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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva hur förstagångsföräldrar upplever kontakten med 

BVC och vad som skulle kunna förbättras i verksamheten. Vidare var syftet att 

beskriva vilka skillnader som mammor och pappor upplevde. Studien genomfördes 

som en enkätundersökning med både slutna och öppna frågor. Studien genomfördes i 

tre städer i mellansverige. Totalt deltog 44 föräldrar, 26 mammor och 18 pappor. 

Resultatet visade att mammornas upplevelse av tillgängligheten via besök till BVC-

sköterskan och hennes bemötande var bra. De var även mycket nöjda över 

möjligheten att kunna fråga BVC-sköterskan om vad som helst. Papporna var mest 

nöjda med informationen om barnets utveckling och liksom mammorna var de nöjda 

med bemötandet från BVC-sköterskorna. De flesta föräldrarna önskade bättre 

tillgänglighet via telefon vilket framkom i de öppna frågorna. Slutsats: Både 

mammor och pappor visade sig generellt vara nöjda med kontakten med BVC. Bäst 

tyckte både mammor och pappor att bemötandet från BVC-sköterskan var.  

 

Nyckelord:  Barnavårdscentral, Bemötande, Förstagångsföräldrar, Interaktion, 

Patientundervisning, Spädbarn, Sverige. 

 

 

Högskolan Dalarna 
Examensarbete 

Nr 2009: xx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Tel 023-77 80 00 

 

Rapport 2009:nr 

ISBN 

ISSN 

ISSN  

 

ABSTRACT  

The aim of the study was to describe how first time parents considers their contact 

with Child Health Centre (BVC) and their opinion about improvements. 

Furthermore, the aim was to describe which differences that mothers and fathers 

experienced. The study was implemented as a questionnaire survey with both closed 

and open questions. Total participated 44 parents, 26 mothers and 18 fathers in tree 

towns in the middle of Sweden. The result showed that the mothers were most 

satisfied with good treatment and access to the child health nurse. They were also 

very pleased to always have the possibility to ask any questions to the BVC-nurse. 

The fathers were most pleased with the information about the child's development 

and like the mothers they were pleased with the treatment from the child health 

nurse. The open questions showed that most of the parents desired a better telephone 

access. Conclusion: Both mothers and fathers were generally pleased with the 

contact with BVC. Best thought both mothers and fathers that the treatment from 

child health nurse was.   

 

Keywords:  Child' s Health Centre, First-time parents, Infant, Interaction, Patient 

education, Sweden, Treatment. 
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1. Bakgrund  

1.1. Historik om BVC 

Mjölkdroppen anses vara den verksamhet som är föregångare till dagens barnhälsovård i 

Sverige. På Lucia-dagen 1901 bildades verksamheten i Stockholm men idén kom ifrån 

liknande verksamhet i Frankrike och övriga Europa. Syftet med verksamheten var att hjälpa 

fattiga mödrar som inte kunde amma genom att de kostnadsfritt fick näringsrik 

komjölkblandning till sina barn. Fokus försköts så småningom till att uppmuntra amning. År 

1914 började verksamheten dela ut ett kommunalt ekonomiskt bidrag för att möjliggöra att 

förvärvsarbetande mödrar skulle fortsätta att amma. Verksamheten präglades dock av 

kontroller. Hembesök var en central del i verksamheten och oanmälda hembesök gjordes för 

att kontrollera att barnet inte flaskmatades i de familjer som fick ekonomiskt bidrag. Omkring 

år 1920 fick alla familjer tillgång till verksamheten som vid den tiden hade utvecklats till 

rådgivningsstationer (Föreningen Mjölkdroppen, 2001). 

År 1935 lade medicinalstyrelsen fram ett förslag om att förebyggande mödra- och barnavård 

skulle utföras i samhällets regi. År 1937 gick förslaget igenom och alla mödrar och barn i 

Sverige oavsett samhällsklass hade rätt till förebyggande mödra- och barnavård finansierad av 

statsbidrag. År 1967 upphörde statsbidraget och ansvaret togs över av landstingen (Hagelin, 

Magnusson & Sundelin, 2007). År 1978 övertogs även hälsovården i förskolan utav 

barnhälsovården som tidigare varit kommunens ansvar (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 

2008). 

I början av 1990-talet upplevdes barnhälsovården ha stagnerat och fastnat i gamla rutiner 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda 

barnhälsovården och dess främsta fråga var att se hur verksamheten utvecklats sedan den 

integrerats i primärvården, hur den var organiserad, vilka resurser som fanns och om 

innehållet svarade mot barnfamiljernas aktuella behov. Utredningen konstaterade att 

barnhälsovården fortfarande nådde så gott som alla barn. Kompetens och metoder räckte bra 

till för generella insatser för normalfamiljerna men familjer med mer behovsinriktade insatser 

fick inte alltid den hjälp de behövde (Socialstyrelsen, 1994). Resultatet delgavs i rapporten 

Skydda Skyddsnätet där det då bland annat framkom att hälsoläget i befolkningen kan 

förbättras väsentligt genom förebyggande åtgärder. Nedanstående punkter blev 

barnhälsovårdens övergripande krav:  



 

2 | S i d a  

 

• Generella insatser som når alla 

• Riktade förstärkta insatser till sårbara grupper på områdes- och gruppnivå 

• Individuellt utformad hjälp till föräldrar och barn som löper särskilt stor risk att 

drabbas av ohälsa eller indikerar nedsatt hälsa (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 

2008).  

 

1.2. BVC idag 

Barnhälsovårdens verksamhet tillhör idag primärvården som i sin tur drivs av landsting eller 

privat vårdgivare (Nationella Nätverket, 2007). Syftet med barnhälsovården är att främja hälsa 

och utveckling hos alla barn och att tidigt kunna identifiera problem som rör tillväxt, 

utveckling samt förebygga ohälsa hos barn (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

Anslutningen är dock näst intill hundraprocentig och det är väldigt unikt. BVC har på så sätt 

kommit att spela en stor roll för folkhälsan (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Oavsett 

social position bland svenska mammor eller utländska mammor är uppslutningen till BVC 

god. Det finns dock skillnader i hur mammorna värderar råden de får ifrån BVC beroende på 

social rang eller härkomst (Jansson, Isacsson & Nyberg, 1998). BVC erbjuder 

hälsoundersökningar, utvecklingsbedömningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern. 

Programmen är snarlika överallt i Sverige men variation kan förekomma på grund av resurser, 

personaltillgång och lokala traditioner (Growing people, 2007a).  

Det finns idag ca 3000 barnavårdscentraler (BVC) i Sverige (Hagelin, Magnusson & 

Sundelin, 2007). Det normala tillvägagångssättet att komma i kontakt med barnhälsovården är 

att sjuksköterskan kontaktar föräldrar till nyfödda eller inflyttade i ett visst geografiskt 

upptagningsområde. Som förälder har man dock rätt att söka sig till den BVC man önskar i 

mån av plats (Growing people, 2007a). Bland barnfamiljerna tror 33 % att det finns en 

obligatorisk skyldighet att utnyttja barnhälsovårdens resurser (Lagerberg, Magnusson & 

Sundelin, 2008).   

Den första kontakten med BVC sker i regel genom ett hembesök utav BVC-sköterskan. Detta 

är frivilligt och många upplever det stressande medan andra känner förväntan och trygghet. 

Mötet mellan mamman och sjuksköterskan är oftast gott då mammorna upplever att de delar 
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samma ”värld” som sjuksköterskan (Ek, Fägerskiöld & Timpka, 2003). Hembesök som första 

möte mellan BVC-sköterskan och den nyblivna mamman upplevs positivare än att komma till 

mottagningen. Mammorna upplevde att de kunde prata med sjuksköterskan i lugn och ro samt 

att sjuksköterskan var personlig (Jansson, Sivberg, Larsson & Udén, 2002). Hembesöket är 

till för att tala om vad barnhälsovården kan erbjuda för tjänster samt att lämna ut uppgifter 

såsom mottagningstid, telefonnummer, telefontid, namn på sjuksköterska och läkare. 

Sjuksköterskan diskuterar bland annat även graviditet, förlossning och BB-tid samt 

glädjeämnen och svårigheter i föräldraskapet. Hon ger även praktiska råd om barnets vård, 

amning, barnolycksfall, näringsbehov, alkohol, rökning modersmjölk som infektionsskydd 

och plötslig spädbarnsdöd (Growing people, 2007b). 

Barnhälsovårdens övergripande mål formulerades redan 1981 i Socialstyrelsens Allmänna 

Råd: Hälsovård för mödrar och barn inom primärvården (1981:4) och ligger till grund för 

barnhälsovårdens verksamhet. 

Huvudmål:  

• minska dödlighet, sjuklighet och handikapp bland barn 

• minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn 

• stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till gynnsamma 
betingelser för en allsidig utveckling för barn 

Delmål:  

• att genomföra differentierad hälsoövervakning av alla barn före skolåldern  

• att minska väsentliga hälsoproblem för barnfamiljen  

• att ge behovsanpassad service, stöd och vård till föräldrar och barn  

• att uppmärksamma och förebygga förhållanden i närmiljö och samhälle som kan hota 

barns hälsa (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

Sjuksköterskan är en nyckelperson på BVC då den största delen av barnhälsovårdens arbete 

utförs av BVC-sköterskan. Barnhälsovårdsarbetet utgår idag ifrån ett folkhälsoperspektiv där 

BVC-sköterskan arbetar utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn. En förskjutning från ett 

övergripande somatiskt perspektiv har skett mot ett alltmer folkhälsoinriktat arbete 

(Nationella Nätverket, 2007). 
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För att få arbeta inom barnhälsovård ska sjuksköterskan vara specialistutbildad till 

distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Sjuksköterskan har en central roll i 

barnhälsovårdsarbetet då det oftast är hon som står för kontinuiteten med barnet och dess 

familj. Hon har på så vis en viktig uppgift när det gäller att ge råd och stöd angående barnets 

hälsa och psykiska, fysiska och sociala utveckling (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

Läkaren är sjuksköterskans främsta samarbetspartner. Det är läkaren som ansvarar för de 

hälso- och sjukvårdsundersökningar som kräver högre medicinsk kompetens. För att få arbeta 

inom barnhälsovården ska läkaren vara allmänläkare som genomfört vidareutbildning inom 

pediatrik eller vara specialistkompetent inom barnmedicin (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 

2007). 

 

1.3. Föräldrars förväntningar på BVC-personalen 

Förstagångsmammor förväntar sig att BVC-sköterskan ska ge råd om hälsa hos spädbarn samt 

upptäcka symtom till sjukdom eller ohälsa. Hon skall även ha tro på mammornas egen styrka. 

Mammorna kände trygghet om BVC-sköterskan var medelålders och därmed såg ut att ha 

erfarenhet. Sjuksköterskan vill själv ha en positiv interaktion med mammorna för att kunna 

genomföra uppgiften att stödja och identifiera risker som barns hälsa utsätts för. (Fägerskiöld, 

Wahlberg & Ek, 2000). Mammor är motvilliga till att ha öppna samtal och prata om känslor 

med läkaren då de känner tvivel och är rädda att bli dömda av barnläkaren. De tar dock gärna 

emot skriftlig stödjande information om föräldrastress och depressiva symtom ifrån läkaren 

(Heneghan, Mercer & De Leone, 2004). 

De mammor som värderade BVC högst var de med minst socialt nätverk. Att BVC-

sköterskan hade kunskap om barns utveckling var något som togs för givet (Fägerskiöld, 

Wahlberg & Ek, 2001). De som var minst tillfredsställda med BVC var unga och lågutbildade 

kvinnor (Örtenstrand & Waldenström 2005). Nedanstående punkter sammanfattar vad 

mammorna förväntade utav sin BVC-sköterska enligt en studie av Fägerskiöld, Wahlberg & 

Ek, 2001.  

• Tro på de nyblivna mammorna 
• Stödjande person 
• Pratsam  
• Öppen 
• Snäll  

• Respektfull 
• Kompetent 
• Ge råd 
• Medelålders 
• Tillgänglig



 

5 | S i d a  

 

1.4. Kommunikation mellan föräldrar och BVC-sköterskan 

Det har framkommit i en studie att pappor vill ha mer kommunikation med BVC-sköterskan 

än vad de har idag (Fägerskiöld, 2006). Även mammorna vill bli hörda och lyssnade på av 

BVC-sköterskan för att känna stöd (Ek, Fägerskiöld & Wahlberg, 2001). En god 

självkännedom gör det lättare för vårdpersonal att möta en annan människa och genom rätt 

frågor kan patienten invaggas i trygghet och förtroende skapas (Larsson, Palm, Rahle & 

Hasselbacken, 2008). Larsson, Palm, Rahle & Hasselbacken, 2008 säger även att samtalet är 

ett av de viktigaste verktygen vi har i sjukvården, där kan vi: 

• Söka information 

• Ge information 

• Påverka  

• Skapa ett gott socialt klimat  

 

1.5. Att bli föräldrar 

Barnhälsovårdens utbud, arbetsformer och innehåll upplevs fungera bra. Barns utveckling och 

tillväxt kontrolleras, barnen blir vaccinerade, allvarliga avvikelser upptäcks tidigt och blir 

föremål för utredning och behandling. De flesta barnfamiljer uppskattar att BVC är 

lättillgängligt och att de kan ge svar på vanliga och angelägna frågor om föräldraskap och 

vardagsbekymmer. Inte minst uppskattar föräldrarna att de får en bekräftelse på att barnet är 

friskt och att de själva duger (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). 

Det är en stor livsförändring att bli förälder vilket också innebär en stor förändring mellan 

mamma och pappa, inte nödvändigtvis till det sämre utan ofta blev föräldrarna mer nära 

varandra i förhållandet. De nyblivna föräldrarna hade dock velat ha fått mer information om 

grunderna i föräldraskap, babyvård, förhållandeförändringar och partnerns perspektiv innan 

de blev föräldrar (Fägerskiöld, 2008). 

Generellt är de flesta föräldrar nöjda över sitt liv och föräldraskap men har parallellt ett behov 

av grundläggande stöd i föräldrarollen och vill ha bekräftelse på att barnet utvecklas normalt 

och hur de själva fungerar som föräldrar (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). 
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1.6. Att bli pappa 

Att bli pappa upplever många förstagångspappor som något överväldigande och mycket större 

än vad de kunnat föreställa sig. Papporna var väldigt glada över det friska barnet och 

upplevde inga större problem med dålig nattsömn. Vidare påpekar Fägerskiöld att det är 

viktigt att få kunskap om pappans upplevelser kring föräldraskapet för att som BVC-sköterska 

kunna vara mera behjälplig (Fägerskiöld, 2008). 

BVC-sköterskor behöver reflektera och bli mer medvetna om att pappan kan känna sig 

bräcklig på BVC om sjuksköterskan hela tiden vänder sig till mamman vid samtal om barnet 

(Berg, Hellström & Premberg, 2008; Fägerskiöld, 2006). Idag är det många pappor som har 

delad vårdnad och är hemma och tar hand om barnet lika mycket som mamman förutom vid 

amningen (Fägerskiöld 2006; Fägerskiöld 2008). 

Det är viktigt som BVC-sköterska att tidigt ge stöd i faderskapet då det kan ge fördelar för 

barnet och familjen i långa loppet. Pappans delaktighet i barnhälsovården ökar om hans 

relation med sjuksköterskan är god. En bra relation leder också till att pappan upplever att han 

får med stöd i sin papparoll (Fägerskiöld, 2006). 

 

1.7. Att bli mamma 

Att bli mamma första gången upplevs väldigt varierande. Många mammor upplever att deras 

liv inte längre är deras medan andra känner sig helt på samma våglängd som barnet. 

Förvandlingen att bli mamma karaktäriseras av att ha överväldigande känslor, konstant 

lärande, förändring och utvecklande av relationer samt insiktsfull rekonstruktion av sig själv. 

Även negativa känslor som sorg över förlorad frihet och känslor av otillräcklighet upplevs 

(Barclay, Everitt, Rogan, Schmied & Wyllie, 1997; Rogan, Schmied, Barclay, Everitt & 

Wyllie 1997).  

Många kvinnor känner sig oförberedda på att ta hand om sitt förstfödda barn. Det är då 

hälsopersonalens roll att stödja dessa kvinnor som ska bli eller är mödrar för första gången 

(Banes, Pratt, Finlayson, Courtney, Pitt & Knight, 2008). Ju mer kompetent mamman känner 

sig desto bättre kan hon hantera sitt barns omvårdnad (Tarkka, Paunonen & Laippala, 1999). 

Många förstagångsmödrar vänder sig dock ofta till släktingar, vänner, litteratur/media när det 
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gäller att lösa deras barns hälsoproblem (Jansson, Isacsson & Nyberg, 2007; Deave, Johnson 

& Ingram, 2008; Börjesson, Paperin & Lindell, 2004). 

Svenska mödrar är nöjda med uppmärksamheten deras barn får på BVC, men de är många 

som känner att deras egna behov i moderskapet blir åsidosatta (Örtenstrand & Waldenström, 

2005). 

 

1.8. Teoretisk referensram 

Föreliggande studie har sin teoretiska grund i Orems egenvårdsteori som är både stödjande 

och undervisande i anknytning till specifika hälsoproblem. Teori om omvårdnadssystem 

skulle kunna tillämpas på BVC-mottagning där föräldrar kan behöva hjälp och stöd för att 

känna sig trygga i omsorgen av det egna barnet. Dorotea Orem (1914-2007) kallar sin teori 

om egenvård den generella teorin om egenvårdsbrist (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2006).    

Enligt Orem innefattar egenvård de handlingar som en människa tar initiativ till och utför på 

egen hand för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård består även av den 

omsorg som föräldrar ger sitt barn för att barnet ska upprätthålla hälsa och välbefinnande. 

 

Hon delar in sin omvårdnadsteori i tre delteorier: 

• Teorin om egenvård – aktiviteter vilka individen själv utför och tar initiativ till för att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

• Teorin om egenvårdsbrist – här fördjupas egenvårdssystemet ytterligare. Här 

säkerställs normal mänsklig funktion, utveckling och hälsa. En individ är i behov av 

omvårdnad. 

• Teorin om omvårdnadssystem – egenvårdsbehovet bedöms av sjuksköterskan utifrån 

de brister individen har vad gäller egenvården. Behovet av egenvård tillfredsställs för 

att kompensera egenvårdsbristen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).    
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Orems teori om omvårdnadssystem delas in i tre system; det fullständigt kompenserade, det 

delvis kompenserade och det stödjande och undervisande. Det stödjande och undervisande 

systemet är användbart när patienten har möjlighet att utveckla sina resurser för att tillgodose 

sin egenvård men kan behöva stöd exempelvis BVC personalens stöd gällande föräldrars 

omsorg om sitt barn. Inom de olika omvårdnadssystemen har Orem utvecklat fem generella 

hjälpmetoder vilka sjuksköterskan kan agera utifrån för att nå önskat mål. Dessa hjälpmetoder 

är: 

● Att göra något för en annan person 

● Att handla för en annan person 

● Att ge fysiskt och psykologiskt stöd 

● Att skapa en miljö som främjar utveckling 

● Att undervisa. 

En eller flera hjälpmetoder kan användas för att kunna ge patienten adekvat omvårdnad. Orem 

betonar även att relationen är viktig mellan patient och sjuksköterska men att relationen inte 

är ett mål i sig utan en del för att kunna identifiera, synliggöra patientens behov och 

individualisera handlingarna. Målsättningen med omvårdnaden är enligt Orem att så långt det 

är möjligt hjälpa patienten till självständighet i hälsorelaterade aktiviteter. Orem understryker 

för att nå målen är det viktigt att sjuksköterskan kombinerar sociala metoder med konkreta 

metoder som står i relation till patientens psykiska och fysiska tillstånd (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2006; Timmins, 2006; Timmins & Horan, 2007; Orem, 2001). 

    

1.9. Problemformulering 

Föräldrar är överlag nöjda med BVC och anser att de haft nytta av de råd de får av BVC 

(Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). Men det framkommer ändå i studier att mammor 

känner sina behov i moderskapet åsidosatta av BVC-sköterskan och barnläkaren (Örtenstrand 

& Waldenström, 2005; Heneghan, Mercer & DeLeone, 2004). Papporna kan känna sig 

bräckliga i samma rum som BVC-sköterskan och det har även framkommit att papporna vill 

ha en bättre kommunikation med BVC-sköterskan (Berg, Hellström, Premberg, 2008; 

Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld, 2008). 
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Utifrån den litteraturgenomgång uppsatsförfattarna gjort har vi funnit att det saknas kunskap 

kring föräldrars uppfattning om BVC samt deras förväntningar på BVC. Det finns därmed ett 

behov av ytterligare forskning. Därför är syftet med denna studie att belysa hur 

förstagångsföräldrar uppfattar kontakten med BVC. Studien kan komma utgöra ett bidrag till 

att förbättra interaktionen mellan BVC-personal och föräldrar så att BVC-verksamheten så 

långt som möjligt överensstämmer med föräldrarnas behov. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur förstagångsföräldrar upplever kontakten med BVC och 

vad som skulle kunna förbättras i verksamheten. Vidare var syftet att beskriva vilka skillnader 

som mammor och pappor upplevde. 

 

2.1. Frågeställningar 

1. Till hur stor del uppfylls föräldrarnas förväntningar på BVC? 

2. Vad kan förbättras med BVC:s verksamhet? 

3. Vad skiljer mellan hur mammor och pappor upplever kontakten med BVC? 

4. Hur upplevs det första hembesöket BVC-sköterskan gör av föräldrarna. 

5. Hur upplever föräldrarna BVC- personalens bemötande? 

6. Hur upplever föräldrarna BVC-personalens kompetens? 

7. Hur upplever föräldrarna informationen från BVC-personalen? 

8. Hur upplever föräldrarna tillgängligheten till BVC? 

 

2.2. Design 

Studiens design var en enkätstudie med deskriptiv analys. 
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3. Metod 

3.1. Population och urval 

3.1.1.  Barnavårdcentraler/BVC-sköterskor 

Barnavårdcentraler och samtliga BVC-sköterskor tillhörande en vårdcentral samt två 

familjecentrum i olika städer i mellansverige tillfrågades om medverkan i studien. De tre 

barnavårdscentralerna tillfrågades på grund av dess geografiska närhet till uppsatsförfattarna. 

Samtliga tillfrågade BVC (n=3) och BVC-sköterskor (n=11) tackade ja till deltagande i 

studien. Samtliga 11 BVC-sköterskor var kvinnor.  

 

3.1.2. Förstagångsföräldrar till barn under fyra månader 

Deltagande mammor var 26 stycken med ett ålderspann från 20- 38 år. Deltagande pappor var 

18 stycken med ett ålderspann från 27 år till 47 år. Inklusionskriterier för föräldrarna som 

tillfrågades om deltagande och därefter tilldelades enkäten var att de var förstagångsföräldrar 

(fick inte ha barn sedan tidigare vare sig på mammans eller pappans sida). Barnet fick inte 

vara äldre än fyra månader (för att minimera risken att föräldrarna glömt hur deras BVC- 

förväntningar var). Flyktingföräldrar exkluderades på grund av eventuell språkproblematik.  

 

3.2. Datainsamlingsmetod/Mätinstrument 

Som datainsamlingsmetod har en modifierad variant av frågeformuläret: Hur upplever DU 

kontakten med BVC? använts (Åslin & Knutsson Fröjd, 2007). 

Enkäten har använts i tidigare forskning och validerats med en pilotstudie på en mindre grupp 

föräldrar. Enkäten inleds med demografiska frågor om deltagarens kön och om barnets ålder. 

Därefter följer 13 frågor som rör studien med fasta svarsalternativ på ordinalskalenivå med 

plats för egna kommentarer i anslutning till varje fråga. Exempel på en av frågorna var: 

Uppfyller verksamheten de förväntningar Du hade i förväg på BVC? Exempel på de slutna 

svarsalternativen var: Inte alls, Till viss del, Till stor del, Helt och hållet. Avslutningsvis 

innehåller enkäten fem öppna frågor rörande studien där föräldrarna ges möjlighet att fritt 

skriva ner sitt svar på frågan. Exempel på en fråga var: Brukar Du följa råd Du får från BVC?  
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3.3. Tillvägagångssätt 

Tillstånd från verksamhetschefer inhämtades både muntligt och skriftligt. I godkännandet 

tillfrågades även om tillstånd att kontakta BVC-sköterskorna. 

Efter att verksamhetscheferna godkänt deltagandet i studien kontaktades BVC-sköterskorna 

först via telefon. Därefter fick de ett informationsbrev där studien, tillvägagångssätt samt 

urvalet av föräldrarna beskrevs. 

BVC-sköterskan fick i uppdrag att dela ut enkäterna till förstagångsföräldrar med barn under 

fyra månader. I kuvertet med enkäten fanns även ett informationsbrev med information till 

föräldrarna om studien och den tid det kan tänkas ta att fylla i enkäten. Informationsbrevet 

poängterade att deltagandet var frivilligt och att deltagande BVC-sköterskor och föräldrar när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Det poängterades även att 

föräldrarna kunde känna sig trygga vad gäller bemötande och behandling oavsett om de valde 

att delta eller inte.  

Enkäterna delades ut konsekutivt till de föräldrar som uppfyllde inklusionskriterierna under en 

tvåveckors period. Både mamman och pappan i samma familj tilldelades varsin enkät. Om 

inte båda föräldrarna var med på besöket tog den förälder som var på besöket med sig en extra 

enkät hem till den andra föräldern. Ensamboende föräldrar tilldelades också enkäten, men 

endast till den förälder som var på BVC-besöket. Enkäten besvarades bara en gång även om 

en förälder kom på flera besök under de utvalda veckorna. Enkäten ifylldes i hemmet och 

skickades tillbaka till uppsatsförfattarna i ett föradresserat och frankerat svarskuvert. På grund 

av att det var BVC-sköterskan som delade ut enkäten till föräldrarna och uppsatsförfattarna 

inte hade kännedom om vilka dessa föräldrar var kunde inte påminnelse skickas ut till de 

föräldrar som inte besvarade enkäten.  

 

3.4. Analys av frågeformuläret 

Resultatet ifrån den kvantitativa delen bearbetades med Statistikprogrammet SPSS där med 

chi2 test och Fischers exakta test och beskrevs med deskriptiv statistik. Svaren redovisas i 

figurer och i löpande text. 
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Vid analys och bearbetning av de öppna frågorna i enkäten användes Dahlbergs (1997) 

modell. Vilken består av tre faser: 

1. Den bekantgörande fasen: Vi började med att sammanställa alla öppna svar ordagrant 

uppdelat på män och kvinnor. Materialet lästes igenom noggrant, för att se en helhet och få en 

förståelse av den.  

2. Den analyserande fasen: Här lästes de öppna svaren igenom upprepade gånger, så att 

innehållet skulle bli så bekant som möjligt. De olika delarna började nu framträda när 

innehållet i datamaterialet blev bekant, genom att intressanta delar relevant för syftet 

markerades med överstrykningspenna. 

3. Helhetsfasen: Här behandlades datamaterialet åter som en helhet, efter att vi funnit ett antal 

kategorier. Ur vårt material framkom fyra teman på de fem öppna frågorna från både männen 

och kvinnorna som sammanställde resultatet med belysande citat. 

 

3.5. Bortfall 

Antalet utlämnade enkäter var 64 stycken och antalet besvarade enkäter var 44 stycken. 

Kvinnorna besvarade 26 stycken enkäter och männen 18 stycken. Bortfallet var 20 stycken 

enkäter det vill säga 31 %. 

Det interna bortfallet på de fasta frågorna var en pappa som inte svarade på de 10 första 

frågorna.  

 

3.6. Forskningsetiska överväganden 

Föräldrar till nyfödda barn tillhör en känslig grupp och eventuellt kan en krisreaktion bli 

följden av att bli förälder. Frågorna i enkätstudien kan ge upphov till skuldkänslor hos 

föräldrarna men syftet med studien är att förbättra interaktionen mellan BVC-personal och 

föräldrar så att BVC-verksamheten så långt som möjligt överensstämmer med föräldrarnas 

behov. Det är även risk för att föräldrarna känner plikt och tacksamhetsskuld till BVC-

sköterskan och på så vis svarar på enkäten till föreliggande studie som hon kommer att dela 
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ut. Det poängterades även att föräldrarna kunde känna sig trygga vad gäller bemötande och 

behandling oavsett om de valde att delta eller inte.  

Forskningsetiskansökan skickades in och godkändes av forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan i Dalarna den 14/8-2009. Informationsbrev till både föräldrarna och BVC-

sköterskan bifogades.  

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna i löpande text, figurer och beskriver 

föräldrars uppfattning samt mammor och pappor var för sig. Analys gjordes i SPSS.  

 

4.1. Resultat av den kvantitativa delen av enkäten 

4.1.1. Förväntningar på BVC 

   

Figur 1. Mammors förväntningar på BVC Figur 2. Pappors förväntningar på BVC 

Av resultatet i figur 1 och 2 framgår att majoriteten av både mammorna och papporna anser 

att deras förväntningar på BVC uppfylls ”till stor del”. Bland mammorna var det 35 % som 

ansåg att förväntningarna uppfylldes ”helt och hållet” jämfört med 46 % som svarat ”till stor 

del”. Bland papporna uppfylldes förväntningarna ”till stor del” utav 69 % och 25 % ansåg att 

deras förväntningar uppfylldes ”helt och hållet”. Bland papporna var det dock en pappa som 

”inte alls” var nöjd.  
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 Stöd från BVC 

På frågan om föräldrarna kände något stöd i sin föräldraroll från BVC svarade 58 % av 

mammorna att de var nöjda ”helt och hållet” och bland papporna är motsvarande 44 % ”helt 

och hållet” nöjda. ”Till stor del” var 31 % av mammorna nöjda och motsvarande procent hos 

papporna var 37 %. Det var 11 % av mammorna som ”till viss del” var nöjda och bland 

papporna var det 19 % som var ”till viss del” nöjda med stödet ifrån BVC. Det var en pappa 

(6 %) som ”inte alls” upplevde något stöd alls i sin föräldraroll. Inga signifikanta skillnader 

kunde påvisas. 

 

4.1.2. BVC-personalens bemötande och kunskaper 

 

Figur 3. Mammors uppfattning om BVC sköterskans bemötande och kunskaper 

 
Figur 4. Pappors uppfattning om BVC sköterskans bemötande och kunskaper 
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 BVC-läkarens bemötande och kunskaper 

Av resultatet i figur 3 och 4 framgår att bemötandet uppfattades ”mycket bra” utav 31 % av 

föräldrarna och 38 % uppfattade det som ”bra”. Det var alltså 69 % som hade svarat att de var 

det tyckte bemötandet från BVC-läkaren var ”bra” eller ”mycket bra” och 29 % som svarat 

”Vet ej” gällande BVC-läkarens bemötande. Av alla föräldrarna tyckte 2 % att bemötandet 

från BVC-läkaren var ”mindre bra”, ingen av föräldrarna tyckte att bemötandet var ”dåligt”.  

Det fanns en liten skillnad vad gäller mammornas och pappornas uppfattning av BVC-

läkarens bemötande. Endast en av mammorna tyckte att det var ett ”dåligt” bemötande av 

läkaren men ingen av papporna delade den uppfattningen. Cirka en fjärdedel av mammorna 

och ungefär en tredjedel av papporna visste inte hur bemötandet från BVC-läkaren var och 

hade svarat ”vet ej” på frågan. Inga signifikanta skillnader mellan mammorna och papporna 

kunde påvisas. 

Det var 40 % av föräldrarna som svarat ”Vet ej” på om de var nöjda med BVC-läkarens 

kunskaper. I kommentarerna framkom det att de inte hunnit träffa läkaren än. Av de föräldrar 

som träffat BVC-läkaren så var 58 % nöjda med dennes kunskaper och svarat ”bra” eller 

”mycket bra”. Bara 2 % tyckte att BVC-läkarens kunskaper var ”mindre bra” men ingen av 

föräldrarna tyckte att BVC-läkarens kunskap var ”dålig”. Av mammorna tyckte 68 % att 

kunskapen hos BVC-läkaren var ”bra” eller ”mycket bra”. Trettitvå procent svarade ”Vet ej”. 

Hela 53 % av papporna svarade ”Vet ej”, alltså något mer än hälften. ”Mycket bra” svarade 

18 % av papporna, 23 % svarade ”bra” och 6 % svarade ”mindre bra” angående BVC-

läkarens kunskaper. Inga signifikanta skillnader mellan mammorna och papporna kunde 

påvisas. 

 

 BVC-sköterskans bemötande och kunskaper  

 Av resultatet i figur 3 och 4 framgår att 90 % av föräldrarna tyckte att bemötandet var ”bra” 

eller ”mycket bra”. Det var 5 % som tyckte att bemötandet var ”dåligt” och lika många hade 

ingen uppfattning. Hela 81 % av mammorna tyckte att BVC-sköterskans bemötande var 

”mycket bra”. Av mammorna tyckte 15 % att det var ”bra” och 4 % hade uppfattningen att 

BVC-sköterskans bemötande var ”mindre bra”. Nästan hälften det vill säga 47 % av papporna 

var mycket nöjda och hade svarat ”mycket bra” om bemötandet från BVC-sköterskan. Lite 
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mer än en tredjedel tyckte att det var ”bra”. Endast 6 % tyckte bemötandet var ”mindre bra” 

och 12 % visste inte hur bemötandet från BVC-sköterskan var och svarat ”vet ej” på frågan. 

Inga signifikanta skillnader mellan mammorna och papporna kunde påvisas. 

Det var 63 % av föräldrarna som tyckte att BVC-sköterskans kunskap var ”mycket bra” och 

23 % tyckte att BVC-sköterskans kunskap var ”bra”. Av föräldrarna hade 9 % ingen 

uppfattning om detta och svarat ”Vet ej” på frågan. ”Mindre bra” tyckte 5 % av föräldrarna 

om sköterskans kunskap men ingen tyckte att BVC-sköterskans kunskap var ”dålig”. Det var 

73 % av mammorna som tyckte att BVC-sköterskornas kunskap var ”mycket bra” jämfört 

med pappornas 47 %. Svarsalternativet ”bra” hade 15 % av mammorna kryssat i medan 35 % 

av papporna hade uppfattat BVC-sköterskans bemötande som ”bra”.  ”Vet ej” hade 8 % av 

mammorna svarat och 12 % av papporna. Fyra procent av mammorna och 6 % av papporna 

tyckte att BVC-sköterskans kunskap var ”mindre bra”. Inga signifikanta skillnader mellan 

mammorna och papporna kunde påvisas. 

 

 Delaktighet 

  

Figur 5. Delaktighet i behandling 

 

Av resultatet i figur 5 framgår att hälften av föräldrarna känner sig ”till stor del” delaktiga i 

undersökningarna av deras barn på BVC. ”Helt och hållet” känner sig 38 % av föräldrarna 

delaktiga och 12 % känner sig ”till viss del” delaktiga. Hälften av alla mammor känner sig 

”helt och hållet” delaktiga i undersökningar som rörde barnet under BVC-besöken, medan 

pappornas svarsfrekvens var 19 % på ”helt och hållet” delaktiga. Den största delen av 

papporna känner sig ”till stor del” delaktiga av sitt barns undersökningar medan mammorna 
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inte känner sig delaktiga i lika hög grad. Inga signifikanta skillnader mellan mammorna och 

papporna kunde påvisas. 

 

Barnets utveckling  

Av mammorna tyckte 42 % att informationen om barnets utveckling var ”Mycket bra”, 39 % 

svarade att den var ”bra”, 15 % tyckte att den var ”mindre bra” och 4 % tyckte att 

informationen var ”dålig”. Åttiotvå procent av papporna tyckte att informationen från BVC 

om barnets utveckling var ”bra” eller ”mycket bra”. Sex procent hade svarat ”mindre bra” och 

lika många procent hade svarat ”dåligt” och resterande 6 % hade ingen uppfattning om detta 

och svarat ”vet ej” på frågan om information om barnets utveckling. Inga signifikanta 

skillnader mellan mammorna och papporna kunde påvisas. 

 

4.1.3. Telefon och besökstillgänglighet till BVC 

Telefontillgänglighet 

Av resultatet i figur 6 och 7 framkommer att två (5 %) föräldrar tyckte att 

telefontillgängligheten var ”dålig”. Fyrtiosex procent av mammorna upplevde 

telefontillgängligheten som ”bra”, 23 % upplevde den som ”mycket bra”. Det var endast 4 % 

utav mammorna som tyckte att tillgängligheten var ”dålig”. Av papporna var det 23 % som 

tyckte att tillgängligheten via telefon var ”mycket bra”, 29 % tyckte den var ”bra”. ”Vet ej” 

svarade 24 %, 18 % svarade ”mindre bra” och 6 % av papporna tyckte det var ”dålig” 

tillgänglighet via telefon till BVC. Inga signifikanta skillnader mellan mammorna och 

papporna kunde påvisas. 
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Besökstillgänglighet 

 

Figur 6. Mammornas uppfattning av tillgänglighet 

 

Figur 7. Pappornas uppfattning av tillgänglighet 

Av resultatet i figur 6 och 7 framkommer att 88 % av föräldrarna tyckte att tillgängligheten 

var ”bra” eller ”mycket bra”. ”Vet ej” svarade 7 % och 5 % tyckte att det var ”mindre bra” 

tillgänglighet till BVC-besök. Men ingen tyckte att tillgängligheten till BVC- besök var 

”dålig”. Tillgängligheten via besök visade att alla mammorna utom en var överens om att 

besökstillgängligheten var ”bra” eller ”mycket bra”. Papporna hade delade åsikter om hur 

tillgängligheten till BVC var.  Men 76 % av papporna tyckte att tillgängligheten via besök var 

”bra” eller ”mycket bra”. Arton procent svarade vet ej och 6 % av papporna svarade ”mindre 

bra”.  Mammorna var mer nöjda över telefontillgängligheten än papporna. Mammorna var 

också mer nöjda över besökstillgängligheten jämfört med papporna. Nittiosex procent av 

mammorna tyckte att tillgängligheten till besök hos BVC var ”bra” eller ”mycket bra”. 

Motsvarande procent hos papporna var 76 %. Inga signifikanta skillnader mellan mammorna 

och papporna kunde påvisas. 

 

0

4

8

12

16

Tillgängligheten till BVC per telefon Tillgängligheten till BVC via besök

1 0
2 1

12
14

6

11

5

0

Resultat Mammorna

Dåligt

Mindre bra

bra 

Mycket bra

Vet ej



 

19 | S i d a  

 

4.2. Resultat av den kvalitativa delen av enkäten 

Resultat ifrån de 5 öppna frågorna presenteras utifrån de teman som framkommit ur svaren 

och exemplifieras och förtydligas med citat.  

 

Kvinnornas teman på enkätfrågorna blev: 

• Hembesök av BVC-sköterskan 

• Råd från BVC- personal 

• Regelbunden kontroll av barnet  

• Telefontider till BVC  

Männens teman på enkätfrågorna blev: 

• Hembesök av BVC-sköterskan 

• Magråd 

• Stöd av BVC-personal 

• Telefontider till BVC 

Vad både männen och kvinnorna var mindre nöjda med och vad som skulle kunna förbättras 

var bristen på telefontider. Det var det som gav upphov till det största missnöjet. De tre övriga 

frågorna gav upphov till snarlika teman hos männen och kvinnorna. Både männen och 

kvinnorna upplevde hembesöket som något bra men för kvinnorna handlade det i huvudsak 

om trygghet. Att följa råd gör både män och kvinnor och att få råd är något som både män och 

kvinnor vill ha. 

 

4.2.1. Hembesök av BVC-sköterskan 

Frågan ”Om man hade fått ett hembesök” var besvarad av samtliga. Nästan alla upplevde att 

det var bra med ett hembesök. Det var dock en mamma som hellre hade velat komma till 
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mottagningen första gången.  De flesta var nöjda över att slippa åka till BVC innan de funnit 

sin roll som förälder samtidigt som de ville ha kontakt med erfaren personal.  

Citat från två mammor: 

”Tryggt. Fick svar på våra frågor av en erfaren sköterska”. 

”Upplevde besöket väldigt trevlig tryggt och bra. Vi fick ställa frågor och fick bra 

information”.  

Både mammorna och papporna upplevde hembesöket som något positivt. De flesta papporna 

tyckte att det var bra med hembesök för att få svar på frågor. 

 Citat från tre pappor: 

”Ja vi fick hembesök och det var jättebra, att få svar på lite frågor man hade”. 

”Jag tycker det är positivt att dom åker hem och kikar hur förhållandena är hos de nyblivna 

föräldrarna”. 

”Ja vi fick hembesök. Det var helt och hållet en positiv upplevelse. Mest rutiner men även 

samtal kring föräldraskapet osv. känslor osv”.  

 

4.2.2. Råd från BVC- personal 

Samtliga mammorna som deltog i studien lyssnade gärna på råd från BVC-sköterskan. Råden 

kunde gälla amning, sömn, mat, smakportioner, magknipsdroppar och sjukdom. En mamma 

erkände att hon sållat lite bland råden men var nöjd över de flesta. Citat från två mammor: 

”Ja det brukar jag göra som tex när bebisen låg åt samma sida hela tiden (huvudet blev mer 

platt på ena sidan) fick råd hur jag skulle göra”. 

”Ja. Tex säkerhet för barnet – lämna aldrig ensam på skötbordet, att inte lägga dem på rygg 

för natten”. 

Papporna följde råden från BVC och tyckte att råden de fick var bra. Råden de fick kunde 

gälla matråd, amning, sempers magdroppar och minifom och att barnet måste ligga på rygg 

när de sover. En pappa skrev så här om BVC-sköterskorna: 
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”Ja, eftersom det är vad dom jobbar med hela dagarna litar man på dem”. 

En av de fåtal som inte tyckte att råden var något att lyssna på antydde att de flesta råden var 

bra men vissa kunde vara ”paltiga” och då räckte det långt med sunt förnuft. 

 

4.2.3. Regelbunden kontroll av barnet/ Stöd av BVC-personal 

Det som upplevdes bäst med verksamheten på BVC var enligt mammorna att utvecklingen 

utav deras barn följs regelbundet. Citat från två mammor:  

 

”Att det finns nån att fråga, att dem håller koll på att barnet växer som det ska tex”.  

 

”Följa utvecklingen av barnet att allt går bra”. 

 

Papporna upplevde det som tryggt med erfaren personal.  Citat från två pappor: 

 

”Man känner sig tryggare efter varje besök”. 

 

”Att man får råd alla frågor man har besvaras”. 

 

4.2.4. Telefontider/telefontider 

Både mammorna och papporna är överlag nöjda med BVC. Av papporna svarade 56 % och 

38 % utav mammorna på vad de anser kan förbättra BVC. Det som framkommer är att man 

önskar fler telefontider. Som förslag på vad som kan förbättra BVC:s verksamhet skrev en 

mamma: 

”Bättre telefontider. Ta bort öppenmottagningen”. 

Två av papporna förslag till förbättring var: 

”Kaffe i väntrummet”. 

”Bättre telefon tid”. 
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5. Diskussion 

5.1. Sammanfattning av huvudresultatet 

Resultatet visade att mammornas upplevelse av tillgängligheten via besök till BVC-

sköterskan och hennes bemötande var bra. De var även mycket nöjda över möjligheten att 

kunna fråga BVC-sköterskan om vad som helst. Papporna var mest nöjda med informationen 

om barnets utveckling och liksom mammorna var de nöjda med bemötandet från BVC-

sköterskorna. De flesta föräldrarna önskade bättre tillgänglighet via telefon vilket framkom i 

de öppna frågorna. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

I tidigare forskning (Fägerskiöld, 2003) beskrivs att barnhälsovård i Sverige innebär att stödja 

och stimulera föräldrar till minskad stress samt att uppmuntra och gynna utvecklingen hos 

barn tills de börjar förskolan. Fägerskiöld (2003) belyser i sin studie vad nyblivna 

förstagångsmammor har för förväntningar på BVC. Förväntningarna mammorna hade var: att 

barnets utveckling följs, att barnet blir vaccinerat, att få stöd och råd, att få information om 

säkerhet och att BVC-sköterskan ska fungera som en föräldragruppsamordnare. I föreliggande 

studie framkom det att mammornas förväntningar till stor del uppfylldes. Föreliggande studie 

ger inte svar på vilka förväntningar mammorna har men den talar om vad mammorna 

upplever bäst med BVC. Liksom mammorna i Fägerskiölds studie tyckte mammorna att det 

bästa med BVC var att utvecklingen av deras barn följdes samt möjligheten att få råd och 

stöd.  

I en annan studie av Fägerskiöld (2006) beskrivs nyttan av att papporna måste ges större 

utrymme på BVC. Många pappor vill idag vara med och dela på omvårdnaden av det nyfödda 

barnet och det är då viktigt med en god kommunikation mellan pappan och BVC-sköterskan. 

Mycket tyder på att tidigt stöd till papporna i sin faderskapsroll kan leda till stora fördelar för 

både barnet och familjen då pappan är en viktig person för barnet tillsammans med mamman. 

I föreliggande undersökning framkom det att pappornas upplevelse av det bästa med BVC var 

att få stöd och råd utav kunnig och kompetent personal och att de var nöjda med BVC-

sköterskans bemötande. Det framkom inte om de kände sig utanför genom att BVC-

sköterskan oftast vänder sig mest till mamman eller att de önskade sig en egen relation med 
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BVC-sköterskan. Premberg, Hellström & Berg (2007) tar upp att hälsopersonal idag måste 

vara medvetna om pappans egna behov och inte bara vända sig till mamman. 

Uppsatsförfattarna tror dock att papporna i föreliggande studie känner sig och är delaktiga i 

omsorgen utav sitt barn på BVC. 

Det framkommer inte i några studier vad föräldrar önskar förbättra med BVC men 

Waldenström & Örtenstrand (2005) tar upp vad orsaker till mammors missnöje var. Det var 

främst psykologiska faktorer såsom postpartum depressioner, oro över hur omvårdnaden av 

bebisen ska utföras och allvarliga viktuppgångsproblem hos bebisen som gav upphov till 

blandade känslor gentemot BVC. I föreliggande undersökning visade det sig att både 

mammor och pappor överlag är mycket nöjda med BVC men det som gav upphov till ett visst 

missnöje var telefontillgängligheten. Detta är dock något som uppsatsförfattarna tror är lokala 

”problem” beroende på hur verksamheterna är uppbyggda med resurser. Mammorna önskade 

även fler matlagningskurser. Detta tror uppsatsförfattarna beror på att det fortfarande 

vanligtvis är mammorna som är hemma med det nyfödda barnet och som på så vis har 

huvudansvaret för måltiderna samt att introduktionen av smakportionerna börjar vid ca 4 

månaders ålder. Uppsatsförfattarna tror att mammorna känner trygghet i att få tips och råd om 

vad de kan laga för egen mat till sitt barn. 

Ek, Fägerskiöld & Wahlberg (2001) belyser i en studie att hembesök utav BVC-sköterskan 

skattas högt utav de nyblivna mammorna. Mammorna var dock osäkra på om hembesöket var 

en kontroll av om hemmet var välstädat eller om spädbarnet missköttes. Denna fundering 

blekande dock med tiden och ju mer de lärde känna sin BVC-sköterska.  Föreliggande studie 

visade att alla deltagare utom en mamma upplevde hembesöket som något positivt där man i 

lugn och ro kunde få prata med BVC-sköterskan. Jansson, Sivberg, Wilde Larsson & Udén 

(2002) beskriver i en studie att hembesök som första möte med Barnhälsovården upplevdes 

som ett bättre möte än att komma till mottagningen första gången. Möjligheten att få prata i 

lugn och ro med BVC-sköterskan värderades högt och att BVC-sköterskan var personlig och 

tog sig tid.  

En god självkännedom gör det lättare för vårdpersonal att möta en annan människa och 

genom rätt frågor kan patienten invaggas i trygghet och förtroende (Larsson, Palm & Rahle 

Hasselbacken, 2008). Detta verkar BVC-personalen som granskats av föräldrarna i 
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föreliggande studie lyckats med. Resultatet genomsyrades av positiva omdömen från de flesta 

förstagångsföräldrarna. 

 

En BVC-sköterska förväntas vara pratsam och öppen i sitt bemötande (Ek, Fägerskiöld & 

Wahlberg, 2001). I föreliggande studie framkom det att hela 96 % av mammorna upplevde 

bemötandet av BVC-sköterskan som bra. Uppsatsförfattarna tolkar detta som ett väldigt 

positivt resultat då uppfattningen är att det dock är mest mammor som besöker BVC 

regelbundet. Det framkom även att BVC-läkarens bemötande upplevdes som gott fast det var 

många föräldrar i föreliggande studie som inte kunde svara hur bemötandet från BVC-läkaren 

var då de inte hunnit träffa läkaren för att deras bebis fortfarande var så liten.  

 

Mammorna i Fägerskiöld, Wahlberg och Ek’s studie (2001) tog det för givet att BVC-

sköterskan hade kunskap om barns utveckling och behov. I föreliggande studie var föräldrarna 

överens om att BVC-personalen hade goda kunskaper.  

De flesta föräldrar behöver ett grundläggande stöd i sin föräldraroll och vill ha bekräftelse på 

att deras barn utvecklas normalt men även på hur de själva fungerar som föräldrar (Lagerberg, 

Magnusson & Sundelin, 2008). I föreliggande studie framkom att cirka 40 % av föräldrarna 

känner sig helt och hållet delaktiga i sitt barns undersökning på BVC. Detta anser 

uppsatsförfattarna vara ett resultat som bör förbättras. Är det så att föräldrarna inte vill vara 

delaktiga och ”släpper” greppet om bebisens tillväxt när de kommer till BVC för att de har 

fullt förtroende för vad BVC-personalen säger. Eller är det så att de helt enkelt inte släpps in i 

undersökningen av BVC-personalen? Gällande frågan om informationen om barnets 

utveckling var förstagångsföräldrarna i föreliggande studie överens om att den var 

tillfredställande. Så föräldrarna verkar nöjda med informationen men är inte helt och hållet 

nöjda med delaktigheten i sitt barns undersökning på BVC. En studie visar dock att nyblivna 

föräldrar velat ha mer information om grunderna i föräldraskap och babyvård (Fägerskiöld, 

2008). 

 

Utav Orems fem generella hjälpmetoder anser uppsatsförfattarna att tre utav dem passar in för 

sjuksköterskor på BVC-mottagningar. Att handleda en annan person innebär att 

sjuksköterskan vägleder patienten under planering och utförande av egenvårdshandlingarna 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). Detta kan vara att ge råd till föräldrar om hur 
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de ska förhålla sig till att mata sitt barn. Fysiologiskt och psykologiskt stöd kombineras ofta 

med handledning. Sjuksköterskans stöd ska göra det möjligt för patienten att kontrollera och 

genomföra bestämda handlingar eller göra bestämda val. Undervisning tillämpas när patienten 

måste lära sig nya färdigheter eller tillägna sig nya kunskaper för att klara sin egenvård 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006). En del föräldrar behöver grundlig information 

om hur man ska mata sitt barn, när man ska mata sitt barn och med vad man ska mata sitt 

barn. 

 

I den kvalitativa delen framkom det att alla deltagande mammor i studien var mottagliga och 

gärna lyssnade på råd från BVC-personalen. Uppsatsförfattarna tycker att detta resultat är 

mycket positivt och bör betyda att föräldrarna i studien litar på BVC-personalens kompetens 

vilket kan bekräftas med det positiva resultat studien visar på. 

 

5.3. Metoddiskussion 

Anledningen till att uppsatsförfattarna valde en enkätstudie var att ett så stort material som 

möjligt önskades bearbetas. Däremot var enkäten som uppsatsförfattarna lånat från en tidigare 

studie inte helt och hållet bra. Vissa frågor var upprepningar av varandra. Till exempel: Vad 

skulle kunna förbättras på BVC:s verksamhet? och Vad är du mindre nöjd med på BVC? 

Dessa två frågor gav i princip samma svar och kunde ha minskats till en fråga. 

Uppsatsförfattarna har saknat vissa delar, till exempel bemötande, vilket önskades gå närmare 

in på. Uppsatsförfattarna tror då att en intervju hade varit mera lämplig. Intervjuer hade 

kunnat ge ett djup där förstagångsföräldrarna mer ingående kunnat berätta om besök och 

bemötande. Det hade även varit lättare att ställa följdfrågor för att få mer utvecklande svar. En 

nackdel med intervjuer är att de intervjuade kan känna obehag, att de känner sig utfrågade och 

förväntas berätta en hel del om sig själva. De är inte bekväma i situationen och på grund av 

detta vågar de inte berätta allt de känner (Renck & Starrin, 1996). Uppsatsförfattarna tror inte 

att så många föräldrar hade deltagit i en intervju då en intervju hade tagit längre tid att 

genomgå. Ett mindre deltagarantal hade gett ett sämre underlag och detta hade i så fall kunnat 

leda till ett försämrat resultat. Eller så kunde intervjuer ha kompletterat enkäterna då 

intervjuer kan ge ökad förståelse och en utförligare beskrivning av vad föräldrarna tycker. 

Men med endast enkätundersökning tror uppsatsförfattarna att ett större antal pappor deltog 

än om intervjuer valts då det hade krävts mycket mer logistik. Uppsatsförfattarna har bland 
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tidigare forskning inte funnit många studier rörande pappor och deras syn samt delaktighet på 

BVC. Det upplevs därför extra positivt med alla pappors deltagande i föreliggande studie. 

Uppsatsförfattarna hade valt att inte känna till deltagarna i studien och därför inte kunnat 

skicka ut påminnelser till dem som inte svarat. Detta upplever uppsatsförfattarna som något 

positivt då föräldrarna fått känna sig helt anonyma och att det inte på något vis kan bli spårade 

att just de tycker någonting om BVC-personalen. Hade förstagångsföräldrarna fått uppgett 

namn tror uppsatsförfattarna att det kunnat påverka studien negativt genom att föräldrarna inte 

vågat vara helt ärliga. Bristerna med att inte känna föräldrarna var dock att uppsatsförfattarna 

inte kunde skicka ut påminnelser och det har gjort att borfallet blev 31 %. De 20 stycken 

förstagångsföräldrar som inte besvarat enkäten har uppsatsförfattarna bara spekulationer om 

varför det inte gjorts. Föräldrarna kan ha glömt, struntat i enkäterna eller slarv från postens 

sida.   

Något som uppsatsförfattarna upplevde positivt var att föräldrarna inte behövde svara på 

enkäten när de var på BVC. Detta tror uppsatsförfattarna hade kunnat ”färga” enkätsvaren då 

det var frågor om BVC-personalen. Uppsatsförfattarna tycker att det var bra att ett frankerat 

kuvert bifogades enkäten med föräldrarna hem så att de i lugn och ro kunde fylla i enkäten. 

Något som kan ha påverkat studien kan vara att invandrare och asylföräldrar som inte talade 

svenska uteslöts helt ur studien och inte tillfrågades om deltagande.  Hade de deltagit kunde 

resultatet sett annorlunda ut då de har andra erfarenheter från hur barnahälsovården ser ut i 

deras land och om det ens finns någon liknade verksamhet.  

Uppsatsförfattarna hade i studien gjort valet att förstgångsföräldrarna skulle ha barn under 4 

månader. Många av dessa föräldrar hade dock inte hunnit träffa BVC-läkaren eftersom det 

första läkarbesöket brukar vara vid 3 månaders ålder. Uppsatsförfattarna kan i efterhand se en 

bias i att föräldrarna inte kunnat svara på den frågan. Barn under 4 månader besöker sin BVC 

ganska ofta i förhållande till större barn. Därför valde uppsatsförfattarna dessa att inkluderas i 

studien just för att de troligtvis uppsöker BVC någon gång under de två utvalda veckorna. Är 

bebisen alldeles nyfödd kan det dock vara så att föräldrarna inte hunnit med att göra ett besök 

på BVC utan bara har fått ett hembesök och har på så vis inte hunnit bilda sig en uppfattning 

om BVC och dess verksamhet. En anledning till att uppsatsförfattarna anser 

förstagångsföräldrar med barn under 4 månader som ett bra val är att uppsatsförfattarna tror 
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att de lättare kommer ihåg hur deras förväntningar på BVC var och hur det första hembesöket 

upplevdes.  

 

5.4. Konklusion/Slutsats   

Förstagångsföräldrarna visade sig överlag vara nöjda med kontakten med BVC. Bäst tyckte 

både mammor och pappor att bemötandet från BVC-sköterskan var. 

 

5.5. Förslag till vidare forskning 

Det krävs mer forskning kring pappornas roll på BVC då papporna i dagens samhälle är mer 

delaktiga i sitt barns uppväxt idag än tidigare. I tidigare forskning har fokus legat på 

mammorna. 

Det krävs även mera forskning inom barnhälsovården när det gäller föräldrar från andra 

kulturer och dess förväntningar på verksamheten. Detta för att se om barnavårdcentralens 

verksamhet även möter dessa föräldrars förväntningar. Relationen till föräldrar kan därmed 

stärkas ytterligare och på sätt kan den goda anslutningen till BVC bevaras.  
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