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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Barnhälsovården i Sverige når alla föräldrar, vilket har gjort att acceptansen är 
hög i alla sociala skikt. Verksamheten spelar en viktig roll för den nyblivna mamman just för 
att hon blir sedd som mamma oavsett social status eller psykisk hälsa. Distriktssköterskans 
stödåtgärder riktas generellt till alla mammor men också individuellt utifrån vilka behov som 
finns. Samtal är en stödåtgärd som bland annat handlar om att öka självkänslan hos mamman. 
Syftet med studien var dels att undersöka hur distriktssköterskor inom barnhälsovården ser på 
psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar, men också att undersöka hur distriktssköterskor kan 
uppleva att stödja nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården. 
Metod Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta distriktssköterskor som arbetade 
aktivt inom barnhälsovården. Materialet analyserades med en innehållsanalys inspirerad av 
Burnard. Resultat utgörs av fyra huvudkategorier med sex underkategorier. 
Huvudkategorierna är: Omständigheter som kan påverka på den nyblivna mammans psykiska 
hälsa, Barnhälsovården som arena för att stödja den nyblivna mamman till psykisk hälsa, 
Betydelsen av kontinuitet, förtroende och tillgänglighet i distriktssköterskans stödjande roll 
samt Olika perspektiv på ett stödjande samtal mellan distriktssköterskan och den nyblivna 
mamman. Slutsats Distriktssköterskan på barnhälsovården har en betydande roll i arbetet 
med barns välmående i första hand, men också för familjens och mammans psykiska 
välmående. Det kräver hög kompetens, tillgänglighet, individuellt förhållningssätt, god 
samverkan och gott samarbete för att stödja sårbara och utsatta mödrar. En utmaning för 
distriktssköterskorna inom barnhälsovården blir att uppmärksamma nyblivna pappors 
psykiska ohälsa, eftersom det inte bara är mamman som är nybliven förälder. 
 
Nyckelord: distriktssköterska, intervju, psykisk ohälsa, stödjande samtal. 



 
 

THE EXPERIENCES OF A DISTRICT NURSE 
IN CHILD HEALTH SERVICES SUPPORTING 
A MOTHER WITH A NEW BORN BABY TO 
PREVENT PSYCHIATRIC ILL-HEALTH  
AN INTERVIEW STUDY 
 
JOHANNA HENTZEL  
 
The experiences of a district nurse in child health services supporting a mother with a new 
born baby to prevent psychiatric ill-health. Master’s Thesis in Caring Science, 15ECTS 
credits. Programme for Specialist Nursing in Primary Health Care, 75ECTS credits. Autumn 
semester, 2012. Supervisor: Doris Bohman. 
 
 
ABSTRACT 
Background Child health services in Sweden reach all parents, which have made the 
acceptance high in all social strata. The services play an important role for a mother with a 
new born baby as she will be seen as a mother, regardless of social status or psychological 
health. The district nurse support measure aid to all mothers but also individually based on 
the needs. Aim of this study was to investigate how the district nurse in child health services 
views psychiatric ill-health among mothers with a new born baby, but also to investigate how 
the district nurses can experience supporting a mother with a new born baby to prevent 
psychiatric ill-health in child health services. Method Qualitative semi-structured interviews 
were conducted with eight district nurses, how actively worked in child health services. The 
data was analysed with a content analysis inspired by Burnard. Results consist four main 
categories and six sub categories. The main categories are: Circumstances that can impact on 
the psychological health of the mother with a new born baby, The child health services as an 
arena supporting the mother with a new born baby to psychiatric health, The importance of 
continuity, trust and availability in the supporting role as a district nurse and Different 
perspectives on a conversation between the district nurse and the mother with a new born 
baby. Conclusion The district nurse in child health services has a significant role in 
children’s wellbeing in the first place, but also for the families and the mother’s wellbeing. It 
requires high level of expertise, availability, individual approach and good cooperation to 
support vulnerable disadvantaged mothers.  
 
Keywords: conversation, district nurse, interview, psychiatric ill-health. 
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Introduktion 
Inom dagens barnhälsovård uppkommer allt oftare problem kring psykisk ohälsa hos 

nyblivna mödrar, vilket gör att behovet av stöd i anslutning till föräldrarskapet ökar 

(Landstinget Blekinge, 2008). Problempanoramat inom barnhälsovården har ändrats och 

psykisk ohälsa hos nyblivna mödrar har ökat och är ett område som kräver insatser 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2010). Enligt Magnusson, Lagerberg & 

Sundelin (2012) bör psykiskt stöd till mödrar få mer tidsutrymme inom barnhälsovården och 

behovet av evidensbaserade metoder har blivit större.  

Det är inte alltid en lätt uppgift att vara förälder i dagens samhälle med ökade krav på 

föräldrarskapet. De nyblivna mödrarna möter ständigt utmaningar som fortlöpande ersätts 

med nya. De förväntas att ha ett rikt socialt liv, hinna utveckla sig själv och vara den perfekta 

partnern och föräldern (Socialdepartementet, 2008). Huvudsakligen kvinnor upplever stress i 

sitt föräldraskap, ett problem som måste tas på allvar då det kan leda till att anknytningen till 

barnet påverkas negativt, samt bidra till ökad psykisk ohälsa hos mamman (Hwang & 

Wickberg, 2001). Det har visat sig att psykiskt stöd från distriktssköterskan inom 

barnhälsovården har goda effekter på föräldrarskapet och barnhälsovården är en arena som 

har till uppgift att bland annat erbjuda nyblivna mödrar psykiskt stöd (Magnusson m.fl, 

2010). Socialstyrelsen (2011) fastslår att professionens företrädare för barnhälsovården 

efterlyser ytterligare kunskaper och metoder för att stärka mödrar i sin föräldrarroll och att 

psykiskt stöd bör få mer tidsutrymme. 

Syftet med studien var dels att undersöka hur distriktssköterskor inom barnhälsovården ser på 

psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar, men också att undersöka hur distriktssköterskor kan 

uppleva att stödja nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården. 

Litteraturgenomsökningen visade att det finns få studier som belyser ämnet, därför har 

intervjuer med åtta distriktssköterkor har genomförts och analyserats med hjälp av en 

innehållsanalys. 
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Litteratursammanställning 

Psykisk ohälsa och den nyblivna mamman 
Enligt WHO (2005) definieras psykisk hälsa enligt följande; 

(WHO, 2005, s. 19). 

Psykisk hälsa är subjektivt och upplevs därför olika för olika personer beroende på 

individuella faktorer, upplevelser, sociala interaktioner, sociala strukturer och resurser. 

Upplevelser i det vardagliga livet och i familjen är faktorer som bland annat har en påverkan 

på en individs psykiska hälsa (WHO, 2005). 

 

Stress i samband med barnafödande och föräldrarskap betyder ett varaktigt spänningstillstånd 

som inte släpper taget. På grund av stressen upplever en del mödrar att de inte har det som 

krävs för att klara av föräldrarskapet och en orsak till föräldrarstress kan vara bristande stöd, 

sömnproblem eller skrikhet hos barnet som även kan bidra till att öka stressen hos mamman 

(Hwang & Wickberg, 2001). Nyblivna mödrar som saknar stöd samt är socialt isolerade har 

svårigheter med att leva upp till sin roll som förälder men desto bättre stöd mödrarna får ju 

mer ökar föräldrar tillfredställelsen (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). Bergmark, 

Johannesson och Lannér-Swensson (2011) menar därför att det är viktigt att uppmuntra 

nyblivna mödrar till att tala om sina egna behov skilt från barnets för att återfå känslan av 

egenvärde och identitet, vilket kan bidra till att minska risken för att mamman ska utveckla 

psykisk ohälsa (a a). Eftersom många nyblivna mödrar känner stress tillsammans med extrem 

trötthet och brist på egen tid finns det en risk för mamman att utveckla psykisk ohälsa efter 

barnets födsel, vilket leder till att anknytningen till barnet påverkas negativt. Eftersom en 

störd anknytning mellan moder och barn utgör en riskfaktor för barnets fortsatta utveckling 

(Fägerskiöld & Ek, 2003). Enligt Nelki, Power och Göpfert (2010) är det betydelsefullt för 

distriktssköterskan att ha förståelse för att en tidig etablerad god relation mellan moder och 

barn är av yttersta vikt. Det hjälper distriktssköterskan inom barnhälsovården att ge 

individuellt riktat stöd till de mödrar som så behöver. 

 

Många nyblivna mödrar känner sig känslomässigt labila, oroliga och nedstämda den första 

tiden efter barnets födsel (Wickberg & Hwang, 2003). Vissa mödrar upplever att de inte har 

” a state of well-being in which the individual realizes his or her own 
abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively 
and fruitfully, and is able to makea contribution to his or her community”  
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det stöd som behövs för att hantera de nya uppgifter som krävs av att vara förälder. Det kan 

till exempel vara rädsla över sömnlösa nätter, förändrade roller och att förlora kontrollen över 

tillvaron. Den första tidens emotionella obalans kan leda till depression hos mamman 

(Wickberg & Hwang, 2003). Magnusson m.fl (2010) menar att det är förhållandevis vanligt 

med depressiva symtom i samband med barnafödande, cirka 10 procent av alla nyblivna 

mammor har en djupare och längre period av nedstämdhet. 

 

Post partum depression betecknar alla grader av depressiva symtom i samband med 

barnafödande. Det som kännetecknar post partum depression är sänkt stämningsläge, 

vardagen upplevs som tung, skuldkänslor av att inte räcka till, koncentrationssvårigheter, 

sömnrubbningar, extrem trötthet och en känsla av hopplöshet (Wickberg & Hwang, 2003). 

Enligt Sarkadi och Bremberg (2010) har post partum depression långsiktigt negativa effekter 

på relationen mellan mamma och barn. En deprimerad mamma har inte tillräckligt med 

kapacitet att interagera med sitt barn (a a). Edhborg, Friberg, Lundh & Widströms (2005) 

studie om hur mammor med post partum depression upplevde de första månaderna med sitt 

barn visade att starka känslor som misslyckande, skuldkänslor, ensamhet och oro 

dominerade. En del mammor kände att de hade tappat sin identitet och kände inte igen sig 

själv längre. Många arbetade hårt med att inte visa sina svaga sidor och dessa orosmoment 

ledde till att mammorna kände sig osäkra i sitt föräldrarskap. Sarkadi och Bremberg (2010) 

menar därför att det är viktigt att distriktssköterskan erbjuder deprimerade mödrar 

individuella stödsamtal, dels för att motverka negativa effekter på relationen mellan mamma 

och barn och dels för mammorna själva. 

 
Generellt stöd 
Generellt stöd syftar till att möta de nyblivna mödrarnas behov av att bli bekräftade, känna att 

de duger och räcker till. Distriktssköterskan på barnhälsovården kan med små medel få 

mamman att känna sig sedd genom att lyssna, bry sig och göra dem uppmärksamma på vilket 

fint barn de har, vilket leder till att de känner sig stolta och att de duger (Magnusson m.fl, 

2010).  

 

En annan stödinsats som erbjuds till alla nyblivna mödrar är hembesök av distriktssköterskan 

från barnhälsovården. Det anses vara en värdefull första insats för att lära känna familjen 

eftersom det ger möjlighet att bygga upp en förtroendefull relation, då distriktssköterskan är 

gäst i familjens hem (Magnusson m.f, 2010). Det har visat sig att redan under första 
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hembesöket kan distriktssköterskan förutsäga kommande problem utifrån den miljö de 

befinner sig i (Magnusson m.fl, 2010). Almqvist-Tangen, Bergström, Lindfors, Holmberg 

och Magnusson (2010) har i en studie undersökt attityder till hembesök bland svenska 

distriktssköterskor inom barnhälsovården. Resultatet i studien visade att de flesta hade 

positiva attityder till ett första hembesök, vilket hade stor betydelse för den fortsatta 

relationen med familjen samt identifikation av sårbara mödrar. 

 

För att tidigt identifiera mammor som är deprimerade använder barnhälsovården en 

screeningmetod benämnd EPDS-skalan, Edinburgh Postnatal Depression Scale. EPDS är 

utvecklad för nyblivna mödrar och i samband med screeningen åtta till tio veckor efter 

förlossningen erbjuds alla mödrar stödsamtal (Cox & Holden, 2003). Glavin, Ellefsen & 

Erdal (2010) undersökte hur norska sjuksköterskor inom barnhälsovården upplevde EDPS 

som verktyg. Studien visade att sjuksköterskorna ansåg verktyget som användbart på många 

sätt, dels genom att det var enkelt att använda och dels att det ansågs vara ett bra instrument 

för att öppna en dialog med mammorna. Sjuksköterskorna i studien ansåg att det var ett 

effektivt sätt att identifiera depression som annars inte hade upptäckts. Nackdelen var att det 

fanns begränsat antal översättningar till andra språk (a a). Trots att EPDS har visat sig vara 

effektivt konstaterar Socialstyrelsen (2011) att det finns behov av att evidensvärdera de 

insatser som används inom barnhälsovården och då bland annat EPDS som saknar kvalitativa 

aspekter. Det finns vetenskaplig grund för att stöd till nyblivna mödrar minskar risken för 

psykisk ohälsa. Det menar Socialdepartementet (2008) som även påpekar att stödinsatser 

minskar behovet av kostsamma insatser på längre sikt och därmed gynnar samhällsekonomin.  

Individuellt stöd 
Individuellt stöd i form av samtalsstöd är avsett för särskilt sårbara grupper till exempel 

mödrar som löper risk att drabbas av psykisk ohälsa (Hwang & Wickberg, 2001). Enligt 

Magnusson m.fl (2010) värdesätter mödrar att kunna prata med distriktssköterskan på 

barnhälsovården om det som är påfrestande, genom att distriktssköterskan frågar mamman 

hur hon har det och genom att vara tillgänglig.  

 

Samtalsstöd kan vara utformat på olika sätt utifrån vilka individuella behov som finns hos 

den nyblivna mamman (Magnusson m.fl, 2010). Målen för distriktssköterskans samtalsstöd 

är att öka självkänslan hos mamman, ha en öppenhet i kontakten, inte visa något fördömande, 

respektera mammans sätt att identifiera problem, stärka den nyblivna moderns egna resurser 
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och lösningar, ge begripliga råd samt att följa upp resultatet (Magnusson m.fl, 2010). 

Lagerberg m.fl, (2008) menar att de gynnsamma effekter som samtalsstödet har kan visa sig 

direkt med minskad föräldrarstress eller att stressens skadliga effekter motverkas  

Den samtalsmetodik distriktssköterskan använder sig av kan vara betydelsefull och vikten av 

lyhördhet belyses i kontakten mellan mödrar och distriktssköterskan. Reflekterande samtal 

eller motiverande samtal skulle ursprungligen tillämpas i barnhälsovårdens rådgivning om 

rökning, men är nu fullt möjlig att använda inom andra områden, till exempel vid psykisk 

ohälsa (Lagerberg m.fl, 2008). Metodiken i reflekterande samtal går ut på att ställa öppna 

frågor, reflektera över vad mamman sagt och strukturera om vad mamman sagt för att 

slutligen summera till:”Är det så här du menar?”. När mamman har ett problem ska 

distriktssköterskan lyssna, fråga och tillämpa ett respektfullt förhållningssätt. 

Distriktssköterskan ska utgå från att mamman är bäst på att lösa problemet genom att 

reflektera över; Hur kan barnhälsovården stötta? Behovet av stöd? Vilka nätverk finns 

tillgängliga? (Magnusson m.fl, 2010). 

I distriktssköterskans kärnkompetenser ingår personcentrerad omvårdnad i form av 

individuellt stöd, vilket innebär att den nyblivna mamman blir sedd och förstådd som en unik 

individ med individuella behov och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Edvardsson (2010) förklarar att de centrala aspekterna i personcentrerad omvårdnad handlar 

om att se modern, bekräfta hennes upplevelser och utgå från hennes perspektiv. För att stödet 

ska utgå från mammans perspektiv krävs det att distriktssköterskan känner mamman. 

Betydelsen av att mamman får delge sin livsberättelse till distriktssköterskan är en central 

aspekt och distriktssköterskans uppgift är att lyssna (a a). Magnusson m.fl (2010) menar att 

det omvårdnadsansvar distriktssköterskan har skall bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt en holistisk människosyn. Det ligger på hennes/honom ansvar att 

självständigt ge stöd till nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa.  

Distriktssköterskans stödjande roll i barnhälsovården 
Distriktssköterskans generella och individuella stödinsatser till nyblivna mödrar inom 

barnhälsovården har till uppgift att underlätta den normala anpassningen till föräldrarskapet 

och stödja sårbara mödrar (Reuter & Johannesson, 2012). Syftet med distriktssköterskans 

stödinsatser för nyblivna mödrar som står inför påfrestningar och förändringar i livet handlar 

om att mammorna själva ska kunna bemästra sina svårigheter. Det kräver kontinuitet i 

kontakten mellan distriktssköterska och mamma, rutiner för samverkan, möjlighet till 
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vidareremittering vid allvarligare problem, säkerställande av hög kompetensen, kunskap om 

barns och föräldrars behov, god tillgänglighet samt tid och rum för ostörda samtal (Reuter & 

Johannesson, 2012). 

Nyblivna mödrar anser att distriktssköterskan ska vara en person de kan komma till när oro 

över barnet och sin egna psykiska hälsa finns. Det visar Fägerskiöld och Ek (2003) som i en 

studie undersökt vilka förväntningar som finns på distriktssköterskan inom barnhälsovården. 

De nyblivna mödrarna uttryckte ett behov av psykiskt stöd och bekräftelse från 

distriktssköterskan. Liknande resultat kan ses av Fägerskiöld, Timpka och Ek (2003) som 

undersökt hur synen på distriktssköterskan inom barnhälsovården är bland svenska mammor 

sex till nio månader efter förlossningen. Resultatet i studien visade att av de 200 nyblivna 

mammorna som deltog, rapporterade 30 av dem brist på stöd från distriktssköterskan på 

grund av oro som var relaterat till mammornas egna psykiska hälsa.  

Inom barnhälsovården möter distriktssköterskan nyblivna mödrar och det ingår i dennes 

kompetens att stärka den nyblivna mamman till god psykisk hälsa genom ett hälsofrämjande 

synsätt. Det betyder att hon skall tillämpa ett holistiskt förhållningssätt, vara lyhörd, ärlig och 

stödjande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Distriktssköterskan inom barnhälsovården 

är en nyckelperson som aktivt ska stödja nyblivna mödrar att tro på sin egen kompetens och 

problemlösningsförmåga, vilket innebär att hon/han behöver ha hög kompetens för att arbeta 

inom barnhälsovården (Eklund, Ygge & Rising, 2007). För att nå en hög kompetens som 

distriktssköterska i mötet med den nyblivna mamman genomgår hon/han olika stadier. Enligt 

Benners modell (1993) utgör novisen det första stadiet, det vill säga en nybörjare som saknar 

erfarenhet av de situationer som hon/han förväntas prestera i. Benner (1993) menar att 

kompetens utvecklas när distriktssköterskan är medveten om sina egna handlingar och kan se 

långsiktiga mål eller planer. Det slutliga stadiet är expertdistriktssköterskan som med sin 

erfarenhetsbakgrund kan uppfatta varje situation och ta itu med det aktuella problemet genom 

att välja mellan olika lösningar. För att uppnå expertkompetens krävs tid men det fordrar 

också andra egenskaper av distriktssköterskan för att komma den nyblivna mamman närmre. 

Den hjälpande rollen är av betydelse för att skapa en relation mellan mamman och 

distriktssköterskan (Benner, 1993). Relationsprocessen kan innehålla flera steg, bland annat 

att komma fram till en tolkning av de stresskapande känslor mamman upplever och därefter 

väcka hopp och ge psykiskt stöd. I den hjälpande rollen ingår det också att maximera 

mammans deltagande och kontroll över sin situation. Det handlar om att ge individen styrka, 
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motivation och möjligheter att åstadkomma förbättringar, genom att ge psykiskt stöd. När det 

handlar om att ge stöd för att förebygga psykisk ohälsa måste målen vara realistiska och 

inriktande på att förbättra individens psykiska hälsa. Det betyder att distriktssköterskan med 

expertkompetens bör ägna uppmärksamhet åt att tolka mammans upplevelser av psykisk 

ohälsa och därefter försöka omtolka den för att stödja den nyblivna mamman till god psykisk 

hälsa (Benner, 1993). 

Syfte 
Syftet med studien var dels att undersöka hur distriktssköterskor inom barnhälsovården ser på 

psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar, men också att undersöka hur distriktssköterskor kan 

uppleva att stödja nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården. 

Metod 
Ansats 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser och därför kom en kvalitativ design att 

användas för att fånga fenomenet som var i fokus. Det naturalistiska paradigmet innefattar det 

kvalitativa perspektivet som studerar frågor som har med den mänskliga komplexiteten och 

helheten att göra. Den kvalitativa forskaren vill förstå och framhäva djupet av mänskligheten, 

dess förmåga att skapa och utforma sina egna upplevelser (Polit & Beck, 2012). Det kan 

endast göras om forskaren utgår från deltagarnas perspektiv genom deras ord och kontexten i 

vilken de arbetar. Det resulterar i en bättre förståelse för hur människor tänker individuellt 

eller i grupp. Vad som är de mest framträdande kännetecknen för kvalitativa studier är att de 

är induktiva, interaktiva, holistiska och görs genom flexibla datainsamlingsmetoder och 

analyser (Parahoo, 2006). Den kvalitativa forskaren samlar ofta in data i den verkliga världen 

och i naturliga miljöer, därför har intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att förstå 

upplevelserna från den intervjuades synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2010). 
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Urval och beskrivning av deltagare 
Genom strategiskt urval bestämde forskaren vilka deltagare som skulle medverka i studien.  

Det innebar att först bestämdes vissa kriterier som deltagarna skulle uppfylla för att delta, på 

så sätt sattes gränser mellan vilka som skulle inkluderas och vilka som skulle exkluderas 

(Polit och Beck, 2012). Följande inklusionskriterier användes: Vidareutbildning till 

distriktssköterska, tjänstgöringsgrad om minst 50 procent och arbetslivserfarenhet om minst 

två år inom barnhälsovården. Avsikten med urvalet var att rekrytera deltagare med samma 

gemensamma nämnare tillsammans med en variation av erfarenheter inom yrkesprofessionen. 

Då människor i samma position inom en given miljö kan ge olika sorters information och kan 

uppleva olika sätt att förstå den (Gillham, 2008). Inklusionskriterierna medförde att de som 

utgjorde urvalet delade vissa karakteristiska drag som representerade det som skulle 

undersökas (Polit & Beck, 2012). 

Deltagarna till studien rekryterades från fem vårdcentraler med barnhälsovårdsverksamhet i 

södra Sverige. Som ett första steg kontaktades verksamhetschefen via e–post och 

avdelningschefen via telefon för respektive vårdcentral för att erhålla samtycke till att 

kontakta de presumtiva deltagarna (Bilaga 1). Samtliga chefer returnerade sin formella 

tillåtelse att genomföra intervjuerna på respektive vårdcentral genom e-post eller muntligt via 

telefon. Fjorton distriktssköterskor som arbetade inom barnhälsovården kontaktades därefter 

via telefon för invitering till att delta i studien. Ambitionen var att intervjua tio 

distriktssköterskor enligt rekommendation (Kvale & Brinkmann, 2010). Av de fjorton 

distriktssköterskor som kontaktades uppgav åtta intresse till att medverka. Resterande 

avböjde på grund av tidsbrist eller bristande intresse. Forskaren beslöt då att åtta 

distriktssköterskor skulle intervjuas därför att det inte fanns tidsutrymme till att finna fler 

tillgängliga intervjupersoner. Samtliga deltagare som medverkade erhöll information om 

studien samt informerat samtycke muntligt av forskaren i samband med telefonkontakten 

samt skriftligt via e-post (Bilaga 2). 

 

De åtta deltagare som intervjuades uppfyllde studiens inklusionskriterier, det vill säga alla 

hade vidareutbildning till distriktssköterska. Tjänstgöringsgraden inom barnhälsovården 

varierade mellan 50-100 procent då tre av deltagarna samtidigt arbetade med annan 

verksamhet än barnhälsovård. Arbetslivserfarenhet inom barnhälsovården varierade mellan 6 

år till 35 år vilket gav ett medelsnitt om 23 år för tjänstgöring inom barnhälsovården. En 

presentation av deltagarna visas i tabell 1. 
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Tabell 1.  Presentation av deltagarna 

Deltagare Distriktssköterska Tjänstgöringsgrad Arbetslivserfarenhet Enbart 
barnhälsovård 

A Ja 50 % 11 år Nej 

B Ja 80 % 34 år Ja 

C Ja 100 % 28 år Ja 

D Ja 90 % 32 år Nej 

E Ja 100 % 14 år Ja 

F Ja 60 % 33 år Ja 

G Ja 80 % 35 år Ja 

H Ja 50 % 6 år Nej 

 

Datainsamling 
I studien har semi-strukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att söka 

förståelse från deltagarens synvinkel, erfarenheter och förklaringar. Det innebar att forskaren 

hade en intervjuguide (Bilaga 3) med förutbestämda frågor som användes under intervjuerna. 

Genom tillämpning av semistrukturerade intervjuer gavs deltagarna friheten att svara på 

frågorna med sina egna ord, samt forskaren möjlighet att ställa följdfrågor till den intervjuade 

(Polit & Beck, 2012). Intervjuerna till denna studie hade som mål att generera kunskap och 

det utgör en viktig datainsamlingsmetod inom hälso-och sjukvården. En ökad förståelse för 

personalens upplevelser leder till utveckling och förbättring av vård och behandling som i 

slutänden gagnar patienten (Parahoo, 2006).  

 

Intervjuerna ägde rum genom personliga möten i augusti 2012 på den intervjuades arbetsplats 

i ett ostört rum och registrerades med hjälp av en ljudbandspelare. Vid samtliga intervjuer 

medverkade endast forskaren och intervjupersonen. Intervjuerna varade mellan 16-44 minuter 

vilket gav ett genomsnitt på 30 minuter. 
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Varje intervju inleddes med en orientering som gick ut på att intervjuaren förklarade 

situationen, syftet, användning av bandspelare samt gav tillfälle för intervjupersonen att ställa 

frågor (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden startade med generella frågor för att sedan övergå 

till specifika. Guiden innehöll så kallade ”probes” för att bringa fram mer detaljerad 

information, en metod inspirerade av Price (2002). Probe frågor delas in efter varje unik 

situation. Tystnad tillät intervjupersonen att tänka. Med eko menades att repetera 

respondentens senaste mening för att bjuda in till att utveckla innebörden djupare (a a). 

Genom att använda intervjuer som datainsamlingsmetod ställde krav på forskaren att vara väl 

förberedd, formulera frågorna så att deltagaren förstod och kunde reflektera över sina egna 

upplevelser. Det var viktigt att visa intresse, vara en god lyssnare och respektera den 

intervjuades svar för att utveckla djupgående förklaringar och passande följdfrågor (Polit och 

Beck, 2012). 

En pilotintervju utfördes som en del i förberedelserna för att testa intervjutekniken som 

senare skulle användas. På så sätt prövades intervjuguiden för att identifiera styrkor och 

svagheter som eventuellt behövdes korrigeras före de följande intervjuerna (Polit & Beck, 

2012). I samband med pilotintervjun visade det sig att frågorna var centrala och användbara 

och behövde inte arbetas om, därför har även den använts som en del i resultatet. 

Datainsamlingen avslutades med att transkribera samtliga ljudinspelade intervjuer. Det 

innebar att forskaren omvandlade de muntliga intervjusamtalen till skriven text. Forskaren 

lyssnade noggrant på varje intervju och skrev ner de exakta orden intervjupersonen uttalat i 

ett Word dokument. Transkriberingen resulterade i 62 sidor skriven text som skrevs ut i 

pappersform och analyserades. 

Dataanalys 
Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (1991) för att få en struktur på underlaget. En central aspekt i en innehållsanalys är 

kodning och eftersom forskaren inte ställer samma följdfråga till varje respondent i 

semistrukturerade intervjuer leder det till att strukturen i materialet inte blir den samma 

(Burnard, 1996). Därför ansågs Burnard (1991) innehållsanalys lämplig för att finna det 

manifesta med latenta inslag i kommunikationen. Den manifesta innehållsanalysen arbetar 

med att beskriva och finna det synliga och uppenbara komponenterna i ett textmaterial. Den 

latenta innehållsanalysen lyfter upp den underliggande meningen i materialet, genom att 
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forskaren gör en tolkning (Olsson & Sörensen, 2010). Burnards (1991) innehållsanalys var 

uppdelad i fjorton steg och genomfördes enligt följande beskrivning: 

Första steget var öppen kodning vilket forskaren gjorde under varje intervju. Noteringar om 

vad som sagts under intervjuen gjordes som ett minnesstöd och forskaren kunde redan då se 

ett mönster i noteringarna om hur ofta specifika teman dök upp.  

Det transkriberade materialet lästes igenom upprepade gånger för att bilda en helhet och 

förståelse. Under tiden noterades enstaka ord i högerkanten av pappret för att bli förtrogen 

med den stora mängden data. Öppen kodningen gjorde det möjligt att fastställa hur ofta 

specifika teman förekom i texten vilket underlättade en överblick över hela materialet. Den 

första öppna kodningen som gjordes under intervjuerna jämnfördes med den andra öppna 

kodningen och då kunde det konstateras att samma teman förekom. Syftet med att tematisera 

materialet var att bli fullt insatt i materialet.  

 

Materialet lästes åter och elva kategorier skrevs ner som sammanfattade hela det 

transkriberade materialet. För att gruppera ihop kategorierna sammanfördes liknande 

kategorier vilket resulterade i fyra huvudkategorier med sex underkategorier.  

Varje huvudkategori markerades med en färg och klipptes ur så det lättare kunde urskiljas 

vilka delar av det transkriberade materialet som tillhör vilken huvudkategori. 

 

För att söka innebörder bearbetades varje huvudkategori med tillhörande underkategorier av 

efter hand. Processen startade med att lyfta ut textenheter eller bärande stycken som 

relaterade till studiens syfte. Textenheten eller stycket reducerades sedan till kortare 

formuleringar som återspeglade det väsentliga och centrala i texten. Utefter de reducerade 

textenheterna formulerades huvudinnebörden i texten om till en kod. Det resulterade i att hela 

materialet markerades med koder.  

 

Det sista steget i analysprocessen var att skriva resultatet. Varje kodad textenhet arbetades om 

och skrevs ner under tillhörande huvudkategori och underkategori. För att inte tappa helheten 

från de urklippta textdelarna användes en komplett kopia på det transkriberade materialet som 

referens under hela analysprocessen. Processen gjordes manuellt på papper men exempel på 

analysprocessen i tabellform presenteras i bilaga 4.  
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Etiska Övervägande 
Arbetet har genomgått etisk egengranskning. Ansökan hos Etikkommittén Sydost, etiskt 

rådgivande yttrande har gjorts med godkännande (dnr. EPK 137-2012). 

När människor deltar i forskningsstudier måste deras rättigheter skyddas (Polit & Beck, 

2012). Forskningsetiskt förhållningssätt innebär bland annat att forskaren är skyldig att 

undvika, förebygga och minimera skada för den som deltar i studien. Vikten av lyhördhet är 

speciellt viktigt för forskaren som använder sig av en kvalitativ metod, då det involverar 

djupgående förklaringar av personliga upplevelser (a a). Informerat samtycke betyder att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst. Deltagarna i 

denna studie informerades om studiens syfte, vem som fick tillgång till intervjuerna, 

forskarens rätt att publicera studien och deltagarens rätt till utskrift av studien (Kvale & 

Brinkmann, 2010).  

Det är viktigt att deltagarnas uttalande i intervjuerna skyddas och är anonyma. Anonymitet är 

den viktigaste faktorn för att skydda deltagarna så att varken forskaren eller den som läser 

studien inte kan härleda vem som sagt vad (Polit & Beck, 2012). Privata data som identifierar 

deltagarna i studien har inte avslöjats. Deltagarnas uttalande har skrivits i resultatet som 

intervjuperson A, B och så vidare utan inbördes ordning. De bandinspelade intervjuerna och 

det transkriberade materialet med deltagarnas uttalande lagrades på ett USB-minne som 

endast forskaren hade tillgång till. När studien var slutförd raderades all information. 
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Resultat 
Syftet med studien var dels att undersöka hur distriktssköterskor inom barnhälsovården ser på 

psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar, men också att undersöka hur distriktssköterskor kan 

uppleva att stödja nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården. 

Analysen utmynnade i fyra huvudkategorier med sex underkategorier som presenteras i tabell 

2. Citat har använts i resultatet för att illustrera innehållet i kategorierna. Citaten är kodade 

med bokstäver beroende på vem som uttryckt vad och återges i talspråk. 

Tabell 2.  Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Omständigheter som kan påverka den nyblivna 
mammans psykiska hälsa. 

Det förändrade samhällets påverkan som en 
orsak till psykisk ohälsa. 
 
Den psykiska hälsans påverkan av 
utbildningsnivå, sociala kontakter och 
boendemiljö. 

Barnhälsovården som arena för att stödja den 
nyblivna mamman till psykisk hälsa. 

Betydelsen av samverkan för att stödja den 
nyblivna mamman till psykisk hälsa. 
 
Distriktssköterskans stödinsatser för att 
förebygga psykisk ohälsa hos den nyblivna 
mamman. 

Betydelsen av kontinuitet, förtroende och 
tillgänglighet i distriktssköterskans stödjande 
roll. 

 

Olika perspektiv på ett stödjande samtal mellan 
distriktssköterskan och den nyblivna mamman. 

Betydelsen av ett användbart verktyg i ett 
stödjande samtal. 
 
Det stödjande, stärkande och rådgivande 
samtalet. 

 

Omständigheter som kan påverka den nyblivna mammans psykiska hälsa 
Denna huvudkategori representerar faktorer som påverkade den nyblivna mammans psykiska 

hälsa och presenteras i två underkategorier. Det förändrade samhällets påverkan som en 

orsak till psykisk ohälsa och Den psykiska hälsans påverkan av utbildningsnivå, sociala 

kontakter och boendemiljö. 
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Det förändrade samhällets påverkan som en orsak till psykisk ohälsa 
Distriktssköterskorna beskrev ett förändrat samhälle som även speglade av sig i den nyblivna 

mammans psykiska hälsa. Ett mer stressat samhälle med ökade krav vilket leder till 

osäkerhet, otydligt föräldraskap, orealistiska förväntningar och ökad psykisk stress hos den 

nyblivna mamman. 

Distriktssköterskorna upplevde att den ökade psykiska stressen för de nyblivna mödrarna 

dominerades av en bild om att uppfylla krav på att vara en bra mamma, en god hustru, uppnå 

en karriär och att vara snygg. Samtidigt som mammorna inte skulle försumma sig själva och 

sina intressen. De förväntningar som många mammor hade på sig själva resulterade i att de 

kände sig otillräckliga i jämförelse med den idealbild om den perfekta mamman som 

samhället hade skapat, vilket gjorde att mammorna kände sig mer ledsna och stressade. 

Samtidigt fanns det mammor som inte hade behov av att uppnå det ideal som fanns utan 

kände att de dög som de var och kunde koppla av i sin roll som mamma.  

Distriktssköterskorna lyfte upp att dagens samhälle är mer tillgängligt än vad det varit 

tidigare i form av information. Internet är en tillgänglighet som gjorde att många nyblivna 

mödrar läste de senaste rönen, googlade, var på sociala medier som facebook och bloggar. 

Dels upplevde distriktssköterskorna att det bidrog till en osäkerhet hos mammorna om deras 

egna kunskaper och dels till en bild som inte stämde med verkligheten. 

 
Andra faktorer som distriktssköterskorna upplevde kunde leda till ökad psykisk ohälsa i form 

av nedstämdhet hos mammorna var amningsproblem, relationsproblem, oro för barnet och 

tidig hemgång från BB.  

 
Distriktssköterskorna uppfattade att psykisk ohälsa hos mödrarna yttrade sig på olika sätt. De 

gav exempel på mammor som var dämpade och ovanligt tysta i mötet med distriktssköterskan 

men framförallt kunde det ses i kontakten mellan moder och barn.  

”Allting är ju tokigt, så det är inte konstigt om de känner sig snuvade på 
konfekten för alla bilder man ser på nyblivna mammor. Då sitter de som 
Madonna med sitt lilla barn, de ler och allt är rosa och fint. Men så är det 
ju inte. Utan det blir en chock att landa i detta, vad det handlar om” (H) 

”Har du ett dåligt förhållande sedan innan så blir det inte bättre av att 
skaffa barn. För det blir väldigt mycket påfrestningar” (F)  
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Det rådde delade meningar bland distriktssköterskorna om den psykiska ohälsan hade ökat. 

Upplevelsen bland distriktssköterskorna var att den psykiska hälsan var god med 

undantagsfall och en annan upplevelse var att den psykiska ohälsan hade ökat i form av 

allvarligare psykiska tillstånd med psykofarmaka till följd. Eftersom arbetslivserfarenheten 

inom barnhälsovården var lång bland distriktssköterskorna kunde de konstatera en klar 

förändring i samhällsklimatet, vilket påverkade den nyblivna mammans psykiska hälsa 

negativt. Distriktssköterskorna menade att skillnader i den psykiska hälsan kunde vara 

avgörande beroende på vilket område den nyblivna mamman bodde i. 

 Den psykiska hälsans påverkan av utbildningsnivå, sociala kontakter och boendemiljö 
Distriktssköterskorna resonerade om att det fanns skillnader och likheter i social status och 

psykisk hälsa bland nyblivna mödrar. I områden med välutbildade mammor där den sociala 

statusen var jämn och stabil upplevde distriktssköterskorna att den psykiska hälsan vara högre 

utåt sett. 

Distriktssköterskorna menade att en faktor som kunde påverka den nyblivna mammans 

psykiska hälsa var att i de välutbildade familjerna upplevdes jämlikheten vara större mellan 

föräldrarna vilket gjorde att mammorna mådde psykiskt bättre. Föräldrarna delade på 

föräldraledigheten och hjälptes åt mer i det vardagliga livet. Medan i områden med stort antal 

lågutbildade mödrar och hög arbetslöshet hade kvinnan ofta ansvar över hushållet, vilket 

kunde leda till ökad psykisk ohälsa. Distriktssköterskorna menade att problem som leder till 

psykisk ohälsa är mer dolda, svårare att se och svårare att upptäcka i socialt väletablerade 

familjer, till exempel missbruksproblematik. Områden som utmärktes i form av hög 

arbetslöshet och låg utbildningsnivå hade mer utpekad psykisk ohälsa som kunde härledas 

från missbruksproblem, ekonomiska och sociala svårigheter. 

Det fanns områden med hög invandrarbefolkning där mammorna var mer isolerade och hade 

högre psykisk ohälsa. Dels berodde det på att mammorna sedan tidigare hade en utpekad 

psykisk ohälsa på grund av traumatisering från sitt hemland och dels på språkbrister och 

svårigheter att interagera i det svenska samhället med isolering till följd. 

”Om de pratar med sitt barn. Hur de tar i sitt barn. Det kan vara en sak 
det där hur man tar i sitt barn, lite ryckigt och argt…Där kan man faktiskt 
märka” (B) 

”Det finns psykisk ohälsa hos många fast de är nog benägna att vara 
dolda i de väletablerade familjerna” (C)  
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Enligt distriktssköterskorna kunde ett socialt nätverk för den nybliven mamma vara både en 

skyddsfaktor för bibehållen psykisk hälsa, men också en riskfaktor för att utveckla psykisk 

ohälsa. För de mammor som inte hade några anhöriga eller vänner i närheten betydde det ofta 

utsatthet. Det fanns ingen som kunde hjälpa till praktiskt, vilket i sin tur kunde ge upphov till 

isolering och ensamhet.  

 
Intervjuerna visade att bekräftelse och kommunikation med anhöriga, sambo, make och 

vänner spelade stor roll för att den nyblivna mamman skulle känna sig tillfreds med sin nya 

roll. Den sociala gemenskapen mellan olika generationer upplevde distriktssköterskorna var 

mindre än tidigare och i dag var många mammor ensamma med få kontakter. 

Ett socialt nätverk med sociala möten kunde dock också skapa stress i vardagen, vilket gjorde 

att många mammor hade svårt att koppla av.  

Vidare framkom att distriktssköterskorna upplevde att pressen som en del mammor hade över 

att ha många vänner och vara med på olika aktiviteter tydliggjorde de ökade krav samhället 

ställde. 

Barnhälsovården som arena för att stödja den nyblivna mamman till psykisk hälsa 
I denna kategori belystes barnhälsovården som verksamhet för att stödja den nyblivna 

mamman samt för att förebygga psykisk ohälsa och representeras av underkategorierna: 

Betydelsen av samverkan för att stödja den nyblivna mamman till psykisk hälsa och 

Distriktssköterskans stödinsatser för att förebygga psykisk ohälsa hos den nyblivna mamman.  

Betydelsen av samverkan för att stödja den nyblivna mamman till psykisk hälsa 
För de mammor som hade kända psykiska besvär sedan tidigare till exempel missbruk fanns 

oftast en kontakt redan etablerad med psykiatrin eller någon annan instans, vilket 

underlättade för distriktssköterskans fortsatta stödjande åtgärder från barnhälsovårdens sida. 

Fanns denna kontakt inte etablerad var förhoppningen att barnmorskan på mödravården 

skulle kontakta distriktssköterskan om att mamman hade psykiska besvär och behövde extra 

stödjande åtgärder av distriktssköterskan. Samarbetet mellan mödravården och 

”Ingen som kan ställa upp och hjälpa dem. Och då blir man väldigt 
utsatt, speciellt om det krisar lite. Så att där känner jag att där kan jag 
märka att då sviktar det och de orkar inte” (B) 

”Det är inte riktigt tillåtet att bara vara mamma. Utan man måste vara 
överallt, hänga med på allting, simma, bada och fika och allt vad man ska 
göra. Sen ska man helst renovera huset också” (A) 
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barnhälsovården varierade. Eftersom det krävdes medgivande från mamman var det inte alltid 

så att vetskapen om mammans psykiska ohälsa framkom i förväg och då kom det som en 

överraskning för distriktssköterskan vilket kunde försvåra situationen.  

 

Det fanns en barnhälsovårdpsykolog kopplad till varje verksamhet och samarbetet upplevdes 

som mycket positivt. Dels tillgängligheten att rådgöra sinsemellan eftersom psykologerna 

hade professionell utbildning och dels möjligheten att vidareremittera när 

distriktssköterskornas egna kunskaper och resurser inte räckte till. Beroende på vilken grad 

av psykisk ohälsa mamman hade, från lätt nedstämdhet, beteendeproblem till djupare 

depression kunde val av stödkontakt variera. Förutom barnhälsovårdpsykolog fanns 

kuratorer, läkare, psykiatrin, familjerådgivning och terapeuter. Valmöjligheterna upplevde 

distriktssköterskorna som stora och betydelsefulla, antingen kunde mammorna få 

telefonnummer, broschyrer eller att distriktssköterskan kontaktade vald instans. Hjälpen var 

frivillig och majoriteten av mödrarna accepterade vidareremittering. 

Distriktssköterskorna efterlyste ökat samarbete med andra instanser i syfte att förebygga 

psykisk ohälsa. Många av de samverkansinsatser som skedde i dag var när någonting 

allvarligare hände till exempel med socialtjänsten. Mycket problematik låg i den sekretess 

som rådde mellan olika instanser. Det var inte tillåtet att prata öppet om ett specifikt fall eller 

en specifik mamma för då bröt man mot sekretesslagen. En lösning på problemet kunde vara 

att fråga mamman om tillåtelse att prata med den tilltänka kontakten och upplevelsen var att 

inte många mammor i så fall skulle svarat nej. Forum för sociala möten där nyblivna mödrar 

kan träffas och utbyta erfarenheter efterlyste distriktssköterskorna också samt utökat 

samarbete med till exempel öppna förskolor och familjecentraler.  

”Sen hoppas man alltid att barnmorskan på mödravården signalererar 
om det är några klockor som ringer mycket, och det gör dem i vissa fall 
men inte särskilt mycket kan vi tycka. De är väldigt så här med integritet 
och det här med att man håller på sina områden” (D) 

”Mödravård och barnhälsovård, en arbetande socionom som arbetar 
förebyggande och kan ha öppen förskola. Så vill jag jobba, för där har 
man många man kan samverka med. För ensam kan man inte göra så 
mycket, tyvärr. När man är ensam BVC-sköterska behöver man ha andra 
med sig”(B) 
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Öppna förskolor var till exempel en verksamhet som fanns i mycket större utsträckning för 

några år sedan. På grund av nedskärningar och sämre ekonomi har sådana typer av forum fått 

stänga vilket distriktssköterskorna ansåg som negativt. 

Distriktssköterskans stödinsatser för att förebygga psykisk ohälsa hos den nyblivna mamman 
Den första kontakten mellan distriktssköterskan och en nybliven mamma var genom ett besök 

i mammans hem. Distriktssköterskorna påtalade att det första intrycket var oerhört viktig för 

den fortsatta kontakten. Dels genom att vara lyhörd för mammans välmående genom att fråga 

om förlossningen, vilket nätverk mammorna hade runt omkring sig och hur mammorna 

mådde före barnets ankomst. Dels gav det också mycket information om familjesituationen 

därför att pappan ofta var hemma. Distriktssköterskorna kunde känna in den rådande 

stämningen i familjen genom deras fysiska kontakt, tilltal och blickar, vilket gav värdefull 

information om mammans psykiska hälsa. Distriktssköterskorna ansåg att hembesök var ett 

bra tillfälle att samtala med båda föräldrarna om verksamhetens stödjande roll samt 

föräldraskapets påverkan på den psykiska hälsan.  

Genom att redan i det första hembesöket fråga efter familjens nätverksresurser kunde 

distriktssköterskan arbeta förebyggande genom att erbjuda mamman en plats i föräldragrupp 

och därmed hjälpa mamman till att bygga upp ett nätverk runt om kring sig. Föräldragrupp 

ansågs vara en användbar åtgärd för att samla mammor och samtala om olika teman rörande 

föräldrarskapet. Det kunde till exempel vara samtal gällande alkohol, relationer eller 

internetkällor. Distriktssköterskorna menade att om mammorna fick prata och diskutera med 

andra mammor kunde det leda till att känslor som utanförskap eller nedstämdhet inte bara 

förekom hos en enskild mamma utan att flera upplevde samma sak. Problemet var att 

uppslutningen till föräldragrupperna kunde vara dåliga och många mammor som hade behövt 

komma och socialisera sig med andra mammor kom aldrig. I de fallen där mamman behövde 

stödkontakt fick distriktssköterskan använda sin stödjande roll och träffa mamman enskilt. 

Betydelsen av kontinuitet, förtroende och tillgänglighet i distriktssköterskans stödjande roll 
Denna kategori representerar kontinuitet, förtroende och tillgänglighet som en del av 

distriktssköterskans stödjande roll för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården. 

 

”Man känner mycket innanför väggarna hur det är. Även om man städar 
och gör det fint så märker man ändå” (D) 
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För att upptäcka psykisk ohälsa hos nyblivna mödrar framhölls att det fanns en tyst kunskap 

bland distriktssköterskorna. Det beskrevs som en magkänsla och intuition som talade om att 

någonting inte stämde. Distriktssköterskorna menade att känslan kunde med största 

sannolikhet komma från erfarenheter och intresse för människor. 

För att bekräfta känslan var det viktigt att distriktssköterskan vågade fråga mamman hur hon 

mådde, hur hon kände och om hon var glad eller ledsen. Frågor som kunde uppfattas som 

känsliga om det till exempel berodde på alkoholvanor. Upplevelsen var att en god 

kommunikation mellan distriktssköterskan och mamman ledde till att många mammor vågade 

öppna upp sig och det gjorde att distriktssköterskan lättare kunde stödja mamman. 

Det framkom i intervjuerna att kontinuitet i kontakten var en väsentlig del i den stödjande 

processen för den nyblivna mamman. Det gjorde att mamman och distriktssköterskan byggde 

upp en förtroendefull relation. Fanns flera barn i familjen kände distriktssköterskan och 

mamman ofta varandra sedan tidigare och det sågs som en fördel då distriktssköterskan redan 

kände till mammans eventuella psykiska ohälsa eller familjeproblem. Om mamman och 

distriktssköterskan aldrig hade träffats tidigare var det viktigt att bygga upp ett förtroende så 

mamman skulle känna att det var välkomnande och avslappnande att besöka 

barnhälsovården. Distriktssköterskorna upplevde att det fanns svårigheter i denna process, att 

bygga upp en förtroendefull relation var nödvändigt för fortsatt kontakt med mamman men 

balansgången mellan förtroendet och de skyldigheterna gentemot lagar och yrkesbeskrivning 

distriktssköterskan hade kunde försvåra situationen. Inom ramen för distriktssköterskans 

arbete var det viktigt att redogöra för mamman vilka problem som kunde stöttas av 

barnhälsovården och när gränsen för ytterligare hjälp skulle tas, till exempel vid 

relationsproblem. Distriktssköterskan kunde inte lösa problemen mellan föräldrarna utan det 

fick en familjerådgivare göra men däremot kunde distriktssköterskan stötta till att ta beslutet. 

Kontinuiteten kunde variera, det framhölls att daglig kontakt med mammorna kunde vara 

väsentligt i vissa fall till exempel vid amningsproblem som gjorde att mamman kände sig 

nedstämd.  

”Och sen magkänslan, den som man inte kan förklara utan man bara 
känner på sig att något inte stämmer för ibland gör man ju det. Om någon 
frågor en, vad är det som inte stämmer, då kan jag inte säga det, bara 
känner att inom mig att något liksom inte är okej” (B) 
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Graden av kontinuitet var individuellt och ibland kunde det räcka med några få extra träffar 

för att mamman skulle känna sig glad och ibland kunde det ta längre tid vilket resulterade i 

många timmars kontakt.  

Förstagångsföräldrar var en grupp som upplevdes behöva extra stödkontakter av 

distriktssköterskan, då allt var nytt och ofta tumultartat i början. De mödrarna behövde tätare 

besök och extra stöd i form av samtal. Summan var att, ju mer distriktssköterskan och 

mamman lärde känna varandra desto större förtroende fick distriktssköterskan och på så sätt 

var det lättare att stödja mamman utefter hennes behov. 

Tillgänglighet i form av telefonkontakt var en resurs som ansågs betyda mycket.  

Det var viktigt för distriktssköterskorna att mödrarna kände att de alltid kunde ringa och prata 

in på telefonsvararen. Upplevelsen var att det skapade en trygghet hos mödrarna att oavsett 

problem kunde de alltid nå en distriktssköterska som redan samma vardag ringde upp. 

 
Olika perspektiv på ett stödjande samtal mellan distriktssköterskan och den nyblivna 
mamman  
Denna huvudkategori innehåller olika innebörder av ett samtal som en stödåtgärd för att 

förbättra eller förebygga psykisk ohälsa hos den nyblivna mamman och presenteras i 

underkategorierna; Betydelsen av ett andvändbart verktyg i det stödjande samtalet och Det 

stödjande, stärkande och rådande samtalet. 

Betydelsen av ett användbart verktyg i det stödjande samtalet 
Distriktssköterskorna upplevde EPDS som ett mycket användbart verktyg i det stödjande 

samtalet, dels för att det var fokus enbart på mammans psykiska hälsa och dels för att 

mammans psykiska hälsa blev mer uppmärksammad i samband med att samtalet infördes. 

Mödrars psykiska ohälsa kunde upptäckas under samtalet, vilket kunde vara helt okänt eller 

oväntat för distriktssköterskan då mammorna verkade glada utåt sett men under samtalet 

visade det sig att de egentligen mådde psykisk dåligt. Ibland handlade samtalet inte om 

psykisk ohälsa utan ett behov att få prata av sig om till exempel sin barndom eller 

relationsproblem. EPDS samtalet var anonymt och i barnets journal skrevs endast att samtalet 

var utfört och inte vad som framkom. Ofta var en timme avsatt för samtalet och 

distriktssköterskornas upplevelser av samtalet var att många mammor då vågade anförtro sig 

till distriktssköterskan. 

”Jag tycker det är viktigt att de vet att de är alltid välkomna och inga 
frågor är fel” (A) 



 

21 
 

Utifrån EPDS-samtalet kunde ytterligare samtalsstöd erbjudas om behov fanns. Med 

utgångspunkt för hur höga poäng mamman hade uppnått kunde till exempel psykolog kopplas 

in men många gånger kunde det räcka med att erbjuda samtal av distriktssköterskan. 

Under barnets första år träffade distriktssköterkorna mammorna mycket och ofta vilket gjorde 

att samtalsstöd kunde erbjudas redan vid första kontakten eller i ett senare skede. Det berodde 

helt enkelt på vilket behov som fanns. Dels kunde det uttryckligen komma från mammorna 

själva eller så kunde det vara distriktssköterskan som kände att behov fanns utan att mamman 

hade uttalat det. Om så var fallet kunde distriktssköterskan gå en omväg runt barnet, till 

exempel boka en extra viktkontroll men huvudsyftet med mötet var att få samtala med 

mamman. Det kunde skapa ett dilemma därför att verksamheten var frivillig och det skulle 

respekteras samtidigt som viljan att hjälpa var stor. Något som resulterade i svårigheter att 

veta hur fortsatta stödåtgärder skulle framföras och utformas. Stödjande samtal var en åtgärd 

som majoriteten av distriktssköterskorna lade ner mycket tid på. Det fanns dock 

distriktssköterskor som inte hade tid eller resurser för mer än EPDS-samtalet utan fick då 

remittera vidare till andra instanser. 

Även om minoriteten av distriktssköterskorna inte hade tid att erbjuda fortsatta samtal 

upplevdes det inte vara något problem därför att mammorna fick informationen om att 

distriktssköterskan inte kunde ge extra stödsamtal i förväg. Det resulterade i att 

förväntningarna på distriktssköterskan inte blev lika höga. 

Det stödjande, stärkande och rådgivande samtalet 
Intervjuerna visade att oavsett vad samtalet mellan distriktssköterskan och den nyblivna 

mamman handlade om och syftade till var det alltid individuellt anpassat och det viktigaste 

var att lyssna in vari behovet fanns. 

”Det är jätte positivt. Även om det inte är några problem så får man veta 
så mycket. Man vet hur de tänker, och hur de har det och utefter det kan 
jag stötta dem även om det inte är några problem” (E) 

”Ibland kanske jag inte ställer nästa fråga för jag är rädd för vad svaret 
skulle bli för jag har inte tid att lyssna på det. Det är så kasst. Förr kunde 
jag säga, det är något jag vill gå vidare med och bokar en ny tid. Jag har 
inga nya tider, det rinner ut i sanden” (F) 



 

22 
 

Miljön i det rum som samtalet ägde rum kunde ha betydelse för hur avslappnad stämningen 

blev. En omgivning utan störningsmoment, till exempel telefonringningar upplevdes som mer 

inbjudande för att öppna upp en dialog. Andra aspekter som medverkade till att göra miljön 

trevligare var att sitta bekvämt i fåtöljer. Ett stödjande samtal utgick alltid från mammans 

problem och behov. Det väsentliga för distriktssköterskan var att inta en lyssnande roll i 

samtalet. Beroende på om det var en mamma som var öppen och pratglad eller beroende på 

om det var en mamma som var blyg och tystlåten så fick distriktssköterskan möta mamman 

utefter hennes behov. Syftet med det stödjande samtalet var att aldrig ha svar på några frågor 

utan försöka få mamman att reflektera över vad hon sagt och vilka resurser hon hade.  

 

Motsatsen till det stödjande samtalet var det rådgivande samtalet som gick ut på att ge 

konkreta råd och åtgärder för att underlätta i mammans vardag till exempel råd om mat eller 

amning. Då det inte var en självklarhet för alla mammor vad det innebar att vara förälder och 

ha ett barn krävdes det råd och information från distriktssköterskans sida. Vilka vokabulärer 

som användes kunde ha stor betydelse. Trots samma typ av problem hos en välutbildad och 

en mamma med missbruksproblem blev betoningen och ordtermerna olika. Beroende på att 

olika mammor hade olika behov, resurser och förutsättningar och då var nivån på samtalet 

tvunget att anpassas för att budskapet skulle nås fram. 

Det stärkande samtalet handlade ofta om att stärka mamman i sin roll som förälder genom att 

peppa och bygga upp självförtroendet. Genom att distriktssköterskan fokuserade på det som 

var bra i stället för att prata om det som var dåligt blev mammorna stärkta och kände att de 

dög. Samtidigt som det var viktigt att berätta för mamman att negativa tankar kunde 

förekomma men med ett tillåtande klimat att känna så blev det lättare att se förbättringarna. 

”Jag måste pejla in läget. Vad är det för mamma jag har framför mig, 
vad är det för familj. Hur ska jag kunna hjälpa dem? Det går inte att följa 
någon bok” (B) 

”Vi får vara lite miniterapeuter. Eller öron åtminstone. Det är ju inte så 
mycket man alltid kan göra mer än att lyssna. Men ibland kan det räcka” 
(A)  

”Så det är nog att man försöker lyssna in vart behovet finns. Det kan vara 
uppmuntrande, stödjande och rådande. Ofta är det ju att lyssna som är 
det största behovet. Att någon lyssnar på en och vågar höra vad jag 
säger” (G) 
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Det kunde också innebära att stärka mamman till att ta beslut, till exempel att tala med sin 

make om det fanns problem i relationen. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitén och tillförlitligheten i kvalitativa studier viktiga 

aspekter att bejaka under hela forskningsprocessen, från det att forskningsfrågan formuleras 

tills det att resultatet skrivs (a a). Lincoln och Guba (1985) föreslår fyra kriterier för att 

bedöma en studies tillförlitlighet, credibility (trovärdighet), dependability (pålitlighet), 

confirmability (överensstämmelse) och transferability (överförbarhet). Long och Johnson 

(2000) talar om reliabilitet och validitet som etablerade begrepp inom forskningen för att 

utvärdera en studies tillförlitlighet. Kvale och Brinkmann (2010) menar att reliabilitet och 

validitet väcker frågor om kunskapens objektivitet som har sin rot i det positivistiska 

paradigmet och står i vägen för en skapande kvalitativ forskning. Bedömning av den 

producerade kunskapen är avgörande i vilken metod som använts, forskarens person och 

praktiska kunskaper (a a). Tillförlitligheten kan bedömas utefter i vilken utsträckning 

forskaren visar den upplevda verkligheten på ett rättvist sätt. Det framhävs när deltagarnas 

känslor rapporteras i texten, vilket gör att läsaren får en bättre förståelse för kontexten i det 

som undersöks (Lincoln & Guba, 1985). Vidare påtalar Polit och Beck (2012) att forskaren 

måste förtjäna läsarens förtroende och det kan endast göras om studien innehåller så mycket 

information som möjligt om de val forskaren gjort (a a). De val som gjorts i denna studie 

gällande metod har haft en strävan att tydligt beskrivas och motiveras. Genom att identifiera 

svagheter och styrkor som diskuteras lägger det grund för läsaren att bedöma studiens 

tillförlitlighet.  

Ansats 
Syftet med forskning inom vårdvetenskap är att svara på en fråga genom att tillämpa en 

metod som ger bästa förutsättningar för ett trovärdigt slutresultat (Polit & Beck, 2012). 

Denna studie syftade till att undersöka upplevelser och därför valdes en kvalitativ metod. 

Polit och Beck (2012) beskriver att en kvalitativ metod är speciellt användbar för att 

undersöka det manifesta i ett fenomens livsvärld till exempel upplevelser vilket inte hade 

kunnat fullbordas om en kvantitativ metod tillämpats. Då den kvantitativa forskaren söker 

svar på syftet genom statistiska förklaringar (a a). Valet av en kvalitativ metod motiverades 

av att det som skulle undersökas handlade om distriktssköterskors upplevelser. En kvantitativ 

metod kan vara motiverad att använda för att vidareutveckla resultatet i denna studie, till 
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exempel tillämpningen av EPDS som verktyg inom barnhälsovården i Sverige och vilka 

skillnader som finns mellan olika län.  

Urval 
Urvalet till studien var strategiskt, det vill säga deltagarna skulle uppfylla vissa 

inklusionskriterier för deltagande. En förutsättning var att de skulle ha vidareutbildning till 

distriktssköterska. För att öka möjligheten att deltagarna hade upplevt det som skulle 

undersökas ansågs minst två års yrkestjänstgöring vara minimum för att få delta och minst 50 

procent tjänstgöringsgrad inom barnhälsovården. Urvalet representerades av en homogen 

grupp som gjorde att variationen inte var allt för stor och tillät en mer fokuserad forskning, 

vilket var syftet med denna studie, det vill säga distriktssköterskor som arbetade inom 

barnhälsovården (Polit & Beck, 2012). Om urvalet hade utformats genom andra 

inklusionskriterier med utgångspunkt från till exempel bakgrund, kön och ålder hade det 

troligtvis blivit svårt att rekrytera deltagare eftersom barnhälsovården utgörs av få 

distriktssköterskor inom varje verksamhet. Enligt Lincoln och Guba (1985) bedöms 

pålitligheten av en studie genom att reflektera över om liknande resultat uppkommit i samma 

miljö med liknande deltagare i samma kontext. Pålitligheten i denna studie ansågs stor 

eftersom deras gemensamma nämnare gav en stabilitet i materialet vilket kan härledas från 

den långa arbetslivserfarenheten distriktssköterskorna hade inom barnhälsovården. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2010) är rekommendationen för antalet intervjupersonen 

mellan 10 och 15 stycken i intervjustudier (a a). Fjorton distriktssköterskor kontaktades för 

att delta i denna studie varav åtta slutligen intervjuades. Gillham (2008) förklarar att 

allteftersom intervjuerna tar vid utvecklas provisoriska förklaringar till det som undersöks 

och ju fler som intervjuas får de förklaringarna mer stöd eller utvidgning. Till slut nås det en 

punkt där ytterligare förklaringar är få, vilket benämns som teoretisk mättnad (a a). Forskaren 

till denna studie ansåg att åtta intervjupersoner var rimligt och en teoretisk mättnad uppkom 

när alla intervjuer var slutförda, därför anses resultatet inte ha påverkats om fler 

intervjupersoner deltagit. Däremot hade resultatet med största sannolikhet bekräftats 

ytterligare om fler distriktssköterskor hade intervjuats vilket hade bidragit med att 

överförbarheten av studien hade ökat. Lincoln och Guba (1985) förklarar att en del i 

bedömningen av en studies tillförlitlighet ingår överförbarheten, vilket handlar om i vilken 

utsträckningen resultatet kan överföras eller appliceras i andra enheter. 
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Deltagarna rekryterades från fem vårdcentraler med barnhälsovårds verksamhet i södra 

Sverige vilket gav en spridning bland olika geografiska områden. Forskaren tog på egen hand 

kontakt med de presumtiva deltagarna därför att det ansågs viktigt att påtala studiens 

användningsområde som en del i en utbildning. Kvale och Brinkmann (2010) menar att 

forskningen kan hotas om det till exempel är finansiärer eller arbetsgivare som deltar i 

projektet. Dels kan det leda till att forskaren bortser från vissa resultat och dels kan det leda 

till att intervjupersonen inte avslöjar vissa upplevelser eller känslor.  

 

Deltagarna representerade olika geografiska områden vilket visade sig ge värdefull 

information angående den nyblivna mammans psykiska hälsa. Hade fler distriktssköterskor 

inom barnhälsovården intervjuats med hänsyn till olika geografiska områden kunde resultatet 

sett annorlunda ut. Därför hade det varit intressant att jämföra denna studie med en liknande 

studie som gjorts i en annan del av Sverige. Olsson och Sörensen (2011) menar att det finns 

stora förväntningar på att forskningsresultat och framtagen evidens ska implementeras i 

vården som underlag för kliniskt beslutsfattande. Genom att väga samman klinisk expertis 

med vetenskaplig evidens lägger det grunden för olika åtgärder när vården skall utformas, 

vilket är en viktig del i distriktssköterskans stöd till den nyblivna mamman. 

Datainsamling 
För att samla in data till studien användes semistrukturerade intervjuer. Det ansågs vara ett 

bra tillvägagångssätt att undersöka syftet med denna studie eftersom forskaren ville vara 

säker på att alla aspekter av ämnet täcktes. Det fanns en viss problematik med att använda 

semistrukturerade intervjuer. Eftersom tekniken går ut på att få deltagarna att tala fritt och 

beskriva vissa situationer och upplevelser med sina egna ord ställde det krav på intervjuaren 

att etablera en konversation under intervjun. Morse och Field (2002) menar att 

förberedelserna spelar en viktig roll för hur mycket information som erhållas av 

konvensationen. Genom att noggrant ha tänkt igenom situationen och relevanta frågor gör det 

att intervjutillfället upplevs mer som en diskussion än ett förhör (a a). Då forskaren inte hade 

några erfarenheter av tekniken sedan tidigare var det svårt att föreställa hur situationen skulle 

fortgå. Vilket gjorde att forskaren många gånger kände sig osäker i sin roll vilket kan ha 

påverkat deltagarens förtroende till forskaren som i sin tur kan ha påverkat svaren på 

frågorna. Price (2002) menar att forskningsintervjun inte är en lätt teknik att använda, dels för 

att det kräver ett öppet klimat mellan forskaren och deltagaren och dels för att det kräver 

relevanta frågor som hjälper deltagaren att utveckla goda förklaringar. Som en hjälp användes 
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”probes” frågor vilket gjorde att forskaren kunde utvinna mer detaljrik information ur 

konversationerna. Price (2002) förklarar att det är till en stor hjälp när det uppstår situationer 

där forskaren ställs inför ett dilemma till exempel tystad eller när deltagaren endast svarar 

med enstaka ord.  

 

Intervjuguiden innehöll generella frågor, specifika frågor och probes. Guiden ansågs 

innehålla en översikt över det som skulle täckas och följdes strukturerat. Varje fråga följdes 

upp vilket ledde till att nya riktningar öppnade sig, det vill säga intervjuen utvecklas till att bli 

semistrukturerad. Då distriktssköterskorna ibland hade en tendens till att diskutera andra 

ämnen som inte var relevant till syftet upplevdes det svårt att avbryta och föra tillbaka 

diskussionen till syftet. Kvale och Brinkmann (2010) menar att lyssna är lika viktigt som att 

behärska frågetekniken. Det kan vara en konst att avgöra när intervjupersonens svar ska följas 

upp eller avbrytas och det kräver kunskap och känslighet för den sociala relationen i 

intervjun.  

 

Som en del i förberedelserna gjordes en så kallad pilotintervju. Syftet med den var att testa 

intervjuguiden och en strävan var att frågorna inte skulle vara ledande utan att 

intervjupersonen kunde tala fritt om sina upplevelser, vilket det visade sig att personen 

kunde. Det är inte bara frågorna som kan vara ledande, utan intervjupersonens kroppsspråk 

och verbala reaktioner kan fungera som positiva eller negativa förstärkare för 

intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2010). För att undvika detta eftersträvade 

forskaren en neutral hållning i det som berättades och för att bekräfta det som sades användes 

korta uttryck som mm, ja eller nej. 

 

Intervjuerna till denna studie genomfördes på den intervjuades arbetsplats och det var endast 

forskaren och intervjupersonen som medverkade. Det kan ha förstärka trovärdigheten av 

resultatet därför att datainsamlingen har skett på liknande sätt. Genomsnittstiden för 

intervjuerna var 30 minuter vilket kan anses som en svaghet. Polit och Beck (2012) menar att 

det kan ta flera timmar att utveckla djupgående förklaringar då det är flera faktorer som 

spelar in till exempel miljön runt omkring och förtroendet till den som intervjuar. I Lincoln 

och Guba´s (1985) kriterier ingår överensstämmelse som har att göra med i vilket 

utsträckning forskaren presenterar informationen deltagarna delgett. För att uppnå 

överenstämmelse måste resultatet återspegla deltagarnas uttalande, vilket har gjorts i denna 

studie genom citat. 
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Data analys 
Analysen till denna studie var en manifest innehållsanalys med latenta inslag inspirerad av 

Burnard (1991) och var lämplig då semistrukturerade intervjuer hade genomförts. Genom att 

tillämpa en manifest innehållsanalys sökte forskaren det synliga och uppenbara 

komponenterna i textmaterialet. Det fanns inslag av en latent ansats som handlar om att 

forskaren gör en tolkning av det som ligger bakom orden (Olsson & Sörensen, 2011). I det 

transkriberade materialet fanns det delar som upplevdes svåra att finna det uppenbara i, då 

har forskaren gjort tolkningar av det som sagts (a a). Inom kvalitativ forskning finns det ingen 

speciell regel i hur data skall analyseras, därför kan det vara komplicerat att förklara hur 

analysprocessen har gått till. Syftet är att organisera, skapa struktur och bringa mening i 

materialet (Polit & Beck, 2012). 

 

Analysen var uppdelad i 14 steg och syftet var att producera en detaljerad och systematisk 

registrering av teman och kategorisystem (Burnard, 1991). Stegen i processen följdes med 

vissa avstamp. Avsteg gjordes från steg 6, då två kollegor skulle bjudits in och genererat ett 

kategorisystem oberoende av forskarens kategorisystem som sedan skulle ha jämnförts och 

diskuterats. Då detta var ett självständigt arbete var det svårt att diskutera kategorisystemet 

med någon annan än handledaren eftersom det kräver insikt i metoden vilket kan ha påverkat 

validiteten i kategorisystemet. Avsteg gjordes från steg 11, då utvalda intervjupersoner skulle 

bjudits in för att berätta om dennes citat passade under tillhörande kategori. Burnard (1991) 

förklarar att det finns två metoder för att kontrollera tillförlitligheten i analysprocessen. Dels 

genom att diskutera processen med en utomstående oberoende person och dels genom att 

diskutera den slutgiltiga analysen med tre av intervjupersonerna. Eftersom det inte har gjorts 

av forskaren kan tillförlitligheten ha påverkats negativt.  

 

Analysprocessen gjordes manuellt genom användandet av färgpennor och papperslappar 

vilket gav en ständig överblick åt materialet. Det gjorde att materialet lätt kunde sorteras 

under varje kategori. Det fanns en viss problematik när en textenhet innehöll flera innebörder 

och var kodad med olika koder. Forskaren hade då kunnat använda sig av flera kopior på 

materialet men i stället användes en komplett kopia på det hela transkriberade materialet 

under hela processen. Steg 9 i Burnards (1991) analys går ut på att dela upp det 

transkriberade materialet i olika pappersdelar men det påtalas en risk att kontexten och 

helheten i det som sägs då går förlorad. Det var ett kritiskt moment och för att behålla 
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helheten jämfördes textenheten med den kompletta kopian, vilket kan ha stärkt studiens 

tillförlitlighet då risken för feltolkning av materialet minskade. 

 
Etiska övervägande 
Forskaren till denna studie har under hela forskningsprocessen eftersträvat en neutral hållning 

då Gillham (2008) menar att forskarens roll är en etisk fråga och den säkraste hållningen är 

att vara öppen angående sin roll och i vilket syfte forskningen bedrivs (a a). För att skydda 

deltagarnas rättigheter har forskaren till denna studie presenterat all information muntligt 

samt skriftligt. Informationen har bland annat innehållit och vad som händer med deltagarnas 

uttalade samt deras rättigheter. 

 
Resultatdiskussion 
Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier med sex underkategorier som återspeglar syftet 

med denna studie som dels var att undersöka hur distriktssköterskor inom barnhälsovården 

ser på psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar, men också att undersöka hur distriktssköterskor 

kan uppleva att stödja nyblivna mödrar för att förebygga psykisk ohälsa inom 

barnhälsovården. Delar av resultatet har valts ut och diskuterats med befintlig litteratur. 

 

Ett intressant fynd i studien berörde ett förändrat samhälle med ökade krav och ökad psykisk 

ohälsa till följd. Eftersom arbetslivserfarenheten inom barnhälsovården var lång bland 

deltagarna kunde de konstatera en skillnad i den psykiska hälsan hos nyblivna mödrar i 

dagens samhälle jämfört med tio-tjugo år tillbaka. Ökade krav i forma av ett livsideal om att 

vara den perfekta mamman gjorde att distriktssköterskorna upplevde en ökad psykisk stress 

bland nyblivna mödrar. Det är värdefull information därför att intresset för mödrars psykiska 

hälsa har ökat inom forskning, klinisk verksamhet och bland föräldrar (Wickberg & Hwang, 

2003). Orsaken till det är dels att forskningen visat på vad samspelet mellan mor och barn 

betyder för barnets fortsatta utveckling, och dels betydelsen av mammans egna psykiska 

hälsa. Dock är det väsentligt att skilja mellan depression och problem som har att göra med 

processen av omställning till att bli mamma (Wickberg & Hwang, 2003). 

Distriktssköterskorna i denna studie menade att de förväntningar som finns i dag på att uppnå 

en karriär, vara en god mamma och hustru samt tillgängligheten till information på internet 

kan leda till psykisk ohälsa i form av till exempel nedstämdhet och stress, men kan inte tolkas 

som egentlig depression. Eftersom egentlig depression innebär enligt DSM IV, diagnostic 

and statistical manual of psychiatric disorders att vissa kriterier ska vara uppfyllda under en 
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två veckors period för att diagnosen ska ställas (Läkemedelsverket, 2011). Det framgår dock i 

studien att förändringar i samhällsklimatet påverkade den nyblivna mammans psykiska hälsa 

negativt, vilket är viktig information att ta hänsyn till i arbetet med att stödja nyblivna 

mödrar. 

 

Vad det innebär att vara lycklig respektive olycklig den första tiden efter barnets födsel 

beskriver Wickberg och Hwang (2003). Bland svenska mammor förknippades att vara 

olycklig med att inte vara en tillräckligt bra mamma, att vara sårbar och stressad. Det mest 

betydelsefulla för att känna lycka är en god partnersrelation, stöd från sin partner, sin egen 

mamma och andra kvinnor. Känslor av lycka förknippades med att kunna amma, av att kunna 

få barn och att ha en god självkänsla (a a). Eftersom alla distriktssköterskor i denna studie 

upplevde att förändringar i samhällsklimatet har bidragit till att öka den psykiska stressen hos 

nyblivna mödrar är det väsentligt att betrakta det som en form av psykisk ohälsa. Östberg, 

Hagekull och Hagelin (2007) belyser två former av stress relaterat till föräldraskapet. Ett sätt 

är att betrakta och fastställa stressen som ett resultat från tidigare händelser i livet och ett 

annat sätt är att betrakta stressens uppkomst direkt i anslutning till föräldrarskapet. 

Författarna menar att majoriteten av mödrar som upplever föräldrarstress i Sverige gör det på 

grund av utbildningsnivå, problem runt barnet, socialt stöd och familjesituation (Östberg m.fl, 

2007). Liknande resultat kan ses i denna studie som bekräftar att ökad psykisk stress och 

därmed ökad psykisk ohälsa är förknippat med utbildningsnivå och social status. 

 

Distriktssköterskorna vittnade om att den psykiska ohälsan var högre och mer utpekad i 

områden med lågutbildade mödrar än i områden med högutbildade mammor. Det stämmer 

överens med vad Folkhälsoinstitutet (2011) har kommit fram till, som menar att det finns ett 

starkt samband mellan utbildningsnivå och psykisk hälsa. Ekonomiska tillgångar har 

betydelse för familjers möjlighet att kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor (a a). 

Resultatet i denna studie visade att i välutbildade familjer delade föräldrarna mer på 

föräldraledigheten och hjälptes åt mer sinsemellan, vilket bidrog till ökad psykisk hälsa. 

 

Utbildningsnivån påverkar den psykiska hälsan bland annat genom mindre ekonomisk 

utsatthet och stress. Det bidrar också till att mödrar är bättre rustade med att hitta och 

tillgodogöra sig information (Folkhälsoinstitutet, 2011). Distriktssköterskorna i denna studie 

menade att tillgängligheten till information inte alltid var positivt, då det bidrog till att skapa 

en osäkerhet hos mamman samt en bild som inte stämde med verkligheten. Sammantaget 
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påtalar Folkhälsoinstitutet (2011) att det finns få publicerade studier som har undersökt 

huruvida utbildningen i sig eller andra mekanismer förklarar skillnader i psykisk ohälsa. Det 

framkom i denna studie att det fanns psykisk ohälsa bland högutbildade, lågutbildade, 

invandrare och familjer med missbruk. Men att de kan vara svårare att upptäcka i de högre 

sociala skikten, därför kan det vara svårt att generalisera utbildningsnivån som en faktor till 

att utveckla psykisk ohälsa. 

 

Ett annat intressant fynd i resultatet var att distriktssköterskorna påtalade att barnhälsovården 

som verksamhet har förändrats över tid. Förr var barnhälsovården inriktat på barnens hälsa, 

men nu fanns ett helhetsperspektiv på hela familjesituationen och speciellt mammans 

psykiska välmående. Fem av deltagarna arbetade endast med barnhälsovård och tre deltagare 

arbetade med barnhälsovård kombinerat med annan verksamhet. Magnusson m.fl. (2012) 

menar att distriktssköterskor som arbetar enbart med barnhälsovård har lättare för att hantera 

olika problem rörande mödrar, än distriktssköterskor som arbetar med barnhälsovård 

kombinerat med annan verksamhet. Det finns en viss problematik med att inte arbeta full 

tjänst inom barnhälsovården. Dels för att problem som post partum depression och 

föräldrarstress kan förekomma med lång tidsintervall, vilket kan leda till en osäkerhet hos 

distriktssköterskan runt stödet till mamman när det väl uppkommer. Ett annat problem är att 

samhället i dag går snabbt fram gentemot information och mödrars kunskaper inom området 

ökar, vilket blir problematiskt om distriktssköterskan inte kan möta hennes frågor och 

kunskaper om hon/han själv inte är fullt insatt i barnhälsovården och nya rön runt 

verksamheten (a a). Det kan därför anses väsentligt att distriktssköterskor som arbetar inom 

barnhälsovården ska fullgöra sin tjänstgöring inom verksamheten för att tillgodose det 

helhetsperspektiv på familjen som eftersträvas. Socialstyrelsen (2011) menar att det finns en 

efterfrågan på studier som undersöker effekter av att barnhälsovården organiseras på olika 

sätt. Behovet finns av att undersöka distriktssköterskans arbetssituation och vilka effekter det 

får av att arbeta med hel-barnhälsovård eller del-barnhälsovård. 

 

Resultatet i denna studie visade att samverkan mellan olika instanser var nödvändigt för att 

den nyblivna mamman skulle få stöd och hjälp vid tecken på psykisk ohälsa. Det påtalades att 

samarbetet med mödravården, psykologer, läkare, psykiatri, familjerådgivning och terapeuter 

var positivt och fungerade väl. Det efterlystes dock ökat samarbete i förebyggande syfte. 

Forum för nyblivna mödrar där de kan träffas och utbyta erfarenheter, öppna förskolor och 

familjecentraler var exempel på sådana verksamheter. I en rapport har Socialstyrelsen (2008) 
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sammanfattat den kunskap som finns om svenska familjecentraler. I rapporten identifierades 

131 verksamheter fördelade på 91 kommuner. Socialstyrelsens (2008) definition av 

familjecentral innebär att de fyra basverksamheterna mödravård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst ska vara samordnade men att en samlokalisering inte är nödvändig. 

Rapporten visade bland annat att när socialtjänsten är samlokaliserad finns det i högre 

utsträckning möjlighet att erbjuda stödsamtal till familjer. Syftet med familjecentraler är att 

genom utökad samverkan och samlokalisation kan de olika yrkeskategorierna utgå från hela 

familjens livssituation och främja en god hälsa för barn och föräldrar (a a). Magnusson m.fl. 

(2010) bekräftar att familjecentraler som är samlokaliserade underlättar samarbete och 

samplanering av insatser till mammor som behöver stöd från en eller flera verksamheter. Det 

är ett forum för mödrar där de kan mötas för att utbyta kontakter och delta i olika aktiviteter. 

Arbetet med familjecentraler bedrivs hälsofrämjande, stödjande och förebyggande (a a). Det 

framkom i denna studie att det fanns mödrar utan anhöriga eller vänner i närheten, vilket ofta 

betydde utsatthet. För de mödrarna hade en familjecentral varit ett forum för att skapa ett 

socialt nätverk. Utifrån distriktssköterskans perspektiv hade en familjecentral underlättat det 

stödjande arbete som bedrivs för nyblivna mödrar genom ökat samarbete. Eftersom det 

framkom att det fanns en tidsbrist hos vissa deltagare hade det varit betydelsefullt att lotsa 

mamman vidare till en familjecentral om distriktssköterskan inte själv har tid för till exempel 

stödsamtal. Lindfors (2011) föreslår följande för samverkan; Samverkansteam träffas en gång 

i månaden för falldragning och konsultation. Ärenden diskuteras anonymt i gruppen. 

Minnesanteckningar förs vid mötet enligt en strukturerad mall för uppföljning av samtliga 

ärenden. Uppföljning sker antingen enbart i samverkanteamet eller tillsammans med 

mamman. En förutsättning för att samverkan skall lyckas är att mamman eller familjen är 

aktuell i samverkansteamet till dess att situationen är stabil eller att planerade stödinsatser är 

etablerade och fungerande. Med samverkan menas samplanering kring familjer mellan olika 

verksamheter medan samarbete handlar om verksamhetens egna resurspersoner (Magnusson 

m.fl, 2010). Det förklarar vikten av att det samarbete som sker i dag fortlöper men att 

samverkan mellan olika instanser utvecklas för att distriktssköterskorna på barnhälsovården 

kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos den nyblivna mamman. 

 

Distriktssköterskorna i studien förklarade att det fanns en tyst kunskap som användes för att 

bland annat upptäcka psykisk ohälsa hos nyblivna mödrar. Det beskrevs som en magkänsla 

och intuition som talade om att någonting inte stämde. Herbig, Bussing och Ewert (2001) 

menar att intuition är starkt kopplad till tyst kunskap som uppkommer med erfarenheter av en 
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speciell situation, vilket är en viktig del i distriktssköterskeyrket. Erfarenheter är en tillgång 

när det kommer till att agera flexibelt och effektivt i olika situationer (Herbig m.fl, 2001). 

Benner (1993) tydliggör att det är expertdistriktssköterskan som beskriver sina iakttagelser 

med ord som intuition, oroskänsla eller en känsla av att något är på tok och erfarenheter är en 

nödvändig förutsättning för expertvetande (a a). Det resonemanget bekräftas i denna studie 

där distriktssköterskorna menade att den tysta kunskapen med största sannolikhet kunde 

härledas från erfarenheter och ett intresse för människor. Benner (1993) förklarar att det finns 

skillnader i att ”veta att” och ”veta hur”. Det är två skilda slag av kunskap och ”veta att” är 

svårt att formulera ur ett vetenskapligt perspektiv men utvecklas genom klinisk erfarenhet 

medan ”veta hur” kan utvidgas genom teoribaserade och vetenskapliga förklaringar. Rolfe 

(1997) menar i stället att expertdistriktssköterskan är en reflektiv praktiker som utvecklar sina 

erfarenheter genom att reflektera i handlingen och försiktigt översätter kunskapen i praktiken. 

Enligt Benner (1993) syftar expertdistriktssköterskan till att agera instinktivt medan Rolfe 

(1997) menar att den reflektiva distriktssköterskan tar hänsyn till att aspekter i en situation 

och agerar mer noggrant. För att distriktssköterskorna i denna studie skulle veta hur de på 

bästa sätt kunde stödja en mamma som visade tecken på psykisk ohälsa var det viktigt att 

fråga och lyssna in vilket behov som fanns. Benner (1993) menar att den slutliga 

bedömningen i varje fall måste bygga på mer än en intuition och det vet 

expertdistriktssköterskan. Av erfarenheter har expertdistriktssköterskan lärt sig att låta det 

första intrycken leda fram till en bekräftelse av intuitionen (a a). Många gånger handlade det 

om ett behov att få prata och att någon lyssnade, därför ansågs samtal var en viktig stödåtgärd 

för att förebygga psykisk ohälsa. 

 

Målet med ett stödjande samtal är att hjälpa mamman att finna en hanterbarhet i livet eller 

anpassning till nya stressiga situationer och distriktssköterskan ska aktivt lyssna. Det centrala 

med aktivt lyssnande är att skapa det goda samtalet där distriktssköterskan skapar en dialog. 

Samtalet bygger på tillit och förtroende och distriktssköterskan ska hjälpa mamman att se 

sina problem på ett nytt sätt samt arbeta fram egna lösningar (Bergmark m.fl, 2011). I 

resultatet av denna studie framgår det att en väsentlig del i den stödjande processen var att 

bygga upp en förtroende full relation till mamman för en fortsatt fungerande kontakt. Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) menar att tillit är en förutsättning för att distriktssköterskan och 

mamman ska våga ge varandra förtroende och tillsammans förbättra mammans psykiska 

hälsa (a a). Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att ett stödjande samtal syftade till att 

aldrig ha svar på några frågor utan försöka få mamman att reflektera över vad hon sagt. Det 
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stämmer överens med Bergmark m.fl (2011) beskrivning av samtalsmetodiken. De menar att 

det stödjande samtalet innehåller tre faser. Den första fasen är inledningsfasen som handlar 

om att skapa en relation. Fraser som kan skapa trygghet i situationen kan vara ”vilket väder vi 

har” eller ”var det svårt att hitta parkering”. Andra fasen är problemorienteringsfasen där 

distriktssköterskan och mamman tillsammans formulerar ett problemområde som samtalet 

ska fokusera på. I detta skeende är det viktigt att distriktssköterskan försöker förstå problemet 

genom att lyssna, fråga och kartlägga hur problemet påverkar mamman. Den avslutande fasen 

handlar om att summera vad som sagts och göra en bedömning av fortsatta kontakter. Om 

distriktssköterskan anser att mamman är motiverad och att problematiken faller under 

hennes/honom ansvarsområde eller om mamman ska hänvisas till andra instanser (a a). Vad 

som inte framkom i denna studies resultat var hur distriktssköterskorna reflekterade över sin 

egen insats i samtalet, då Bergmark m.fl (2011) menar att mycket arbete ligger i egen 

reflektion efter avslutat samtal. Det handlar om att reflektera över vad som gjordes 

bra/mindre bra eller vad som kan göras annorlunda (a a). Däremot framkom det att 

konsultation med kollegor förekom om det fanns oklarheter runt ett fall eller om det fanns 

behov av fördjupad kunskap, vilket kan ses som ett sätt att vidareutveckla sitt arbete.  

 
Slutsats 
Resultat visade ett förändrat samhälle som även speglade av sig i den nyblivna mammans 

psykiska hälsa i form av osäkerhet, otydligt föräldraskap, orealistiska förväntningar och ökad 

psykisk stress, vilket är anmärkningsvärt. Distriktssköterskan på barnhälsovården hade en 

betydande roll i arbetet med barns välmående i första hand, men också för familjens och 

mammans välmående. Det krävde hög kompetens, tillgänglighet, individuellt förhållningssätt, 

god samverkan och gott samarbete för att stödja sårbara och utsatta mödrar. Utvecklingen 

inom området går framåt genom att större uppmärksamhet ägnas åt att upptäcka psykisk 

ohälsa hos nyblivna mödrar, då screening för depression har införts. Ett helhetsperspektiv på 

hela familjens eftersträvas och en utmaning för distriktssköterskorna på barnhälsovården blir 

att uppmärksamma nyblivna pappors psykiska ohälsa, eftersom det inte bara är mamman som 

är nybliven förälder. 
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Bilaga 1Informationsbrev till verksamhetschefer och avdelningschefer 

 
 

Till verksamhetschef X 

En studie med syfte att undersöka distriktssköterskans upplevelser av stöd till den nyblivna 

mamman för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården skall genomföras. Målet 

med undersökningen är att förbättra kunskapen inom området. 

Den datainsamlingsmetod som kommer att användas är intervjuer med distriktssköterskor 

som arbetar aktivt inom barnhälsovården i Landstinget Blekinge. En magisteruppsats 

kommer att skrivas utifrån intervjuerna och i denna kommer inga uppgifter att kunna kopplas 

till vare sig den intervjuade eller X vårdcentral. 

Studien kommer att presenteras som en magisteruppsats på Blekinge tekniska högskola som 

en del i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.  

Jag ber om din formella tillåtelse att genomföra intervjuerna på X vårdcentral.  

Svara gärna med mail. 

Magisteruppsatsen kommer vara färdig i november år 2012 och då kommer jag mer än gärna 

och överlämnar den till dig om det finns intresse.  

Med vänliga hälsningar 

Student: Johanna Hentzel 

Telefon: 0732-420558 

Mail: Jdhe11@student.bth.se  

Handledare: Doris Bohman 

Universitetslektor, Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola 

Mail: Doris.Bohman@bth.se 

mailto:Jdhe11@student.bth.se
mailto:Doris.Bohman@bth.se
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Bilaga 2 Informationsbrev till informanterna 

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

En studie med syfte att undersöka distriktssköterskans upplevelser av stöd till den nyblivna 

mamman för att förebygga psykisk ohälsa inom barnhälsovården ska genomföras, som en del 

i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.  

Den datainsamlingsmetod som kommer att användas är intervjuer med distriktssköterskor 

som aktivt arbetar inom barnhälsovården. Jag inbjuder dig att delge mig dina upplevelser av 

stöd som förebyggande av psykisk ohälsa bland nyblivna mödrar för att öka förståelsen inom 

detta område.  

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

vid ett tillfälle, ske individuellt och ta ca 40 min. Det som sägs under intervjuen kommer bara 

du, jag och min handledare att ha kännedom om. Med andra ord är det konfidentiellt. En 

magisteruppsats kommer att skrivas utifrån intervjuen och i denna kommer inga uppgifter att 

kunna kopplas till dig.  

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan själva när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att uppge anledning.  

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Bandet och texten raderas 

när studien är genomförd. Den färdiga studien kommer att presenteras som en 

magisteruppsats vid Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.  

Om du vill medverka i studien kontaktar jag dig för att bestämma tid och plats för intervjun. 

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

Johanna Hentzel                Doris Bohman 
Leg. Sjuksköterska    Universitetslektor 
Studerande spec. distriktssköterska                Handledare 
Sektionen för hälsa         Sektionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola                           Blekinge Tekniska Högskola 
Jdhe11@student.bth.se                                             Doris.Bohman@bth.se  

     Telefon: 0732420558 

mailto:Jdhe11@student.bth.se
mailto:Doris.Bohman@bth.se
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Generella frågor 

• Har du vidareutbildning till distriktssköterska? 
• Hur länge har du arbetet som distriktssköterska? 
• Hur länge har du arbetat inom barnhälsovården? 
• Hur många timmar i veckan arbetar du inom barnhälsovården? 
• Har du någon annan utbildning relaterat till barnhälsovård? 

Semistrukturerade frågor 

• Hur ser du på den psykiska hälsan hos nyblivna mödrar som du träffar inom 
barnhälsovården? 

• Hur upplever du situationen som distriktssköterska när tecken till psykisk ohälsa finns? 
• Hur upplever du mötet med mamman när tecken på psykisk ohälsa uppträder? 
• Vilka åtgärder tar du till vid tecken på psykisk ohälsa? 
• Hur stödjer du den nyblivna mamman för att förebygga psykisk ohälsa? 
• Hur utformar du stödet? Vilka faktorer spelar in? 

 
Probes 
 
• Vad hände då. 
• Hur kände du då. 
• Kan du vidareutveckla. 
• Hur upplevde du. 
• Vad gjorde du? 
• Kan du beskriva ditt agerande i situationen. 
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Bilaga 4 sida 1 (2) Tabell analys 

Textenhet Reduktion Kod Huvudkategori Underkategori 

Generellt tycker jag ändå att 
man mår sämre och sämre. 
Min spekulation är att det är 
ett alldeles för stressat 
samhälle vi lever i och vi har 
oerhörda krav på oss.  

Stressat samhälle med 
oerhörda krav på oss. 

Krav 

 

Omständigheter som kan 
påverka den nyblivna 
mammans psykiska hälsa 

Det förändrade samhällets 
påverkan som en orsak till 
psykisk ohälsa 

Enfamiljsvillor och ganska 
välutbildade, högutbildade 
föräldrar. Där kan jag se 
skillnad, både vid jämlikhet, 
de delar gärna på 
föräldraledigheten och hjälps 
åt väldigt mycket. De 
mammorna mår bättre . 

Högutbildade föräldrar delar 
på föräldraledigheten och 
hjälps åt mycket mer. 

Utbildning Omständigheter som kan 
påverka den nyblivna 
mammans psykiska hälsa 

Den psykiska hälsans 
påverkan av utbildningsnivå, 
sociala kontakter och 
boendemiljö 

Jag tänker mer på om det är 
någon mamma som har 
psykiska problem från 
början. Och det får vi redan 
från barnmorskan ett litet 
meddelande om de fått 
medgivande att lämna till 
oss. Och då kanske man 
stöttar lite extra med en 
gång. 

Har psykiska problem från 
början får vi reda på det från 
barnmorskan och då kan man 
stötta extra från början. 

Mödravården Barnhälsovården som arena 
för att stödja den nyblivna 
mamman till psykisk hälsa 

Betydelsen av samverkan för 
att stödja den nyblivna 
mamman 
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Bilaga 4 sida 2 (2) Tabell analys 

Textenhet  Reduktion  Kod Huvudkategori Underkategori 

På mitt område bor det 
väldigt många som är 
nyinflyttade här ..som inte 
har mormor, farmor här. 
Ingen som kan ställa upp och 
då blir man väldigt utsatt.  

Många nyinflyttade som inte 
har någon som kan ställa upp 
och då blir man väldigt utsatt 
och orkar inte. 

Ensamhet Omständigheter som kan 
påverka den nyblivna 
mammans psykiska hälsa 

Den psykiska hälsans 
påverkan av utbildningsnivå, 
sociala kontakter och 
boendemiljö 

Att ha en massa saker. Och 
göra en massa saker. Det är 
inte riktigt tillåtet att bara 
vara mamma. 

Göra en massa saker. Aktivitet Omständigheter som kan 
påverka den nyblivna 
mammans psykiska hälsa 

Den psykiska hälsans 
påverkan av utbildningsnivå, 
sociala kontakter och 
boendemiljö 

Och sen magkänslan, den 
som man inte kan förklara 
utan man bara känner på sig 
att något inte stämmer. Om 
någon frågar en, vad är det 
som inte stämmer, då kan jag 
inte säga det, bara känner att 
inom mig att något liksom 
inte är okej. 

Magkänslan som säger att 
något inte är okej och som 
inte går att förklara. 

Tyst kunskap Betydelsen av kontinuitet, 
tillgänglighet och förtroende 
i distriktssköterskans 
stödjande roll 

 

Man gör ju hembesöken då 
man försöker checka av. Hur 
har du det i din närhet, är du 
väldigt ensam eller är man 
väldigt ensam har vi resurser 
till att försöka ordna in dem i 
en föräldragrupp. 

Vid hembesöket checkar av 
hur nätverket är runt 
omkring. Ut efter det kan vi 
ordna in dem i en 
föräldragrupp. 

Hembesök 

Föräldragrupp 

Barnhälsovården som arena 
för att stödja den nyblivna 
mamman till psykisk hälsa 

Distriktssköterskans 
förebyggande stödinsatser 
inom barnhälsovården 
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