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Sammanfattning  

Bakgrund: Den basala processen för nyblivna föräldrar är att ta kontroll över sin situation 

vilket innebär hårt arbete för att organisera sina behov och ta till sig råd och stöd för att kunna 

tillgodese barnets behov. Föräldrars upplevda behov är relaterade till osäkerhet i 

föräldraskapet och stöd behövs för att stärka dem i föräldrarollen. Effekterna av stöd kan vara 

att föräldrars mentala hälsa förbättras och barnens behov blir tillgodosedda. Sjuksköterskan på 

BVC har till uppgift att stödja föräldrar, men hur stödet ser ut finns inte klart beskrivet i 

tidigare forskning. 

Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för betydelsen av sjuksköterskans stöd 

till nyblivna föräldrar för att stödja dem i föräldrarollen. 

Metod: Metasyntes valdes till metod med en hermeneutisk ansats i analysen.  

Resultat: Resultatet visade att föräldrar behövde vägledning på föräldraskapets hinderbana 

för att öka självförtroendet och självtilliten med underrubrikerna: ser sjuksköterskans om en 

symbol för stöd, att ha ett gemensamt perspektiv på föräldraskapet, att tillit skapas – en 

förutsättning för att kunna ta emot stöd och att växa i självtillit i sitt föräldraskap. 

Föräldrarnas vandring på föräldraskapets hinderbana var vägen fram till ökad självtillit i 

föräldraskapet.   

Konklusion: Den ömsesidiga tilliten var essentiell för att föräldrarna skulle kunna ta till sig 

sjusköterskans stöd och kunna växa i självtillit i föräldraskapet.  

Implikationer för praxis är att sjuksköterskan ger föräldrarna det utrymme de behöver för att 

de ska kunna bedöma om hon/han har tillit till dem.  

Sökord Föräldrar, metasyntes, sjuksköterska, stöd, tillit 
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Abstract  

Background: Parents with a newborn baby need to take control over their new situation, 

which means hard work to organize their needs and to assimilate advice and support. Parents’ 

needs are related to insecurity in parenthood and support is needed to strengthen them. 

Support can improve parents’ mental health and the child’s needs be fulfilled. The nurse at the 

child health clinic role is to support parents with small children, but has not been clearly 

described in earlier research. 

Aim: The aim of the study was to get a wider comprehension of the meaning of the nurse’s 

support to parents with a newborn baby to strengthen them in parenting.  

Method: Qualitative meta-synthesis was chosen with a hermeneutic approach in the analysis. 

Results: The result revealed that the parents needed guidance on the parenting trail to enhance 

their self confidence and trust to themself with the categories: see the nurse as a symbol of 

support, a mutual perspective of parenthood, creating trust – a condition to be able to receive 

support and growth in self confidence in parenthood. Parents walk on the parenting trail was 

the path to an enhanced trust in themselves in their parenthood.    

Conclusion Mutual trust was essential for the parents to be able to assimilate the support from 

the nurse and grow in their parenthood. The walk on the parenting trail was the path to 

improvement in confidence in parenthood.  

Implications are that the nurses have to give parents space to judge if the nurses have trust in 

them.  

Keywords Meta-synthesis, nurse, parents, support, trust 
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Inledning 
Nyblivna föräldrar har genomgått och står inför stora förändringar i sitt liv och kan vara 

osäkra på vad som väntar och hur de ska hantera sin nya situation. Det nyfödda barnet har 

behov som behöver tillfredsställas och det kan vara svårt för föräldrarna att veta vad de ska 

göra om det dyker upp problem på vägen. Föräldrarna behöver någon som finns tillgänglig 

och som de kan lita på för att få råd och stöd när de behöver. Sjuksköterskan på 

Barnavårdscentralen (BVC) möter föräldrarna i samband med att föräldrarna kommer med 

barnet på de rutinmässiga kontrollerna under spädbarnstiden. Vid dessa möten ges 

sjuksköterskan möjligheter att få en uppfattning om föräldrarnas behov av stöd och 

rådgivning. 

Bakgrund 
Bakgrunden behandlar områden som nyblivna föräldrars anpassning till föräldrarollen, 

barnets behov, föräldrars behov av stöd och stöd till föräldrar ur sjuksköterskans perspektiv. 

Nyblivna föräldrars anpassning till föräldrarollen 
Nyblivna föräldrar genomgår en stor förändring i livet när de ska anpassa sig till den nya 

rollen (Nyström & Öhrling 2004) oavsett om de är förstagångsföräldrar eller har barn sedan 

tidigare. De första sex till åtta veckorna efter barnets födelse är ansträngande då föräldrarna 

ska anpassa sig till den nya situationen vilket innebär mycket arbete och förändring (Christie, 

Poulton & Punting, 2008). Den basala sociala processen för nyblivna föräldrar är att ta 

kontroll över sin situation. Den kan delas in i tre delar: att organisera sina behov efter 

förlossningen, att leva upp till sina förväntningar under förlossning och att lära sig att lita till 

sin förmåga att ta hand om sig själv och barnet efteråt (Hall & Carty, 1993). Tillfredsställelse 

och självförtroende i föräldraskapet är relaterat till självkänsla samt hälsa (Nyström & 

Öhrling, 2004) och problem i föräldraskapet beror ofta på att föräldrar kan känna sig 

utmattade, osäkra på föräldrarollen, upplever brist på tid och problem med att hantera tiden 

(Häggman-Laitila 2003). Mödrarna i en studie av Hall och Carty (1993) ansåg att det var av 

stor vikt att acceptera hjälp från andra för att kunna ta kontroll situationen, vilket i sin tur 

stärker föräldraskapet (Nyström & Öhrling, 2004). När mödrar kommer hem från sjukhuset 

influeras deras självförtroende i föräldraskapet av stödet i hemmet, den närmsta familjen och 

sjuksköterskan som gör hembesök(Hall & Carty, 1993).  

Barnets behov 

Barn behöver ansas (tas om hand) av sina föräldrar för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda (Eriksson, 1997). Ansningen är grunden i omsorgen av barnet och den måste 

vara tillfredställande för att barnet ska kunna leka och lära. Det innebär att föräldrar genom 

ansningen ser till att barnets fysiska behov blir tillgodosedda så att det genom gemensam lek 

med föräldern kan lära sig något om omvärlden för att utvecklas. Föräldrarna ska kunna 

ingripa och hjälpa barnet när det behövs så att barnet får en bra balans i livet och att tillit och 

trygghet skapas mellan förälder och barn (Eriksson, 1997). I leken skaffar sig barnet 

förutsättningar för utveckling. Föräldrarna är de personer som ska ge barnet förutsättningar 

och stöd genom att ansa, leka och lära (Eriksson, 1997).  

Föräldrars behov av stöd 

Många av föräldrars upplevda problem är relaterade till att de kan känna osäkerhet under den 

första tiden som föräldrar och de behöver stöd i föräldraskapet för ett gott omhändertagande 

av barnet (Christie, Poulton & Bunting, 2007; Häggman-Laitila, 2003). Stöd till föräldrar kan 

vara att sjuksköterskan från BVC agerar som en mentor och vägleder föräldrar i 

föräldraskapet, genom att i möten med föräldrar delge sina erfarenheter och kunskaper för att 
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stärka deras självförtroende (Bond & Burns, 1998; Gray, Spurway & McClatchey, 2001; 

Nelson, Higman, Sia, McFarlane, Fuddy & Duggan, 2005). Bekräftelsen av föräldrar och 

deras upplevelser gör att de känner sig accepterade för den de är och inte dömda för sina 

handlingar (Eriksson, 1997). Föräldrarnas utveckling sker genom lekande och lärande. 

Lekande kan ses som ett resonemang mellan föräldrar och sjuksköterska. I resonemanget 

anpassas information så att föräldrarna lätt kan ta den till sig (Eriksson, 1997), vilket kräver 

tid och utrymme. Resonemanget är en paradox mellan den inre och den yttre verkligheten. 

Den inre verkligheten är det som för föräldrarna redan är bekant, den yttre verkligheten 

däremot innehåller det nya och okända. För föräldrarna innebär då att kunna resonera om sina 

idéer och kunskaper mellan dessa verkligheter för att gradvis kunna införa nya kunskaper till 

den egna inre verkligheten (Eriksson, 1997). I resonemanget mellan föräldrar och 

sjuksköterska är det alltid föräldern som har kontrollen och det är förälderns roll att göra val 

utifrån sjuksköterskans råd och sina egna behov (McNaughton, 2000). I resonemanget kan 

föräldrar skapa och bekräfta sin identitet som förälder med stöd av sjuksköterskan. När 

föräldrarna förstår sjuksköterskans roll blir kommunikationen bättre samt att uppskattningen 

och effekten av stödet ökar (Knott & Latter, 1999; Ervér & Fahlström, 2001; Sjöström, 

Hägglöf & Engström 2002). 

Effekter av sjuksköterskans stöd är bland annat att mödrars mentala hälsa förbättras, 

utsattheten minskar, mindre ansträngd relation till sin partner samt att det upplevda stödet 

ökar (Hakulinen, Laippala, Paunonen och Pelkonen, 1999; Kearney, York & Deatrick, 2000; 

MacMillan, 2000, Olds, Henderson, Chamberlin & Tatelbaum, 1986). För barnens del kan 

effekten bland annat vara att de får bättre språkutveckling, bättre hemmiljö, minskad 

förekomst av våld i hemmet, färre problem i skolan och längre tid innan nästa barn föds 

(Howard & Brooks-Gunn, 2009; Kearney, York & Deatrick, 2000, MacMillan, 2000; Olds et 

al, 2004; Olds, Henderson, Chamberlin & Tatelbaum, 1986). Längre intervall mellan barnen 

gör att föräldrarna kan spendera mer tid med barnet (Olds et al, 2004). Mödrar som fick 

hembesök av sjuksköterska kunde tolka barnets signaler bättre, ta större ansvar för sitt barn 

och därmed få bättre anknytning (Howard & Brooks-Gunn, 2009; Olds, Henderson, 

Chamberlin & Tatelbaum, 1986).  

Stöd till föräldrar utifrån sjuksköterskans perspektiv 

Den traditionella sjuksköterskan på BVC baserar sitt arbete på hembesök hos föräldrar med 

små barn för att kontrollera barnens utveckling (Browne, 1995). Det individuella arbetet med 

familjen bör innehålla hembesök och individuellt anpassat stöd och bör pågå under en längre 

tid och följas upp av den som utför arbetet (Barth, 2009). De fem grundpelarna som ger en 

effektiv intervention är att sätta upp mål, möten en gång i veckan, bygga upp och bibehålla en 

relation, erbjuda hjälp samt att familjen aktivt deltar (Barth, 2009; McNaughton, 2000). Även 

från sjuksköterskans perspektiv kan stödet ske genom att ansa, leka och lära. Genom 

ansningen bekräftar sjuksköterskan föräldern och blir medveten om förälderns situation 

(Eriksson, 1997). När behov finns kan sjuksköterskan ingripa och hjälpa föräldern att få 

balans i sitt liv och kan då få förutsättningar att utvecklas. 

Problemområde 

Nyblivna föräldrar upplever stor omställning i livet och kan ibland behöva extra stöd för att 

kunna anpassa sig till den nya rollen. De behöver vägledning i föräldraskapet för att omsorgen 

om barnet ska bli så bra som möjligt. En profession som möter föräldrar när barnen är små är 

sjuksköterskan på BVC, vid de kontroller som görs regelbundet under spädbarnstiden. För att 

sjuksköterskan ska kunna förmedla och föräldrarna ta emot stöd är en god relation en 

förutsättning. Sjuksköterskans stöd och relationen till föräldrar finns inte klart beskrivet i 

tidigare forskning mer än att det är viktigt för föräldrarna. För att kunna ge bra stöd till 
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föräldrar är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskaper om hur stödet kan se ut och 

förmedlas. Därför är det viktigt att studera sjuksköterskans stöd till föräldrar.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa betydelsen av sjuksköterskans stöd till föräldrar samt för att 

stärka dem i föräldrarollen. 

Metod 
Metasyntes är en passande metod när tidigare forskningsfynd från olika studier med olika 

perspektiv på samma fenomen sammanställs för att få en mer övergripande uppfattning om 

fenomenet som studeras (Kirkevold, 1997). Metasyntes hänvisar till en process och är ett 

resultat av en vetenskaplig analys som systematiskt och formellt integrerar fynd i kvalitativa 

studier till en ny helhet och teori om fenomenet (Kirkevold, 1997; Sandelowski & Barroso, 

2007). Metasyntesen kännetecknas av systematik i genomförandet och i analysen av de 

artiklar som samlats in (Sandelowski & Barroso, 2003a). Zimmer (2004) och von Post och 

Erikssons (1999) analys för texttolkning användes.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Efter att problemområdet identifierats och ett syfte formulerats, formulerades inklusions- och 

exklusionskriterier (Sandelowski & Barroso, 2007). Inklusionskriterierna var föräldrarnas 

upplevelse av sjuksköterskans stöd för att stärka dem i föräldraskapet, samt att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska, engelska, norska eller danska.  

Exklusionskriterierna var att barnen och föräldrarna ej skulle ha någon medicinsk diagnos då 

dessa grupper har ett annat behov av stöd än det sjuksköterskan på BVC kan erbjuda. 

Litteratursökning 

Syfte och bakgrund utgjorde grunden för lämpliga sökord. Flera sökord liknade varandra och 

olika kombinationer av dessa användes för att få mer omfattande sökresultat (Sandelowski & 

Barroso, 2007). Sökorden var: support, parent, nurse, nursing, caring, relation, vulnerable, 

neglect, abuse, child, (self-) confidence, self esteem, self efficacy, care, home visit och 

maltreatment. 

 

Artikelsökning gjordes i två olika databaser; Scopus och Cinahl fulltext, beroende på att de 

har den största täckningen av artiklar över tid (Sandelowski & Barroso, 2007). Olika 

kombinationer av sökord samt användandet av booelska söktermer gav olika resultat i de olika 

databaserna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Sammanfattning av sökresultaten presenteras i tabell 1 och 2, se bilaga 1 och 2. 

Antalet artiklar som genomgick en första bedömning var 77 i Scopus och 65 i Cinahl. Titel 

och fullständig referens skrevs ut från Cinahl, i Scopus kunde även abstract till artiklarna 

skrivas ut för en första bedömning utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. De artiklar 

som inte kunde bedömas utifrån titel och abstract togs fram i sin helhet (Sandelowski & 

Barroso, 2007).  

Dock var det så att alla artiklar inte gick att ta fram i sin helhet även om de beställdes från 

biblioteket, vilket var fallet med tre artiklar i Scopus. Många artiklar behövde läsas i sin 

helhet och ibland flera gånger för att kunna avgöra om den passade till studien eller ej. För att 

få en god översikt över artiklarna och för att inte behöva bedöma samma artikel två gånger 
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organiserades alla artiklar i en tabell enligt beskrivning i tabell 3 (Sandelowski & Barroso, 

2007).  

Tabell 3 Mall för presentation av inkluderade artiklar 

Titel, författare, årtal. Inkluderad/exkluderad Varför exklusion. 

 

Artiklarnas titel, författare och årtal skrevs in i den första kolumnen, i den andra kolumnen 

noterades om den inkluderades eller ej och i den tredje kolumnen skrevs förklaring till varför 

den exkluderades. Från artikelsökningen i Cinahl inkluderades tre artiklar och från Scopus 

inkluderades en artikel. 

 

Efter den inledande bedömningen gjordes en noggrann värdering av de fyra artiklarna som 

inkluderats. Sandelowski och Barroso (2007) beskriver en mall för värdering samt en 

kortfattad sammanfattning. Mallen innehåller olika rubriker bland annat; bakgrund, metod, 

resultat/fynd och diskussion som bedömdes utifrån olika kriterier som författarna beskriver. 

När artikeln genomgått denna bedömning skrevs en kortfattad sammanfattning och om den 

inkluderades eller ej. Efter upprepade och mycket noggranna bedömningar uteslöts den artikel 

som inkluderats vid primärsökningen i Scopus, då fynden inte var av sådan art som passade 

till studien. Fynden klassificerades med hjälp av Sandelowski och Barroso (2007, 2003b). Till 

en metasyntes bör fynden vara tematiska/konceptuella eller tolkande (Sandelowski & Barroso, 

2007).  

När den noggranna värderingen var avslutad och artikeln visade sig passa till studien gjordes 

en sekundärsökning (Sandelowski & Barroso, 2007) utifrån de inkluderade artiklarna. 

Referenslistan till de inkluderade artiklarna lästes igenom samt att funktionen cited i 

databasen användes för att finna fler relevanta artiklar (Sandelowski & Barroso, 2007). När 

dessa artiklar skulle undersökas närmare för sekundärsökning användes databasen Scopus för 

att finna artiklar via funktionen cited. Scopus valdes för att det var den databas som innehöll 

flest artiklar och sträckte sig längst över tid (Sandelowski & Barroso, 2007). 

Sökandet av artiklar pågick tills 11 artiklar hittats, vilket är ett godtagbart antal artiklar till en 

metasyntes (Bondas & Hall, 2007). De artiklar som slutligen inkluderades i studien 

presenteras i tabell 4, se bilaga 3. 

Analys 

Till analysmetod valdes hermeneutisk texttolkning, vilket innebär att olika perspektiv av ett 

fenomen tolkas till en ny helhet (von Post & Eriksson, 1999; Zimmer, 2004). Zimmer (2004) 

beskriver tre olika nivåer i tolkningen av data. Den första nivån är den data som ligger till 

grund för varje enskild kvalitativ studie och den andra nivåns tolkning är forskarens tolkning 

av dessa data (Zimmer, 2004). Den andra nivåns tolkningar ligger till grund för den tredje 

nivåns tolkning, som innebär att fynd från tidigare studier tolkas en gång till för att sedan 

sammanfogas till en helhet (Zimmer, 2004).  

 

De olika artiklarnas resultatavsnitt sammanställdes till en hel text och lästes som en helhet för 

att få en förståelse för vad hela texten handlade om (von Post & Eriksson, 1999). Utifrån 

dialogen med texten kunde sedan olika begrepp tas fram som speglade den framväxande 

förståelsen för vad texten handlade om (Zimmer, 2004). Den första förståelsen av textens 

innehåll var att relationen till mellan dem och sjuksköterskan var viktig för att föräldrarna 

skulle känna att de kunde ta emot sjuksköterskans stöd. Sedan lästes delarna i texten för att 
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finna stöd till uppfattningen av helheten (Gadamer, 1997). Efter denna genomläsning lästes 

texten som en helhet igen och den nya förståelsen av textens betydelse var att sjuksköterskan 

hjälper föräldrarna att hitta rätt i föräldraskapets djungel. Föräldrarna stod inför ett nytt 

äventyr och visste inte hur de själva skulle ta sig an det och behövde hjälp för att hitta rätt. 

Utifrån denna förståelse lästes delarna i texten för att finna bekräftelse på den nya förståelsen 

(Gadamer, 1997). Under läsningen av texten, både som helhet och i delar fördes en dialog 

med texten (von Post & Eriksson, 1999), ur vilken förståelsen för texten utvecklades. Det 

centrala begreppet som växte fram var att föräldrar behövde vägledning på föräldraskapets 

hinderbana. För att föräldrarna skulle få ett individanpassat stöd behövde de och 

sjuksköterskan ha ett gemensamt perspektiv på föräldraskapet. Det gemensamma perspektivet 

grundade sig på frågor och svar mellan föräldrar och sjuksköterskan. Hjälp och stöd på 

föräldraskapets hinderbana är föräldrarnas väg till ökad självtillit och självförtroende i 

föräldraskapet. Utifrån den övergripande förståelsen skrevs sedan resultatet.  

Artiklarnas resultat presenteras kort i tabell 5, se bilaga 4. 

Resultat  

Vägledning på föräldraskapets hinderbana 
Det centrala som framkom i resultatet var att föräldrar behövde vägledning på föräldraskapets 

hinderbana. De nyblivna föräldrarna stod inför en stor förändring i sitt liv med ansvar för en 

ny människa som de skulle ta omsorg om och fostra. Ansvaret kändes stort och svårigheter 

fanns i att veta vad som var rätt och fel i omsorgen av barnet. Föräldrarna stod inför en 

hinderbana som de inte visste hur den såg ut eller hur de skulle ta sig an de hinder de stötte på. 

Hinderbanan innehöll svårigheter med att tolka barnets signaler, amning, skötsel, säkerhet, 

oro för om barnet utvecklades som det skulle och om de klarade uppgiften som förälder. För 

att öka självförtroendet och självtilliten i föräldraskapet behövde föräldrarna känna att de 

klarade hindren själva med stöd av sjuksköterskan. Föräldrarnas självtillit och självförtroende 

växte när de fick kvitto på att de gjorde bra saker och att barnets fysiska och psykiska 

utveckling framskred som förväntat. Sjuksköterskan sågs som en symbol för stöd och 

föräldrarna tog för givet att de kunde vända sig till henne/honom med vilken fråga som helst 

och få vägledning. Men för att föräldrarna skulle kunna tillåta sjuksköterskan att ge sitt stöd 

och råd behövde hon/han förtjäna föräldrarnas tillit. Förutsättningen för att föräldrarna skulle 

känna tillit till sjuksköterskans var en ömsesidig tillitsfull relation. I den tillitsfulla relationen 

kände föräldern sig respekterad och kunde därför ge sjuksköterskan full tillgång till familjen 

och dess eventuella problem. Föräldrarna hade lättare att ta till sig råd och stöd om de kände 

att det var individuellt anpassat för just dem och hade sitt avstamp i familjens kapaciteter och 

perspektiv. För att kunna ta sig igenom föräldraskapets hinderbana tillsammans med 

sjuksköterskan behövdes ett gemensamt perspektiv på densamma.  

 
Ser sjuksköterskan som en symbol för stöd 

Föräldrarna såg sjuksköterskan på BVC som en naturlig del i vägledningen på föräldraskapets 

hinderbana och hade en del förväntningar på henne/honom (Kardamandis, Kemp, & Schmied, 

2009). Sjuksköterskan skulle ha kunskaper om barns utveckling, kunna kontrollera barnets 

utveckling, ge råd vid problem, ge svar på frågor, ha egen erfarenhet av att ta hand om barn 

och vara en vanlig människa i mötet med föräldrarna (Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld, 

Wahlberg & Ek, 2000; Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Jansson, Petersson & Udén, 

2001). Föräldrarna förväntade sig att de kunde ställa vilken fråga som helst till 

sjuksköterskan, som skulle kunna ta emot och hantera frågan utan att döma föräldrarna. 

Genom att fråga hade föräldrarna visat att de hade brist på kunskap och ville ha hjälp att fylla 

kunskapsluckan (Moules, MacLeod, Thirsk & Hanlon, 2010). Svaret på föräldrarnas fråga och 

behov skulle förmedlas så att de kunde ta till sig och använda det, att sjuksköterskan skulle 
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kunna förklara så att föräldrarna förstod (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). 

Sjuksköterskans visade intresse och engagemang fick föräldrarna att känna sig sedda och 

accepterade för dem de var och gav dem trygghet att ta upp sina problem i föräldraskapet. En 

förutsättning för relationens utveckling var att föräldrarna mötte samma sjuksköterska (Allen, 

2007), vilket skapade trygghet genom att slippa upprepa det som behandlats i tidigare möten. 

I mötet med sjuksköterskan förväntade sig föräldrarna en ödmjuk sjuksköteska med gott om 

tid och utrymme för det behov av stöd de hade. Detta signalerade till föräldrarna att 

sjuksköterskan var där just för dem och att hon/han hade ett genuint engagemang i familjen 

(Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2000; Zerwekh, 1992).  

Föräldrarna önskade även att sjuksköterskan skulle lita på sina egna förmågor men även inse 

sina begränsningar, att hänvisa till någon annan när hennes/hans kunskaper inte räckte till 

(Fägerskiöld, 2006).  
 
Att ha ett gemensamt perspektiv på föräldraskapet 

För att föräldrarna skulle känna att de fick relevant stöd behövde de känna att sjuksköterskan 

kunde ta deras perspektiv och förstå deras situation fullt ut. När sjuksköterskan kunde ge 

information/råd/vägledning som föräldrarna kände hade utgångspunkt från deras situation 

hade det lättare att ta till sig och pröva det som erbjöds (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). 

Föräldrarna kände att när de och sjuksköterskan hade samma perspektiv på föräldraskapet var 

det lättare att ta upp frågor, undringar och blotta sin okunskap. Det gemensamma perspektivet 

skapades när föräldrarna gav sjuksköterskan tillåtelse att få tillgång till familjen och dess 

resurser och behov (Jansson, Petersson & Udén, 2001). Dock var det så att föräldrarna 

behövde känna att de hade kontrollen över att tillåta sjuksköterskan att få tillgång till familjen 

och dess eventuella bekymmer (Kardamandis, Kemp, & Schmied, 2009; Moules, MacLeod, 

Thirsk & Hanlon, 2010). För att rådgivningen/vägledningen skulle bli optimal behövde både 

föräldrar och sjuksköterska ställa frågor till varandra för att få information och skapa sig en 

bild av den andre. Frågor var en väg för föräldrarna att avgöra om de hade samma perspektiv 

på föräldraskapet eller ej, och skulle vara väl avvägda för att inte riskera att uppfattas som 

nyfikna (Moules, MacLeod, Thirsk & Hanlon, 2010). 

Att tillit skapas – en förutsättning för att ta emot stöd  

Att kunna känna tillit till sjuksköterskan och känna att sjuksköterskan hade tillit till 

föräldrarna var kärnan i att kunna ta till sig råd, stöd och låta sig vägledas på föräldraskapets 

hinderbana. Den ömsesidiga tilliten var grundpelaren till den relation som utvecklades mellan 

föräldrar och sjuksköterskan. Föräldrarna upplevde relationen som essentiell för att kunna 

stärka självförtroendet och självtilliten. Tilliten till föräldrarna visades genom att 

sjuksköterskan respekterade föräldrarna och kunde ge information och stöd som de förstod. 

Föräldrarnas tillit till sjuksköterskan växte när de kände att hon/han ville väl och inte 

upplevdes som nyfiken utan som hjälpsam. Kände föräldrarna att sjuksköterskan ville gott, 

stärktes tilliten och tryggheten i relationen (Ueno, Kayama & Murashima, 2004). Föräldrar 

som upplevde sjuksköterskan som nyfiken avbokade ofta möten och hade svårare att ta till sig 

råd och stöd. I och med att föräldrarna kände sig värdefulla och hade kontroll över relationen 

kunde de lita på sjuksköterskan och delge sina bekymmer och frågor (Kardamandis, Kemp & 

Schmied, 2009; Zerwekh, 1992). Föräldrarnas tillit till sjuksköterskan krävde att de kände att 

de hade nytta av det som sjuksköterskan erbjöd och att hon/han kunde möta de behov som 

föräldrarna upplevde (Chalmers & Luker, 1991). Tilliten till sjuksköterskan visade föräldrarna 

genom att de valde att visa sitt behov av stöd och vägledning (Kardamandis, Kemp & 

Schmied, 2009). Föräldrarna uppskattade när sjuksköterskan tonade ner sin professionella roll 

och var mer som en vanlig människa, när relationen blev personlig men inte privat (Moules, 

MacLeod, Thirsk & Hanlon, 2010).   
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Att växa i självtillit i sitt föräldraskap  

Föräldrarna upplevde att stödet de fick hade som syfte att stärka deras självtillit och 

självförtroende så att de kunde ta egna beslut som föräldrar. Självtilliten och självförtroendet 

stärktes när de fick bekräftelse på att de gjorde bra saker och uppmanades till att ta egna 

beslut utifrån sitt eget resonemang. Föräldrarnas självtillit och självkännedomen stärktes och 

ökade när föräldrarna fick dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter med någon som 

kunde förstå och förklara det de hade varit med om. Helst skulle sjuksköterskan ha liknande 

erfarenheter. Oron och funderingar minskade när frågetecken rätades ut och när de fick 

bekräftelser på att andra föräldrar hade liknande upplevelser och att de var naturliga delar i 

föräldraskapet. När föräldrarna beskrev vilka situationer de varit med om och vilka vägval de 

gjort kunde sjuksköterskan bekräfta när de gjort ett bra val vilket stärkte föräldrarna. 

Föräldrarna ville ha bekräftelse på att de gjorde rätt saker även om det var små detaljer. Detta 

ledde till att föräldrarna kunde känna att de även klarade av svårare bekymmer (Jansson, 

Petersson & Udén, 2001; Zerwekh, 1992). Självtilliten och självförtroendet stärktes även när 

föräldrarna fick kvitto på att barnet utvecklades som förväntat. Sjuksköterskans kontroller av 

barnets utveckling så som vikt och längd var en enkel bekräftelse på att allt var som det skulle 

och att föräldrarna hade en god omsorg av barnet. Dessa kontroller var enligt rutin och kunde 

vara en öppning till att prata om andra svårare saker (Fägerskiöld, 2006; Moules, MacLeod, 

Thirsk & Hanlon, 2010).   

Övergripande tolkning 
Vägen fram till självtillit 

Föräldrarnas vandring fram till ökad självtillit och självförtroende kan förstås som en 

föräldraskapets hinderbana som kunde vara krokig och kantad med olika hinder och 

bekymmer som behövde övervinnas och klaras med stöd och uppmuntran från sjuksköterskan 

på BVC. Genom uppmuntran och förslag från sjuksköterskan hur hinder och bekymmer 

kunde tacklas, kunde dessa övervinnas. Den tillitsfulla relation som utvecklades mellan 

föräldrar och sjuksköterska gav en trygghet där föräldrarna kunde känna sig trygga i att ta upp 

alla sina problem, att dela sina upplevelser och funderingar med sjuksköterskan.  

Diskussion 
Metoddiskussion 

Användandet av en metasyntes visade sig vara en krävande uppgift att genomföra. Metasyntes 

används för att integrera tidigare forskning till en ny förståelse av det som undersöks 

(Kirkevold, 1997). Sandelowski och Barroso (2007) beskriver väl hur data skall samlas in och 

hur artiklarna kan bedömas samt hur struktur skapas i datainsamlingen. Svårigheter under 

artikelsökningen, var till exempel vid sökning på sökorden confidence, selfconfidence och 

selfesteem. Dessa sökord i tillägg till andra sökord gav samma resultat, vilket skulle kunna 

bero på att funktionen related words användes och synonymer till dessa ord fanns med redan 

från början. Sökorden vulnerable, neglect och abuse användes under sökningen på grund av 

att studien från början hade en annan inriktning. Utav de artiklar som användes till studien var 

det endast en som behandlade föräldrar som försummade eller misshandlade sina barn. De 

inkluderade artiklarna hade fokus på relationen mellan förälder och sjuksköterska samt hur 

denna kunde utvecklas. En av utmaningarna var att lära sig att hantera de sökmotorer som 

användes och kunna få ett bra urval.  

 

Urvalsprocessen gjordes strikt utifrån inklusions och exklusionekriterierna, men den här delen 

av processen var kritisk då det fanns artiklar som passade delvis (Sandelowski & Barroso, 

2007). I de fall det var oklart om artikeln kunde inkluderas var det klassifikationen av 

resultatet som var svår att bedöma, det är inte alltid resultatet speglar metoden som använts 

(Sandelowski & Barroso 2007, 2003b). Några av artiklarna som inkluderades hade 
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sjuksköterskans perspektiv på relationen till föräldrar, dessa inkluderades då de gav svar på 

vad sjuksköterskan gjorde för att möta föräldrarnas behov. En del av artiklarna hade både 

föräldrarnas och sjuksköterskans perspektiv.  

 

Bedömningsmallen som Sandelowski och Barroso (2007) beskriver gav en bra struktur över 

artiklarna och underlättade bedömningen. Det var en fördel att sammanställa alla artiklar i 

tabeller för att ha kontroll på hela processen. Svårigheter i bedömningar av artiklar var om 

resultatet var av sådan art så att det passade till en metasyntes (Sandelowski & Barroso 2007, 

2003b). När artiklarna undersöktes med bedömningsmallen gjordes vid behov en kontroll av 

olika ords betydelse mot lexikon så att dessa inte misstolkades. Genom dessa kontroller blev 

innehållet tydligare och risken för misstolkning av texten minskade. 

  

Vid analysen av materialet som samlats in fanns det inte någon tydlig metod för analys 

beskriven av Sandelowski och Barroso (2007). Valet föll därför på texttolkning med en 

hermeneutisk ansats enligt Gadamer (1997), von Post och Eriksson (1999) samt Zimmer 

(2004). Den hermeneutiska ansatsen gav en god möjlighet i hur texten kunde tolkas och 

förstås. Svårigheten var att veta om man kommit till en slutlig tolkning av texten eller om det 

fanns mer att upptäcka. Efter flera genomläsningar av texten stod det dock klart att den 

slutliga tolkningen var den mest rimliga och det fanns delar i texten som gav stöd för 

tolkningen. Förståelsen för vad texten har att förmedla till läsaren grundar sig på läsarens 

förförståelse och horisont (Gadamer, 1997; von Post & Eriksson, 1999; Zimmer, 2004).  

Författaren till den här studien hade en begränsad förförståelse av det studerade området 

vilket skulle kunna resultera i att tolkningen av texten får ett annat fokus än med någon som 

har erfarenhet inom området.  Detta kan vara både en styrka och en svaghet då vissa detaljer 

ses medan andra missas. Validiteten vilar på att metoden för insamling och analys följs 

noggrant (Sandelowski & Barroso, 2007). För att öka validiteten i studien fördes noggranna 

anteckningar om alla steg och beslut i processen (Sandelowski & Barroso, 2007). Dessa 

anteckningar var nödvändiga att för kunna gå tillbaka och kontrollera varför olika beslut 

tagits.  

 

Vid en metasyntes ligger de etiska aspekterna i att författaren inte förvränger fynden i 

studierna som analyseras. Fynden hanterades varsamt och lästes om igen för att inte misstolka 

dem. Andra metoder för insamling av data skulle kunna vara Polit och Beck (2008), men den 

var inte lika tydlig och omfattande i sin beskrivning. Metasyntes är en relativt ny och inte fullt 

utvecklad metod (Zimmer, 2004) vilket gör det till en utmaning dels att utföra, dels att hitta 

bra metoder till insamling och analys. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att få en ökad förståelse för betydelsen av sjuksköterskans stöd till 

föräldrar för att stärka dem i föräldrarollen. Det centrala begreppet som framkom i analysen 

var vägledning på föräldraskapets hinderbana som vandringen fram till självtillit. 

Föräldraskapets hinderbana kunde vara av olika svårighetsgrad och föräldrarna hade olika 

förutsättningar att ta sig igenom denna. Föräldrarna hade genom det nyfödda barnet ställts 

inför en stor förändring i livet och var ibland rådvilla inför vad de skulle göra, vilket gjorde att 

de ibland kände sig misslyckade som föräldrar (Bloomfield et al, 2004) och var i stort behov 

av någon som kunde hjälpa dem att ta kontroll över situationen (Hogg & Worth, 2009). 

Hinder på föräldraskapets hinderbana kunde vara oro hos föräldrarna om hur de skulle ta hand 

om sina barn, nya rutiner, amning, och de egna förväntningarna.  

 

För att kunna stärkas i föräldrarollen behövde föräldrarna hjälp och stöd av sjuksköterskan för 
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att ta sig igenom hinderbanan och stärka sin självtillit. För att tillåta sjuksköterskan att ge sitt 

stöd behövde föräldrarna känna att de kunde ha tillit till sjuksköterskan. Visade inte 

sjuksköterskan sin tillit till föräldrarna byttes föräldrarnas tillit till misstro (Løgstrup, 1956). 

Redan i det första mötet med föräldrarna och innan relationen utvecklats behövde 

sjuksköterskan visa att hon/han hade tillit för att en relation skulle utvecklas. När föräldrarna 

blottade sina kunskapsluckor och önskemål i föräldraskapet visades den fullständiga tilliten 

gentemot sjuksköterskan och då var det essentiellt att sjuksköterskan kunde möta föräldrarnas 

behov (Jack, DiCenso & Lohfeld, 2005; Kirkpatrick, Barlow, Stewart-Brown & Davis, 2007).  

När föräldern uttryckte sina egna tankar och idéer kunde de tillsammans diskutera dem ur 

olika perspektiv, leka fritt med tankar och önskemål (Eriksson, 1997). Genom lek med olika 

tankar och scenarier kan dessa till slut införlivas i det verkliga livet och personen kan lära sig 

nya saker (Eriksson, 1997). Lek i vårdrelationen ger en tillit och skapar lärande (Eriksson, 

1997). Även om sjuksköterskan hade en del av föräldrarnas liv i sina händer låg det ändå inte 

på hennes/hans ansvar att göra val åt föräldrarna utan det var deras eget ansvar att göra kloka 

val, utifrån de råd sjuksköterskan gav. Föräldrar kan inte lägga över föräldraansvaret på 

sjuksköterskan då en person aldrig kan fråntas sitt eget ansvar (Løgstrup, 1956). Dock kunde 

det vara så att de mål föräldern ville uppnå inte var rimliga och då behövde sjuksköterskan 

övertyga föräldern att omvärdera sina mål och göra dem rimliga. Sjuksköteskan gick en 

balansgång mellan att å ena sidan visa sin tillit till föräldrarna men å andra sidan styra dem 

mot rimliga mål och val (Løgstrup, 1956).  

I den tillitsfulla relationen kunde föräldrarna tillåtas att leka med sina egna tankar och mål 

tillsammans med sjuksköterskan. Tilliten gav föräldrarna en trygghet till att utvecklas med 

målet att bli en bra förälder (Eriksson, 1997). 

Vandringen fram mot självtillit gick genom föräldraskapets hinderbana och stärktes när 

föräldrarna fick uppmuntran och bekräftelse på att de gjort rätt samt när de uppmandes till att 

göra egna val (Vehviläinen-Julkunen, 1992). Genom sjuksköterskans information om barns 

utveckling gavs föräldrarna ökade kunskaper vilket i sin tur ökade tryggheten och självtilliten 

hos dem (Petersson, Petersson & Håkansson, 2004). Föräldrarna upplevde att sjuksköterskan 

gav dem en tro och ett hopp i föräldraskapet och att tro på sig själva och sin förmåga 

(Eriksson, 1997).  

Konklusion 

Resultatet visade att det var av största vikt att sjuksköterskan gav föräldrarna utrymme för att 

kunna avgöra om sjuksköterskan hade tillit till dem. Organisatoriskt kan det vara svårt att hitta 

detta utrymme som föräldrarna behöver, tiden är oftast kort vid besök på BVC och det är ofta 

någon som väntar utanför. Implikationer för praxis kan vara att se över hur tiden kan förvaltas 

för att ge föräldrarna mer utrymme. Sjuksköterskan behöver även tänka på att det är 

föräldrarna som är i fokus med sitt barn. På BVC är det barnets utveckling som kontrolleras 

men för att barnet ska kunna få bra förutsättningar för vidare utveckling behöver föräldrarna 

stöd och råd. Vidare forskningsfrågor kan vara att undersöka hur sjuksköterskor kan 

möjliggöra för dessa möten i praxis. 
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Kontinuitet i 

möten och vem de 

möter. 

Gynnas av 

engagemang, 

visad omsorg om 

mamman. 

Spendera tid med 

mamman. 

 

 



 
 

 
 

Bilaga IV 

Tabell 5 Sammanfattning av innehåll i inkluderade artiklar. 

Hjälp/guidning. Förståelse, 

reflektion och 

mäta/bedöma 

barnets 

utveckling. 

Hitta och ha 

lösningar på 

problem i 

föräldraskapet. 

Stärka styrkor. 

Tid och 

kontinuitet. 

Information. Ta 

upp de signaler 

mamman sänder 

och kunna tolka 

dem. Hjälpa 

familjen att nå 

sina mål. 

Den tillitsfulla 

relationen mellan 

föräldrar och 

sjuksköterskan. 

Svar på frågor 

som föräldrarna 

har, kontroll av 
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Den reella 
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Kunna använda 

sin erfarenhet och 

intuitione (tyst 

kunskap). Snäll, 

trovärdig och lätt 

att prata med. 

Behöver vara 

uthållig, kunna 

lyssna och inte ha 
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Visa respekt och 

genuint intresse. 
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Tillit och god 

relation. 

Beror mycket på 
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meningar och på 

samma nivå. Vara 

öppen och lyssna 
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Relevant 

information, lugn 
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Kontinuitet. 

Vilar på ömsesidig 

respekt. 

Först måste 

sjuksköterskan få 

tillgång till 
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måste känna att de 
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i hemmet. 

Behöver ha både 
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Relationen och 

tilliten utvecklas 
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