sin roll som förälder beskrivs av många bvc-sköterskor som en 

betydelsefull del i pappasamtalet. Ett sätt att stödja fäderna är att ge bekräftelse och att skicka 

ut en inbjudan till pappasamtalet beskrivs som en bekräftelse i sig. Att vara någon som tar sig 

tid att lyssna på hur de mår och upplever olika saker sänder ut signaler om att 

barnhälsovården är en plats för pappan också och inte bara för mamman och barnet. 

 

...väldigt ofta så är det ju bara vår roll att bara bekräfta dom. Det finns inte bara 

ett rätt och ett fel i det här läget. Utan det finns ganska många sätt. Och vad är det 

som känns bra för dig? Och så pratar vi om det och “okej, gör så”. (1) 

 

För att stärka pappor i sin roll som förälder så beskriver många av bvc-sköterskorna att de 

brukar lyfta det positiva i föräldraskapet och tydliggöra för papporna hur viktiga dom är för 

barnet.     

 

...man vill inte bara prata om det här ”är det något svårt” för det behöver ju inte 

vara det, utan väldigt mycket är ju att ta fram det här positiva. Och vad dom kan 

och att det är bra samtal om det positiva att vara hemma ...Alltså jag tycker man 

ska ta upp det positiva, men vara lyhörd för svårigheter. (6) 

 

Majoriteten av bvc-sköterskorna anser att en annan betydelsefull del i pappasamtalet är att få 

papporna att reflektera över sin roll som förälder. Reflektionen kan hjälpa fäder att bli mer 

konkreta och att själva komma till insikt med saker och ting. Och det handlar bland annat om 

att ställa frågor som rör omställningen till att ha blivit förälder och hur fördelningen ser ut i 

parrelationen.  

 

Men det är ju en av bitarna som man då försöker lyfta blicken i det här pappasamtalet, när 

dom tycker att det är jobbet och min karriär är det som är det viktiga. Att lyfta blicken för 

dom och försöka ställa några frågor som kan få dom att reflektera. (1) 
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För att upptäcka fäder som är nedstämda eller deprimerade har några av bvc-sköterskorna vid 

enstaka tillfällen använt EPDS som ett verktyg. De är positivt inställda till EPDS och tycker 

att det hjälpt dem att ställa mer konkreta frågor, vilket också i många fall har hjälpt dem att 

känna sig mer säkra i sin misstanke om föreliggande depression.   

 

För det är ju det som är så bra med just EPDS-frågorna, de kan hjälpa en att sätta 

ord på det som man inte riktigt vet själv vad det står för. Att man bara känner 

någon allmän konstig känsla eller flera, att det är jobbigt liksom… Då är det ett bra 

redskap för det. (1) 

 

Bvc-sköterskorna nämner olika alternativ till hjälp och behandling som kan erbjudas till 

nedstämda fäder. Ett första steg att stödja fäderna kan vara att ge praktiska råd som kan 

underlätta vardagen. Det kan till exempel vara råd rörande arbetsfördelning, sömn och 

avlastning. I de fall papporna upplevs lindrigt nedstämda snarare än att de är drabbade av en 

uttalad depression nämner en del utav bvc-sköterskorna att de brukar erbjuda en ny besökstid 

eller ett telefonsamtal för att samtala med papporna om nedstämdheten. 

 

Vid misstänkt depression hos pappan hänvisar bvc-sköterskorna till hälsocentralens läkare 

eller till en psykolog inom barnhälsovården. Det som ofta avgör vart de väljer att hänvisa 

pappan är vad som är orsaken till depressionen. I de fall depressionen är orsakad av de 

påfrestningar det inneburit att ha blivit förälder och om det påverkar relationen till barnet så 

hänvisas pappan till  barnhälsovårdens psykolog. Då det istället gäller en egen livskris bokas 

en tid till hälsocentralens läkare, alternativt psykolog i de fall det funnits att tillgå på 

hälsocentralen.   

 

Tankar om förändringar 

Bvc-sköterskorna lyfter fram en del förändringar som skulle kunna förbättra pappasamtalet. 

De flesta av bvc-sköterskora tror att det skulle vara en hjälp att ha ett instrument att tillgå. 

Fördelarna med ett instrument beskrivs som en försäkran att alla gör lika, att alla pappor får 

samma möjlighet till att depressionen upptäcks och behandlas. Många av bvc-sköterskorna 

tror att med hjälp av ett instrument skulle fler pappor med depression upptäckas. 

 

Men däremot om man tänker på dom här EPDS-samtalen för mammorna så 

kommer det fram många fler mammor där man aldrig ser...”ja, jag mår nog inte 
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så jättebra” och därför tror jag att det finns behov hos papporna också... Av dom 

här som säger att ”men det är ingenting”, en del utav dom tror jag ändå skulle ha 

behövt ett instrument och få prata igenom i lugn och ro… (6) 

 

När det gäller tidpunkten för pappasamtalet finns det skilda meningar bland bvc-sköterskorna. 

Som det är i nuläget hålls pappasamtalet då barnet är tio månader och en del utav bvc-

sköterskorna tycker att det är en lämplig tidpunkt. Argument som talar för den nuvarande 

tidpunkten är att papporna oftare är föräldralediga då och att papporna hunnit komma in i 

föräldrarollen. 

 

En del bvc-sköterskor anser att tidpunkten för pappasamtalet bör tidigareläggas. Detta beror 

på att de har sett tendenser till nedstämdhet och depression hos fäder under barnets första 

månader och därmed anser de att behovet av hjälp och stöd till fäder bör erbjudas tidigare. 

Ibland har bvc-sköterskorna även erfarit att mammor efterfrågat ett tidigare samtal för pappan.  

 

Men jag skulle vilja ha ett instrument lite tidigare 2-3 månader, kanske tre för pappan och två 

för mamman. För att fånga det här postpartum för mamman och så att pappan ska känna att 

det gått lite tid så de kan känna efter, men också ha ett instrument. Så skulle jag vilja ha. (6) 

 

Ett annat förslag till förändring är att tidigarelägga pappasamtalet och komplettera med ett 

uppföljningsbesök. Ingen av de tillfrågade bvc-sköterskorna tyckte att pappasamtalet skulle 

senareläggas. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva bvc-sköterskors erfarenheter av pappasamtal och deras 

upplevelse av nyblivna fäders förändrade livssituation. Resultatet visar att bvc-sköterskornas 

erfarenheter av pappasamtalet är goda. Trots de goda erfarenheterna bland de som utför 

samtalen visar det sig att pappasamtalen inte utförs i stor utsträckning inom barnhälsovården. 

Flera bvc-sköterskor tackade nej till studien på grund av att de inte rutinmässigt utför 

pappasamtal. Detta resultat visas även i studien av Edvardsson et al (2012) där endast 38 % av 
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de tillfrågade bvc-sköterskorna uppgav att de ofta eller alltid bjöd in fäder på pappasamtal. 

Det finns heller inga nationella riktlinjer för enskilda pappasamtal. Enligt Socialstyrelsen 

(2009) innebär en jämlik hälso- och sjukvård att vården tillhandahålls och fördelas på lika 

villkor för alla. Ett steg i att erbjuda mammor och pappor en jämlik vård är de enskilda pappa 

och mammasamtalen.  

 

Bvc-sköterskorna i studien ser pappasamtalet som ett steg mot ett jämlikt föräldraskap och 

som en betydelsefull del av sitt arbete inom barnhälsovården. I en svensk studie av Massoudi, 

Wickberg och Hwang (2011) undersöktes bvc-sköterskors uppfattningar och attityder mot att   

arbeta med fäder inom barnhälsovården och även där beskrev en majoritet av bvc-

sköterskorna mötet med fäderna i positiva ordalag och som en betydelsefull del av arbetet.  

 

Nyström och Öhrling (2004) ) undersökte fäders upplevelse av föräldraskapet under barnets 

första år och i deras litteraturöversikt framkom det att fäder upplevde föräldraskapet som en 

stor livsomställning vilket samstämmer med bvc-sköterskornas bild av den förändrade 

livssituationen för papporna. Bvc-sköterskorna upplever att fäder kan känna höga krav i sitt 

föräldraskap och den bilden bekräftas också av Nyström och Öhrling (2004) där det 

framkommer att nyblivna fäder upplever en stor press att leva upp till de nya förväntningarna 

i föräldraskapet. Vidare beskriver Nyström och Öhrling (2004) att fäder upplever ett djupt 

engagemang vilket också framkommer i föreliggande studie då bvc-sköterskorna beskriver 

papporna som engagerade i sitt föräldraskap.   

 

Resultatet visar vidare att bvc-sköterskorna använder olika strategier vid pappasamtalet för att 

stödja papporna och stärka dem i föräldraskapet. En strategi att förmedla stöd är att bekräfta 

papporna. Massoudi, Wickberg och Hwang (2011) betonar bvc-sköterskans roll i att få pappor 

att känna sig välkomna och betydelsefulla i bvc-verksamheten. I en svensk studie av 

Fägerskiöld (2006) identifieras vilka förväntningar fäder har på barnhälsovården. Många fäder 

upplever att bvc-sköterskan ofta vänder sig till mamman under besöken. Fäderna i studien 

önskar mer kommunikation med bvc-sköterskan. 

 

Genom individanpassade pappasamtal uttryckte bvc-sköterskorna att de kunde möta fäderna 

och anpassa mötet mot den enskildes behov. Som Fägerskiöld (2006) menar är fäder inte en 

homogen grupp utan det kan finnas individuella behov som måste beaktas av bvc-sköterskan.  
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Ett sätt att individanpassa pappasamtalet är att anpassa tidpunkten under dagen. När pappan 

inte är föräldraledig kunde pappasamtalet förläggas så att det enklare gick att kombinera med 

arbetstiderna. I en amerikansk studie av Moore och Kotelchuck (2004) visades att de största 

hindren för fäder att kunna delta i bvc-verksamheten var arbetsrelaterade.  

 

Behovet av egen tid är ett ämne som ofta diskuteras på pappasamtalen enligt bvc-

sköterskorna. Att kunna fortsätta med aktiviteter och rutiner i livet som innan barnet föddes 

tycktes vara av stor betydelse för många pappor. Nyström och Öhrling (2004) fann att pappor 

kunde uppleva frustration över att ha för lite tid för sig själva. I studien av Premberg, 

Hellström och Berg (2008) upplevde pappor det nödvändigt att ha tid för egna aktiviteter och 

att fortsätta vara samma person som innan barnet föddes. Detta gjorde det enklare att 

uppskatta och hantera den förändrade livssituationen.     

 

Bvc-sköterskorna upplever att många pappor öppnar sig och delger sina upplevelser och 

känslor för bvc-sköterskan på pappasamtalet. Papporna som deltog i Fägerskiölds studie 

(2006) intervjuades om sina upplevelser av kontakten med barnhälsovården och de menade att 

ett villkor för att kunna ta emot stöd från bvc-sköterskan var en förtroendefull relation mellan 

pappan och bvc-sköterskan.  

 

Ett hinder i pappasamtalet som beskrivs av bvc-sköterskorna är då mödrar inte kan släppa in 

pappan och dela jämnlikt på föräldraskapet. Bvc-sköterskorna kan uppleva att papporna 

ibland är beroende av mammans godkännande i olika situationer. Papporna som deltog i 

Fägerskiölds studie (2006) såg sin och mammans roll som lika betydelsefulla men samtidigt 

såg de ofta mamman som huvudföräldern. I en amerikansk studie av Zvara, Sullivan och 

Dush (2013) framhålls att mammans roll som kan vara uppmuntrande eller utestängande, kan 

vara avgörande för hur inflytelserika pappor känner sig i beslutsfattande runt barnet. Att 

erbjuda enskilda pappasamtal kan motverka traditionella uppfattningar runt föräldraskap och 

är enligt bvc-sköterskorna ett led i arbetet mot ett jämnlikt föräldraskap inom 

barnhälsovården. 

 

Att nedstämdhet och depression förekommer hos nyblivna fäder är belyst i flera studier. I en 

metaanalys av Paulson och Bazemore (2010) studeras prevalensen av depression hos fäder 

från första trimestern i graviditeten fram till första året postpartum. Det framkommer att 

prevalensen av prenatal och postpartum depression hos fäder ligger på i medelsnitt 10%. I 
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studien konstateras även att prevalensen av depression hos fäder är som högst 3-6 månader 

portpartum, 25,6% och som lägst 0-3 månader postpartum 7,7%. Bvc-sköterskorna i 

föreliggande studie har delade meningar då det gäller tidpunkten när pappasamtalet bör hållas. 

De siffror som presenteras i studien av Paulson och Bazemore (2010) talar för att det 

möjligtvis finns ett behov av att tidigarelägga pappasamtalet till någon gång mellan 3-6 

månader postpartum om syftet med samtalet är att upptäcka och stödja fäder med depressiva 

symtom.  

 

Bvc-sköterskorna upplever inte att nedstämdhet hos fäder är vanligt. Att pappors nedstämdhet 

sällan kommer fram bekräftas i en studie av Massoudi, Wickberg och Hwang (2011). 

Majoriteten av de tillfrågade bvc-sköterskorna i den studien uppgav att de aldrig eller sällan 

fick reda på om en pappa var nedstämd och en fjärdedel av bvc-sköterskorna försökte på olika 

sätt identifiera pappor som var nedstämda. 

 

För att upptäcka fäder med depression önskar flera av bvc-sköterskorna ett instrument som 

stöd. Några har använt sig av EPDS och har positiva erfarenheter av det. Massoudi, Hwang 

och Wickberg (2013) menar att EPDS i högre utsträckning fångar upp oro, stress och 

nedstämdhet hos fäder istället för depression. De anser därför att EPDS inte bör användas som 

allmän screening, men att det kan användas i de fall nedstämdhet eller depression misstänks, 

eller om en partner har en bekräftad depression (Massoudi, Hwang och Wickberg, 2013).  

 

Författarna reflekterar över alternativa tolkningar av resultatet. I intervjuerna ställde sig bvc-

sköterskorna positiva till pappasamtalet och pappors medverkan i barnhälsovården. Det kan 

finnas en risk att de intervjuade bvc-sköterskorna svarade utifrån vad de tror att de borde och 

förväntas svara ur en professionell synvinkel. Massoudi, Wickberg och Hwang (2011) 

utforskade bvc-sköterskors attityder och syn på fäder och såg att det trots goda intentioner 

fanns en utbredd syn bland bvc-sköterskor av tvivel på pappors omvårdnadsinstinkter runt det 

lilla barnet jämfört med mammans kapacitet. Traditionella attityder kan påverka vården och 

verkar ofta finnas omedvetet. 

 

Metoddiskusion 

Författarna anser att valet av metod, en intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats fungerade väl för att svara mot studiens syfte. Kvalitativ innehållsanalys är 
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användbart för att granska och tolka texter och är en metod som kan anpassas till såväl olika 

syften som till erfarenhet och kunskap hos forskaren som till datans kvalitet (Graneheim & 

Lundman, 2012).  

 

Båda författarna deltog i samtliga intervjuer och fick på så sätt en likvärdig möjlighet att ta till 

sig materialet vilket under hela processen var en styrka och trygghet för författarna. Genom 

att författarna turades om att leda intervjuerna kunde den andre ta en aktivt lyssnande roll 

samt ställa passande följfrågor.  

 

Kvale och Brinkmann (2010) beskriver att intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i 

en intervjuundersökning. En duktig intervjuare måste under intervjuns gång fatta beslut om 

vad hon ska fråga om och hur, vilka svar från intervjupersonen som ska följas upp eller inte 

följas upp, vilka svar som ska tolkas eller inte tolkas. Med tanke på att författarna inte är vana 

intervjuare så kan det ha påverkat kvalitén i studien. En intervjuguide användes vilket var ett 

stöd för författarna. 

 

En alternativ metod som skulle kunna använts är narrativa intervjuer då intervjupersonen fritt 

får berätta om sina erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2012).  

 

Materialet analyserades och bearbetats först på vart sitt håll och sedan gemensamt. Genom 

hela analysarbetet har författarna gemensamt reflekterat och diskuterat alternativa 

tolkningsmöjligheter vilket ökat tillförlitligheten i resultaten enligt Lundman och Graneheim 

(2012). Många citat från intervjuerna användes i texten vilket ger läsaren en möjlighet att 

själv tolka materialet och bedöma resultatens giltighet (Lundman & Graneheim, 2012). Båda 

författarna gjorde innehållsanalys för första gången vilket kan ses som en svaghet för studien. 

Studiens trovärdighet stärks dock av att arbetet diskuterats med handledare under arbetets 

gång.  

 

En annan svaghet med studien är att endast sex intervjuer ligger till grund för materialet. Det 

var svårt att få bvc-sköterskor att medverka då många hade ett pressat arbetsschema och att 

flera tillfrågade hälsocentraler ej rutinmässigt utförde pappasamtal. Fler intervjuer hade varit 

önskvärt men innehållet i intervjuerna bedömdes som rika och därför fick vi tillräckligt med 

material. Båda författarna fick upplevelsen att intervjupersonerna hade ett starkt intresse för 

att berätta om ämnet och därför blev intervjuerna innehållsrika.  
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Strategier i urvalet av studiedeltagare har betydelse för resultatets giltighet (Lundman & 

Graneheim, 2012). Alla intervjudelatagare i studien är kvinnor vilket kan ha präglat resultatet. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer och Patton (2002) menar att 

genom att inkludera både män och kvinnor från olika åldersgrupper ökar möjligheten att få 

ämnet belyst utifrån olika erfarenheter.   

 

Intervjudeltagarna är också verksamma vid två olika hälsocentraler vilket kan ha påverkat 

resultatet. En risk finns att bvc-sköterskor på samma arbetsplats kan ha en liknande bild av 

olika fenomen. Möjligtvis skulle bvc-sköterskor från fler arbetsplatser bidragit till en bredare 

bild av frågeställningen. 

 

Enligt Polit och Beck (2006) är en del av en studies trovärdighet beroende av resultatets 

överförbarhet. Författarna anser att resultatet är överförbart till andra bvc-sköterskor eftersom 

bvc-verksamheten nationellt är uppbyggd och fungerar på ett liknande sätt i hela landet. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att bvc-sköterskornas erfarenheter av pappasamtalet är goda. Dagens pappor 

beskrivs som engagerade och delaktiga i föräldraskapet. Samtidigt kan de uppleva höga krav 

och omställningen att bli förälder beskrivs som stor. Bvc-sköterskorna upplever att 

nedstämdhet inte är vanligt men förekommer då och då. Ett instrument för att identifiera 

nedstämdhet och depression skulle kunna vara användbart i pappasamtalet. Hinder i samtalen 

som framkom var bland annat skepsis från papporna, fåordighet och påverkan från mamman. 

Strategier för att ge stöd i föräldraskapet kan vara att ge bekräftelse och att framkalla 

reflektion. Genom att individanpassa pappasamtalen kan bvc-sköterskorna möta olika fäders 

behov. 

 

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Genom att beskriva bvc-sköterskors erfarenheter av pappasamtalet kan andra bvc-sköterskor 

som idag inte praktiserar detta arbetssätt få en ökad förståelse och motivation för att 

implementera pappasamtalet i arbetet. Även bvc-sköterskor som utför pappasamtal kan få en 

djupare förståelse och kan på så sätt bemöta pappor på ett bättre sätt. Resultatet kan även 

användas för att ytterligare utveckla pappasamtalet. Eventuellt kan ett verktyg eller instrument 
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för att upptäcka nedstämdhet vara en vidareutveckling av pappasamtalet. Ett annat potentiellt 

förbättringsområde skulle kunna vara att beakta tidpunkten för pappasamtalet. För detta krävs 

det mer forskning. Ett annat ämne för framtida forskning är att beskriva pappors erfarenheter 

av pappasamtalet. Att utforska erfarenheter från pappors synvinkel är ytterligare ett sätt att 

vidareutveckla och förbättra stödet för nyblivna fäder.  

 

Tillkännagivanden 

Författarna vill rikta ett stort tack till bvc-sköterskorna som delat sina erfarenheter och på så 

sett gjort studien möjlig. Även ett stort tack till handledaren Charlotte Ångström-Brännström 

som på olika sätt stöttat författarna genom forskningsprocessen.  
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Bilaga A 

Intervjuguide: 
 
(Intervjudeltagarens bakgrund: kön, ålder, antal år i yrket, utbildning)? 
 

 
Kan du berätta om hur du brukar lägga upp ett pappasamtal? 
 
Vilka positiva erfarenheter har du av pappasamtalet? 
Vilka negativa erfarenheter har du av pappasamtalet?  
Ev följdfråga: Finns det något du tycker bör förändras i upplägget av pappasamtalet? 
 
Fördelar med enskilda pappasamtal? 
 
Har du upplevt några svårigheter med dessa samtal? 
 
Vilken respons får ni från papporna?  
 
Hur upplever du att fäder hanterar omställningen till att bli förälder? 
 
Upplever du det vanligt med nedstämdhet hos nyblivna fäder? På vilka sätt yttrar det 
sig? 
 
Har du någon gång använt EPDS som ett underlag för ett utforskande samtal med fäder 
som du upplever nedstämda? 
 
Vad anser du om EPDS som verktyg? 
 
Hur går du vidare om du finner indikationer på nedstämdhet hos pappan?  
 
Vi har inga fler frågor. Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller fråga innan vi 
avslutar intervjun? 
 
Får vi kontakta dig igen om något är oklart? 
 
Följdfrågor: 
Kan du utveckla/berätta mer? 
Hur menar du? 
Kan du ge exempel? 
Varför då/hur kommer det sig? 
Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga B 

 

Article structure 

 

Subdivision - unnumbered sections 

 

Divide your article into clearly defined sections. Each subsection is given a brief heading. Each 

heading should appear on its own separate line. Subsections should be used as much as possible 

when cross-referencing text: refer to the subsection by heading as opposed to simply 'the text'. 

 

Appendices 

 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in 

appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, 

Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc. 

 

Abstract 

 

A concise and factual abstract with fewer than 100 words is required. The abstract should state 

briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often 

presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References 

should be avoided. Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if 

essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. 

 

Abstract is to conform to the APA 6th edition guidelines. 

 

Keywords 

 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling and 

avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing 

with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords 

will be used for indexing purposes. 

 

Acknowledgments 
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Collate acknowledgments in a separate section on the title page. List here those individuals who 

provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading 

the article, etc.). 

 

Table Footnotes 

 

Indicate each footnote in a table with a superscript lowercase letter. 

 

Tables 

 

Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text. Place footnotes to 

tables below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid vertical 

rules. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables do not duplicate 

results described elsewhere in the article. 

 

References 

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice 

versa). Unpublished results and personal communications are not recommended in the reference 

list, but may be mentioned in the text. If these references are included in the reference list they 

should follow the standard reference style of the journal and should include a substitution of the 

publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a 

reference as 'in press' implies that the item has been accepted for publication. 

 

Reference links 

Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by online links to the 

sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, such as Scopus, 

CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the references are correct. Please note 

that incorrect surnames, journal/book titles, publication year and pagination may prevent link 

creation. When copying references, please be careful as they may already contain errors. Use of the 

DOI is encouraged. 

 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last accessed. Any 
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further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source publication, etc.), 

should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference list) under a 

different heading if desired, or can be included in the reference list. 

 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any citations in 

the text) to other articles in the same Special Issue. 

 

Reference formatting 

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in any 

style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), journal 

title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book chapter and the 

pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference style used by the journal 

will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage. Note that missing data will be 

highlighted at proof stage for the author to correct. If you do wish to format the references yourself 

they should be arranged according to the following examples: 

 

Reference style 

Text: Citations in the text should follow the referencing style used by the American Psychological 

Association. You are referred to the Publication Manual of the American Psychological Association, 

Sixth Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5, copies of which may be ordered from 

http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 

20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK.  

List: references should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if 

necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by 

the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication.  

Examples:  

Reference to a journal publication:  

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific article. 

Journal of Scientific Communications, 163, 51–59.  

Reference to a book:  

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, (Chapter 

4).  

Reference to a chapter in an edited book:  

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. 

http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067
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Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-Publishing 

Inc. 

 

Journal abbreviations source 

Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word Abbreviations: 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/. 

 

AudioSlides 

 

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published article. 

AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online article on 

ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in their own words and 

to help readers understand what the paper is about. More information and examples are available at 

http://www.elsevier.com/audioslides. Authors of this journal will automatically receive an 

invitation e-mail to create an AudioSlides presentation after acceptance of their paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
http://www.elsevier.com/audioslides
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Bilaga C 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Syftet med studien är att beskriva BVC-sköterskors erfarenheter och tankar kring 

pappasamtalet som hålls då barnet är 10 månader. Vi vill intervjua dig om 

pappasamtalet för att öka förståelse inom detta område. 

Den intervjuundersökning vi ber dig delta i kommer att ske genom en bandinspelad 

intervju vid ett tillfälle, ske individuellt och ta ca 30-60 min. Vi kommer båda två att 

delta vid intervjun. Ditt svar på intervjufrågorna kommer att behandlas konfidentiellt 

och din identitet kommer inte att presenteras. Att delta i intervjun är helt frivilligt 

och du kan själva när som helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge 

anledning. 

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Den färdiga 

studien kommer att presenteras som en magisteruppsats vid Umeå Universitet, 

Institutionen för omvårdnad. Om du vill medverka i studien kontakta någon utav oss 

via telefon eller mail för att bestämma tid och plats för intervjun. Om du av någon 

anledning inte vill medverka i studien så vore vi tacksamma om du meddelar oss. För 

mer information är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Sandra Rahimi             Johanna Lindgren               Charlotte Ångström   

Leg. Sjuksköterska        Leg. Sjuksköterska                            Universitetslektor 

Studerande spec. distrikt             Studerande spec. distrikt                 Handledare 

Institutionen för omvårdnad      Institutionen för omvårdnad           Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet                          Umeå Universitet                               Umeå Universitet 

0730608170                                   0702378141                                          090/ 78 69 855 

saarai04@student.umu.se               johanna_m_lindgren@hotmail.com 
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Bilaga D 

Till tf verksamhetschef  på XXXX 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt vid Umeås 

universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. 

Vi ska genomföra en studie med syfte att belysa BVC-sköterskors erfarenheter av 

pappasamtalet som hålls då barnet är 10 månader. Den datainsamlingsmetod som vi 

kommer att använda oss av är intervjuer med sjuksköterskor som jobbar inom 

barnhälsovården. 

Magisteruppsatsen kommer vara färdig i november år 2014. Vi ber om din formella 

tillåtelse att genomföra studien på XXXX. Var snäll och svara med mail till någon av 

nedanstående. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Student: Sandra Rahimi 

Telefon 0730608170 

Mail: saarai04@student.umu.se 

 

Student: Johanna Lindgren 

Telefon: 070 2378141 

Mail: johanna_m_lindgren@hotmail.com 

 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: charlotte.angstrom@nurs.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 


