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Background: The demands and norms of modern society cause increasing stress levels amongst 
the population where parents of young children have proven to be a particularly vulnerable 
group. Research indicates that parents with high stress levels often have a negative impact on 
the whole family, including their children as well, who then might present signs of a lower 
physical health and difficulties concentrating. 

Aim: The purpose of the study was to describe Child Health Care (CHC) nurses’ work to reduce 
stress among parents. 

Method: Eight semi-structured interviews based on a convenience sampling were conducted 
and analyzed according to qualitative content analysis. 

Results: The analysis identified three categories: ”Using Oneself as an Asset”, ”Strengthen the 
Parents” and ”Working in a Whole Family Approach”. 

Conclusion: The CHC nurses worked with a salutogenic perspective using multiple approaches 
when helping parents reduce stress. It was prominent that the conversation was of importance 
when meeting the parents and having good counseling skills seemed to be one of the most 
important areas to master. One area where more focus on stress reduction could be beneficial 
is as part of the education offered in parent groups and this would be a way of better 
emphasizing the occurrence of stress and the importance of useful stress management strategies. 

 

Keywords: Child Health Care, Qualitative content analysis, Interviews, Parental stress, 
Salutogenes. 

 
  



Populärvetenskaplig sammanfattning 
Sömnbrist, förändrade rutiner, leva upp till samhällets krav och normer och inte längre ha tid 
för sig själv, det är vad många kallar för ”livet som småbarnsförälder”. Den förändrade vardag 
det innebär att bli förälder och att ha fullt ansvar för en annan individ kan för många föräldrar 
upplevas svår och kan skapa en känsla av stress. Dagens krav och normer från det moderna 
samhället har visats ha en betydande roll i upplevelsen av stress. Småbarnsföräldrars stress kan 
påverka föräldrarna så mycket att det går ut över barnet och kan leda till ohälsa hos barnet och 
hela familjen. Det är därför av stor vikt att arbeta förebyggande med föräldrastress för att 
motverka att föräldrar upplever denna typ av stress. Eftersom BHV-sjuksköterskan möter i stort 
sett alla nyblivna föräldrar är de en viktig del i det förebyggande arbetet. Denna studie syftar 
till att undersöka hur BHV-sjuksköterskor arbetar med att motverka stress hos föräldrar. Genom 
8 semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys kom författarna 
fram till 3 kategorier: Använda sig själv som verktyg, stärka föräldrarna och arbeta utifrån hela 
familjen. Alla kategorierna genomsyrades av samtalets betydelse i mötet med föräldrarna och 
att stärka och skapa trygga föräldrar var något som lyftes av deltagarna. Genom att BHV-
sjuksköterskorna arbetar förebyggande med föräldrastress kan ohälsa hos både barn och 
föräldrar minskas vilket utgör en vinst för både samhälle och individer. Eftersom föräldrastress 
är ett växande problem och som förmodligen kommer fortsätta öka i takt med att samhället hela 
tiden förändras borde mer forskning bedrivas inom området. Forskning som rör stress hos 
föräldrar med friska barn är idag mycket liten i jämförelse med stress hos föräldrar som har ett 
sjukt barn. Eftersom det redan finns mycket forskning om den stress en förälder kan uppleva 
som har ett sjukt barn, och den stressen upplevs på ett annat sätt än den stress en förälder med 
ett friskt barn kan uppleva bör mer forskning riktas mot stress hos föräldrar med friska barn. 
Vårt resultat visar på att det inom barnhälsovården redan görs mycket i det förebyggande arbetet 
mot föräldrastress, men ett område som går att belysa och förbättra mer kliniskt är att lyfta 
föräldrastress mer aktivt i de föräldragrupper de olika verksamheterna erbjuder. 
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Inledning 
Dagens moderna samhälle med dess krav och normer har lett till att stress ökar allt mer bland 
befolkningen. En grupp som visats vara särskilt utsatta är småbarnsföräldrar. Föräldrar sätter 
ofta höga krav och förväntningar på sig själva. Det handlar till exempel om att vara en 
närvarande förälder, ha ett välstädat hem, göra karriär och att barnet och föräldrarna själva ska 
delta i olika fritidsaktiviteter. Även samhället och dess norm om en hög socioekonomisk status 
bidrar med önskan om att kunna köpa allt fler och dyrare saker. Det upplevda kravet och 
behovet av att prestera, både från samhället och från föräldrarna själva, leder till att de upplever 
tidspress. Ser man tillbaka i tiden fram tills nu, så har tiden som småbarnsmödrar arbetar ökat 
markant samtidigt som småbarnsfäders arbetstid inte minskat. Denna stress kan om den blir 
långvarig leda till bland annat relationsproblem, sömnstörningar, anpassningsstörningar, 
depression och utmattningssyndrom. Forskning har visat att föräldrarnas stress ofta har negativ 
påverkan på barnet. Föräldrarna kan få svårare att läsa av barnets signaler, vilket negativt 
påverkar anknytningen mellan barn och förälder. Uppmärksamheten på barnet kan minska och 
föräldrarnas handlande kan bli inkonsekvent, vilket har kopplats till utåtagerande, 
beteendestörningar, koncentrationssvårigheter och fysisk ohälsa hos barn. Det finns inte många 
studier om hur barnhälsovården arbetar med föräldrastress. Barnhälsovården har en viktig roll 
i att förebygga stress hos föräldrar och tidigt sätta in stödjande åtgärder, då de i stort sett träffar 
alla familjer under småbarnsåren. Eftersom stress hos föräldrar kan leda till en så stor påverkan 
på barnet och på hela familjen är det ett angeläget område att studera och få mer kunskap kring 
hur BHV-sjuksköterskor arbetar för att motverka stress hos småbarnsföräldrar. 
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Bakgrund  

Föräldraskap 
Att bli förälder beskrivs som omvälvande och ansvaret för att uppfostra och ta hand om ett barn 
ses som en av de största utmaningarna i livet (Nyström & Öhrling, 2004). Föräldraskapet anses 
vara en naturlig del av vuxenlivet, men är också en period som präglas utav stress, utmaningar 
och lärdomar (Carbines, Dickinson & Mckenzie-Green, 2017). 

Definitionen av vad en förälder är beskrivs oftast som den person som är biologiskt knuten till 
barnet, men idag är även en förälder för många den person som står barnet närmast och som 
kan ge barnet de förutsättningar som krävs för en god anknytning och uppväxt. En förälder 
behöver alltså inte enbart vara den som är biologiskt knuten till barnet (National Academies of 
Sciences, Engineering & Medicin, 2016). En förälder fattar varje dag beslut för att bevara 
välbefinnandet för familjen och alla familjemedlemmar. Carbines et al. (2017) visar i sin studie 
att dessa beslut fattas utifrån fyra dimensioner som ständigt interagerar med varandra och 
besluten fattas utifrån dig som person, dig som förälder, föräldrarna tillsammans och familjen 
som helhet utifrån värderingar, normer och övertygelser. Forskning har sedan långt tillbaka 
visat att föräldrarna och/eller de som står barnet närmast är de som ligger till grund för barnets 
utveckling och välbefinnande, men föräldraskapet påverkar också förälderns liv på olika sätt. 
Det berikar livet på många sätt, men det kan också skapa känslor så som uppgivenhet, sorg, och 
stress (National Academies of Sciences, Engineering & Medicin, 2016). Innebörden av den nya 
rollen som förälder kan för vissa kännas svår att omfamna. Denna känsla av att inte kunna 
hantera den nya rollen kan också leda till en negativ påverkan på förhållandet mellan 
föräldrarna, vilket är ytterligare en källa till högre stresskänsla (Misri, Kendrick, Oberlander, 
Norris, Tomfohr, Zhang & Grunau, 2010; Trillingsgaard, Baucom & Heyman, 2014).  

Föräldrar som får stöd i sitt föräldraskap har visats bli mer trygga i sin roll som förälder (Kim, 
Hong & Rockett, 2016). Att bli förälder behöver givetvis inte kännas tufft eller svårt för alla, 
men för vissa föräldrar kan förberedelse inför föräldraskapet vara positivt. Att vara beredd och 
ha kunskap om tiden med ett litet barn och att ha ett bra socialt och professionellt stöd medför 
en känsla av att kunna njuta av föräldraskapet och minskar känslan av stress (Barimani, 
Vikström, Rosander, Forslund Frykedal & Berlin, 2017). 

Stress 
Beroende på vilket sammanhang definieras stress olika, bland annat beror det på om det är 
exponering, upplevelse eller kroppens reaktioner som beskrivs. Det är även viktigt att skilja på 
akut och kronisk stress (Institutet för stressmedicin ISM, 2016; Glise, 2014). Glise (2014) 
definierar stress som: 

”as the biological and psychological reaction to different challenges, i.e. the 
mobilisation of resources to cope with demands, referred to as stress exposure. The 
reaction includes the psychological experience of the exposure, as well as 
emotional and physiological responses. Both acute and chronic stress exposure that 
exceeds the capacity for adequate mobilisation of resources can, if not sufficiently 
dealt with, result in negative behavioural consequences and in some cases cause 
somatic and/or mental health problems” (Glise, 2014, s.12). 
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Om stressen överskrider vår förmåga kan den om den får fortsätta leda till bland annat 
sömnstörningar, högt blodtryck, depression och utmattningssyndrom (Danielsson, Heimerson, 
Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012; Glise, 2014). Att drabbas av 
utmattningssyndrom innebär oftast ett långt sjukdomsförlopp med kognitiva nedsättningar flera 
år efter insjuknandet (Glise, 2014; Jonsdottir, Nordlund, Ellbin, Ljung, Glise, Währborg & 
Wallin, 2013).  

Föräldrastress 

Småbarnsföräldrar är en grupp som är särskilt utsatta för stress (Larsson, 2007). De har ett krav 
på sig att alltid finnas till hands för att uppfylla sitt barns behov av mat, sömn och 
uppmärksamhet, men också hitta balans mellan att ge barnet allt det som den behöver och 
samtidigt uppfylla sina egna behov. Att pussla ihop föräldraskapet med kraven från samhället 
kan leda till bland annat rollkonflikter, vilket kan leda till stress (Larsson, 2007; Levi, 2005). 

Föräldrastress kan definieras som skillnaden på de nya krav som uppstår i samband med att bli 
förälder och de resurser som finns för att kunna möta dessa nya krav. Hur föräldrar ser på sig 
själva och hur föräldrar och barn knyter an till varandra är faktorer som påverkar föräldrastress 
(Misri et al., 2010). Faktorer som också kan leda till föräldrastress är bland annat hur barnets 
temperament är, om barnet skriker mycket eller om barnet har problem med sömnen eller 
matintag. Föräldrastress kan göra att anknytningen mellan förälder och barn drabbas negativt 
och att barnets behov inte blir helt tillfredsställda (Hwang & Wikberg, 2001). Barn är beroende 
av vård från vuxna och påverkas av omgivningen omkring dem. Thompson (2014) beskriver 
hur stress påverkar barn både biologiskt och beteendemässigt, där formbarheten hos barn gör 
dem extra känsliga för stress.  

Stress i samband med föräldraskapet påverkas också av det sociala trycket från det ständigt 
föränderliga samhället och tilltron till sig själv att ge barnet en trygg och säker uppväxt. 
Ansvaret att vara förälder samt hur föräldern lever sitt vardagliga liv, i vilken social miljö och 
vilken ekonomisk status föräldern har är avgörande faktorer för upplevelsen av föräldrastress 
(Cronin, Becher, Schmiesing Christians, Maher & Dibb, 2015). En studie av Conger, Conger 
och Martin (2010) visar på hur den socioekonomiska ställningen påverkar relationerna i 
familjen samt hur den påverkar vilken väg familjen väljer att ta i livet. Inkomsten har alltså en 
stor inverkan på föräldraskapet då inkomsten i sig kan skapa stress.  

Det finns en hel del forskning om föräldrastress till barn med särskilda behov, bland annat om 
föräldrastress hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism. Dessa 
studier visar på hur olika faktorer påverkar föräldrars stress och vilka resurser som kan användas 
för att minska stressen (Biswas, Moghaddam, & Tickle, 2015; Hayes & Watson, 2013; 
Krakovich, McGrew, Yu, & Ruble, 2016; Pisula & Kossakowska, 2010). Det finns även studier 
om föräldrastress i samband med barn som drabbats av cancersjukdom och de visar på hur 
föräldrarnas stress kan påverka deras mentala hälsa, uppmärksamhet och minnet negativt 
(Granek et al, 2014; Haegen & Luminet, 2015). Det finns även en hel del forskning kring andra 
sjukdomar och trauman, men endast ett mycket begränsat antal artiklar som studerar 
föräldrastress och friska barn. BHV-sjuksköterskor har en viktig funktion i att stötta och stärka 
föräldrarna i föräldrarollen och de möter i stort sett alla nyblivna föräldrar (Socialstyrelsen, 
2014). Enligt rikshandboken för barnhälsovården ska BHV-sjuksköterskor arbeta 
hälsofrämjande och arbeta för en god föräldrar-barnrelation, de ska också vara lyhörda 
och ”fånga upp” tidiga symtom på att föräldrarna inte mår bra (Lannér Swensson, 2014). BHV-
sjuksköterskorna har följaktligen en viktig stödjande funktion kring den stressade 
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småbarnsföräldern. Stress hos föräldern kan ha, förutom enskild negativ påverkan på individen, 
även ha negativ påverkan på hela familjen och barnet med stora konsekvenser för barnet som 
följd (Thompson, 2014; Masarik & Conger, 2017). För att främja hälsa och minska stress är 
den salutogena teorin användbar. Genom det salutogena synsättet kan barnhälsovården stärka 
föräldrarnas resurser och styrkor och på så sätt motverka stress hos föräldrar i tidigt skede. 

Salutogenes 
Grundaren till begreppet salutogenes var Aaron Antonovsky som studerade varför vissa 
individer klarade stress och påfrestningar bättre än andra och utvecklade därefter begreppet 
KASAM (”känsla av sammanhang”) (Eriksson, 2015b). Det salutogena synsättet har fokus på 
de resurser och processer som stärker hälsan i motsats mot det patogena synsättet som ser till 
det som orsakar sjukdom (Antonovsky, 1996; Eriksson, 2015b). 

Känsla av sammanhang byggs upp av dimensionerna begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Begriplighet syftar på vår förmåga att förstå och är den kognitiva dimensionen. 
Hanterbarhet handlar om att de resurser som behövs finns tillgängliga och är den 
beteendemässiga dimensionen. Meningsfullhet, den motiverande dimensionen, innefattar att 
känna att de uppgifter, utmaningar och strider som uppkommer är värda att engagera sig i 
(Antonovsky, 1996; Eriksson, 2015b). En person med låg grad av KASAM upplever ofta större 
oro och hanterar stressade situationer sämre än en person med hög grad av KASAM 
(Antonovsky & Sagy, 1986; Richardson & Ratner, 2005). Det andra nyckelbegreppet, generella 
motståndsresurser (generalized resistance resources, GRR), är viktigt för en stark känsla av 
sammanhang och är faktorer som påverkar om en stressad situation leder till en försämring av 
KASAM eller inte. Det kan handla om pengar, kunskap, socialt stöd, självkänsla med mera. 
Förutom att resurserna ska finnas krävs det även förmåga att se dem och att använda dem på ett 
hälsofrämjande sätt (Eriksson, 2015b; Lindström & Eriksson, 2006; Wolff & Ratner, 1999).  

Salutogenes inom barnhälsovården 

BHV-sjuksköterskorna ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och främja en god barn-
föräldrarelation (Lannér Swensson, 2014). En nära relation mellan barn och föräldrar samt en 
stabil omgivning stärker KASAM och kan göra att barnet och föräldrarna lättare kan hantera 
stressorer (Antonovsky & Sagy, 1986; Wolff & Ratner, 1999). Den salutogena teorin är ett 
verktyg i BHV-sjuksköterskornas arbete då den ur ett helhetsperspektiv strävar efter att hjälpa 
människor till bättre hälsa. Att främja en förälders känsla av sammanhang leder till att han eller 
hon även blir mer motståndskraftig mot stress (Stokes & Holsti, 2010). Det har framkommit att 
personer som utsatts för stressorer i barndomen såsom till exempel skilsmässa, stress i familjen, 
arbetslöshet, alkohol- eller droganvändning hos föräldrarna oftare har en lägre KASAM och 
sämre hälsa som vuxna (Wolff & Ratner, 1999). BHV-sjuksköterskan i sig kan således vara en 
resurs för föräldrarna. Genom att stärka föräldrars egenkontroll i till exempel en 
omvårdnadsplan ökar självtilliten, vilket är en viktig faktor i hanteringen av stressorer. 
Begripligheten kan stärkas genom tydlig information och en öppen dialog. Ökad grad av 
delaktighet i vården stärker hanterbarheten samt genom att motivera och inge hopp stärks 
meningsfullheten (Boman & Brink, 2015). Att undersöka föräldrarnas förmåga att hantera, se 
mening och förstå en påfrestande situation kan vara ett verktyg inom barnhälsovården för att 
stärka föräldrarnas känsla av sammanhang och därigenom ge stöd. 
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Svenska barnhälsovårdsprogrammet 
I Sverige har vi ett barnhälsovårdsprogram som följer FN:s barnkonvention (Unicef, 1989). Att 
arbeta inom barnhälsovården ska alltid utgå från barnets bästa där BHV-sjuksköterskan arbetar 
hälsofrämjande i ett folkhälsoperspektiv (Berglund, Fassih, Holmqvist, Nygren & Thor, 2015). 
Det svenska barnhälsovårdsprogrammet Socialstyrelsen (2014) har i sin vägledning för 
barnhälsovården satt upp mål för de som arbetar inom barnhälsovården att: 

• ”främja barns hälsa och utveckling 
• förebygga ohälsa hos barn 
• tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 

uppväxtmiljö” (Socialstyrelsen 2014, s.17). 
 

Då föräldraskapet är det huvudsakliga som påverkar ovan nämnda mål är det alltså mycket 
viktigt att BHV-sjuksköterskorna ser och uppmärksammar föräldrar som känner en ökad stress 
för att försöka åtgärda detta innan det får en negativ påverkan på barnet (Lannér Swensson, 
2014; Berglund et al., 2015). Den svenska barnhälsovården är teambaserad vilket innebär att 
många olika professioner arbetar tätt tillsammans för att kunna erbjuda det bästa möjliga stödet 
för familjer. Det är dock BHV-sjuksköterskan som har den tätaste kontakten med föräldrarna 
och barnet och är på så sätt också den som föräldrarna ofta skapar ett starkare förtroende för. 
Förtroendet mellan BHV-sjuksköterskan och familjen är mycket viktigt i det hälsofrämjande 
arbetet (Socialstyrelsen, 2014). För att stödja föräldrar som känner en ökad stress kan BHV-
sjuksköterskan vägleda, lyssna lyhört och erbjuda hjälp om detta behövs. BHV-sköterskan kan 
erbjuda fler besök och samtal, även hembesök. Även professionell hjälp hos psykolog kan 
erbjudas (Lannér Swensson, 2014).  

Hälso- och sjukvården i Sverige ska enligt regeringen erbjuda alla föräldrar stöd i olika former 
(Socialstyrelsen, 2015). Föräldrastöd finns i form av universellt, selektivt och indikerat 
föräldrastöd där det universella föräldrastödet är ett stöd som erbjuds alla föräldrar via 
exempelvis internet, föräldragrupper, föräldrastudiecirklar med mera. Det selektiva 
föräldrastödet erbjuds när föräldrarna tillhör en viss riskgrupp, exempelvis om föräldrarna har 
stressproblematik, beroendeproblem med mera, här får föräldrarna ett mer riktat stöd för just 
deras problematik. Indikerat föräldrastöd erbjuds när problemen redan uppstått, om barnet visar 
tendenser för psykisk eller fysisk ohälsa. Barnhälsovården är en av de verksamheter som 
erbjuder stöd och i det svenska barnhälsovårdsprogrammet ingår att erbjuda alla föräldrar 
individuellt stöd och föräldragruppsstöd och vid behov även riktat stöd (Socialstyrelsen, 2015). 
Riktat föräldrastöd har genom utvecklingsprojekt av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen 
och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) visat sig ha stor betydelse redan i 
spädbarnsåldern för att föräldrarna ska få ett bra samspel med sitt barn samt för att förebygga 
psykisk ohälsa hos barnet (Socialstyrelsen, 2017). Allt föräldrastöd bygger på att få föräldrarna 
att få kunskap om deras barns hälsa och utveckling samt stärka föräldrarnas samspel med barnet 
och varandra och deras sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2015).  
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Problemformulering 
Att bli förälder innebär en stor omställning där många nya situationer måste hanteras och 
föräldraskapet är ofta en period med mycket stress. Långvarig stress är idag en stor orsak till 
psykisk ohälsa bland befolkningen och vad som upplevs som stress för en person, upplevs inte 
som stress för en annan. Stressen i samhället idag är redan för hög och tyvärr visar rapporter att 
den fortsätter öka alltmer. Denna stress kan hos föräldrarna leda till relationsproblem, 
sömnstörningar, depression och utmattningssyndrom. Hos barn har stress i hemmet kopplats 
till bland annat utåtagerande, koncentrationssvårigheter och fysisk ohälsa. Stressen som barn 
utsätts för tidigt i livet kan ge fortsatt påverkan även i vuxen ålder. I mycket av den tidigare 
forskningen har fokus varit på stress hos föräldrar som har barn med särskilda behov eller barn 
med svår sjukdom. Det saknas forskning om stressen som alla föräldrar upplever i olika grad 
och framför allt hur BHV-sjuksköterskorna arbetar med föräldrastress och kan stödja föräldrar 
och barn. Barnhälsovården är den verksamhet som träffar barnen och föräldrarna regelbundet 
under småbarnsåren och har därför en stor roll i att motverka stress hos föräldrar och tidigt sätta 
in stödjande åtgärder. Det är angeläget att uppmärksamma stress i samband med föräldraskapet, 
då det kan få stora konsekvenser för hela familjen och barnens framtid. Små förändringar under 
småbarnsåren kan tänkas leda till stora vinster för familjens framtid och för hela samhället i 
stort. Detta har fått oss intresserade av vad BHV-sjuksköterskorna kan göra för att tidigt 
förebygga och dämpa stress hos familjer och denna studie har därför fokus på BHV-
sjuksköterskornas arbete för att motverka föräldrastress.  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva BHV-sjuksköterskors arbete för att motverka stress hos 
föräldrar.  
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Metod 

Design 
Då syftet var att få ökad kunskap om BHV- sjuksköterskornas arbete för att motverka stress hos 
småbarnsföräldrar valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ metod handlar om 
att identifiera och upptäcka innebörder, egenskaper och företeelser beträffande 
mellanmänskliga processer och relationer (Polit & Beck, 2017; Starrin, 2008). Karaktäristiska 
drag för kvalitativ metod är att den syftar till att få en djupare förståelse för helheten, är flexibel 
och att forskaren kommer nära deltagarna (Polit & Beck, 2017). Kvalitativ ansats lämpar sig 
även när det som i detta fall inte finns så mycket tidigare forskning inom ämnet (Starrin, 2008), 
vilket även gäller för induktiv ansats. I induktiv ansats härleds kategorierna från data och utgår 
från det specifika till det mer generella och formar en teoretisk förståelse, till skillnad från 
deduktiv ansats där forskaren utgår från en teori och går från det generella till det mer specifika 
(Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Intervjuer genomfördes och 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att ta fram 
skillnader och likheter enligt metoden kvalitativ innehållsanalys kan fenomen beskrivas och ny 
kunskap skapas (Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). 

Kontext 
Att arbeta inom barnhälsovården innefattar en tät och fortlöpande kontakt med föräldrar och 
barn i åldern 0-5 år. BHV-sjuksköterskan i Sverige kommer i kontakt med i stort sett alla barn 
och är en viktig nyckelperson runt barnets hälsa (Berglund et al., 2015). Kontakten med 
föräldrar och barn sker både i hemmet och på barnavårdscentralen. Studien genomfördes i två 
olika kommuner, en mindre ort i Småland samt en större stad i Västra Götalandsregionen. Alla 
deltagarna arbetade inom den offentliga sektorn. Hälften av deltagarna arbetade på en 
familjecentral som oftast innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst i samma byggnad. Andra hälften av deltagarna arbetade på en traditionell 
barnavårdscentral med enbart barnhälsovård. Familjecentralen hade ett större 
upptagningsområde och vid studiens genomförande hade de ca 1900 barn inskrivna. 
Barnhälsovårdscentralen hade hand om ca 1400 barn. 

Urval 
Inklusionskriterierna i vår studie var BHV-sjuksköterskor som var yrkesaktiva med minst ett 
års erfarenhet inom barnhälsovården samt att de var svensktalande. Ett bekvämlighetsurval 
tillämpades, vilket innebar att de personer som var tillgängliga erbjöds att delta i studien. Denna 
metod är en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning och valdes på grund av 
magisteruppsatsens begränsade tidsperiod. Bekvämlighetsurval lämpar sig även när det är inom 
en specifik organisation som deltagare önskas, i detta fall barnhälsovården (Polit & Beck, 
2017). Alla tillfrågade BHV-sjuksköterskor valde att delta i studien. I studien deltog åtta BHV-
sjuksköterskor, varav alla av kvinnligt kön. Inga manliga BHV-sjuksköterskor arbetade på de 
tillfrågade barnavårdscentralerna. Se tabell 1 för en beskrivning av deltagarna karaktäristiska..  
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Tabell 1: Beskrivning av deltagarnas (n=8) karaktäristiska 

Karaktäristiska Intervall år (medel)  
Ålder 36-70 (56.5 )  
År som sjuksköterska 12-49 (31.9) 
År inom barnhälsovården 5-36 (22.5) 
Specialistsjuksköterskeutbildning Antal 
Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom 3 
Distriktssköterska 3 
Distriktssköterska + barn och ungdom 2 
Antal barn/BHV-sjuksköterska heltid Intervall antal (medel) 
Barn totalt 2017 345-400 (361) 
Barn 0-1 år 2017 49-68 (57) 

Datainsamling 
För att få svar på syftet valdes intervjuer, vilket lämpar sig väl när det är deltagarnas upplevelser 
och perspektiv som vill fångas (Kvale, 2007). För att täcka in området utarbetades en frågeguide 
innan första intervjun, se bilaga I. Semistrukturerade intervjuer planerades och frågorna 
utarbetades med stöd av Kvales metodik (Kvale, 2007). Syftet var hela tiden i fokus och öppna 
frågor på ett enkelt språk eftersträvades samt ledande frågor undveks. 

Verksamhetscheferna informerades skriftligt om studien och gav sedan ett muntligt 
godkännande att kontakta BHV-sjuksköterskorna, se bilaga II. Samtliga BHV-sjuksköterskor 
informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte, hur studien skulle gå till, hantering av 
data och sekretess samt att deras deltagande var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan 
att behöva ange orsak, se bilaga III. BHV-sjuksköterskorna fick även möjlighet i 
informationsbrevet att kryssa i om de sedan önskade en kopia av magisteruppsatsen och att 
inkludera detta stärks av Polit och Beck (2017).   

Totalt genomfördes åtta intervjuer mellan november-december 2017 som varade mellan 20-50 
minuter. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum antingen på barnhälsovårdcentralen eller på 
familjecentralen. Vid varje intervju var båda författarna närvarande och genomförde intervjun, 
där den ena hade huvudansvaret för att frågorna i frågeguiden kom med, men följdfrågor 
ställdes av båda. Vid samtalen eftersträvades att få intervjuerna att flyta på så naturligt som 
möjligt utifrån vad deltagaren samtalade om, vilket innebar att frågorna kunde ställas i olika 
ordning. Detta stärks av Trost (2010) som betonar vikten av följsamhet i samtalet där en 
intervjuguide är till stöd, men olika intervjuer behöver inte exakt följa samma struktur. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av både mobiltelefon samt en diktafon. Ljudfilerna fördes 
sedan över till dator och transkriberades ordagrant. För att säkra konfidentialiteten och 
integriteten användes kodnycklar och intervjuerna avidentifierades och kodades. Ljudfilerna på 
inspelningsenheterna raderades efter överföring till dator. De transkriberade intervjuerna och 
ljudfilerna på datorn hölls lagrade på en krypterad hårddisk för att säkra konfidentialiteten och 
integriteten tills magisteruppsatsen var godkänd och sedan raderades inspelningarna och 
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transkriberingarna. Hårddisken var krypterad som en LUKS-enhet med AES-256 som 
krypteringsalgoritm och med 512-bitars nycklar skyddade med SHA-256 och XTS-PLAIN64. 

Dataanalys 
Intervjuerna analyserades i enlighet med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004) eftersom denna metod är applicerbar och passar bra för att användas vid analys av text. 
Transkriberingarna lästes först igenom flera gånger för att få förståelse för helheten, sedan togs 
meningsbärande enheter ut ur texten vilka kondenserades och namngavs med koder. Författarna 
hjälptes åt att kondensera och koda de två första transkriberade intervjuerna, de resterande sex 
intervjuerna delades upp lika och författarna kondenserade och kodade tre vardera. Vid 
tveksamheter hjälptes författarna åt och diskuterade analysen tillsammans tills de var eniga. När 
koderna namngavs var uppsatsens syfte hela tiden i fokus. Författarna arbetade sedan 
tillsammans och koderna skrevs ned på papperslappar som sorterades in i olika högar utifrån 
likheter och skillnader. Rena dubbletter av koder togs bort, men nyanser fick vara kvar. Vid 
analysprocessen användes därefter programmet Freeplane version 1.6.6 (Freeplane team, 2017) 
för att underlätta struktureringen och analysen samt säkerställa att ingen kod kom bort. Koderna 
sorterades och bildade underkategorier som sammanfördes till kategorier. 

Analysprocessen i kvalitativa studier är ytterst sällan så linjär som det beskrivits ovan. Analys- 
och tolkningsfasen är en process där forskaren rör sig fram och tillbaka mellan stegen ovan 
(Graneheim & Lundman, 2004), vilket även gällde för oss i denna studie. Under 
analysprocessens början utskildes 9 kategorier och 28 underkategorier utifrån intervjuerna. 
Dessa bearbetades sedan genom diskussion och reflektion författarna emellan, vilket 
resulterade i 3 kategorier och 9 underkategorier.  

Forskningsetiska överväganden och principer 
I vår studie var det ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning” (Vetenskapsrådet, 2002) samt ”Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden” 
(Northern Nurses’ Federation, 2003) som låg till grund. För att skydda individen har vid 
planering och genomförande särskilt fokus lagts på Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtycke 
inhämtades både skriftligt och muntligt innan intervjuerna startade. Informationsbreven till 
verksamhetschef samt deltagare utarbetades med hjälp av Centrala etikprövningsnämndens 
stödmall (Centrala etikprövningsnämnden, 2017) och godkändes av handledare innan de 
delades ut. Se Bilaga II och III. Alla citat i resultatet granskades utifrån konfidentialitetskravet 
samt data och material som kunde leda till att deltagare i studien kändes igen avidentifierades. 
Uppgifter om enskilda personer har endast använts i magisteruppsatsen och kommer inte nyttjas 
i andra avseenden.  
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Resultat 
Resultatet utgörs av tre huvudkategorier; Använda sig själv som verktyg, Stärka föräldrarna 
och Arbeta utifrån hela familjen och huvudkategorierna är uppbyggda av totalt nio 
underkategorier (Tabell 2). Resultatet exemplifieras med citat, vilka är angivna i skriftspråklig 
form. 

Tabell 2: Översikt över kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Använda sig själv som verktyg  

Förmedla trygghet och lugn 

Bekräfta och skapa förtroende 

Vara närvarande och observant 

Stärka föräldrarna 

Stärka föräldrarnas självförtroende och samarbete 

Främja sociala interaktioner 

Utbilda och skapa kunskap 

Hjälpmedel i mötet med föräldrarna 

Arbeta utifrån hela familjen 
Samverka i team  

Anpassa mötena till varje familj 

Använda sig själv som verktyg 
Denna kategori belyser hur BHV-sjuksköterskorna arbetade och använde sig själva i samtalet 
för att förmedla trygghet och skapa förtroende hos föräldrarna. I intervjuerna framgick att 
deltagarnas egna förhållningssätt var av största vikt i mötet. Kategorin består av 
underkategorierna Förmedla trygghet och lugn, Bekräfta och skapa förtroende samt Vara 
närvarande och observant. 

Förmedla trygghet och lugn 

Att föräldrar idag upplever sig stressade framkom tydligt i intervjuerna med deltagarna. BHV-
sjuksköterskorna lyfte fram att det därför var av stor vikt hur de förhöll sig i samtalet med 
föräldrarna för att kunna skapa en trygg relation. Genom att erbjuda täta besök, lyssna på 
föräldrarna och på ett lugnt sätt förmedla sin kunskap och ge råd kunde de ofta lugna ner och 
ge föräldrarna en trygghet i deras upplevda stress. En av BHV-sjuksköterskorna upplevde att 
många föräldrar kände en trygghet i att BHV-sjuksköterskan var ett objektivt stöd som de kunde 
öppna upp sig för.  

”… Ibland kan det faktiskt vara skönt att bolla det med någon objektiv ...” 
(Informant T) 
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Enligt BHV-sjuksköterskorna var det viktigt att i samtalet försöka finnas till hands och stötta. 
För att inte öka på föräldrarnas stress försökte de undvika att deras råd skulle bli ytterligare ett 
krav att hantera. De tänkte också på att inte skuldbelägga föräldrarna, utan istället samtala om 
hur föräldrarna själva skulle kunna tänka sig att lösa problemet och utifrån det ge råd och stöd. 
En deltagare tog upp att många föräldrar ofta redan har testat olika saker hemma och för att då 
försöka lugna föräldrarna upplevdes det viktigt att inte lägga över sina egna tankar på 
föräldrarna utan istället låta föräldrarna lyfta sina tankar. 

”… många gånger har föräldrarna provat massa saker hemma, de har en massa 
egna tankar.. då är det ingen idé att jag försöker lägga över mina tankar på dom.. 
Jag måste försöka landa in där dom är ...” (Informant P) 

BHV-sjuksköterskorna samtalade om att alla barn och familjer är olika och de tog även upp att 
stress idag är vanligt förekommande bland föräldrar. Det ingav ett lugn hos föräldrarna och de 
kunde känna en trygghet av att få höra att de inte var ensamma med sin stress. Alla 
förväntningarna som finns när en liten bebis har kommit var något som stressade många 
föräldrar, vilket var något som BHV-sjuksköterskorna brukade försöka samtala om. De försökte 
istället uppmuntra föräldrarna till att skapa sig egna rutiner och göra det som de tycker passar 
för deras familj. Något som BHV-sjuksköterskorna också tog upp i syfte att lugna föräldrarna, 
var att omställningen och att hitta sin roll som förälder tar tid och att den omställningen kan 
kännas olika för alla. 

”… Det tar några månader innan du känner att du är förälder. I den omställningen 
kan det vara på väldigt olika sätt ...” (Informant O) 

BHV-sjuksköterskorna nämnde att en annan vanlig orsak till stress bland föräldrarna var 
problem med amningen och den amningshysteri som finns i samhället. BHV-sjuksköterskorna 
försökte då fånga upp den oro som föräldrarna uttryckte. För att lugna föräldrarna gav de vid 
stark oro rådet att sluta amma eftersom mammornas oro och stress påverkade amningsprocessen 
negativt. De rådde föräldrarna istället till att ge barnet flaska, vilket ofta ledde till att föräldrarna 
kände sig mer trygga med matsituationen. BHV-sjuksköterskorna försökte i syfte att skapa en 
känsla av trygghet hos föräldrarna, förmedla att amningen ska vara något som barnet och 
föräldrarna ska kunna njuta av och inte vara ytterligare ett stressmoment. 

”… Vi har generellt en policy redan från början att vi inte säger att amning är 
absolut a och o, utan du ska känna hur du vill, hur ni vill, vad som känns bra för er 
familj. Det är det viktigaste. Jag brukar säga såhär, kärleken sitter inte i brösten ...” 
(Informant O) 

Bekräfta och skapa förtroende 

Något som kom upp flertalet gånger under intervjuerna var vikten av att skapa tillit och 
förtroende hos föräldrarna. Ett sätt BHV-sjuksköterskorna beskrev i ett led att skapa förtroende 
var att visa föräldrarna omtanke och de gav exempel på handlingar som t.ex. att erbjuda en kopp 
kaffe vid besöket. Att ha ett tillåtande förhållningssätt och bekräfta föräldrarna vid besöken 
gjorde att de kände att föräldrarna då fick en möjlighet att öppna upp sig och prata om allt. En 
av BHV-sjuksköterskorna menade att det var viktigt för föräldrarna att veta att de kunde prata 
om allt och att det de pratade om stannade mellan dem. 
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”… jag brukar tala om för dem att jag är en ”container”.. det går väldigt bra att 
berätta saker och jag kommer inte röja dig ...” (Informant S) 

Genom att bekräfta föräldrarna och att genom exempel kunna visa att deras känslor är helt 
normala upplevde BHV-sjuksköterskorna att de hjälpte föräldrarna att handskas med sin stress. 
Genom att kunna se och förstå när föräldern hade det jobbigt och då kunna möta den oro som 
föräldrarna uttryckte upplevde BHV-sjuksköterskorna att de bekräftade föräldrarna. BHV-
sjuksköterskorna uppmuntrade också föräldrarna att uttrycka sina känslor och detta upplevdes 
bidra till att ett förtroende mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrarna skapades. Att bekräfta 
och uppmuntra var något alla BHV-sjuksköterskor uttryckte som viktigt och de kände ett ansvar 
över att inte släppa föräldrarna med sin stress utan hela tiden fortsätta stötta och hjälpa dem. 

”… Att bekräfta att så här är det okej att känna. Det är okej att vara och att man 
inte är ensam i sin föräldraroll att känna, det är väldigt vanligt att känna stress ...” 
(Informant T) 

Vara närvarande och observant 

Att vara närvarande i mötet med föräldrarna var enligt BHV-sjuksköterskorna av stor vikt för 
att minska stress. De beskrev också att det i mötet var viktigt att visa att BHV-sjuksköterskorna 
var där för föräldrarnas skull och att de aktivt lyssnade på dem. Genom att de aktivt lyssnade 
menade BHV-sjuksköterskorna att de först kände in föräldrarna och uppmärksammade 
situationen för att sedan lyssna på vad föräldrarna hade att säga. De beskrev att det var viktigt 
att inte ge råd direkt utan att låta varje förälder säga sitt och att lyssna ordentligt på båda 
föräldrarna.  

”… jag lyssnar, verkligen lyssnar på föräldrarna. Som sjuksköterska är jag drillad 
sedan gammalt att jag ska ge råd, men jag måste försöka lyssna. Vad vill föräldern 
säga? Man får lägga band på sig och lyssna, det tycker jag är viktigt ...” (Informant 
O) 

BHV-sjuksköterskorna uttryckte att de genom att känna in situationen kunde bemöta 
föräldrarna där de befann sig och samtalen kunde då också anpassas därefter. De försökte hjälpa 
föräldrarna att hitta en balansgång mellan vad de själva kunde förändra och vad de inte kunde 
förändra. 

”… Då är det att försöka tänka: vad kan jag förändra själv, vad är det som inte går 
att förändra och så hitta någon balansgång där emellan på något sätt ...” 
(Informant T) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att alla föräldrar inte berättar om de bär på en stor stress och att 
det tyckte därför att det var viktigt att observera både barnet och föräldrarna då stressen kan 
göra sig synlig på många sätt. Barn som var rastlösa, oroliga och okoncentrerade beskrevs som 
ett observandum och likaså barn som var väldigt tysta kunde vara ett observandum på att något 
inte var som det skulle. Ett annat tecken på stress hos föräldrarna beskrev BHV-
sjuksköterskorna kunde uppmärksammas genom att barnet inte växte som det skulle eller att 
barnet skrek mycket och var svår att trösta. Vid sådana situationer observerades också 
föräldrarna och BHV-sjuksköterskorna var observanta på föräldrarnas kroppsspråk, deras 
kontakt med barnet och hur föräldern tar i barnet. BHV-sjuksköterskorna beskrev också att det 
var viktigt att då våga fråga föräldern hur det stod till och om något har hänt. Genom att vara 
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närvarande och observant kunde BHV-sjuksköterskorna fånga upp föräldrarnas oro/stress och 
hitta de ömma punkterna. På så sätt kunde de också hjälpa föräldrarna att börja bearbeta den 
stress de bar på. 

”… det kan vara i form av att de sover dåligt, och äter dåligt, är gnälliga och gråter 
mycket, man känner inte riktigt att dom får den närhet som de behöver för att 
mamman t.ex. inte är närvarande… alltså hon är där, men hon gör det mer 
mekaniskt det som ska göras ...” (Informant N) 

Stärka föräldrarna 
Denna kategori behandlar BHV-sjuksköterskornas arbete i att stärka föräldrarna på olika sätt i 
syfte att minska deras upplevelse av stress. Kategorin utgörs av fyra underkategorier: Stärka 
föräldrarnas självförtroende och samarbete, Främja sociala interaktioner, Utbilda och skapa 
kunskap samt Hjälpmedel i mötet med föräldrarna. 

Stärka föräldrarnas självförtroende och samarbete 

I alla intervjuer framkom det att BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var föräldrarnas egna 
krav på sig själva och från samhället som var bland de vanligaste orsakerna till föräldrastressen. 
BHV-sjuksköterskorna betonade att de försökte hjälpa föräldrarna att sätta gränser och sänka 
kraven på det egna föräldraskapet genom att de diskuterade fram vad som var rimligt kring 
mängden aktiviteter. De hjälpte också till att sätta realistiska mål. Att få föräldrarna att tro på 
sig själva och deras kunskap var något alla BHV-sjuksköterskor poängterade som ett viktigt 
arbetsområde för att minska föräldrarnas inre stress och stärka deras självförtroende. De 
uppmuntrade föräldrarna att våga lita på sig själva och stöttade deras beslut och egna lösningar. 

”… Oftast är det en befrielse. Många har bearbetat tanken innan men inte vågat.. 
Att inte behöva ta det beslutet själv, utan man får stöd i det ...” (Informant R) 

BHV-sjuksköterskorna försökte få föräldrarna att använda sunt förnuft och själva lösa 
problemen. De berättade att de ville stärka deras självförtroende och minska på den stress 
många föräldrar har över sin föräldraroll och känslan av att inte kunna hantera den. BHV-
sjuksköterskorna beskrev att de strävade efter att lyfta det positiva och uppmuntrade det som 
fungerade bra. Det kunde handla om enkla uttryck som ”oj, vad glad hon blir när du gör så” 
eller ”det där verkade han tycka om”, vilket gjorde att föräldrarna själva kunde se tecken på att 
barnet mådde bra. Som en BHV-sjuksköterska uttryckte sig var deras roll att få föräldrarna 
oberoende av dem på BVC genom att skapa trygga föräldrar. Bland annat innebar det att låta 
föräldrarna ställa alla frågor de önskade och samtala ofta första året, vilket stärkte dem i deras 
roll som föräldrar. 

”… på denna BVC har vi ett motto att vi ska bygga trygga föräldrar. Vi ska 
egentligen fasa ut oss själva ...” (Informant M) 

BHV-sjuksköterskorna lyfte också vikten av att stödja föräldrarnas relation och uppmärksamma 
de naturliga förändringar som sker av att få barn. Genom att försöka synliggöra bådas 
perspektiv och lika värde, samt hjälpa till att hitta en medelväg vid meningsskiljaktigheter, 
stöttade de föräldrarna att enas. BHV-sjuksköterskorna försökte även främja föräldrarnas 
samarbete och få dem att hjälpa varandra, vilket vanligtvis innebar att få pappan att vara mer 
närvarande och delaktig. De gav bland annat tips på hur föräldrarna kunde byta sysslor med 
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varandra och stödja fördelningen. Många gånger handlade det om att få mamman att våga lämna 
ifrån sig ansvar, och släppa in partnern i sysslorna, det vill säga att stärka mammans förtroende 
till partnerns förmåga. 

”… Första året är ju ett väldigt känsligt år att vara förälder ur relationssynpunkt 
och då gäller det att båda får hitta sina nya roller att vara mamma och pappa. För 
det är ju nytt för dem båda.. Så där kan jag väl känna att man har kommit rätt 
till ...” (Informant T) 

Främja sociala interaktioner 

För att minska den upplevda stressen berättade BHV-sjuksköterskorna att de inte bara främjade 
delaktighet och stöd av partnern, utan de uppmuntrade även föräldrarna att våga ta hjälp av 
anhöriga och annat nätverk. BHV-sjuksköterskorna berättade att de utforskade föräldrarnas 
nätverk så att föräldrarna själva fick upp ögonen på vilka kontakter de hade omkring sig och 
som de kunde få stöd utav. BHV-sjuksköterskorna beskrev även hur de själva arbetade aktivt 
med att utöka föräldrarnas nätverk genom föräldragrupperna samt genom att initiera kontakt 
med öppna förskolan där de kunde träffa andra föräldrar. BHV-sjuksköterskorna som arbetade 
på familjecentral uttryckte att familjecentralens närhet till omgivande verksamheter var ett stort 
stöd för att underlätta kontakten för föräldrarna. De kunde ta föräldern i handen och gå bort till 
personalen på öppna förskolan och presentera dem för varandra direkt. 

”… Presentera öppna förskolan, att det kan vara ett sätt att hantera stress att träffa 
andra mammor och föräldrar här ute ...” (Informant T) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att de efter samtycke delade ut föräldrarnas kontaktuppgifter 
till alla i föräldragruppen för att främja deras sociala nätverk. De berättade även att de 
upprepade träffarna underlättade för föräldrarna genom att de kände gemenskap och tog stöd 
av varandra. En BHV-sjuksköterska nämnde att sociala medier såsom Facebook var ett stöd 
som kunde underlätta för föräldrarna att underhålla kontakten med varandra. BHV-
sjuksköterskorna betonade även att barnavårdscentralen i sig var en form av nätverk för 
föräldrarna. Ju mindre eget nätverk föräldrarna hade, desto viktigare upplevde BHV-
sjuksköterskorna att deras stöd från barnavårdscentralen var.  

”… För många upplever att de inte har så mycket annat nätverk, deras föräldrar 
kanske inte bor så nära till exempel, då är det ganska skönt att komma till BVC ...” 
(Informant N) 

BHV-sjuksköterskorna berättade även om andra verksamheter som anordnades och som de ofta 
rekommenderade till de föräldrar som hade behov av att komma ut från hemmet. Det kunde 
vara aktiviteter såsom gemensamma promenader, träff på biblioteket eller babyrytmik. 

Utbilda och skapa kunskap 

BHV-sjuksköterskorna upplevde ofta att föräldrarna var osäkra på om barnet utvecklades på 
rätt sätt och detta var en vanlig orsak till stress och oro bland föräldrarna. BHV-
sjuksköterskorna menade att det vanligtvis berodde på okunskap hos föräldrarna och BHV-
sjuksköterskorna beskrev att de därför försökte anpassa samtalen utifrån barnets ålder och då 
berätta om dess utvecklingssteg och vad ett barn behöver. De arbetade också med att ge 
föräldrarna valmöjligheter och synliggöra alternativ och utifrån det skapa kunskap om hur olika 
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situationer kan hanteras. BHV-sjuksköterskorna upplevde även att det var vanligt att internet 
och all fakta på nätet stressade föräldrarna och gjorde dem osäkra. BHV-sjuksköterskorna gav 
information om vart föräldrarna kunde hitta bra informationskällor, framför allt 1177, som var 
den evidensbaserade kunskap de själva stod för. 

”… Men att ge dom mycket information och råd om vad de kan hitta olika saker.. 
både på nätet och annat att man tar.. information som är beprövad och vetenskaplig 
och inte läser så mycket annat för då kan det vara allt möjligt ...” (Informant N) 

Flera av BHV-sjuksköterskorna berättade att många föräldrar behövde bli påminda och få 
kunskap om att ta hand om sina egna basala behov såsom mat, sömn och hälsa, att de måste ta 
det lugnt och koppla av emellanåt. BHV-sjuksköterskorna var dock medvetna om att det kunde 
uppfattas som ännu ett krav och var noga med att diskutera kring vad som var lagom nivå.   

”… Vi rekommenderar att de ska komma igång och röra på sig, men det kanske är 
en promenad med barnvagnen. Alltså att man minskar på kravet av vad det är man 
ska göra ...” (Informant M) 

Förutom de individuella samtalen med föräldrarna höll BHV-sjuksköterskorna även utbildning 
och information i gruppform. De arbetade alla med föräldragrupper som ingår i 
barnhälsovårdsprogrammet. På en av intervjuplatserna erbjöds även föräldrar COPE 
(Community Parent Education Program) föräldrautbildning. Stress var inget enskilt tema i 
föräldragrupperna, men var indirekt med i många av tillfällena. 

”... det är inget tema direkt som vi har i föräldragrupperna, men det kommer ändå 
upp i.. nu skulle jag nästan säga vid varje tillfälle egentligen ...” 
(Informant N) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att de var medvetna om att gruppen i sig kunde framkalla stress 
hos vissa föräldrar och de berättade att det inte var ovanligt att föräldrarna jämförde sig med 
varandra. Några av BHV-sjuksköterskorna poängterade att när de var gruppledare så försökte 
de se och bekräfta alla, men också att informera om att alla är olika för att avdramatisera i 
gruppen och att minska stressen. Att se hur andra har det kunde även hjälpa föräldrarna att 
känna minskad stress enligt BHV-sjuksköterskorna. 

Hjälpmedel i mötet med föräldrarna 

Under intervjuerna beskrev BHV-sjuksköterskorna flera hjälpmedel som de använde sig av i 
sitt arbete för att motverka stress hos småbarnsföräldrar. Ett verktyg och en av de vanligaste 
åtgärderna var stödjande samtal i form av Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing). 
De menade att genom att inledningsvis använda öppna frågor och bland annat fråga hur 
föräldern mår så fick de igång en dialog då även föräldrarnas stress lättare kunde synliggöras.  

”… alltid börja med det ”hur känns det idag?” ”hur har det varit sedan förra 
besöket?” Att man ställer en öppen fråga och därmed tänker jag att försöka fånga 
in det här som är föräldrastress ...” (Informant T)   

BHV-sjuksköterskorna beskrev att barnhälsovårdsprogrammet var till stöd i arbetet med stress 
eftersom vårdprogrammet inkluderade samtal om föräldrarnas mående. BHV-sjuksköterskorna 
beskrev även att screenings-verktyget EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) var ett bra 
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hjälpmedel i samtalet där mammans känslor lyftes fram. BHV-sjuksköterskorna kompletterade 
sedan screeningen med samtal om hur kvinnan mådde och vid behov vidare insatser därefter. 
Några av BHV-sjuksköterskorna beskrev även att barnets ”lilla journal”, den bok föräldrarna 
får med sig hem och där barnets värden förs in, var ett bra samtalsverktyg. Vissa beskrev att 
alla förstagångsföräldrar erbjöds att ta del av ”hälsokurvan” från primärvården när barnet var 
ett år och även den öppnade upp för samtal kring stress. I hälsokurvan ingick bland annat 
blodprovstagning och skattningsformulär som sedan följdes upp med enskilda samtal över 
resultatet med BHV-sjuksköterskorna. Andra hjälpmedel som BHV-sjuksköterskorna nämnde 
var veckoschema, veckoplanering samt dagbok för att skapa kontroll över situationen. 
Framförallt dagboken synliggjorde hur det egentligen var och lyfte ofta fram lösningar och 
möjligheter. 

”… det här med dagbok är väldigt bra.. eller att man skriver någon form av 
dokumentation.. hur ser dagen ut? Kan jag ändra på den? Kan jag göra på något 
annat vis? Kan jag lägga vissa saker åt sidan? ...” (Informant S) 

Arbeta utifrån hela familjen 
Denna kategori behandlar hur BHV-sjuksköterskorna samarbetar med flera professioner för att 
kunna möta familjerna och arbeta familjeorienterat och består av underkategorierna Samverka 
i team och Anpassa mötet till varje familj. 

Samverka i team 

Något som alla BHV-sjuksköterskor tyckte var viktigt i arbetet med att motverka stress hos 
föräldrar var att de hade ett bra samarbete med övriga professioner och BHV-sjuksköterskorna 
upplevde att det hjälpte dem att kunna stödja föräldrarna utifrån ett helhetsperspektiv. Genom 
samarbete med socialförvaltning, psykolog, mödravård, vårdcentral och förskola kunde BHV-
sjuksköterskorna erbjuda föräldrarna den typ av hjälp som de behövde. Deltagarna i Västra 
Götalandsregionen hade handledning med psykolog en gång varannan vecka. De fick också 
möjlighet till utbildning en gång/termin samt även riktad utbildning vid behov. Att ha ett gott 
arbetsklimat och samarbete med sina närmsta kollegor var också något som hade stor betydelse 
då alla deltagarna uppgav att de ofta konsulterade och rådfrågade sina kollegor om olika saker 
för att kunna hjälpa föräldrarna på bästa sätt. Att arbeta familjeorienterat och ha ett samarbete 
med flera professioner ansågs vara nödvändigt för att kunna se och hjälpa hela familjen. 

”… Vi har handledning med psykolog varannan vecka, och där tar vi upp olika 
teman ...” (Informant M) 

Många BHV-sjuksköterskor upplevde att det förebyggande arbetet kunde bli bättre och menade 
att det var vanligt förekommande att föräldrar inte var förberedda på att vardagen förändrades 
när de fick barn. BHV-sjuksköterskorna beskrev också att föräldrarna inte insåg att man som 
förälder ska vara handledare för resten av livet. 

 ”… när man ska vara förälder så är man handledare resten av livet och det tror 
jag inte riktigt folk, eller många förstår nog inte det ...” (Informant S) 

Det förebyggande arbetet ansågs av alla BHV-sjuksköterskor vara viktigt och många beskrev 
att de hade ett bra samarbete med mödravården, men att de flesta önskade ett ännu bättre 
samarbete för att kunna förebygga och hitta stress i ett tidigare skede. Att arbeta förebyggande 
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redan på mödravården ansågs också vara viktigt för att visa på ett familjeorienterat arbetssätt, 
men även att både förbereda och främja en bra överföring mellan mödravård och barnhälsovård 
för att stödja och hjälpa föräldrarna på ett bra sätt.  

”… Jag tror ju att man redan på mödravården egentligen skulle kunna motverka 
det.. Genom att prata om vad det innebär att få en liten bebis ...” (Informant P) 

Anpassa mötena till varje familj 

Uppföljning och kontinuitet i mötet med familjer var något som uppmärksammades och som 
deltagarna tyckte var viktigt. Att kunna erbjuda täta besök och inte ha för många BHV-
sjuksköterskor inblandade i samma familj menade BHV-sjuksköterskorna stärkte kontinuiteten 
och på så sätt också relationen till föräldrarna. Barnhälsovårdsprogrammet som deltagarna 
arbetar utifrån erbjuder en tät kontakt det första året men sedan blir kontakten allt mer sällan. 
Alla deltagarna uppgav att de ändå hade flexibilitet utanför vårdprogrammet att vid behov 
kunna boka in tätare besök och även längre besök vid varje tillfälle om detta behövdes. Att 
kunna styra sitt eget schema och boka in lite tätare besök mer anpassat utifrån varje familj var 
något som alla BHV-sjuksköterskor upplevde positivt och likaså att använda sig utav 
uppföljning via telefon.  

”… dels kan man ju kalla tillbaka dem eller så använda telefonen och ringa och 
följa upp ...” (Informant M) 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att de arbetade familjeorienterat med samtal med hela familjen, 
men även enskilda samtal med den ena föräldern om behov fanns. De beskrev också att de 
anpassade samtalet för att kunna hjälpa den stressade föräldern och samtalen handlade ofta om 
hem- och familjesituationen för att kunna nysta i vad stressen grundar sig i. Vid de enskilda 
samtalen med föräldern kunde individuella råd ges utifrån familjesituationen och i dessa samtal 
beskrev BHV-sjuksköterskorna att det också var viktigt att våga fråga obekväma frågor för att 
få fram föräldrarnas tankar och känslor. 

”… Det är ju lite att nysta i och ibland kan det vara så när det är stora barn där 
man känner att här är en mamma eller pappa som inte mår så bra, då brukar jag 
rekommendera att antingen träffas vi utan barnet, eller att man ringer upp och 
pratar om det när föräldrarna är hemma själva där inte barnet behöver kanske 
lyssna på allt ...” (Informant M)  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design och urval 

Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors arbete för att motverka stress hos 
föräldrar. Således ansågs kvalitativ metod med induktiv ansats mest lämpad för att fånga BHV-
sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter. Detta är i enighet med Polit & Beck (2017) och 
Starrin (2008) som beskriver hur ett helhetsperspektiv samt en djupare förståelse kan skapas 
genom kvalitativ metod. Detta val föll också på det inte fanns tidigare forskning inom området 
ur BHV-sjuksköterskornas perspektiv. I kvantitativ metod är syftet att generalisera och 
kvantifiera resultatet och grundar sig ofta i en hypotes (Polit & Beck, 2017). Eftersom 
författarna inte hade något förutspått svar på resultatet utan var intresserade av BHV-
sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter och inte ute efter att pröva en hypotes valdes 
således kvantitativ metod bort. 

Bekvämlighetsurval är både ett effektivt och praktiskt sätt att rekrytera deltagare och lämpar 
sig väl när rekryteringen är från en specifik organisation (Polit & Beck, 2017). Hur väl urvalet 
speglar den bakomliggande populationen (BHV-sjuksköterskor) är dock svårt att svara på. I 
kvalitativa studier är målet att upptäcka flera verkligheter och meningar och ämnar inte att 
generalisera till en målgrupp som i kvantitativa studier. I kvalitativa studier, som ofta har ett 
litet antal informanter, handlar det istället om att hitta de mest informationsrika källorna. 
Bekvämlighetsurval kan dock ur tillförlitlighetssynpunkt vara ett svagt sätt att rekrytera 
deltagare till en studie på grund av att det är svårt att hitta de mest informationsrika källorna 
och variationen då kanske inte blir vad som önskas. Det kan därför bli svårare att upprepa 
resultatet i en liknande studie med liknande sammanhang (Polit & Beck, 2017). 

För att kunna stärka giltigheten med studien är det viktigt att få tag på deltagare som har 
erfarenhet och kan berätta om ämnet som studeras (Graneheim et al., 2017). I aktuell studie 
hade alla deltagare erfarenheter av föräldrar med stress och berättade i intervjuerna detaljerat 
om erfarenheter de skaffat sig genom möten med föräldrar. Olika kön, ålder och deltagare med 
olika synsätt kan bidra med en större variation på den företeelse som undersöks (Graneheim & 
Lundman, 2004). I denna studie varierade åldern mellan 36-70 år och deltagarna kom både från 
en mindre ort och från en större stad. Alla deltagare var av kvinnligt kön, vilket författarna dock 
inte tror påverkade resultatet i stort då det är övervägande kvinnor som arbetar som BHV-
sjuksköterskor. Eftersom majoriteten av de som arbetar inom hälso- och sjukvården och således 
också barnhälsovården, i Sverige är kvinnor (Socialstyrelsen, 2016) kan detta stärka 
överförbarheten i den bemärkelsen att studien då lättare skulle kunna överföras i ett liknande 
sammanhang än om deltagarna vore av både kvinnligt och manligt kön. 

Datainsamling och analys 

Semistrukturerade intervjuer användes då syftet var att fånga erfarenheter och upplevelser. En 
stor fördel med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet och att ämnet kan studeras i detalj och 
ge en närmare beskrivning (Kvale, 2007). Intervjuforskning beskrivs som en konst av Kvale 
(2007) och även som ett hantverk där många metodologiska beslut måste tas på plats under 
intervjun. Intervjuaren själv kan spela en roll i hur intervjuerna blir och det hänger främst ihop 
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med intervjuarnas empati, följsamhet och känslighet då det är intervjuaren själv som blir 
verktyget. De första minuterna kan vara avgörande för hela intervjun och det är därför viktigt 
att skapa en kontakt direkt med den som blir intervjuad så att han eller hon känner sig trygg att 
berätta fritt om sina känslor och upplevelser men samtidigt får det inte förvandlas till en 
terapeutisk relation som intervjuaren inte kan hantera (Kvale, 2007). En god kontakt med 
deltagarna eftersträvades genom att intervjuarna uppträdde artigt, bland annat genom att visa 
intresse, lyssna aktivt samt inte avbryta den som blev intervjuad.  

Då båda författarna var ovana med att intervjua kan resultatet ha påverkats. Ur detta avseende 
var det en fördel att båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer eftersom det underlättade 
konsten att fånga upp ämnen och nyanser samt utveckla dem. De deltagande BHV-
sjuksköterskorna blev även informerade innan intervjun om att de eventuellt kunde komma att 
kontaktas efteråt för uppföljande frågor vid eventuella oklarheter, men ingen deltagare 
behövdes kontaktas efteråt. Att eventuellt kontakta deltagarna sågs som ett sätt att därigenom 
kunna stärka giltigheten. Efter varje intervju fördes en diskussion mellan författarna om hur 
intervjun hade gått, vad som var positivt och vad som var negativt i syfte att utveckla och 
förbättra kvalitén inför nästa intervju. Båda intervjuarna upplevde i takt med ökad erfarenhet 
sig säkrare och tryggare i intervjurollen.  

Studien bestod av åtta intervjuer. Hur många intervjuer som krävs för att åstadkomma god 
kvalitet på forskningen beror bland annat på intervjuernas kvalitet, hur homogen gruppen är 
som studeras samt hur otydligt eller diffust ämnet är (Guest, Bunce & Johnson, 2006). I vår 
studie var gruppen homogen i den bemärkelsen att alla var yrkesaktiva kvinnor inom 
barnhälsovården. I Guest et al. (2006) studie framkom att redan efter sex av trettio 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor hade 73% av alla koder täckts in och 94% av de 
vanligt förekommande koderna. De grundläggande delarna finns redan efter sex intervjuer och 
för att åstadkomma övergripande resultat menar Guest et al. (2006) att sex intervjuer kan vara 
tillräckligt enligt deras studie. Det är alltid en risk att mer information och data skulle 
framkommit i fler intervjuer, vilket skulle kunnat påverka resultatet. Deltagarnas erfarenhet och 
kunskap inom ämnet är också av stor vikt för antalet intervjuer. Deltagare med stor kunskap 
inom ämnet kräver färre intervjuer (Guest et al., 2006). I denna studie var deltagarnas erfarenhet 
inom barnhälsovården mellan 5 - 36 år. De åtta intervjuerna varade mellan 20-50 min och gav 
ett rikt och omfattande material.  

När det gäller intervjuer är det även viktigt att tänka på att deltagarna kan ha en vilja att passa 
in och säga det som ”önskas” (Hewitt, 2007). Det hade varit intressant att även göra en 
observationsstudie av BHV-sjuksköterskornas arbete för att motverka stress hos föräldrar och 
se om det hade gett samma resultat. Observationer hade varit ett alternativ som metod, men 
valdes bort på grund av uppsatsens tidsbegränsning. 

Vid analysen var det en fördel att båda författarna hade varit närvarande vid samtliga intervjuer. 
Även om intervjuerna transkriberades ordagrant kan de inte ersätta de intryck och känslor som 
uppstår under intervjun. Även sådant som observeras är viktigt i analysen enligt Trost (2010). 
Författarna har under hela analysprocessen arbetat tillsammans och reflekterat och diskuterat 
olika möjligheter, dels för att få båda författarnas tankar i analysen, men också i syfte att stärka 
tillförlitligheten i studien. Kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på olika abstraktions- och 
tolkningsnivåer, vilket innebär fördelar, men också problem (Graneheim et al., 2017). I början 
av analysen arbetade författarna väldigt textnära och fick en mycket detaljerad kodning. Att 
arbeta väldigt textnära kan medföra en risk att helheten går förlorad och kan även sänka 
giltigheten i studien (Lundman & Graneheim, 2017). Genom att analysera på en högre 
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tolkningsnivå underlättades möjligheten att se samband och mönster, men det blev även svårare 
att få kategorierna internt homogena och externt heterogena. Eftersom författarna kunde ha 
tolkat svaren från deltagarna på olika sätt så diskuterade författarna under analysprocessen fram 
kategorierna och underkategorierna gemensamt tills författarna var överens, detta i syfte att 
stärka giltigheten vilket också styrks av Graneheim et al. (2017) som ett sätt att höja 
trovärdigheten i studien. Enligt Elo och Kyngäs (2008) behöver forskaren vara helt familjär 
med texten för att kunna utveckla tankar och teorier. För att inte påverka trovärdigheten i 
studien är det viktigt att inte försöka skynda sig fram i analysen. Författarna måste hela tiden 
tänka på vilka steg i analysen som tas och hur de tas för att kunna presentera deltagarnas 
upplevelser och erfarenheter på ett trovärdigt sätt (Polit & Beck, 2017). Att inte försöka skynda 
på var en svårighet då tiden för uppsatsskrivandet var begränsad.  

Hewitt (2007) diskuterar relationen mellan forskare och deltagare och hon beskriver hur 
forskarens bakgrund, ålder, kön, klass m.m. kan påverka vad som kommer fram i intervjuerna 
och således resultatet. Forskarens förförståelse kan leda till att vissa delar hörs mer än andra 
och kan påverka vilka följdfrågor som ställs under intervjuerna, samt påverka tolkningen i 
analysen. I kvalitativa studier är det särskilt viktigt som forskare att reflektera över relationen 
till deltagarna och över sin förförståelse, då forskaren ofta själv aktivt deltar och är nära 
deltagarna. Även om författarna har strävat efter neutralitet i förfarandet under både 
datainsamling och analys går det inte att bortse från att det är en grad av subjektivitet i resultatet. 
Båda författarna har varit medskapare av intervjuerna och det går inte att helt frångå författarnas 
förförståelse då mycket är omedvetet. I kvalitativ innehållsanalys finns inte en sanning, utan 
flera alternativa tolkningar och det är författarnas tolkning av vad som är mest troligt som 
redovisas (Graneheim et al., 2017). Om resultatet av denna studie skulle kunna överföras till en 
annan grupp av människor är upp till läsaren att avgöra. Det författarna har gjort för att 
underlätta överförbarheten i studien är att noggrant beskriva urvalet, deltagarna och 
forskningsprocessen samt redovisat ett gediget resultat med citat från deltagarna vilket styrks 
av Polit & Beck (2017) samt Graneheim et al. (2017). En annan verksamhet som författarna 
tror skulle gynnas av resultatet från denna studie är förskoleverksamheten. Pedagoger på 
förskolan träffar dagligen både barn och föräldrar och skulle således kunna i personalgrupperna 
använda resultatet som diskussionsunderlag för att bättre kunna möta den stressade föräldern. 

Etiska överväganden 

Relationen mellan den som intervjuar och deltagare är av största vikt och det är ofta här etiska 
problem kan uppstå i studiens valda metod, exempelvis kan forskaren komma för nära 
deltagarna så att de berättar privata hemligheter som de inte tänkt delge från början (Polit & 
Beck, 2017). Självkritik och självreflektion som intervjuare är av stor vikt samt att som 
intervjuare skapa en god stämning och minska risken att obehagliga känslor uppstår hos 
deltagarna (Hewitt, 2007). Hewitt (2007) beskriver vikten av att se till att deltagarna har en 
instans att vända sig till om de skulle behöva hjälp att hantera svåra känslor som kan uppstå. 
Detta var något som författarna tänkte igenom innan intervjuernas början, men då ämnet inte 
upplevdes särskilt känsligt valde författarna att endast ha hänvisning till vårdcentral som stöd 
om en sådan situation skulle uppstå. Genom att intervjua BHV-sjuksköterskor ansågs även 
förhållandet forskare-deltagare mera jämlikt jämfört med intervjuer med föräldrar, då BHV-
sjuksköterskorna inte var i någon beroendeställning som vårdtagare. Det är dock viktigt att 
tänka på att en intervju inte är ett jämlikt samtal (Kvale, 2007) utan som intervjuledare har du 
makt och styr samtalet och då det var två som intervjuade kan ojämlikheten ha förstärkts 
ytterligare.  



 21 

En risk med intervjuer är att de tar tid (Polit & Beck, 2017), vilket kan orsaka stress och att inte 
BHV-sjuksköterskorna hinner med sin dagliga verksamhet. För att minska risken för stress 
under intervjun försäkrade sig författarna om att deltagarna hade avsatt tid i sina scheman innan 
intervjuerna påbörjades.  
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Resultatdiskussion 

Relationens betydelse 

Resultatet visar på att det är av stor vikt att skapa en god relation med de föräldrar BHV-
sjuksköterskorna möter för att kunna motverka stress. Både att skapa en god relation och vikten 
av kontinuitet har visats vara av stor betydelse för hur föräldrar upplever barnhälsovården 
(Arborelius & Bremberg, 2003). Något som stärker detta resultat och som har betonats tydligt 
är att om BHV-sjuksköterskan visar ett genuint intresse för familjen och att föräldrarna känner 
att de blir lyssnade på, ger det ett positivt stöd (Eronen, Pincombe & Calabretto, 2007; 
Arborelius & Bremberg, 2003). Detta kan även ses som ett sätt att stärka deras KASAM och 
när föräldrarna känner sig lyssnade på och bekräftade så kan detta i sin tur stärka deras 
begriplighet (Antonovsky, 1988; Antonovsky, 1996). 

Enligt rikshandboken för barnhälsovården ska BHV-sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande och 
arbeta för en god föräldrar-barnrelation, de ska också vara lyhörda och ”fånga upp” tidiga 
symtom på att föräldrarna inte mår bra (Lannér Swensson, 2014). Resultatet visar att relationen 
mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrarna är viktig för att kunna möta familjen och ge det 
stöd som de behöver. En god relation är något som BHV-sjuksköterskan hela tiden måste arbeta 
aktivt med för att skapa förtroende, där ett positivt förhållningssätt är en viktig grund. Detta 
belyser även Arborelius och Bremberg (2003) i sin studie där en positiv kontakt med BHV-
sjuksköterskan visade sig leda till färre depressiva symtom och problem med barnet än de som 
upplevde en negativ kontakt med BHV-sjuksköterskan. Ett äkta och entusiastiskt bemötande 
har visat sig vara värdefullt i relationsbyggandet (Porr, 2015).  

I resultatet framkommer det tydligt att BHV-sjuksköterskorna arbetar med hela familjen och 
som även Chesla (2009) påvisar så har detta visat sig vara mer effektivt både för den fysiska 
och psykiska hälsan. Browne, Hartrick Doane, Reimer, MacLeod & McLellan (2010) menar 
vidare att se familjen i ett helhetsperspektiv med hänsyn både till tidigare händelser och den 
nuvarande situationen gör det lättare att identifiera risker. Vi menar därför att relationen mellan 
föräldrarna och BHV-sjuksköterskan är avgörande för att föräldrarna ska våga öppna sig och 
visa sig sårbara. En tillitsfull relation som bygger på tydlighet och ärlighet främjar hela 
familjens välmående och öppnar upp för att kunna ta emot stöd från BHV-sjuksköterskan.  

En svårighet för BHV-sjuksköterskan när det kommer till att ge stöd kan vara att föräldern och 
BHV-sjuksköterskan befinner sig på olika plan. Föräldrarna kan vara mer eller mindre 
mottagliga för det stöd BHV-sjuksköterskan kan erbjuda och det kan vara svårt för BHV-
sjuksköterskan att få föräldern delaktig. Det krävs då tidsutrymme för att kunna försöka få 
föräldern att känna sig delaktig i det stöd som erbjuds. I vårt resultat framkom att flera BHV-
sjuksköterskor upplevde att tiden var en begränsad faktor för att kunna bemöta föräldrarnas 
stress på ett optimalt sett, vilket även styrks av Porr (2015). Resultatet visar dock också att de 
flesta BHV-sjuksköterskorna hade möjlighet att erbjuda mer tid till de föräldrarna som är i 
behov av det, i syfte att skapa en god relation för att stötta föräldrarna. Föräldrar som inte är 
redo eller mottagliga för stöd kan för BHV-sjuksköterskan upplevas svårt att bemästra och de 
själva kan vara i behov av stöd i arbetet. Relationen till kollegor och annan personal betonades 
i intervjuerna vara viktig då de ofta vände sig till arbetskamraterna för råd och stöd vid 
exempelvis svåra fall och detta har även tidigare forskning visat (Lines, Hutton & Grant, 2016; 
Titchen & McGinley, 2003). 
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BHV-sjuksköterskornas arbete med att stärka föräldrarnas KASAM 

Resultatet visar på vikten av att stärka föräldrarnas tro på sig själva för att minska föräldrarnas 
inre stress. BHV-sjuksköterskorna uppmuntrade föräldrarna att våga lita på sig själva och 
stöttade deras beslut och egna lösningar, vilket är i enighet med Antonovskys salutogena teori 
där fokus är på det som främjar hälsa (Antonovsky, 1996). Detta styrks även av Eronen et al. 
(2007) som efterfrågat vad föräldrarna själva önskar av BHV-sjuksköterskorna och de visar att 
föräldrarna främst önskar bekräftelse på att de gör rätt och information om att det är normalt 
beteende hos barnet. Eronen et al. (2007) betonar också att vid problem önskar föräldrarna 
framförallt olika förslag som stärker deras egenförmåga och att de själva kommer på 
lösningarna jämfört med konkreta råd. Att föräldrarna själva efterfrågar ett salutogent arbetssätt 
gör det extra betydelsefullt att arbeta efter detta och alla som arbetar med människor borde ha 
kunskap om den salutogena teorin och värdet av dess hälsotänk. 

I resultatet framkom att BHV-sjuksköterskorna arbetade indirekt med att stärka föräldrarnas 
KASAM och de poängterade vikten av att lyfta det som fungerade bra och stärka det positiva 
än mer. Genom att stärka föräldrarna att se det positiva och vilka möjligheter de har menar även 
Stokes och Holsti (2010) att därigenom kan en känsla av meningsfullhet skapas. Detta stämmer 
också väl med Arborelius och Bremberg (2003) som visar på hur uppmuntran och positiva 
kommentarer stärker mammorna i deras föräldraroll, medan känslan av att BHV-sjuksköterskan 
tvivlar på mammans förmåga istället har negativ inverkan på föräldrarollen. Stokes och Holsti 
(2010) menar vidare att meningsfullheten även kan stärkas genom att inge hopp, till exempel 
av att se hur andra föräldrar har det och hur de har klarat att ta sig igenom olika situationer. 
Detta tydliggjordes i resultatet genom att BHV-sjuksköterskorna skapade möjlighet för att 
initiera kontakter genom sina föräldragrupper och med andra föräldrar bland annat genom 
öppna förskolan. Att stärka föräldrarnas resurser och synliggöra vilka resurser som finns till 
förfogande stärker även hanterbarheten (Stokes & Holsti, 2010).  

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna såg att ett viktigt utbildningsbehov hos föräldrarna 
var barnets normala utveckling och behov. Många föräldrar hade stor okunskap om barnets 
utveckling, vad som är normalt eller inte och detta var en vanlig orsak till oro som orsakade 
stress. Tillvaron blev då inte heller helt begriplig. Tillgång till adekvat och tydlig information 
är viktigt för att föräldrarna ska kunna hantera vardagen (Vuorenmaa, Halme, Perälä, Kaunonen 
& Åstedt-Kurki, 2016) och har visats även stärka begripligheten (Eriksson, 2015a). Föräldrarna 
behöver därför kunskap om deras barns utveckling och behov och genom att hjälpa föräldrarna 
att förstå vad som är aktuellt kring barnets rådande utvecklingsfas och vad de kan förvänta i 
framtiden förbättras begripligheten (Stokes & Holsti, 2010).  

KASAM påverkas även av graden av delaktighet i de beslut som rör ens liv enligt Idan, Eriksson 
& Al-Yagon, (2017) och det har visat att en ökad delaktighet ger en känsla av ökad kontroll, 
vilket är viktigt för att minska stressen (Stokes & Holsti, 2010). BHV-sjuksköterskorna stärkte 
föräldrarnas relation och samarbete parterna emellan i syfte att motverka stress. Framförallt 
handlade det om att stärka partnerns delaktighet, även om de kunde se en utveckling där 
partnern har blivit mer delaktig nu jämfört med förr. Att stärka föräldrarnas delaktighet går i 
linje med studien av Vuorenmaa et al. (2016) som poängterar vikten av att involvera föräldrarna 
och göra dem delaktiga i de beslut som tas. Därigenom kan föräldrarna stärkas i föräldrarollen.  
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Arbetet med föräldragrupper 

Resultatet visar att enligt BHV-sjuksköterskorna så är det vanligt att föräldrar upplever stress, 
men trots att det är vanligt förekommande så menade BHV-sjuksköterskorna att ämnet 
föräldrastress inte hade en framträdande roll i föräldragrupperna som anordnades. Stress var 
inget eget tema, men det framkom ändå att stress ofta togs upp indirekt vid nästan varje tillfälle. 
Att belysa stress som ett område skulle vara ett sätt att arbeta med det mer aktivt för att motverka 
stressen hos småbarnsföräldrar. Vi anser att föräldrautbildning ska innehålla en tydlig 
diskussion om föräldrastress och ansvarsfördelning, men även vara en fast del i gruppernas 
innehåll. Detta poängterar även Widarsson, Engström, Berglund & Tydén (2014) då de i sin 
slutsats lyfter fram att föräldrastress är ett viktigt ämne i föräldrautbildningar. De tar även upp 
föräldragruppers möjlighet att skapa nya kontakter som i sin tur stärker föräldrarna i deras 
föräldraroll och således förebygger och minskar stress. Detta var något som BHV-
sjuksköterskorna arbetade aktivt med och delade efter samtycke också ut föräldrarnas 
kontaktuppgifter till alla i gruppen. Även Eronen et al. (2007) tar upp detta och menar att 
föräldrar som deltar i föräldragrupper upplever mer stöd och genom medverkan i 
föräldragrupper stärks nätverket och föräldrarna i gruppen lär av varandra. Det stärker i sin tur 
deras självförtroende (Eronen et al. 2007) och ger även en känsla av meningsfullhet (Stokes & 
Holsti, 2010). Föräldragrupperna är dock riktade enbart till förstagångsföräldrar, vilket kan 
ifrågasättas då föräldragrupper även hade varit bra för andragångsföräldrar eftersom det är en 
tid när det ställs en hel del nya krav som inte funnits innan.  

BHV-sjuksköterskorna i denna studie såg föräldragruppernas positiva effekter, men lyfte även 
fram en medvetenhet om att föräldragrupperna också kunde orsaka stress hos föräldrarna, 
eftersom det inte var ovanligt att de jämförde sig med varandra. I föräldragrupperna är det av 
betydelse hur BHV-sjuksköterskan agerar då det kan påverka föräldrarnas upplevelse av sin 
föräldraroll (Lefèvre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2016b) och kan således både 
minska eller öka på stressen. Trots att BHV-sjuksköterskorna har erfarenhet av att leda 
föräldragrupper är det vanligt att de upplever att det är svårt och efterfrågar mer utbildning i 
området (Lefèvre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2015). Det är viktigt att BHV-
sjuksköterskan ges möjlighet till utbildning i att leda grupper samt även får fortsatt handledning 
för att kunna skapa positiva gruppmöten. Lefèvre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström (2016a) 
visar i sin studie att utbildning i att leda grupper ger ökad trygghet och fler verktyg för BHV-
sjuksköterskorna att använda sig av. 

Samtalets betydelse 

Resultatet genomsyras av samtalets betydelse i mötet med föräldrarna. Samtalet är det verktyg 
som används konstant för att kunna skapa trygga föräldrar, stärka dem i föräldrarollen och 
hjälpa dem att sätta gränser. I den salutogena omvårdnaden utgår BHV-sjuksköterskan från 
varje unik familj och individ och dessas förutsättningar utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt 
Boman och Brink (2015) är det viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal inte isolera 
personen från den miljö hon eller han ingår i utan omgivningen och sammanhanget måste tas i 
beaktande (Boman & Brink, 2015). Det styrker även Widarsson et al. (2014) som belyser 
viktiga delar för att förebygga och minska stress hos föräldrar och det var bland annat att se 
familjen utifrån ett helhetsperspektiv och att familjen har socialt stöd runt omkring sig.  

Samtalet är otroligt viktigt i arbetet med den stressade småbarnsföräldern, men för att kunna 
utföra det krävs kunskap och utbildning och det framkom även i intervjuerna med BHV-
sjuksköterskorna. Många av dem hade inte någon samtalsutbildning i grunden som exempelvis 
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motiverande samtal (MI) utan de försökte istället på bästa sätt utgå från MI-samtalets struktur 
när de hade samtal med föräldrarna. Det innebär att de respektfullt lyssnade, bekräftade och 
visade äkthet, empati och värme, vilket är i enighet med folkhälsomyndighetens beskrivning av 
MI-samtalets struktur (Folkhälsomyndigheten, 2018). Även om BHV-sjuksköterskorna 
troligen var otroligt duktiga på att föra trygga samtal med föräldrarna så är det också viktigt att 
BHV-sjuksköterskorna får utbildning i samtalsmetodik för att kunna erbjuda föräldrarna bästa 
möjliga stöd. Samtalet är det verktyg som BHV-sjuksköterskorna använder sig av dagligen och 
därför bör barnhälsovården också erbjuda sin personal utbildning i MI. Studier har visat att en 
trygg och säker grund i samtalsmetodik får positiva följder och leder bland annat till att 
föräldrarnas beteende och motivation kan påverkas (Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 
2010). Genom att använda MI i samtalen med föräldrarna kan det salutogena arbetssättet bli 
tydliggjort eftersom det sättet att arbeta skapar en möjlighet för föräldern att bli mer delaktig i 
de beslut som tas kring familjen, vilket i sin tur skapar en känsla av kontroll (Stokes & Holsti, 
2010; Eronen, Pincombe & Calabretto, 2010). 

I resultatet framkommer att samtalets betydelse i arbetet med att motverka föräldrastress 
egentligen tar sin form redan på mödravården, innan föräldrarna kommer till barnhälsovården. 
I intervjuerna beskrev BHV-sjuksköterskorna att det fanns ett bra samarbete med mödravården, 
men många belyste att det ändå kunde bli bättre. Det förberedande arbetet från mödravården 
har i flera studier visats spela en stor roll i att hjälpa föräldrar att förbereda sig på livet med ett 
barn (Afua Entsieh & Kristensson Hallström, 2016; Pålsson, Persson, Ekelin, Kristensson 
Hallström & Kvist, 2017), men utifrån vårt resultat menar vi att det är viktigt att det även följs 
upp efter att barnet är fött. Anknytningen som föräldrar skapar till barnet under graviditeten har 
stor betydelse för hur föräldrarnas anknytning blir till barnet när det är fött (de Cock, Henrichs, 
Klimstra, Maas, Vreeswijk, Meeus & van Bakel, 2017) och därför är det av största vikt att 
underbygga det. Mödravården har därför en viktig roll i att ”fånga” upp de föräldrar som är i 
behov av mer stöd under graviditeten. Om anknytningen till barnet är ansträngd redan under 
graviditeten leder det till en sämre anknytning till barnet när det är fött och således ökar också 
föräldrarnas känsla av stress (de Cock et al., 2017).  Det förberedande arbetet på mödravården 
är minst lika viktigt som arbetet på barnhälsovården och överföringen och samarbetet 
däremellan är därför av största vikt.  



 26 

Slutsats 
Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna arbetar aktivt med att motverka stress på flera plan 
utifrån ett salutogent förhållningssätt. Alla BHV-sjuksköterskor träffar föräldrar som är 
stressade och kommer i stort sett i kontakt med stressade föräldrar dagligen. Detta visar på 
vikten av att uppmärksamma stress som ett arbetsområde inom barnhälsovården. 

Graden av stress varierar från förälder till förälder och insatserna anpassas både till den unika 
föräldern och familjen som helhet, samt till stressens allvarlighetsgrad. Om stressen pågått 
länge och lett till allvarliga komplikationer såsom depression eller att det påverkat barnets hälsa 
intensifieras BHV-sjuksköterskornas arbete, men även andra professioner kopplas in. Den 
största delen av deras arbete består dock av att motverka och förebygga stressen innan den lett 
till allvarliga konsekvenser. Samtalets betydelse för att minska föräldrarnas stress dominerade 
i alla intervjuer och vikten av en god samtalsmetodik framstår som ett av de viktigaste områdena 
att kunna hantera. Att kunna uttrycka sig väl och respektfullt och samtidigt stödja och vägleda 
föräldrarna är en nyckelfaktor i BHV-sjuksköterskans förhållningssätt och är därför väsentligt 
att stärka i arbetet. Den salutogena teorins fokus på att lösa problem, identifiera resurser och 
stärka känsla av sammanhang för att främja personers hälsa gör den användbar som teoretiskt 
ramverk inom hälsopromotion och enligt tidigare forskning är ett salutogent förhållningssätt 
även vad föräldrarna själva efterfrågar inom barnhälsovården. Studien visar att BHV-
sjuksköterskorna arbetar väl enligt den salutogena teorin, men föräldragrupperna identifieras i 
resultatet som ett område att arbeta mer aktivt med för att motverka stress. För att 
uppmärksamma stressens betydelse behöver det vara en synlig del i innehållet i de erbjudna 
föräldragrupperna.  

Kliniska implikationer 
BHV-sjuksköterskan har en framträdande roll i arbetet med att motverka föräldrastress och det 
görs idag ett digert arbete med att stärka föräldrar i deras föräldraroll. Det BHV-sjuksköterskan 
dagligen använder sig utav är samtal för att kunna stötta, stärka och möta föräldrarna på bästa 
sätt. Eftersom samtalsmetodik tas upp i mycket liten utsträckning i dagens utbildningar, borde 
det läggas mer tyngd vid att utbilda i samtalsmetodik. Samtalsmetodiken bör även ingå i 
verksamheterna som ett stående ämne för diskussion och möjlighet bör finnas till 
kompetensutveckling inom området.  

Ett annat sätt att nå ut till föräldrar är att initiera föräldragrupper och detta är något som upplevs 
positivt. Innehållet för träffarna behöver diskuteras och till exempel är föräldrastress ett tema 
som inte belyses direkt utan tas enbart upp indirekt. Stress i föräldraskapet bör integreras i 
informationsunderlaget för föräldragrupperna på ett mer tydligt sätt, till exempel borde 
diskussion om vanliga stressorer, vad föräldrarna själva upplever som stressande, samt 
ansvarsfördelning tas upp för att förebygga stress. Även föräldrarnas förmåga att hantera 
stressorer behöver stärkas. BHV-sjuksköterskans förhållningssätt är av största vikt i mötet med 
föräldrarna, vilket också innebär att utbildning och reflektion över sin egen förförståelse och 
arbetssätt borde implementeras mer i verksamheterna. Genom att erbjuda mer 
kompetenshöjande utbildningar, samt upprepad och fördjupad utbildning i verksamheterna, 
skulle föräldrarnas stress kunna uppmärksammas i ett tidigt skede och på så sätt också minska 
ohälsan hos både föräldrar och barn. 
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Förslag till fortsatt kunskapsutveckling 
För att utveckla den kunskap som redan finns inom området och för att kunna förebygga 
föräldrastress i ett tidigare skede borde det läggas mer vikt vid att få kunskap om de riskfaktorer 
som finns i samband med föräldraskapet. Sett till den forskning som finns inom ämnet idag så 
är den mest riktad mot hur modern i familjen upplever föräldraskapet och dess utmaningar, det 
finns inte mycket studier som belyser faderns, partnerns eller familjens upplevelse av 
föräldraskapet, vilket ur kunskapssynpunkt skulle vara intressant att belysa. Det finns mycket 
forskning om föräldrastress i samband med att få ett sjukt barn, men det skulle också vara av 
intresse att studera föräldrastress i samband med friska barn. Mer forskning om föräldrastress i 
förhållande till friska barn skulle hjälpa specialistsjuksköterskan i arbetet, både genom att stärka 
föräldrarna, men också för att kunna motverka föräldrastress. Eftersom stress hos föräldrar med 
friska barn inte är något som studeras i någon stor omfattning skulle det för 
specialistsjuksköterskans kunskapsutveckling inom ämnet behövas mer forskning om vad 
föräldrarnas stress grundar sig i och hur specialistsjuksköterskan på bästa sätt kan förebygga, 
samt på bästa sätt hjälpa föräldrarna om problemet redan uppstått. Fortsatt forskningsområde 
skulle kunna vara vad föräldrarna tycker om BHV-sjuksköterskans interventioner och vad de 
själva tycker är mest effektfullt. 
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  Bilaga I 

 

Intervjuguide 
 
Början: Efter presentation av intervjuarna informeras deltagaren om hur intervjun går till och 
syftet med intervjun. Informationsbrevet och samtycke gås igenom. Finns det några frågor 
från deltagaren? 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva BHV-sjuksköterskors arbete för att motverka stress 
hos föräldrar. 
  
Bakgrundsfakta fylls i 
 
Frågeguide: 
 

• Många pratar idag om att de känner sig stressade i sin roll som förälder, vad tänker du 
på när du hör ordet föräldrastress? 
 

• Har du träffat föräldrar som uttryckt att de känner sig stressade? Om ja, hur hanterade 
du det? Något du gjorde som upplevdes positivt?  Är det något som du upplevde blivit 
negativt? 
 

• Vad tänker du är viktigt i de förebyggande insatserna du gör? Ge exempel. 
 

• Hur uppmärksammar du stress hos föräldrarna? 
 

• Vad gör du om du märker att föräldrarna är stressade? 
 

• Hur skulle du vilja arbeta för att motverka stress hos småbarnsföräldrar? Har ni några 
verktyg idag i ert arbete med föräldrastress? (Hinder? Möjligheter? Stödjande 
åtgärder/råd?) 
 

• Kan du ge ett exempel på när du upplevt att barnet påverkats av föräldrarnas stress?  
Vad gör du om du märker att barnet påverkas av föräldrarnas stress? 
 

• Hur uppmärksammar ni här inom enheten föräldrastress? 
 

• Hur arbetar ni med föräldrastress i föräldragrupper?  
 
 
Avslutning: ”Nu har vi inga fler frågor. Finns det något du vill tillägga och/eller förtydliga 
innan vi avslutar intervjun?” 
  



 
  Bilaga I 

 

Bakgrundsfakta: 
 
Ålder? 
 

 

Antal verksamma år som 
sjuksköterska? 

 
 
 

Antal verksamma år inom 
BHV? 

 
 
 

ev. antal verksamma år inom 
barnsjukvård? 
 

 

Vilken specialistutbildning?  
Examensår? 

 
 
 

Hur många barn har du ansvar 
för? 

 
 
 

Hur många barn har enheten 
ansvar för? 
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Till vederbörande verksamhetschef för godkännande av datainsamling 

Vi heter Sofia Henriksson och Michaela Carlsson och vi läser till distriktssköterskor med 
inriktning folkhälsa på Högskolan Väst i Trollhättan. Inom ramen för vår utbildning ingår det 
att skriva en uppsats på magisternivå och vi har då valt att studera hur 
barnhälsovårdssjuksköterskor arbetar för att motverka stress hos föräldrar. 
 
Vi önskar därför komma i kontakt med distriktssköterskor som jobbar på barnavårdscentralen 
för att genomföra intervjuer på deras arbetsplats under deras arbetstid. Hela mötet beräknas ta 
mellan 30-45 minuter och vi önskar få tillgång till ett enskilt rum för att kunna genomföra 
intervjuerna.  
 
Dagens moderna samhälle och dess krav och normer har lett till att stress ökar allt mer bland 
befolkningen. En grupp som visats vara särskilt utsatta är småbarnsföräldrar. Idag vet man att 
stress ofta leder till negativ påverkan på barnet och anknytningen mellan barn och föräldrar, 
men även för barnets fortsatta utveckling. Distriktssköterskan inom barnhälsovården möter i 
stort sett alla nyblivna föräldrar vilket också gör att de har en god position för att kunna 
identifiera och stötta föräldrar i behov av stöd. Eftersom stress hos föräldrar kan leda till stor 
påverkan på barnet och på hela familjen är det ett angeläget område att studera. Det är med 
anledning av detta som vi är intresserade av att studera hur BHV-sjuksköterskor arbetar för att 
motverka stress hos föräldrar.  
 
Vi kontaktar nu därför dig för att få tillstånd att kontakta dina medarbetare som möter 
föräldrar i sitt dagliga arbete och som arbetar hälsofrämjande för att motverka stress.   
 
Om det finns frågor kring projektet, ta gärna kontakt med undertecknade för mer information.  
Vi hoppas på er medverkan och tackar på förhand för din tid! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
__________________________  __________________________ 
Sofia Henriksson    Michaela Carlsson 
Telefon: 070 84 18 699    Telefon: 073-84 38 389 
E-post: sofia.henriksson.2@student.hv.se E-post: michaela.karlsson.4@student.hv.se 
 
__________________________ 
Handledare 
Malin Berghammer 
Specialistsjuksköterska/Filosofie Doktor  
Universitetslektor 
Telefon: 0520-223867  
E-post: malin.berghammer@hv.se
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Förfrågan om deltagande i en studie kring barnhälsovårdssjuksköterskors 
arbete för att motverka stress hos småbarnsföräldrar 

Vi vill med detta brev tillfråga dig om du vill delta i en studie om 
barnhälsovårdssjuksköterskors arbete för att motverka stress hos småbarnsföräldrar. Studien 
är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till distriktssköterska vid 
Högskolan Väst i Trollhättan. I det här dokumentet får du information om projektet och om 
vad det innebär att delta.  

Bakgrund och syfte 

Dagens moderna samhälle och dess krav och normer har lett till att stress ökar allt mer bland 
befolkningen och en grupp som visats vara särskilt utsatta är småbarnsföräldrar. Idag vet man 
att stress ofta leder till negativ påverkan på barnet och att anknytningen mellan barn och 
föräldrar kan försvåras. Detta har fått oss att intressera oss för att se vad 
barnhälsovårdssjuksköterskorna kan göra för att motverka föräldrastress, samt vad de har för 
verktyg att arbeta med föräldrastress om problemet uppstår. Syftet med studien är att öka 
kunskapen om de hälsofrämjande insatserna som barnhälsovårdssjuksköterskor gör för 
stressade småbarnsföräldrar. Forskningshuvudman för projektet är Högskolan Väst. 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas då du arbetar som distriktssköterska där BHV-verksamhet bedrivs. Dina 
kontaktuppgifter har vi fått via din verksamhetschef, som har godkänt att studien genomförs. 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras med intervjuer vid ett tillfälle under perioden november 2017 
till februari 2018. Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av 
hälsofrämjande insatser för stressade småbarnsföräldrar. Fundera gärna på en specifik 
situation där du upplevt att någon av föräldrarna varit stressade. Intervjun beräknas ta ca 30-
45 minuter i samband med din arbetstid och det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö. 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Om några oklarheter uppstår efter 
intervjun kommer du eventuellt kontaktas för uppföljande frågor. 

Möjliga fördelar med att delta i studien 

Fördelar som studien kan bidra med är att du kan komma att reflektera över ditt arbetssätt och 
få nya infallsvinklar att använd dig av i praktiken. 

Hantering av data och sekretess 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att dina svar och 
dina resultat kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Intervjuerna kommer 
att spelas in på bandspelare och därefter transkriberas i ett worddokument. Största möjliga 
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konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 
materialet utan materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är ansvariga för 
studien. Rapporteringen av resultatet sker i form av en magisteruppsats och då kommer 
materialet vara avidentifierat så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 
Personuppgiftsansvarig är Högskolan Väst och enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt 
att få ta del av de uppgifterna om dig som hanteras i studien och vid behov få eventuella fel 
rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvariga (se nedan). 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan 
Väst. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 
arbetet och i samtyckesformuläret kan Du välja att kryssa i om du önskar få en kopia 
överlämnad. 

Deltagandet är frivilligt   

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, men var 
vänlig och kontakta de ansvariga för studien. 

Ansvariga för studien 

Sofia Henriksson 
Telefon: 070-84 18 699 
sofia.henriksson.2@student.hv.se 

Michaela Carlsson 
Telefon: 073-84 38 389 
michaela.karlsson.4@student.hv.se 

 __________________________________ 

Handledare/Universitetslektor 
Malin Berghammer 
malin.berghammer@hv.se 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien om barnhälsovårdssjuksköterskors arbete för 
att motverka stress hos småbarnsföräldrar 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
deltagarinformationen. 

☐ Jag önskar få en kopia överlämnad när studien är färdig och godkänd.  

 

Plats och datum Underskrift 
 
 

 



 
   

Högskolan Väst 
Institutionen för hälsovetenskap 
461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00     Fax 0520-22 30 99 
www.hv.se 
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