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Sammanfattning 
Bakgrund: Ur tidigt perspektiv har pappan haft en tillbakadragande roll i föräldraskapet där 
mamman förväntats ta hand om barnet. Tidigare forskningar är också fokuserat på 
anknytningens betydelse mellan mamma och barn, dock har det också visat sig att pappa-barn 
relationen har stor betydelse för barnets utveckling. Barnhälsovårdens främsta uppgift är att 
främja barnets hälsa och detta innebär att inte bara mamman ska uppmärksammas utan även 
pappans upplevelser är viktiga. Tidigare studier visar på att pappan känner sig åsidosatt i 
mötet med barnhälsovården vilket har lett till mindre engagemang från pappan när det gäller 
hälsobesöken för sitt barn. Ett större engagemang från pappan har visat sig gynna hela 
familjen. Det är nu infört ett enskilt föräldrasamtal även för pappan i 
barnhälsovårdprogrammet. Tanken är att skapa en relation till pappan och att han får belysa 
sina funderingar kring föräldraskapet. 
Syfte: Studiens syfte är att belysa BHV-sjuksköterskors upplevelser av det enskilda 
föräldrasamtalet med pappor. 
Metod: Studien är en intervjustudie med semistrukturerade frågor. Nio sjuksköterskor 
verksamma inom barnhälsovården intervjuades. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats med användes för analysera materialet. 
Resultat: Det framkom tre kategorier från analysen, Förhållandet till pappan stärks där 
BHV-sjuksköterskorna upplevde att det gav en närmare relation till pappan, att dem fick 
möjlighet att kunna stärka pappan i föräldraskapet och att dem fick en bättre helhetsbild av 
familjen. Erfarenhet och samtalsguide underlättar framkommer det att BHV-
sjuksköterskorna upplevde att samtalstekniken blir lättare med erfarenhet och att 
samtalsguiden var ett bra hjälpmedel under samtalet. Svårt att balansera mellan rådgivning 
och samtalsbehov beskriver vilka situationer BHV-sjuksköterskan upplever som svårt under 
samtalet. 
Slutsats: Studiens resultat belyser vad BHV-sjuksköterskorna upplevde som svårt och 
givande under det enskilda föräldrasamtalet. De upplevde att samtalet gav dem mycket då de 
fick höra pappornas berättelse om föräldraskapet. Det gav dem en helhetsbild av familjen för 
att på bästa sätt hjälpa dem. 

 
Nyckelord: BHV-sjuksköterska, enskilt föräldrasamtal, pappa, personcentrerad, upplevelse.
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Inledning 
Tidigare forskning har visat på att det var till största delen mammorna som var involverade i 

barnhälsovården med sina barn och att det var ur det bästa hälsoperspektivet för barnen att få 

pappor mer engagerade och aktiva inom barnhälsovården (Solberg & Glavin, 2018). Pappor 

som fått stöttning i föräldraskapet och involverades mer barnhälsovården (BHV), visade sig 

gynna både barnet, mamman och sig själv på olika sätt. Blev inte pappan delaktig i BHV 

tidigt i föräldraskapet påverkades hela familjen negativt (Wells, 2016). Papporna ville ges 

möjlighet till att kunna ta ansvar och delta i sitt barns utveckling och hälsa. De ville känna att 

de kunde ställa frågor och få kompetenta svar samt mötas som sin egen person och inte bara 

en förlängning av mamman i föräldraskapet (Wells, 2015). Pappans fysiska och psykiska 

hälsa ökas när barnhälsovårds-sjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) ser pappan som en 

förälder, speciellt genom att ge dem emotionell support (Wells, 2015). I 

barnhälsovårdsprogrammet ingår det nu ett enskilt föräldrasamtal för pappan. Tanken är att 

även pappan ska uppmärksammas i föräldraskapet och syftet med samtalet är att BHV- 

sjuksköterskorna ska kunna skapa en kontakt och relation till pappan samt att hans tankar och 

funderingar kring föräldraskapet ska komma fram (Bergström, 2019). Det enskilda 

föräldrasamtalet med pappor har nyligen införts i södra Sverige där studien är utförd och 

därmed väldigt nytt och en ny erfarenhet för BHV-sjuksköterskor. Det är ett hälsosamtal med 

syfte att främja hälsa för både pappor och deras familj. Genom att belysa hur BHV- 

sjuksköterskor upplever samtalet med pappan så kan det leda till reflektion som kan vara till 

nytta för förbättringsarbeten inom BHV och att stärka det som är bra och ger nytta med detta 

hälsosamtal. 

 

Bakgrund 
 
Synen på föräldraroller 

Ur ett tidigt historiskt perspektiv förklarar Nascimento, Marcelino, da Silva Viera och Lemos 

(2019) att ett föräldraskap mellan man och kvinna ofta innefattade att kvinnan var den som 

ansvarade för omhändertagandet av barnen och deras uppfostran, medans mannen inte hade 

så stor delaktighet i detta. Det kunde handla om stereotypa och arketypa synsätt som gjorde 

att det helt enkelt inte förväntades att mannen i familjen skulle delta i barnuppfostran då hans 

roll istället var husets ledare och ansvarade för familjens inkomst. De förklarar vidare att 

denna uppfattning om ansvarsfördelning mellan man och kvinna i familjesituationer började 

förändras under 1950-talet då kvinnor i större utsträckning började ge sig in på 



6  

arbetsmarknaden. Elvin-Nowak (2011) skriver dock att forskning och statistik kring 

jämställdhetsperspektivet inom föräldraskap fortfarande än idag inte är helt klart. Oftast var 

det logiken kring att kvinnan var den som bär, födde och kunde amma barnet som medförde 

en förväntan på att hennes förmåga i att ta hand om barnet var bättre lämpad än mannens. Det 

har dock visat sig att när det gällde mäns och kvinnors förmåga att reagera på och svara till 

barnets beteende och behov så fanns det inga biologiska grundade könsskillnader. Hon 

skriver vidare om att det handlade om att utveckla den förmågan och då krävdes ett 

kontinuerligt samspel med barnet. Föräldrars biologiska kön och syn på manligt och kvinnligt 

hade stor inverkan på hur de positionerade sig i relation till barnet och hur ansvarsnivån 

fördelades, men när det gällde överlägsenhet i föräldraskapet fanns det ingen evidens som 

styrker att det ena könet var bättre lämpat än det andra. Rollen i föräldraskapet var ofta mer 

väletablerad hos mamman under den första tiden och vardagsansvaret för barnet sågs oftast 

som större hos mamman då hon oftast var den som var hemma med barnet under den första 

tiden (Elvin-Nowak, 2011). 

 
Pappans betydelse för barnets utveckling och hälsa 

Under ett barns första levnadsår är anknytningsprocessen en av de mest väsentliga 

uppgifterna i utvecklingen av förälder-barn relationen. Syftet är att utforma en specifik 

känslomässig relation mellan barnet och den som tar hand om det (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016). Det handlar om att utveckla en förmåga till att uppmärksamma 

barnets signaler, att uppfatta dessa signaler korrekt och att kunna svara an till dessa signaler 

(Hallers-Haalboom et al., 2017). Det har visat sig att forskningen som utförts hitintills bygger 

mest på förhållandet och anknytningen mellan mor och barn (Glomobok, 2018). Aslan, 

Sumeyye, Hilalnur och Omercan (2015) belyser dock att pappa-barn relationen och dess 

utveckling var viktig för bland annat barnets intelligensutveckling, personliga utveckling och 

sexuella utveckling. Även Sethna, Murray, Netsi, Psychogiou och Ramchandani (2017) 

menar att en störd interaktion och anknytningsprocess i pappa-barn relationen var riskfaktorer 

till att barnet kan utveckla beteende och känslomässiga störningar under livet. Bergström 

(2019) poängterar också att pappans engagemang i föräldraskapet har precis som hos 

mamman, en viktig betydelse för i stort sett alla avseenden när det gäller barns utveckling. Ett 

positivt engagerat föräldraskap bör innefatta aspekter som bland annat värme, lyhördhet, 

ansvarstagande och beskydd. Hon menar att dessa aspekter är viktiga oavsett kön på 

föräldern. 
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Barnhälsovårdens arbete 

Barnhälsovårdens (BHV) viktigaste och huvudsakliga uppgift är att arbeta hälsofrämjande 

genom att stödja barns hälsa, trygghet och utveckling (Bergmark, 2013). Barnhälsovårdens 

mål är att medverka till alla barns bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

Barnhälsovårdens program är utformat så att alla barn i Sverige får en rättvis och jämlik 

barnhälsovård (Reuter, 2018). Genom att stödja och engagera föräldrar i sitt föräldraskap 

främjas barns hälsa och utveckling (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). 

Barnhälsovården organiseras genom barnavårdscentralen (BVC) och där är det 

barnhälsovårds-sjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) verksamma. En BHV-sjuksköterska 

definieras som en legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning som 

distriktssköterska eller inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, det vill säga 

barnsjuksköterska (Socialstyrelsen, 2014). 

 
Pappors upplevelse av mötet med barnhälsovården 

Det har visat sig i tidigare studier att pappan kände att det var normalt att BHV- 

sjuksköterskan och mamman hade en bättre relation än med honom. Papporna hade svårare 

att uttrycka sina förväntningar för BHV-sjuksköterskan då deras delaktighet varierade hos 

BHV. Mycket av deras erfarenheter med stöttning från BHV-sjuksköterskan handlade om 

barnet och mamman och väldigt lite om pappan själv (Fägerskiöld, 2006). Det har även visat 

sig i tidigare studier att det fanns de pappor som verkligen vill vara delaktig i BHV men 

också de som överlåter allt till mamman. De pappor som var mer delaktig kände dock att 

BHV-sjuksköterskorna trots det ofta vände sig till mamman med frågor om barnet och en del 

pappor kände sig då åsidosatt. Beroende på vilken BHV-sjuksköterska pappan talade med 

kände papporna varierande känslor att våga fråga saker som var känsliga för pappan. När 

BHV-sjuksköterskan engagerade även pappan i samtalen på BHV, kände papporna sig mer 

tillfredsställda och nöjda med mötet. Förtroende för BHV-sjuksköterskornas professionella 

kunskap och deras bemötande var betydelsefull för papporna (Fägerskiöld, 2006). 

 
BHV-sjuksköterskors upplevelser av mötet med pappan 

I en studie gjord av Massoudi, Wickberg och Hwang (2011) studerades BHV-sjuksköterskans 

sätt att involvera pappan i barnhälsovården. De flesta BHV-sjuksköterskor visade positiv 

inställning till att jobba med pappor i barnhälsovården. Nästan hälften av de intervjuade 

BHV-sjuksköterskorna i studien menade att involverade pappor hade en positiv inverkan på 

hela familjen. En femtedel av de intervjuade BHV-sjuksköterskorna menade att 

sjuksköterskans attityder har betydelse och att hjälpa pappor är lika naturligt och viktigt som 
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att hjälpa mammor i föräldraskapet. De sjuksköterskorna menade att pappor är lika kapabla 

som mammor i föräldraskapet (Massoudi, Wickberg och Hwang, 2011). BHV-sjuksköterskan 

i barnhälsovården upplever att pappan vill vara mer involverad i både förhållandet till 

barnhälsovården, men också i deras relation till barnet. Några av BHV-sjuksköterskorna var 

också medvetna om att de skulle kunna involvera papporna mer i barnhälsovården än vad de 

gjorde i nuläget då de upplevde eller hade meningar om att pappor inte var lika inriktade på 

barnets behov i samma utsträckning som mamman (Storhaug, 2013). Vidare menar Storhaug 

(2013) att det också upplevdes skillnader i kommunikationen mellan pappan och mamman, 

där pappan upplevdes mer rättfram men hade svårigheter att prata om känslor jämfört med 

mamman. De reflekterade över att deras förväntningar av att ta hand om barnet var större hos 

mamman än hos pappan, men samtidigt kände ett förtroende till att pappan kan ta hand om 

barnet inte skulle få adekvat vård från mamman. 

 
Syftet med det enskilda föräldrasamtalet med pappan 

Det enskilda samtalet med pappan utförs i samband med undersökning av barnet när barnet är 

3-5 månader. Det ska vara ett enskilt samtal med pappan och den andra föräldern ska inte 

vara närvarande under detta samtalet. Under samtalet finns det en samtalsguide för BHV- 

sjuksköterskan att följa och en bild på ett pussel med de ämnena som ska beröras under 

samtalet för pappan att se på. Samtalet berör hur det är att vara förälder, barnet, familjen, sig 

själv och andra egna funderingar. Pappan får möjlighet att själv styra samtalet och välja vad 

han vill prata om. Tanken med samtalet är att skapa en relation och belysa funderingar kring 

barnet och sitt föräldraskap (Bergström, 2019). Som BHV-sjuksköterska är det viktigt att 

stärka föräldrarnas tilltro och självkänsla för att de ska kunna hantera de svårigheter som kan 

förekomma under sitt föräldraskap. Därför är det viktigt för BHV-sjuksköterskan att ha ett 

hälsofrämjande förhållningssätt under samtalen (Håkansson, 2018). Det är viktigt att båda 

föräldrarna känner sig delaktiga och välkomna för att bekräfta båda i sitt föräldraskap, för att 

de ska få känna att de är jämställda och betydelsefulla i sitt föräldraskap (Bergström, 2019). 

Barnhälsovårdens arbete bygger på att skapa ett samarbete med familjen, att främja ett 

partnerskap mellan vårdgivaren, barnet och föräldrarna för att öka deras tilltro till sig själva 

(Almqvist-Tangen, Hedman, Nygren & Kristiansson, 2019). Precis som den personcentrerade 

vården förespråkar den ett partnerskap mellan hälso- och sjukvården och personen. Personen 

ska mötas som en fri och värdig person, och genom att lyssna på personens berättelse kan 

sjuksköterskan bli medveten om personens kunskap för att kunna ge och ta i partnerskapet 

(Ekman & Norberg, 2013). 
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Teoretisk referensram 
 
Att främja hälsa ur ett personcentrerat perspektiv 

BHV-sjuksköterskan behöver lära känna föräldrarna och få deras förtroende för att kunna 

etablera en bra kontakt med dem (Bergström, 2019). Inom personcentrerad vård belyses 

vikten av att utveckla relationer som möjliggör hälsofrämjande insatser (McCance & 

McCormack, 2013) Det handlar om att utveckla relationer där personen kan känna sig trygg 

med att eventuellt kunna uttrycka och visa sina svagheter, ställa personliga frågor, berätta 

sina upplevelser och uttrycka sina åsikter. En relation där personen kan känna sig trygg med 

att vara sig själv. Det kan betyda att sjuksköterskan kan behöva utveckla kommunikativa 

resurser för att komma närmare den personliga upplevelsen, förståelsen, kunskapen och 

erfarenheten som personen bär med sig men utan att kränka personens integritet (Ekman & 

Norberg, 2013). Kommunikationen i samtalet mellan sjuksköterskan och personen ger en 

gemensam delning av erfarenheter och lärande av varandra. Kommunikationen innebär att 

berätta och lyssna och tillsammans kunna diskutera och planlägga. Detta är en förutsättning 

för att ett partnerskap ska uppstå mellan sjuksköterskan och personen, vilket är en viktig del i 

den personcentrerade vården (Ekman et al, 2011). Förutsättningar för personcentrerad vård 

hänger mycket på sjuksköterskans egenskaper. Det handlar bland annat om att det finns en 

välutvecklad mellanmänsklig och social kompetens med förmåga att kommunicera på många 

olika nivåer men också en tillgivenhet till sitt arbete som innebär att sjuksköterskan både vill 

och kan förmedla att vilja göra det som är bäst för personen (McCance & McCormack, 

2013). I den delaktighet som personcentrerad vård fokuserar på krävs att det finns ett 

partnerskap, en gemensam målsättning hos sjuksköterskan och personen och detta förutsätter 

att det finns en relation som bygger på respekt och tillit. Sjuksköterskan kan behöva rannsaka 

sig själv och reflektera över sina känslor, tankar och åsikter för att kunna ge bästa möjliga 

förutsättning för att möta och närma sig personen. Det handlar om att tydliggöra en 

medvetenhet om att sjuksköterskan liksom patienten förstår situationer och företeelser utifrån 

personliga tolkningar, konstruktioner och teorier som finns med i livet men som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna möjliggöra en samsyn av situationen (Ekberg & 

Norberg, 2013). Det är av vikt att förstå att en sjuksköterska endast kan möta en person på ett 

adekvat sätt om även sjuksköterskan känner sig som en person och det är också då som 

sjuksköterskan kan känna sig bekräftad och därmed mer kapabel till att bekräfta andra som 

personer (Ekberg & Norberg, 2013). När identiteten förändras och den fakta som en person 

känner till om sig själv förändras kan personens känsla av sammanhang upplevas 
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omkullkastad. Det är då av vikt att sjuksköterskan har kunskap och möjlighet att hjälpa 

personen att hitta sina resurser till god hälsa i en situation som upplevs svårhanterlig. Genom 

att lyssna och reflektera över personens berättelse så kan dessa resurser urskiljas och stärkas 

(Ekberg & Norberg, 2013). 

 

Problemformulering 
Mycket av den forskning som gjorts tidigare är inriktad på relationen mellan moder och barn 

(Glomobok, 2018). Idag finns det dock forskning för att pappans engagemang i 

föräldraskapet har betydelse för i stort sett alla avseenden när det gäller barns utveckling 

(Bergström, 2019). Det har visat sig att pappor har frågor och funderingar kring sitt 

föräldraskap som behöver bemötas inom barnhälsovården (Fägerskiöld, 2006). Trots detta är 

det först på senare tid som det enskilda föräldrasamtalet med pappan införts. Syftet med det 

enskilda föräldrasamtalet är bland annat att BHV-sjuksköterskan skall skapa en god och 

hälsofrämjande relation till pappan utifrån hans behov som förälder och att bland annat stärka 

hans delaktighet i sitt föräldraskap (Bergström, 2019). För att kunna skapa förutsättningar för 

att samtalet skall bli bra krävs kunskap och reflektion kring möjligheter och svårigheter som 

BHV-sjuksköterskan kan träffa på under det enskilda samtalet med pappan. Därav är syftet 

med denna studie att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelser av det enskilda 

föräldrasamtalet med pappan. 

 

Syfte 
Studiens syfte var att belysa BHV-sjuksköterskors upplevelser av det enskilda 

föräldrasamtalet med pappor. 

 

Metod 
 
Ansats 

En kvalitativ metod med semistrukturerade individuella intervjuer har använts som 

datainsamling och analysen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Henricson och Billhult (2017) menar att den kvalitativa metoden utgår ifrån att ta del 

av en persons upplevelser och kunskap, något studien har fokus på. Det finns inget rätt eller 

fel i upplevelsen, och metoden är passande för att få ökad förståelse av en upplevelse. För att 

få fram denna förståelsen av upplevelsen är intervjuer en passande metod för datainsamling 
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(Henricson & Billhult, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen kan vara lämplig för att 

granska och tolka texter från exempelvis inspelade och transkriberade intervjuer (Lundman & 

Graneheim, 2017). Den induktiva ansatsen menas med att analysen har utgått från en 

förutsättningslös analys av innehållet i texten (Danielson, 2017). 

 
Urval 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var sjuksköterskor som jobbar inom 

barnhälsovård i södra Sverige. Deltagarna skulle haft erfarenhet av att hålla enskilt 

föräldrasamtal med pappor. Urvalet bestod av nio stycken kvinnliga BHV-sjuksköterskor i 

åldern 35-61 år. Åtta stycken hade vidareutbildning som distriktssköterska och en av 

deltagarna hade vidareutbildning som barnsjuksköterska. Deltagarna hade mellan åtta 

månader till 30 års erfarenhet med att jobba inom barnhälsovården. Sju stycken var 

verksamma inom samma landsting, varav två stycken jobbade i ett annat landsting. 

 
Tillvägagångssätt 

Författarna började med att kontakta olika vårdcentraler och barnavårdscentraler i södra 

Sverige över telefon för att undersöka om respektive barnavårdscentral hade påbörjat det 

enskilda samtalet med pappan. Under samtalen erhölls kontaktuppgifter till de olika 

verksamhetscheferna och BHV-sjuksköterskor. Första kontakt till verksamhetscheferna 

gjordes via e-mail där det sändes ut ett informationsbrev (Bilaga 1) och förfrågan om studien 

kunde utföras på respektive barnavårdscentral. Godkännande och samtycke från 

verksamhetscheferna förtydligades över e-mail-kontakten. Därefter kontaktades BHV- 

sjuksköterskor på olika barnavårdscentraler med personlig kontakt, telefon och via e-mail, 

där informationsbrev (Bilaga 2) sändes på e-mail med förfrågan om de vill medverka i 

studien. Vid visad intresse från deltagaren avtalades tid och plats för intervju i samråd med 

deltagarna. Alla intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats. Skriftligt samtycke (Bilaga 3) 

skrevs under och samlades in innan start av intervju. 

 
Datainsamling 

Den första intervjun var en provintervju för att säkerställa att intervjuguiden svarade mot 

syftet. Denna intervju höll så pass god kvalité att den också blev inkluderad i resultatet och 

samma intervjuguide har använts till alla intervjuer. Datainsamlingen har skett genom en 

semistrukturerad intervjumetod med BHV-sjuksköterskors upplevelse av det enskilda 

samtalet med pappor. En intervjuguide (Bilaga 4) med öppna frågor utformades efter studiens 

syfte. Båda författarna var med på alla intervjuer men hade olika roller, en som intervjuade 
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och en som hade en passiv roll. Den passiva rollen observerade och antecknade händelser 

som inte kunde fångas på inspelning, exempelvis om deltagaren visade informationsblad, 

samtalsguide eller liknande. Intervjuguiden var uppbyggd med öppna frågor om BHV- 

sjuksköterskors upplevelse av det enskilda samtalet med papporna. Inledande frågades 

bakgrundsfrågor till deltagarna om ålder, utbildning och hur länge de jobbat inom 

barnhälsovården. Tiden för intervjuerna varierade mellan 20-42 minuter. Alla intervjuer 

spelades in på en laptop. 

 
Analysprocessen 

Analysen har skett genom kvalitativ innehållsanalys med stöd av Lundman och Graneheim 

(2017) för att hitta likheter och skillnader i den insamlade datan. Det inspelade materialet 

lyssnades igenom för att sedan transkriberas direkt efter intervjun var gjord. Respektive 

författare transkriberade den intervju författaren själv hade rollen som intervjuare, men den 

nedskrivna texten lästes sedan igenom noggrant av båda författarna för att få en helhetsbild 

av materialet. En induktiv ansats har använts som analys. Enligt Lundman och Graneheim 

(2017) innebär det att leta efter mönster i texten med en förutsättningslös analys, där likheter 

och skillnader tas ut (Lundman & Graneheim, 2017). Författarna markerade tillsammans ut 

meningsbärande enheter, också kallad meningsenheter i det nedskrivna materialet som 

svarade på syftet. Efter ytterligare genomgång av meningsenheterna, togs dem ut och sattes i 

tabeller och identifierades med ett nummer. När alla meningsenheter var utplockade från 

datamaterialet började författarna kondensera dem för att komma närmare innehållet. En kod 

sattes sedan på alla meningsenheter som beskriver innebörden. Koderna jämfördes med 

varandra för att sedan kunna se likheter och skillnader i koderna. Detta sorterades efter 

innehåll och placerades i underkategorier och kategorier. En del av analysprocessen 

illustreras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Del av analysprocessen. 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Man får en annan slags 

relation faktiskt, man vet lite 

vad pappa tycker om att 

göra och… ja det blir en 

liten annan relation 

faktiskt… till det positiva 

Det blir en annan 

slags relation… till 

det positiva. 

Bättre relation Relationen till 

pappan stärks 

Förhållandet 

till pappan 

stärks 

Pappan får en möjlighet att 

berätta om och tala om hur 

han har det i sitt 

föräldraskap och hur han har 

upplevt det och allting. 

Pappan får möjlighet 

att berätta om vad 

han upplevt och hur 

han har det i sitt 

föräldraskap. 

Pappans 

berättelse 

Möjlighet att 

lyssna till 

pappan 

Upplever att det ger även 

mig mycket liksom. För att 

jag får bättre känsla för 

barnet, familjen och även 

hur pappan har det eller 

relationen mellan pappa och 

barnet. 

Det ger mig mycket 

för att jag får en 

bättre känsla för hela 

familjen. 

Bättre känsla 

för familjen 

Helhetsbilden av 

familjen blir 

tydligare 

 
 
 
Etiska överväganden 

Inom forskning i omvårdnad är det oftast människor som deltar i studierna och detta gör att 

det är viktigt att det finns kunskap om hur dessa människor och deras rättigheter skyddas 

(Polit & Beck, 2017). Genom tiderna har det utvecklats fyra stycken etiska grundprinciper 

som skall tas i beaktning när det kommer till forskning som involverar människor. Dessa 

etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kjellström, 2017; Polit & Beck, 2017). Enligt SFS (2003:460) 2 § är det 

inget krav på etikprövning för studier som utförs på grund- eller avancerad nivå på högskola. 

 
Innan första kontakten togs med verksamhetschefer och deltagare så skickade författarna in 

projektplanen för en etisk egengranskning av studien till etikkommitén sydost för ett etiskt 

rådgivande, svaret från dessa kan ses i (Bilaga 5). Författarna skickade även in en anmälan 
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för behandling av personuppgifter “Anmälan om registrering av behandling av 

personuppgifter inom studentarbeten” där en registrering bekräftade via e-mail till författarna. 

Ny kontakt kommer tas när studien är klar så att ärendet kan avslutas. Verksamhetscheferna 

och deltagarna fick informationsbrev (Bilaga 1 och 2) via e-mail. Deltagarna fick ytterligare 

information muntligt innan intervjuerna. I informationen förtydligades att medverkan i 

studien är frivillig och att deltagarna kunde avbryta medverkan när dem helst ville. 

Deltagarna informerades även om att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och 

endast författarna och handledaren har tillgång till materialet. Ingen av deltagarna kommer att 

kunna knytas till resultatet då intervjuerna har blivit avidentifierade. Insamlat material har 

varit förvarat på en lösenordsskyddad extern hårddisk och utan internetuppkoppling. Insamlat 

skriftligt samtycke samt intervjuer förstörs efter studien är godkänd, vilket även deltagarna 

har fått information om. Det handlar om att människor ska vara välinformerade om sina 

rättigheter att bestämma själva om dom vill delta eller ej, att kunna avbryta sitt deltagande 

närsomhelst och hursomhelst, studiens syfte och avsikter, författarnas ansvar och eventuella 

risker och nytta med studien. Information skall ges för att deltagarna skall kunna ta rättvisa 

beslut om att delta eller inte. Deltagarna i en studie ska aldrig utsättas för situationer som 

dom inte har varit förberedda på och inget i studien skall kunna bli till nackdel för deltagarna 

(Polit & Beck, 2017). 
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Resultat 
Studiens syfte var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av det enskilda 

föräldrasamtalet med pappan. Analysen resulterade i åtta underkategorier och tre kategorier; 

Förhållandet till pappan stärks, Erfarenhet och samtalsguide underlättar och Svårt att 
balansera mellan rådgivning och samtalsbehov. Kategorier och underkategorier illustreras i 

(Tabell 2). Resultatet förstärks med citat från deltagarna under varje underkategori. 

 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

Förhållandet till pappan stärks Relationen till pappan stärks 

Möjlighet att lyssna till pappan 

Helhetsbilden av familjen blir tydligare 

Erfarenhet och samtalsguide underlättar Samtalstekniken blir lättare med erfarenhet 

Att använda samtalsguiden som stöd 

Svårt att balansera mellan rådgivning och 
samtalsbehov 

Svårt att samtala om känsliga ämnen 

Svårt att tona ner expertrollen 

Svårt att använda tolk 

 
 
Förhållandet till pappan stärks 

Under kategorin förhållandet till pappan stärks framkom tre underkategorier. BHV-

sjuksköterskorna upplevde att relationen till pappan stärktes genom samtalet. Dem kände 

att hans tankar och funderingar kom fram av det enskilda samtalet, samt att de fick 

möjlighet att kunna lyssna på pappans berättelse. BHV-sjuksköterskorna upplevde också att 

de fick en bättre helhetsbild av familjen genom samtalet med pappan. 

 
Relationen till pappan stärks 
De flesta BHV-sjuksköterskorna kände att det enskilda föräldrasamtalet med pappan 

resulterade i att de fick en närmare och starkare relation till pappan än vad de haft tidigare 

och att detta var något som upplevdes som givande hos BHV-sjuksköterskorna. De nämnde 
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att de inte kände honom lika bra som mamman och att de ville veta hur han mådde i sitt 

föräldraskap. De upplevde att de fick lära känna pappan bättre med hjälp av samtalet, inte 

bara för att det är ett samtal om pappan och hans mående utan de flesta BHV- 

sjuksköterskorna kände att det var av betydelse att han kom själv utan mamman. De upplevde 

att deras relation till mamman oftast var närmare än till pappan eftersom det oftast var hon 

som kom till hälsobesöken med barnet den första tiden och att pappan därmed tog ett steg 

tillbaka och lämnade över fokus på mamma och barn vilket gjorde att de inte riktigt lärde 

känna pappan. De kände att relationen med pappan blev helt annorlunda när han kom helt 

själv och en del av BHV-sjuksköterskorna upplevde att de fick lära känna pappan på ett 

djupare och mer personligt plan. 

”Där kan jag lära känna honom på ett helt annat sätt än vad jag kan när 
partnern sitter vid sidan om” (3) 

”Man får en annan slags relation faktiskt, man vet lite vad pappa tycker 
om att göra och…ja det blir en lite annan relation faktiskt...till det 
positiva” (1) 

 
Möjlighet att lyssna till pappan 
Nästan alla av BHV-sjuksköterskorna upplevde att samtalet var viktigt eftersom det gav 

pappan en möjlighet att berätta hur han mådde i sitt föräldraskap. Han får berätta om sina 

funderingar, reflektioner och känslor. BHV-sjuksköterskorna upplevde en tacksamhet hos 

pappan när han fick lyfta sådant som kunde vara svårt eftersom han kanske inte fått möjlighet 

till detta innan. 

”Någon pappa… Åh, det här har jag aldrig berättat för någon annan. Det 
var skönt att få berätta för någon” (8) 

BHV-sjuksköterskorna upplevde också att samtalet ger möjlighet att hitta pappor som inte 

bara har behov av att prata utan också behov av hjälp och stöd. De upplevde att det kan 

framkomma mycket under samtalen som kanske inte annars hade kunnat finnas tillfälle att 

lyfta. De nämnde att samtalet lyfter pappor som mår dåligt, som känner sig ensamma, som 

känner sig otillräckliga i sitt föräldraskap, som har svårt bindningen till sitt barn eller som vill 

men inte kan skapa en relation till sitt barn. Här upplevde BHV-sjuksköterskorna att de fick 

möjlighet att hjälpa och stötta dessa pappor, vilket de upplevde som givande och positivt. 

”Det är inte det att varje pappa går in och ut och så gör man ingenting, vi 
hittar väldigt många gånger pappor som behöver hjälp och stöd” (3) 
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”De brukar ju…nämen det är ju mest mamma som gör allt…jag jobbar 
ju…men jag tycker det är svårt” (2) 

Många BHV-sjuksköterskor upplevde att samtalet, förutom att ge möjlighet till att lyfta 

pappans reflektioner om sitt föräldraskap och runt omkring det, också ger henne möjlighet att 

bekräfta pappan i sitt föräldraskap. De upplevde att genom att hjälpa pappan att fokusera på 

det som känns bra istället för att bara prata om det som är svårt och jobbigt, så kunde hon 

hjälpa pappan att se sitt föräldraskap med nya ögon och hon kände att det stärkte pappan i sin 

roll som förälder. De nämnde att det handlade om att hjälpa pappan och lyfta det han gör som 

är bra. BHV-sjuksköterskorna upplevde bland annat att papporna ibland uttryckte att de 

kände sig som andrahandsförälder, att mamman har bäst koll på vad barnet vill och mår bra 

av. De upplevde då att det var positivt att lyfta pappans egna handlingar med barnet, 

exempelvis kände BHV-sjuksköterskorna att pappan uppskattade att få frågan om vilka knep 

just han har för att trösta sitt barn eller söva sitt barn, det fick honom att känna sig viktig. 

”Jag brukar fråga pappan om DU har något speciellt knep för att trösta 
barnet som bara är ditt som inte mamma kan…jag upplever att det lyfter 
pappan på något sätt, att han skulle kunna något som inte mamma 
kan…det är lite roligt för dom har ju massa olika knep..” (4) 

 
Helhetsbilden av familjen blir tydligare 
BHV-sjuksköterskorna upplevde att helhetsbilden av familjen blir mer tydlig och komplett 

genom samtalen med pappan. De har redan mammans bild och berättelse och nu får de en 

pusselbit till för att eventuellt kunna hjälpa familjen på bästa sätt om det behövs. De beskriver 

det som en helhetskänsla för familjen. Detta uttryckte dem som givande eftersom de fick mer 

information om barnets nätverk och förhållanden i det nätverket. De upplevde det som en 

trygghet för deras arbete att få denna bilden och att de kan göra bättre och rättvisa 

bedömningar i ageranden och insatser. 

”Upplever att det ger även mig mycket liksom. För att jag får bättre 
känsla för barnet, familjen och även hur pappan har det eller relationen 
mellan pappa och barnet” (7) 

”Det blir en helhetsbild som kan ge väldigt mycket tycker jag” (5) 
 
Erfarenhet och samtalsguide underlättar 

Under kategorin erfarenhet och samtalsguide underlättar framträdde två underkategorier. 

Här beskrivs BHV- sjuksköterskornas upplevelser av att hålla samtalen med pappan. De 

upplevde att erfarenhet 
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hade betydelse för hur trygga de kände sig i att hålla ett samtal. De upplevde också att 

samtalsguiden var ett bra stöd och hjälp under samtalet. 

 
Samtalstekniken blir lättare med erfarenhet 
De flesta av BHV-sjuksköterskorna kände att det var skillnad i upplevelsen av att hålla i 

samtalen från det att de hade sina första samtal till de senare. De kände att de senare samtalen 

gick lite bättre än de tidigare och att BHV-sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i att hålla 

i samtalet. Några av BHV-sjuksköterskorna upplevde att de var mer nervösa under de tidiga 

samtalen och de upplevde att de samtalen blev mer stapplande. En BHV-sjuksköterska 

nämnde att samtalen kunde bli väldigt korta och hon upplevde att de samtalen inte kändes 

bra. BHV-sjuksköterskorna upplevde att de blev lättare att ställa frågor, öppna frågor på ett 

sätt som gjorde att pappan lättare öppnade upp sig med träning och erfarenhet. 

”Det är ju det här med samtalstekniken…man jobbar med den hela tiden. 
Hur man liksom får ställa frågor som gör att dom öppnar upp och 
pratar” (6) 

De nämnde att det blev lättare att få med även de pappor som inte hade så lätt för att prata om 

sig själva i samtalet genom att inte gå på för mycket utan att vänta in och känna efter vad just 

den pappan befann sig i samtalet. BHV-sjuksköterskorna upplevde också att de blev tryggare 

i att det blev tyst, ge pauser och bara vara inlyssnande i samtalet emellanåt efter att de hade 

haft ett antal samtal. Här nämnde de vikten av att inte bara ställa frågor och invänta svar utan 

att låta pappan fundera och riktigt tänka efter på sitt svar eftersom han då kunde komma med 

egna svar eller lösningar. 

” Men det blir väl lite som att man blir tryggare i sig själv också, just det 
där med att inte gå på för mycket liksom och inte…utan mer vänta in” (9) 

Några BHV-sjuksköterskor upplevde att erfarenheten av att arbeta inom barnhälsovården 

kunde ha betydelse för hur avslappnat och bekvämt det kändes i att hålla i samtalen. De 

upplevde att erfarenhet ger trygghet i våga ställa frågor och att våga få ett svar. Det handlade 

också om att visa sig trygg i att sitta kvar och lyssna även om det pappan berättar berör BHV- 

sjuksköterskorna. Detta upplevde BHV-sjuksköterskorna gör pappan trygg och vågar berätta 

om hur han mår. 

 
Att använda samtalsguiden som stöd 
BHV-sjuksköterskorna upplevde samtalsguiden som ett bra hjälpmedel. De kände det var 

skönt att ha något stöd att utgå ifrån speciellt när de hade samtal med tystlåtna pappor. BHV- 
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sjuksköterskorna var positiv inställd till samtalsguiden och tyckte att det var lätt att använda 

stödfrågorna. En uttryckte att det var bra att wooley-frågorna fanns, vilket innebär frågor som 

ställs vid misstanke om pappan mår dåligt. Det kändes bra för dem att kunna ställa dem om 

det var nödvändigt för att gå djupare i samtalet med pappan. BHV-sjuksköterskorna upplevde 

en tacksamhet att samtalsguiden fanns för dem att använda. 

 
“Det är väldigt skönt att ha den här (tar fram pusselbiten) det här stödet, 
mallen att utgå ifrån. Speciellt när det är… när man pratar med någon 
som kanske inte är så öppen och pratsam av sig och inte har så lätt för 
det. Då känns det bra både för mig som sköterska och för pappan” (9) 

 
BHV-sjuksköterskorna upplevde också att samtalsguiden underlättade för pappan under 

samtalet för att dem kunde följa något konkret koncept så att de kunde styra samtalet med 

hjälp av den. 

 
“Jag tycker ändå det känns bra att ha den här guiden. Då blir dom också 
lite tryggare att… jaha okej… är det detta?” (7) 

 
BHV-sjuksköterskorna upplevde också att det var viktigt att inte fokusera för mycket på 

samtalsguiden för då var risken att förbise något pappan uttryckte under samtalet. De kände 

att samtalet lätt kunde bli stelt om samtalsguiden lästes innantill. 

 
“Jag tror risken finns att ha de här frågorna… och sitta där och läsa 
innantill… nää… nej, nej. det funkar inte, det blir bara konstigt” (3) 

 
Svårt att balansera mellan rådgivning och samtalsbehov 

Under kategorin svårt att balansera rådgivning och samtalsbehov framträdde tre 

underkategorier som belyser BHV-sjuksköterskors upplevelser av vilka situationer som kan 

kännas svårt under samtalen med pappan. De kände att det kunde vara svårt och obekvämt att 

ställa frågor om känsliga ämnen till pappan. De upplevde även att det var svårt att inte ge tips 

och råd utifrån sin egen erfarenhet på grund av gammal vana som sitter långt nere i 

ryggmärgen. En annan sak som de upplevde som svårt var tolksituationen med pappan, då de 

kände att de inte kunde ha ett förtroligt samtal med honom när det var en tredje person 

närvarande. 
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Svårt att samtala om känsliga ämnen 
En del av BHV-sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara obekvämt och svårt att samtala 

om känsliga områden som våld och konflikter i familjen, detta upplevdes som en annorlunda 

situation för dem. De upplevde att det var jobbigt att ställa frågan om pappan har blivit utsatt 

eller har utsatt någon för våld, allra helst om det fanns vetskap om det förekommit i familjen 

innan. De kände sig själva obekväma med att ställa frågan och kunde ibland se att pappan 

tyckte frågan var obehaglig vilket försvårade situationen. 

 
”Man känner att de också blir lite sådär jaa… nja… alltså det är ju 
såklart att är man förälder och någon börjar ställa frågor om våld. Så är 
det såklart att det är konstigt” (3) 

 
Några andra BHV-sjuksköterskor upplevde att det var svårt att prata om relation och samliv 

med pappan. Men trots att de upplevde att både hon och pappan kunde bli obekväma av detta 

samtalsämne kände de att några pappor även kunde bli lättade om frågan togs upp. 

 
Svårt att tona ner expertrollen 
BHV-sjuksköterskorna upplevde det som svårt att ge utrymme för pappan att hitta egna 

lösningar, då de var vana vid att ge praktiska råd och snabba lösningar. En BHV- 

sjuksköterska upplevde att hon gett tips och råd omedvetet när hon rannsakade sig själv efter 

samtalet med pappan. 

 
”Så ska de få en stund att tänka efter också… men ibland är det svårt. 
Man är ju så oerhört van att ge massa råd, rent praktiska råd om allt 
möjligt” (2) 

 
BHV-sjuksköterskan kände att det var enkelt och lätt att komma med konkreta råd och tips 

till pappan på grund av gammal vana och arbetssätt. De kände att det var svårt att ändra sitt 

gamla arbetssätt och att de var någonting som behövs tänkas på hela tiden i samtalet med 

pappan, så han kunde hitta sina egna lösningar. 

 
”Det är väl det man måste jobba med själv. Att man inte kan alltid fixa 
*knäpper med fingret*… göra så allt är bra” (8) 
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Svårt att använda tolk 
BHV-sjuksköterskorna upplevde att samtalet blev konstigt när de använde sig av tolk, detta 

på grund av att det fanns en tredje person närvarande. De upplevde därmed ett hinder att 

ställa vissa frågor till de utländska papporna. De kände att de inte kunde hålla ett personligt 

och förtroligt samtal med pappan när de inte kunde samtala enskilt, samtalet blev därmed inte 

lika naturlig i en tolksituation. En BHV-sjuksköterska upplevde att hon endast ställde frågor 

och svarade på hans frågor och inte djupare än så. En annan BHV-sjuksköterska upplevde 

också att det tog längre tid att använda sig av tolk då informationen ska gå genom tolken hela 

tiden. Trots svårigheter så upplevde BHV-sjuksköterskorna att det var nödvändigt att använda 

tolk för att försäkra sig att pappan förstår den information hon gett och att hon förstår det dem 

ville delge. 

 
“Men det kan ju också försvåra tycker jag. Speciellt när man ska sitta och 
liksom ha ett förtroligt samtal och att det blir en person till i rummet” (1) 

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 

 
Urval 
Studien var utförd i de södra delarna i Sverige där enskilt föräldrasamtal med pappan är nytt 

för BHV-sjuksköterskorna. Få studier har gjorts på hur BHV-sjuksköterskorna upplever det 

enskilda samtalet med pappan. Danielson (2017) menar att därför ger en intervjustudie ett bra 

underlag för att fördjupa och få större förståelse för BHV-sjuksköterskans upplevelse 

(Danielson, 2017). Inklusionskriterierna för denna studie var att deltagarna skulle vara 

sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska, 

jobbar inom barnhälsovård och har någon erfarenhet av enskilt föräldrasamtal med pappan. 

Antal år verksam i barnhälsovården varierade stort mellan åtta månader till 30 år, men också 

variation av erfarenhet av att hålla det enskilda samtalet. Detta kan leda till en större variation 

i resultatet. Lundman och Graneheim (2017) menar att studiens trovärdighet bedöms genom 

dess giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarheten. För att visa på studiens 

giltighet så har strategiska urval betydelse. Detta kan vara vem författarna intervjuar, 

erfarenheten, hur många deltagare, kön och ålder (Lundman & Graneheim, 2017). Författarna 

hade svårt att få tag i deltagare från samma landsting och valde därför att inkludera två andra 
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deltagare från ett annat landsting. Detta landsting hade mer erfarenhet av enskilt 

föräldrasamtal med pappan och det har gett möjligheter att ge resultatet större variation i 

upplevelsen. Författarna valde inte att att inkludera fler än nio deltagare då en känsla av likhet 

och mättnad upplevdes. Alla deltagarna var kvinnor, något författarna inte kunde styra över 

trots att inklusionskriterier var bägge kön. Detta kan ha påverkat resultatet då det möjligen 

kan skilja på upplevelsen om män hade medverkat i studien också. En reflektion författarna 

har är att samtalet kan se annorlunda ut om det är en manlig BHV-sjuksköterska som 

samtalar om det manliga perspektivet i föräldraskapet. Det är variation i var deltagarna var 

verksamma i, från områden med mycket invandring, från landsbygden till staden. Vilket kan 

enligt Lundman och Graneheim (2017) ge större giltighet för resultatet. Författarna är 

medvetna om syftet belyser enskilt föräldrasamtal för pappan, men har valt att endast 

inkludera hur BHV-sjuksköterskorna upplever samtalet med pappan. Författarna har 

diskuterat innan start av studie om även samkönade och adoptivförälder ska inkluderas men 

detta ansågs bli för stort och övergripande och författarna anser det kan vara en annan studie 

för sig. 

 
Tillförlitligheten för resultatet ökar när författarna ger en noggrann beskrivning över hur 

studien är genomförd (Lundman & Graneheim, 2017). Det handlar om stabiliteten i resultatet. 

Det vill säga om resultatet blir densamma om samma undersökning upprepas med samma 

eller liknande deltagare. Trovärdigheten kan inte uppnås om det inte finns tillförlitlighet 

(Polit & Beck, 2017). Författarna har valt att inkludera deltagarna som hade erfarenhet av 

området, men också deltagare som inte hade mycket erfarenhet. Danielson (2017) betonar att 

det är svårt att generalisera kvalitativa studier men däremot kan den vara överförbar till 

liknande sammanhang för den gruppen eller den situationen. Författarna är medvetna om att 

resultatet kunde blivit annorlunda om studien gjorts i någon av landstingen som hållit på med 

enskilt föräldrasamtal för pappan under en längre tid och där alla BHV-sjuksköterskorna hade 

mer erfarenhet av att samtala med papporna. Författarna anser dock att detta tagits i 

beaktning då det hela tiden varit med i inklusionskriterierna att det önskades både BHV- 

sjuksköterskor med erfarenhet under en längre tid då vi visste att dessa fanns, men också 

BHV-sjuksköterskor som precis startat upp dessa samtal. Ingen av BHV-sjuksköterska hade 

dock hållit i det enskilda samtalet med pappan i mer än ett år tillbaka vilket betyder att det är 

relativt nytt här 
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Tillvägagångssätt 
I informationsbrevet (Bilaga 2) till BHV-sjuksköterskorna informerade författarna att 

intervjuer utförs där det passar dem. Alla intervjuer utfördes hos deltagarnas arbetsplats i ett 

ostört rum under deras arbetstid. Polit och Beck (2017) betonar vikten av plats där intervjuer 

sker. Det ska vara lugnt och ostört för eventuella avbrott, samt möjligheten till att kunna spela 

in intervjun. Eftersom intervjuerna var utförda på deltagarnas arbetsplats, var de ändå beredda 

på att göra insatser på arbetsplatsen, det vill säga så blev en BHV-sjuksköterska tvungen att 

lämna intervjun för att samtala med en kollega. En annan sak är att det kan gå ut över 

deltagarnas värdefulla arbetstid med patienter. Inför varje intervju presenterade författarna sig 

själva och berättade om studiens syfte. När det handlar om delaktigheten och dess betydelse 

för trovärdigheten så behöver det reflekteras över att en av författarna hade haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en av de inkluderade barnavårdscentralerna. Detta 

är kan ha präglat resultatets neutralitet (Lundman & Graneheim, 2017). Med detta i åtanke 

valde dock författarna att låta den oberoende författaren hålla i denna intervjun. Författarna 

gick också igenom samtycket och förklarade att de kan avbryta medverkan när som helst. 

Innan start av intervjuer informerades det också om studiens konfidentialitet, att ingen 

obehörig får ta del av materialet och att skriftligt samtycke kommer destrueras när studien är 

godkänd. En laptop användes som utrustning för inspelning av intervjuer och testades innan 

start av varje intervju. En och samma laptop användes vid alla intervjuer med god ljudkvalite. 

All inspelat material förvarades kodad med ett nummer i en lösenordsskyddad extern 

hårddisk för att säkerställa konfidentialitet. Transkriberingen gjorde direkt efter utförd 

intervju, var för sig. Transkriberingen lästes igenom av båda författarna grundligt innan 

meningsenheter markerades ut tillsammans. 

 
Datainsamling 
Författarna anser att valet av metod för att svara på studiens syfte fungerade väl. En 

intervjustudie kan väljas med fördel om det saknas kunskap om en upplevelse av exempelvis 

en situation. Båda författarna var oerfaren från förr när det gäller metodval och valde 

semistrukturerad intervjumetod som insamlingsmetod för att ha stöd av en intervjuguide 

under intervjun. Båda författarna var med under alla intervjuer med olika roller, en som 

intervjuar och en med passiv roll som observerade. Dessa roller byttes för varje intervju. 

Författarna är medvetna om att det kan finnas uppstå en obekväm känsla hos deltagaren och 

eventuellt påverka intervjun när det sitter två personer mot en. Därav informerades alla 

deltagarna om varför vi valt att göra så. Ingen av BHV-sjuksköterskorna uttryckte något 

oförstånd eller missnöje med detta. Författarna ser en fördel med att båda var med under 
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intervjun, då observatören kan uppfatta något som inte intervjuare observerat eller tvärtom. 

Den som observerade antecknade händelser under intervjun till exempel när deltagaren tog 

fram samtalsguiden eller pusslet som pappan ska titta på under samtalet, något som inte 

framkommer på det inspelade materialet. Detta kan öka tillförlitligheten i resultatet, då båda 

författarna har varit med på all datainsamling, lyssnat på alla intervjuer och analyserat all data 

tillsammans. Vi har haft möjlighet att kunna reflektera och diskutera materialet ihop, något 

som Lundman och Graneheim (2017) menar ökar tillförlitligheten. 

 
Analysprocessen 
Under studiens analysprocess har dess syfte ändrats från “BHV-sjuksköterskans upplevelse 

av mötet med pappan under det enskilda föräldrasamtalet” till “BHV-sjuksköterskors 

upplevelse av det enskilda föräldrasamtalet med pappan”. Detta är något som inte påverkar 

studiens resultat, då deltagarna berättar om upplevelsen av det enskilda samtalet med pappan 

under intervjun. Författarna har hållit sig till det manifesta i analysen för att resultatet inte ska 

genomsyras av författarnas egna förförståelse och åsikter. Författarna har inte mycket 

erfarenhet av att analysera med en kvalitativ innehållsanalys och har därför inte gjort egna 

tolkningar av datamaterialet för att få resultatet trovärdigt. Lundman och Graneheim (2017) 

menar att det ställer högre krav på trovärdighetsbedömningen om analysen har skett genom 

en hög tolkningsgrad (Lundman & Graneheim, 2017). Författarna tyckte analysprocessen var 

svår på grund av sin oerfarenhet. Det var svårt att forma underkategorier och kategorier. 

Under analysens process har handledare sett över processen med nya ögon, samt haft 

kontinuerlig kontakt. Författarna har diskuterat och tänkt igenom processen flera gånger, 

vilket kan öka tillförlitligheten. Resultatet är stärkt med citat från deltagarna, något som kan 

öka trovärdigheten av resultatets innehåll. Citaten har fått slumpmässigt nummer för att 

säkerställa deltagarnas identitet inte kopplas till citaten. 

 
Resultatdiskussion 

 
Förhållandet till pappan stärks 
I resultatet framkommer det att BHV-sjuksköterskorna upplevde att förhållandet till pappan 

stärktes genom samtalet. BHV-sjuksköterskorna upplevde att relationen till pappan blir bättre 

och närmare än tidigare och att samtalet resulterar i att de får möta enbart pappan och att detta 

möte är annorlunda än de tidigare mötena och att de får lära känna pappan på ett mer 

personligt plan. Bergmark (2013) belyser vikten av att BHV-sjuksköterskan behöver skapa en 

trygg och personlig relation till båda föräldrarna för att lättare upprätthålla ett hälsofrämjande 
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arbetssätt till hela familjen. Ekman och Norberg (2013) beskriver också betydelsen av en 

trygg relation när det gäller personcentrerad vård och menar att en person har lättare att 

uttrycka känslor, funderingar och tankar i en relation som bygger på trygghet och tillit 

(Ekman & Norberg, 2013). 

Resultatet visar på att BHV-sjuksköterskorna upplever att samtalet lyfter pappans 

upplevelser, känslor och funderingar kring sitt föräldraskap och att det möjliggör till att hitta 

pappor som mår dåligt och är i behov av hjälp och stöd. Hwang och Nilsson (2011) samt 

Sethna et al. (2015) belyser att även pappor kan må dåligt, känna stress och hamna i 

depression i samband med att bli förälder. Massoudi et al. (2011) visar i sin studie att det 

sällan kom till BHV-sjuksköterskans uppmärksamhet om att det fanns pappor som mådde 

dåligt eller behövde stöd, då det inte funnits någon rutin på att fokusera och samtala med 

pappan (Massoudi et al, 2011). I resultatet framkommer det också att BHV-sjuksköterskorna 

upplevde att de fick möjlighet att bekräfta pappan i sitt föräldraskap. Bergström (2019) menar 

att genom att bekräfta pappan i sin föräldraroll leder detta till ett mer engagerat föräldraskap 

som i sin tur gynnar barnet. 

 
Erfarenhet och samtalsguide underlättar 
I resultatet framgår det att BHV-sjuksköterskorna känner att det är lättare för dem att hålla i 

samtalen efter hand som de utvecklar sin samtalsteknik. Samtalstekniken utvecklas genom 

erfarenhet. De känner att deras erfarenhet och träning i samtalstekniken gör det lättare att 

kunna ställa frågor som får pappan att öppna sig och känna sig bekväm i samtalssituationen. 

Ekberg & Norberg (2013) menar att det kan behövas erfarenhet, djupare kunskap och 

utveckling av kommunikativa förmågor för att få personer att känna sig trygga nog att öppna 

sig. Ekebergh (2017) menar att det inom personcentrerad vård behöver skapas förutsättningar 

för att samtalet skall bli bra och det kan kräva erfarenhet och kunskap. Att arbeta med 

personcentrerad vård innebär att samtalet inte bara utgår från en samtalsteknik utan från sitt 

eget förhållningssätt. Det innebär att vårdgivaren som i detta fall är lyssnaren måste vara 

öppen och flexibel inför alla möten (Björkman & Jakobsson Ung, 2017). Som framkommit i 

resultatet så kände BHV-sjuksköterskorna att de blev tryggare med tiden och med erfarenhet 

att inte gå på för mycket i samtalet, utan att känna av och anpassa sig till pappan. 

De upplevde att det är lättare med erfarenhet att vänta in och vara inlyssnande till pappan, så 

han får möjlighet att reflektera och komma på egna lösningar på sina problem. Enligt 

Santamäki Fischer (2010) är personens berättelse utgångspunkten för information om denne, 

genom ett partnerskap där man ger och tar kan sjuksköterskan få en djupare insikt i vad 
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personen har för kunskaper och möjligheter. För att vara en bra lyssnare krävs det av 

sjuksköterskans att kunna uppmärksamma och vara intresserad av vad den andra personen 

vill förmedla för att kunna sätta sina egna föreställningar och gamla erfarenheter åt sidan, så 

att den enskilda personen kommer fram. 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att samtalsguiden hjälper dem i samtalet. De uttryckte att 

det kändes skönt för både dem och för papporna att ha samtalsguiden och pusslet som stöd. 

Öhlén (2017) betonar att det är en kombination av flera strategier för att öka ett 

personcentrerat samtal i vården. En av dem tillvägagångssätten är att kunna använda 

skriftliga stöd för samtal. Det vill säga att både personal och patienten har skriftligt stöd för 

samtalet. Detta kan stödja för en personcentrerad kommunikation och kännas som ett 

hjälpmedel (Öhlén, 2017). BHV-sjuksköterskorna berättade att de upplevde att pappan 

uppskattade att ha pusselbiten framme under samtalet och att han styrde samtalet med hjälp 

av den. Öhlén (2017) menar att mönstret i samtalet har ofta styrts av den professionella, att 

dem har ägt ordningen för samtalsämnen. Detta har lett till att patienten haft en otydlig roll 

och perspektiv i mötet med vården och har då inte gett rum för patienten att belysa sina 

frågor, tankar och känslor. 

 
Svårt att balansera mellan rådgivning och samtalsbehov 
I resultatet framkommer det olika upplevelser av vad som kan vara svårt under samtalet med 

pappan. BHV-sjuksköterskorna upplever här att de känns svårt och obekvämt att ställa frågor 

om känsliga ämnen. Kjellsdotter (2017) menar om vårdgivaren beredd på att höra patienten 

berättelse måste en vilja att förstå patienten finnas, även viljan att få fram patientens rädslor. 

Wiklund Gustin (2017) menar också att vårdgivaren måste våga ställa frågor till patienten 

som upplevs svårt, men också kunna ha den förmågan att kunna stanna kvar och vara 

närvarande och lyssna på det patienten upplever svårt. 

 
BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att inte ge tips och råd ifrån sina 

erfarenheter, då detta var ett beteende som satt ända ner i ryggmärgen. Det var en vanesak 

som de aktivt behövde tänka på för att göra skillnad i samtalet med pappan. Det handlar om, 

förutom att se pappans egna kompetens, också om att lägga gamla arbetssätt bakom sig. 

Arbetssätt som grundar sig i hierarkisk anda där synsätt som att vårdpersonalen är experterna 

och patienterna är noviser regerar. Ekebergh (2017) menar att i den personcentrerade vården 

omprövas vårdgivarens förförståelse och erfarenheter. Det kan vara svårt att släppa på gamla 

sanningar, erfarenheter och kunskaper som man litat på i möten förr. För att kunna släppa på 

sina gamla vanor gäller det att kunna ha ett öppet förhållningssätt för att släppa på gamla 
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sanningar och släppa in det nya. Om man kan inta ett reflekterande förhållningssätt är man 

öppen för nya kunskaper. Då finns det en chans att sätta gamla sanningar på spel och vara 

öppen för nya idéer. Det gäller att vara öppen för nya tankar och möjligheter och inse sina 

misstag man gjort på tidigare uppfattningar för att patienten ska känna sig uppskattad och 

delaktig (Ekebergh, 2017). BHV-sjuksköterskorna reflekterade över sina egna handlingar, att 

det som dem har haft erfarenhet från förr kanske inte alltid fungerar i nuläget. Genom att vara 

öppen för nya synsätt och arbetssätt har hon också en öppen inställning till förändring. Dem 

väljer då också att reflektera över detta och ändra på sina gamla vanor genom att ge utrymme 

till pappans egna förmåga att hitta lösningar. 

 

Slutsats 
Denna studien har belyst och ökat kunskaperna kring hur BHV-sjuksköterskorna upplevde 

det enskilda samtalet med pappan. När pappans tankar och funderingar fick möjlighet att 

komma fram kände BHV-sjuksköterskorna att samtalet gav både dem och papporna mycket. 

Genom att få hans berättelse upplevde BHV-sjuksköterskorna att dem fick en helhetsbild av 

familjen för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta dem. Resultatet visar att erfarenheten hos 

BHV-sjuksköterskorna gjorde det lättare för dem att hålla i samtalet då samtalstekniken 

utvecklades efter hand. BHV-sjuksköterskorna upplevde det positivt att använda stöd med 

hjälp av samtalsguiden och pusslet under samtalet. De kunde även uppleva svårigheter under 

samtalet som att samtala om känsliga ämnen, att ge pappan plats att hitta egna lösningar på 

problem samt att använda tolk. 

 
Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat kan ge en bättre förståelse kring hur BHV-sjuksköterskor upplever det 

enskilda samtalet med pappor som kan vara av värde för sjuksköterskor som jobbar inom 

BHV. Som tidigare nämnts kan denna studien leda till kunskap och reflektion kring 

möjligheter och svårigheter som BHV-sjuksköterskorna kan träffa på under samtalet med 

pappan. Denna reflektion och kunskap hos BHV-sjuksköterskorna kan i sin tur ligga som 

underlag för vidare förbättringsarbete om det enskilda föräldrasamtalen med pappan inom 

BHV. 

 
Förslag till vidare studier 
Det finns få studier om BHV-sjuksköterskornas upplevelse av det enskilda samtalet med 

pappan då det är relativt nytt i barnhälsovårdsprogrammet. För att få en bättre förståelse för 

BHV-sjuksköterskornas upplevelse och för att kunna införa eventuella förbättringsarbeten 
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kan det vara relevant att göra studier som belyser pappans upplevelse av det enskilda 

samtalet. 

 

Självständighet 
Båda författarna har gemensamt utformat alla delar av studien likvärdigt. Både Johanna och 

Jessika har varit involverade i mer eller mindre grad i studiens alla delar, där båda har läst 

igenom och diskuterat varandras texter i studien gemensamt. Johanna hade ansvar över första 

kontakt med barnavårdscentralen över telefon och Jessika hade ansvar över inbjudan till 

studien, informationsbrev och kommunikation via e-mail till verksamhetschefer och BHV- 

sjuksköterskor. Båda författarna medverkade under intervjuerna, Johanna intervjuade fyra 

stycken och Jessika intervjuade fem stycken BHV-sjuksköterskor. Intervjun transkriberades 

av den som höll i intervjun. Analysprocessen utfördes gemensamt där båda författarna varit 

aktiva och diskuterat med varandra. Resultatet och diskussion har författarna skrivit 

gemensamt. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef på XXX  

Information om studie: BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med pappan under 
pappa/partnersamtalet.  

Bakgrund  

Under 2019 kommer pappa/partnersamtal att införas inom barnhälsovårdens program i hela 
Blekinge och idag utbildas alla sjuksköterskor inom barnhälsovården till att kunna hålla i 
pappa/partnersamtal. Pappa/partnersamtal utförs i samband med undersökning av barnet när 
barnet är 3–5 månader. Det ska vara ett enskilt samtal med pappan/icke-födande föräldern och 
den andra föräldern ska inte vara närvarande under detta samtalet. Tanken med samtalet är att 
skapa en relation och belysa funderingar kring barnet och sitt föräldraskap.  

Hur går studien till?  

Syftet med studien är att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med pappan under 
pappa/partnersamtalet. Vi vill intervjua sjuksköterskor inom barnhälsovården som har erfarenhet 
av pappa/partnersamtal för att få en ökad förståelse inom detta område. Önskemålet är att komma 
till er barnavårdscentral eller annan plats enligt deltagarens önskemål för intervju med 
sjuksköterskor inom barnhälsovården. Intervjun kommer att beröra upplevelsen av mötet med 
pappan under pappa/partnersamtalet. Det beräknas ta cirka 30–60 minuter och kommer att spelas 
in. Intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga att den information som kommer 
lämnas under intervjun kommer att behandlas säkert, resultatet av studien kommer presenteras så 
att ingen person kan identifieras. Studien är ett examensarbete och är en del av 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Färdig studie kommer att presenteras som en magisteruppsats i DIVA-portalen. 
Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskan kan vid vilken tidpunkt som helst avbryta sitt 
medverkande i studien utan orsak. Intervjuer kommer ske under april - början av maj 2019.  

Vi ber om din tillåtelse att genomföra studien på XXX. 
Svara gärna om vi får tillåtelse att genomföra studien genom mail till någon av nedanstående.  

Med vänliga hälsningar  

Jessika Karlsson 
Distriktssköterskestudent 
jessica.karlsson@live.com 
0730 606943  

 

Johanna Kalling 
Distriktssköterskestudent 
johanna.kalling@gmail.com 
0735 036914  

 

Ann-Kristin Olsson 
Adjunkt/lektor ann- 
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Bilaga 2: Informationsbrev och förfrågan om att delta i en studie 
om BHV- sjuksköterskan upplevelse av mötet med pappan under 
pappasamtalet  

Bakgrund  

Under 2019 kommer pappa/partnersamtal att införas inom barnhälsovårdens program i hela 
Blekinge och idag utbildas alla sjuksköterskor inom barnhälsovården till att kunna hålla i 
pappa/partnersamtal. Pappa/partnersamtal utförs i samband med undersökning av barnet när 
barnet är 3–5 månader. Det ska vara ett enskilt samtal med pappan/icke-födande föräldern och 
den andra föräldern ska inte vara närvarande under detta samtalet. Tanken med samtalet är att 
skapa en relation och belysa funderingar kring barnet och sitt föräldraskap.  

Hur går studien till?  

Syftet med studien är att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med pappan under 
pappa/partnersamtalet och vill intervjua dig för att få en ökad förståelse inom detta område. 
Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer ske med personligt möte. Intervjun kommer 
att beröra din upplevelse av mötet med pappan under pappa/partnersamtalet. Det beräknas ta 
cirka 30–60 minuter och kommer att spelas in. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på 
en tid och plats som du tycker passar bäst, förslagsvis på barnavårdscentralen. Intervjuerna 
kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga att den information som kommer lämnas under 
intervjun kommer att behandlas säkert, resultatet av studien kommer presenteras så att ingen 
person kan identifieras. Studien är ett examensarbete och är en del av 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Färdig studie kommer att presenteras som en magisteruppsats i DIVA-portalen. Det är 
frivilligt att delta och du kan vid vilken tidpunkt som helst avbryta ditt medverkande i studien.  

Vill du delta i denna studie? Vi kommer att kontakta dig genom det kontaktsätt som passar dig 
bäst för avtal om tid och plats för intervjuer. Informerat samtycke kommer att skrivas vid start av 
intervju med förtydligande att medverkan kan när som helst avslutas utan påverkan för studien. 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

Med vänliga hälsningar  

Jessika Karlsson 
Distriktssköterskestudent 
jessica.karlsson@live.com 
0730 606943  

Johanna Kalling 
Distriktssköterskestudent 
ohanna.kalling@gmail.com 
0735 036914  

Ann-Kristin Olsson 
Adjunkt/lektor ann- 
kristin.olsson@bth.se  
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Bilaga 3: Skriftligt informerat samtycke till att deltagande i 
studien  

Genom min underskrift ger jag mitt godkännande till att delta i studien. Jag har läst igenom 

informationen och är medveten om att deltagandet är frivilligt och kan vid vilken tidpunkt som 

helst avbryta mitt medverkande i studien utan att studien påverkas. Jag är också medveten om att 

min information som kommer fram i intervjun behandlas konfidentiellt.  

 

Ort och datum .........................................................................................  

Namnteckning ......................................................................................... 

Namnförtydligande .................................................................................. 

 

 

Ansvariga författare till studien är Jessika Karlsson Leg. Sjuksköterska och Johanna Kalling, 
Leg. Sjuksköterska. Distriktsköterskeprogrammet, Blekinge Tekniska Högskola 
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Bilaga 4: Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor:  

Ålder? 
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat inom barnhälsovård?  

Syftet: belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med pappan under pappasamtalet.  

Huvudfrågor:  
 
Vad innebär pappasamtal för dig? 

- Hur upplever du pappasamtalet? 
 

Hur upplever du att du förhåller dig till pappan under samtalet? (inställningar och synsätt i 
förhållande till pappan). 
  
Hur upplever du kontakten och relationen med pappan under pappasamtalet? 

- Hur upplever du kommunikationen med pappan? 
 
Vad upplever du pappan önskar samtala om under pappasamtalet? (behov) 
 
Vad upplever du som svårast under pappasamtalet? 
 
Hur upplever du möjligheten till att vägleda men ändå låta pappan styra samtalet?  
 
Vad upplever du som mest givande under pappasamtalet?  
 
 

Följdfrågor 
Kan du utveckla?  
Hur menar du?  
Vad innebär det?  
Hur kände du?  
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Bilaga 5: Etisk rådgivande, Etikkommittén Sydost 
 

 

Projektansvarig 
Jessika Karlsson 
Johanna Kalling 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot distriktsköterska 
Blekinge Tekniska Högskola Handledare 
Ann-Kristin Olsson Institutionen för 
hälsa Blekinge Tekniska Högskola 

 
Rådgivande yttrande över projektet ” Barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse 
av mötet med pappan under pappasamtalet” (EPK 556-2019) 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Kommittén ser inga etiska hinder till att den genomförs som planerat 
studentarbete med publicering i DIVA. 
 
Följande bör beaktas: 
Information om hur ni kommer att rekrytera era deltagare är otydlig, hur väljer ni ut 
aktuella vårdcentraler ev. inkl/exkl kriterier. Ni ringer dem, men hur ska ni gå ut med 
informationen? 
 
APven examinator har rätt att ta del av ert material. 
Hur kommer ni att förvara materialet som ni samlar in? Genom att skriva att enbart 
författare har tillgång till det blir det svårt att bedöma hur ni kan nå upp till en säker 
datahantering. Ni behöver ha en säker hantering av data som ni samlar in. Hur kan ni 
garantera att ingen obehörig kan ta del av det? Ett bra och säkert sätt att förvara och 
hantera data är lösenordskyddat på dator utan internetuppkoppling. Gärna på högskolans 
server. 
 
Hur hanterar ni insamlat material efter att studien är genomförd och examinerad? 
I informationsbrevet bör information om hur materialet kommer att presenteras finnas 
med, i ert fall som en magisteruppsats i Diva portalen. 
I kontakten med Etikkommittén ska ni använda era student e-post. 
Lycka till med studien, 
Kalmar 2019-03-25 
Cecilia Fagerström, Ordf. Etikkommittén Sydost 
 
Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna rådgivande yttrande, som 
stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. Önskas ytterligare rådgivning kan 
en kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén begär inte att få in något svar på yttrandet 
som lämnats. Vid eventuella frågor eller om komplettering av ansökan lämnas in för ytterligare 
rådgivning måste diarienumret för det aktuella ärendet anges. 



  Bilaga 6: U
tdrag från analysprocessen 

 

M
eningsenhet 

K
ondensering 

K
od 

U
nderkategori 

K
ategori 

M
an får en annan slags relation faktiskt, m

an 
vet lite vad pappa tycker om

 att göra och…
 ja 

det blir en liten annan relation faktiskt…
 till 

det positiva 

D
et blir en annan slags 

relation…
 till det positiva. 

Bättre relation 
Relationen till pappan stärks 

Förhållandet till pappan stärks 

Pappan får en m
öjlighet att berätta om

 och tala 
om

 hur han har det i sitt föräldraskap och hur 
han har upplevt det och allting 

Pappan får m
öjlighet att berätta 

om
 vad han upplevt och hur han 

har det i sitt föräldraskap. 

Pappans berättelse 
M

öjlighet att lyssna till pappan 

U
pplever att det ger även m

ig m
ycket liksom

. 
För att jag får bättre känsla för barnet, fam

iljen 
och även hur pappan har det eller relationen 
m

ellan pappa och barnet. 

D
et ger m

ig m
ycket för att jag 

får en bättre känsla för hela 
fam

iljen. 

Bättre känsla för 
fam

iljen 
H

elhetsbilden av fam
iljen blir 

tydligare 

Jag tror det har m
ycket m

ed erfarenhet att 
göra. A

tt m
an är trygg i sig själv. A

tt m
an 

vågar fråga och att jag vågar få ett svar 

D
et har m

ed erfarenhet att göra, 
att våga fråga och våga få ett 
svar 

Erfarenhet ger 
trygghet 

Sam
talstekniken blir lättare m

ed 
erfarenhet 

Erfarenhet och 
sam

talsguide underlättar 

M
en så använder vi oss utav det här (lägger 

fram
 pusslet) m

aterialet så jag brukar alltid 
visa pappa tidigt att det är det H

Ä
R vi ska göra 

(peka på pusslet) och så läser dom
 och spånar 

dom
 lite grann och så jaha ja då ser m

an 
liksom

 att dom
 dom

 slappnar av m
hm

 det var 
liksom

 inte så farligt (skratt). 

Brukar alltid visa pappa tidigt 
att det är det här vi ska göra…

 
så läser dom

 och spånar dom
 

lite grann och så ser m
an att 

dom
 slappnar av 

Pappan slappnar av 
efter presentation av 
pusslet 

A
tt använda sam

talsguiden som
 

stöd 

M
an känner att dom

 också blir lite sådär jaa…
. 

N
ja…

. A
lltså det är ju såklart att är m

an 
förälder och någon börjar ställa frågor om

 
våld. Så är det såklart att det är konstigt 

M
an blir lite sådär…

 klart att är 
m

an förälder och om
 någon 

frågar om
 våld så är det 

konstigt. 

K
onstigt att fråga om

 
våld 

Svårt att sam
tala om

 känsliga 
äm

nen 
Svårt att balansera m

ellan 
rådgivning och 
sam

talsbehov 

M
an har ju lätt att kom

m
a m

ed tips och råd 
och ehm

 tankar sådär. Ehm
…

 det är väl 
liksom

. D
et sitter väl i ryggm

ärgen. Så det får 
m

an verkligen tänka efter 

Lätt att kom
m

a m
ed råd och 

tips, det sitter i ryggm
ärgen. 

m
åste verkligen tänka efter 

Svårt att inte ge råd 
och tips 

Svårt att tona ner expertrollen 

M
en det kan ju också försvåra tycker jag 

speciellt när m
an ska sitta och liksom

 ha ett 
förtroeligt sam

tal och att det blir en person till 
i rum

m
et (tolk) 

D
et kan försvåra när m

an ska ha 
ett förtroeligt sam

tal för att det 
blir en person till i rum

m
et 

(tolk) 

Svårt att hålla ett 
personligt sam

tal 
m

ed tolk 

Svårt att använda tolk 

 



 

 


