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Sammanfattning 
 

Nästan alla familjer i Sverige har besökt BVC någon gång under barnets uppväxt. Det är 

barnhälsovårdens uppdrag att stödja föräldrarna i föräldraskapet. Fäder har blivit mer 

engagerade under de senaste decennierna. Hur fäderna i den nya omtumlande rollen kan få 

stöd, beror på vilken kunskap barnhälsovården har om deras normer och värderingar. Syftet 

med denna studie är att belysa iranska fäders erfarenheter och förväntningar i kontakten med 

BVC-sjuksköterskan. Studien har genomförts som en explorativ studie med en kvalitativ 

ansats. Åtta fäder med iransk ursprung blev intervjuade. Resultatet innefattar tre 

huvudkategorier; känslan av trygghet, att vara pappa på BVC samt kulturens betydelse. 

Resultatet från denna studie visar att BVC-sjuksköterskans professionella förhållningssätt gör 

att iranska fäder upplever trygghet och har stort förtroende för BVC. Faktorer som hjälper 

fäder från den iranska kulturen att få stöd är beroende av BVC-sjuksköterskans skicklighet 

och kunskap om kulturkompetens. Hur man förhåller sig som far inför vissa beslut relaterat 

till barnets uppväxt, är knutet till vem man är som person och vad man har för tidigare 

erfarenheter. 

 

Nyckelord: Iranska pappor, distriktsköterska, barnhälsosjukvård, kultur, Leiningers 

transkulturella omvårdnadsteori 

  



 

 

Abstract 

Almost every family in Sweden has visited BVC any time during the grow up of their child. It 

is the child health centers mission to support the parents in parenting. Fathers have become 

more involved during the last decades. How the fathers in the new dazed role can get support, 

depends on what knowledge the child health care has about their norms and values. The 

purpose of this study is to highlight the experiences and expectations of Iranian fathers in 

contact with the child health center nurse. The study has been realized as an explorative one 

with qualitative approach. Eight fathers with Iranian origin were interviewed. The result 

comprises of three main categories, the feeling of confidence, to be a father at the child health 

center and the importance of the culture. The result of this study shows that the child health 

center nurse professional approach makes the Iranian fathers feel confident and have a great 

trust in the child health care. Factor that helps fathers with Iranian culture to get support is 

dependent on the expertness and knowledge in cultural competence of the child health center 

nurse. How you relate as a father before some decisions related to the child´s upbringing, is 

tied to who you are as a person and what previous experiences you have. 

 

Keyword: Iranian fathers, district nurse, child health care, culture, Leininger Transcultural 

nursing theory 
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BAKGRUND 

BVC-sköterskans roll 

 

Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor framgår att distriktssköterskan skall ta 

hänsyn till ett etiskt förhållningssätt genom att bemöta individer med respekt och integritet. 

De fyra grundläggande ansvarsområden enligt International Counsil of Nurses, ICN, etiska 

koder för distriktssköterskor är främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidandet och förebygga 

ohälsa (Distriktsköterskeföreningen i Sverige, 2013). Distriktsköterskan ska arbeta 

evidensbaserat och ha förståelse för att kunna förstärka individens goda hälsa genom att 

stödja deras autonomi och delaktighet utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Utgångspunkten i 

patientrelationen skall bygga på tillit, lyhördhet, närvaro samt bekräftelse 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2013).  

Arbetsuppgifterna för sjuksköterskor, som har genomgått specialistutbildning till 

barnsjuksköterska eller distriktssköterska på BVC, utgörs av ett självständigt arbete med hög 

barnkompetens och socialmedicinsk kunskap enligt Nationella nätverket för vårdutvecklare/ 

barnhälsovårdssamordnare (2007). Idag utgår BVC-sjuksköterskans arbete utifrån en 

hälsopedagogisk helhetssyn som värderar hur barnets hälsa påverkas av levnadsförhållanden 

och livsmiljön, samt förstärker föräldrarnas tilltro till sin egen kompetens. 

Barnhälsovårdsprogrammet erbjuder frivilliga hälsoundersökningar, vaccinationer samt 

screeningprogram för alla barn i Sverige mellan 0 till 6 år. Dessa bedrivs av landsting, 

kommun samt privata vårdgivare (Nationella nätverket för 

Vårdutvecklare/Barnhälsovårdssamordnare, 2007). Första mötet sker i form av ett hembesök 

av BVC-sköterskan för att kunna bygga upp en förtroenderelation i hemmiljön samt för att 

underlätta  informationsgivning angående olycksfallsprevention. Hembesöket erbjuds alla 

nyblivna föräldrar vid hemkomst från BB (Nationella nätverket för 

Vårdutvecklare/Barnhälsovårdssamordnare, 2007; Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2009). Målsättningen med barnhälsovården är att förebygga ohälsa hos barn och att 

kunna identifiera barnens tidiga problem. Detta för att kunna erbjuda extra stöd och resurs för 

familjer vid behov utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn (Nationella nätverket för 

Vårdutvecklare/Barnhälsovårds-samordnare, 2007). 
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Sjuksköterskan kan ge olika stöd till föräldrarna beroende på föräldrarnas behov (Statens 

folkhälsoinstitut 2004:49). Det emotionella stödet som ges med hjälp av  kommunikation 

mellan sjuksköterskan och föräldrarna hjälper föräldrarna att hantera olika problem som kan 

uppstå under tiden som småbarnsföräldrar (Sanjari, Shirazi, Heidari, Salemi & Rahmani, 

2009; Fägerskiöld & Ek, 2003). Arborelius och Bremberg (2003) beskriver det emotionella 

stödet som sjuksköterskans förmåga att bekräfta föräldrarnas kompetens samt deras behov i 

sina roller. Det informativa stödet innebär information angående barnets utveckling och 

omsorg (Sanjari, et al, 2009; Fägerskiöld & Ek, 2003). Detta stöd ses även av Arborelius och 

Bremberg (2003) och Sanjari et al. (2009) som en sjuksköterskas förmåga att vara en god 

lyssnare och ge konkreta råd för att öka föräldrarnas självkänsla. I en annan studie beskriver 

Fägerskiöld (2000) sjuksköterskornas kompetens som en viktig uppgift i möten med 

föräldrarna. Studien belyser att en positiv relation mellan föräldrarna och BVC-sköterskan 

förstärker föräldrarnas självkänsla och tro på sig själva (Fägerskiöld, 2000).  Utifrån ett 

hälsofrämjande möte som är baserad på respekt och flexibelt bemötande från sjuksköterskan, 

kan föräldrarnas känslor, kunskap och kompetens utforskas (Köhler & Reuter, 2013). Ett 

personligt och respektfullt möte visar att sjuksköterskan är intresserad och har en stödjande 

inställning som kan hjälpa föräldrarna att hitta sina egna lösningar och styrkor. Det kan leda 

till att känslan av egenkraft och kompetens i föräldraskapet förstärks (Köhler & Reuter, 

2013). 

Att bli fäder 

 

En del av dagens fäder vill självklart dela på föräldraskapet på ett sätt som inte gjorts 

historiskt. Enligt en rapport från folkhälsoinstitutet (Sarkadi, Kristiansson & Bremberg, 2004) 

främjar pappornas engagemang i barnets utveckling barnets psykiska och sociala anpassning 

senare i livet. Den traditionella synen på faderskapet och relationen mellan barnen och 

föräldrarna förändras efter en migration enligt en svensk studie (Ny, Plantin, Karlsson & 

Dykes, 2008). Det beror dels på anpassningen som det nya samhället kräver och dels på de 

nya positionerna som migrationen innebär för familjen. Enligt fäderna i studien med härkomst 

från mellanöstern medförde faderskapet nya ansvarstaganden som handlade om att vara ärlig, 

spendera tid med barnet samt ha ett arbete att gå till (Ny, Plantin, Karlsson & Dykes, 2008). 

Flera studier beskriver pappornas upplevelser och erfarenheter i faderskapet. Det är dock få 

studier som inriktar sig på en specifik kultur för att undersöka vilka mer kunskaper BVC-

sjuksköterskan behöver för att kunna ge stöd till papporna från den kulturen.  Mitt iranska 
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ursprung har orsakat ett intresse inom det området. I mitt arbete har jag valt att fokusera på 

vilket stöd de iranska fäderna behöver i mötet med BVC-sjuksköterskan. 

BVC sjuksköterskans roll i mötet med fäderna från en annan kultur 

 

Att bli förälder är ett stort steg i livet med tanke på all förändring som det innebär. Sverige är 

idag ett mångkulturellt samhälle där invandringen under de senaste decennierna har ökat på 

grund av utvidgningen av EU (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). Det har 

tillfört nya utmaningar i möten mellan olika människor och barnhälsovården (Magnusson, 

Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009).  Hälso- och sjukvårdlagens mål är att ge en god hälsa 

och vård på lika villkor till Sveriges befolkning (SFS, 1982:763).  Vården ska ges med respekt 

för att alla människor har lika värde och den ska genomföras i samråd med patientens 

självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). 

En studie  från Nya Zeeland  betonar att kulturkompetens är en kontinuerlig process som bör 

utvecklas och att det krävs öppenhet från sjuksköterskans sida (Jirwe, Gerrish & Emami, 

2006). Vidare betonar studien att utifrån en sådan öppenhet ska sjusköterskan komma i 

kontakt med varje enskild individ. Det innebär att i ett kulturmöte ska sjuksköterskans 

medvetenhet om sin egen kultur leda till att intressanta olikheter kan dyka upp i möten med 

människor från andra kulturer (Jirwe, Gerrish & Emami, 2006).  

TEORETISKA REFERENSRAM 
 

Som teoretisk referensram för detta arbete har Leiningers transkulturella omvårdnadsteori 

valts.  Teorin transkulturell omvårdnad hjälper sjuksköterskorna att bli kulturellt kompetenta 

genom att få ökad medvetenhet om sig själva och förståelse för andra kulturella värderingar, 

attityder och religioner (Jirwe, Gerrish & Emami, 2006). Enligt Leininger är människans 

livsåskådning och uppfattningen om sig själv i ett samhälle formad ett kulturellt sammanhang 

(Leininger, 2002). Vården kan bidra med en kulturell kompetens inom omvårdnad ifall 

sjuksköterskan har en medvetenhet om sig själv och kulturens betydelse i mötet med patienten 

(Leininger, 2002; Jirwe, Gerrish & Emami, 2006 ). Leininger anser att sjuksköterskan måste 

ha kunskap om kulturens betydelse och förståelse för ett individcentrerat förhållningsätt för 

att kunna erbjuda en holistisk och transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002; 

Leininger, 2002a). Denna omvårdnadsteori innefattar aspekter om hur individens världsbild 

och livsskådning kan formas i ett kulturellt sammanhang som i sin tur kan påverka hur 

individen upplever vården (Leininger, 2002b ).  
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Problemformulering  

 

Den ökade migrationen under de senaste decennierna innebär ett växande möte mellan BVC-

sjuksköterskan och utländska föräldrar. Enligt statistiska centralbyrån (2011) är vart femte 

barn fött utomlands eller har två utrikes födda föräldrar. Det innebär en utmaning för BVC-

sjuksköterskan i bemötandet av dessa föräldrar. Sättet att bemöta och kommunicera skiljer sig 

beroende på föräldrarnas förväntningar och kunskap. Ur procentuellt perspektiv har papporna 

ökat sitt uttag av föräldraledigheten betydligt mer än tidigare men det är fortfarande långt kvar 

till den förändringen som förväntas (TCO, 2014). Därför krävs det mer forskning angående 

pappornas upplevelser. Det finns studier som uppmärksammat vikten av pappaledighet, 

däremot saknas det studier som är inriktade på pappor som är uppvuxna i en annan kultur. 

BVC-sjuksköterskan behöver ett bredare perspektiv för att kunna anpassa sig till 

befolkningens förväntningar och önskemål för de transkulturella möten som uppstår i ett 

mångkulturellt samhälle.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka iranska fäders erfarenheter av och 

förväntningar på BVC-sjuksköterskan. 

METOD 

Design 

 

Studien har en explorativ design.  En kvalitativ intervjustudie har valts då det är mest relevant 

för en studie som belyser människors upplevelse (Danielsson, 2012). 

Urval 

 

Deltagarna i denna studie är fäder med iransk bakgrund och persiska som modersmål.  

Fäderna har barn som är födda i Sverige och som vid studiens tillfälle var mellan 2 månader 

och 5 år. Ytterligare ett kriterium för urvalet var att fäderna ska ha varit bosatta mer än fem år 

i Sverige. Det för att de då förväntas ha en grundläggande kunskap angående BVC-

verksamheten och ha haft kontakt med BVC-sjuksköterskan vid minst två tillfällen. För att 

kunna fånga olika perspektiv på möten mellan de iranska fäderna och BVC- sjuksköterskan, 

gjordes ett medvetet val att inte begränsa studien till en specifik BVC-verksamhet. Deltagarna 

rekryterades med hjälp av snöbollssampling och blev kontaktade via e-post eller telefon för 

deltagandet i studien. Nio deltagare av de 10 tillfrågade tackade ja och blev kontaktade för 
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intervju vid ett senare tillfälle. Samtliga deltagarna hade en högskoleutbildning motsvarande 

tre år och var sammanboende med barnets mor. Deltagarna var mellan 30 till 45 år och hade 

ett till tre barn, ingen av dem hade barn från ett tidigare förhållande.   

Datainsamlingsmetod  

 

Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide, se 

bilaga nr 1. Intervjuguiden med antal frågor skapades av författaren efter genomgång av 

litteratur, för att få en struktur på intervjun utifrån studiens syfte. Med hjälp av öppna 

inledande frågor utefter teman i intervjuguiden fick deltagarna chansen att uttrycka sig fritt 

för att kunna beskriva sina känslor (Polit & Back, 2012 ). En bakgrundsfråga ställdes för att 

lätta på stämningen och göra det bekvämare för deltagaren. Huvudfrågorna var inriktade på 

upplevelsen i mötet med BVC-sjuksköterskan under följande tema; känslan av trygghet, att 

vara pappa på BVC samt kulturens betydelse. Följdfrågorna ställdes för att få ett bredare 

perspektiv på varje deltagares enskilda upplevelser.  

Tillvägagångssätt 

 

Efter att projektplanen godkändes, fick deltagarna ett informationsbrev via e-post, se bilaga 1. 

Vid samtliga intervjuer valde deltagarna själva plats och tid för intervjutillfället. Deltagarna 

valde även själva ifall de vill prata svenska eller persiska under intervjun, för att underlätta för 

deltagaren att uttrycka sig.Innan intervjutillfället påbörjades, tillfrågades papporna om 

eventuella funderingar angående undersökningen och därefter lästes informationsbrevet 

tillsammans. Deltagarna godkände att samtalet spelades in på band med hjälp av en digital 

bandspelare. De blev informerade om att den enskilda intervjun är sekretesskyddad med hjälp 

av kodnummer från ett till åtta. Därefter transkriberades intervjuerna noggrant.  Intervjuerna 

genomfördes i juli månad 2016 och nästan varje intervju pågick i 30-40 min.   

Forskningsetiska överväganden 

 

Om den etiska aspekten blir korrekt utförd och individen som deltar i studien skyddas, 

upprätthålls en hög kvalitet i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska aspekterna som 

uppfylls i denna studie i enlighet med vetenskapsrådets principer (Vetenskapsrådet, 2002) är 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. Innan studien påbörjades har 

papporna gett sitt muntliga godkännande att delta i studien. I informationsbrevet har studiens 

syfte framgått, samt att deltagandet är frivilligt och att de kan avböja att svara på frågorna 

eller avbryta studien när som helst utan anledning.  
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Dataanalys 

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys för att kunna ge ett bredare perspektiv 

och förståelse på det fenoment man studerar (Lundman & Graneheim, 2012). Intervjuerna 

nedskrevs ordagrant i direkt anslutning till intervjun och analyserades senare för att få ett 

helhetsintryck. Vissa ord eller meningar som var relaterade till varandra och ansågs vara 

relevanta för syftet så kallade meningsbärande enheter valdes ut för vidare bearbetning.   

Dessa begrepp kondenserades i syftet att bevara själva kärnan i intervjun och för att inte 

förlora väsentligt innehåll.  Dessa kondenserade meningar användes senare för kodning 

(Lundman & Graneheim, 2012) och framtagandet av huvudkategorier samt underkategorier i 

denna studie. Lundman och Graneheim (2012) menar att vid innehållsanalys ska texten 

identifieras efter likheter och skillnader för att kunna analyseras i olika nivåer och 

kategoriseras med eventuella tillhörande underkategorier.  

RESULTAT 

Studiens resultat presenteras utifrån dess syfte i form av tre huvudkategorier med tillhörande  

underkategorier enligt tabell 1.  

Tabell 1, Översikt över studiens huvudkategorier och tillhörande underkategorier.  

Huvudkategori Underkategori 

Känslan av trygghet  Vikten av bra 

bemötande 

BVC-sjuksköterskan som kunskapskälla 

Att vara pappa på 

BVC 

Tillgänglighet 

och kontinuitet  

Behov av 

personligt råd och 

tips 

Tidigare 

erfarenheter 

förändrar 

behovet av stöd 

från BVC 

Blandade 

känslor inför 

föräldragrupp 

Kulturens betydelse Beslut 

relaterad till 

kultur 

Den omgivande 

miljös inverkan 

 Pappornas självbild i papparollen 
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Känslan av trygghet 
 

Denna huvudkategori avser mötet med BVC-sjuksköterskan som leder till trygghet i 

faderskapet och upplevs som värdefullt av papporna. Papporna berättar att BVC-

sjuksköterskans bemötande och kunnighet spelade stor roll i deras tillvaro. Enligt papporna 

berodde tryggheten dels på den förtroenderelationen som hade skapats med BVC-

sjuksköterskan och dels på hennes sociala kompetens och engagemang.  

Vikten av bra bemötande  

 

Papporna uttryckte att de kände sig trygga och väl bemötta på BVC. Första mötet skedde 

antingen på BVC eller genom hembesök. En av papporna tyckte att hembesöket var lärorikt 

eftersom BVC sjuksköterskan hade diskuterat om förekommande olycksfall i hemmet, vilket 

pappan tidigare ej var medveten om. En viktig aspekt var att bli igenkänd av BVC-

sjuksköterskan genom att tilltala barnets namn under mötet. Vidare beskrev papporna att de 

upplevde sig sedda och besöket på BVC kändes helt naturligt, dock bör BVC-sjuksköterskan 

ha i åtanke att även de enkla svaren behöver utvecklas.  

”Ett bra bemötande kan vara just att pappa inte blir dumförklarad när man undrar något 

som man inte förstår…” P1 

”Hon hade trevligt bemötande och väldigt professionell och det kändes väldigt tryggt 

och prata med henne” P5 

BVC-Sjuksköterskan som kunskapskälla  

Respondenterna ansåg att BVC-sjuksköterskan var engagerad och professionell som 

förmedlade kunskap och kunnighet. Detta uppskattades av papporna och beskrevs som en 

värdefull vägledning. Intervjuerna vittnar om att papporna i överlag var nöjda med sina 

besvarade frågor från BVC-sjuksköterskan. Dessutom var det av stor vikt att de upplevde 

förtroende och tillit i mötet, det gjorde det möjligt för papporna att dela med sig av sina 

funderingar.  

”Att hon ser helheten, att hon ser barnets behov och hon berättar vad barn har för 

behov… Som nyblivna föräldrar så har man ingen erfarenhet men hon kommer med sån 

erfarenhet till oss och jag tycker att det var värdefullt.”P7 

”… när vi hade funderingar angående barnet och sjukdomar, den oron som föräldrar som 

man är har, så kunde man få direkt svar från henne utöver det vanliga. Vi fick råd om 
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hur vi skulle göra och gå vidare. Först hennes erfarenhet så som hon trodde att det skulle 

vara och hur vi skulle göra och sen att söka läkare eller någon professionell inom det 

området… Hon var en sorts vägvisare då man inte visste vad man skulle göra.”P6 

Även om många besök handlade om vägning, vaccinationer eller läkarundersökningar, ansåg 

papporna att BVC-sjuksköterskans sociala kompetens spelade stor roll. 

”… man träffar sin BVC sjuksköterskan tills barnet är 5 år och det är en relation som 

man har med BVC sjuksköterskan. Har man den relationen så kommer det kännas tryggt 

och blir även enklare att fråga. Om man har en BVC sjuksköterska som är nedlåtande så 

kan man inte få ut så mycket av det” . P4 

Att vara pappa på BVC  
 

Här beskriver papporna sina åsikter om BVC. De berättar att deras behov är olika eftersom de 

är olika som individer. Att vara det stödet som de olika papporna behöver för att kunna ta 

hand om det lilla barnet på ett bra sätt bevisar vilken betydelsefull roll BVC har gentemot 

papporna. 

Tillgänglighet och kontinuitet 

 

Papporna upplevde att BVC:s tillgänglighet och flexibilitet behöver förbättras. Det upplevdes 

att BVC-sjuksköterskan fanns lättare tillhands via telefon men var inte lika flexibel gällande 

tidsbyten. Arbetstider var ett hinder och gjorde det svårt för dem att närvara vid besöken på 

BVC tillsammans med mamman. 

”… tiden, två gånger som vi skulle byta tid för att jag skulle följa med men vi fick inte 

eftersom hon inte hade tid och mamman var tvungen att åka själv”P8 

 ”Om man missar dessa möten eller om man inte går på dem, måste man vänta. Om det 

är halvårskontrollen och jag har haft ett hinder är det kört och man måste vänta en 

månad. Om man vill resa och vill få en vaccin tidigare eller senare blir det också svårt..” 

P4 
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Behov av personligt råd och tips 

 

Respondenterna upplevde informationsgivning om barnets uppväxt och utveckling i olika 

åldrar som positivt. De menade att information om barnets utveckling, vaccinationer, säkerhet 

i hemmet samt barnmat är värdefull och centralt för barnets hälsa. 

”… jag förväntar mig kunskap om barn, barnhälsa, att de kan förklara sig på ett sätt som 

jag kan förstå.. ”P4 

En pappa beskrev att informationen vid hembesöket var för mycket och han hade svårt att ta 

till sig all information. Det ledde till att föräldrarna missade att Rotarix vaccinet ges vid 

läkarbesöket och de blev tvungna att fatta snabbt beslut under läkarbesöket på BVC, vilket de 

ångrade efteråt. 

” Eftersom det är massa information man får vid första mötet tycker jag att det är bättre 

att man får information steg för steg eftersom man glömmer bort…”P2 

Emellertid ansåg en förstagångspappa att informationen som han efterfrågade, både skriftligt 

och muntligt, inte blev besvarat och var otydligt. 

 ”Eftersom det var första gången kändes det lite känsligt, man vill vara så noggrann som 

man kan. Men personligen tycker jag att jag borde få ännu mera information och stöd 

exempelvis kring rota vaccinet som vi fick… Ibland man kanske vill ha mer 

information, men man kanske ska önska sig att de kunde mer…” P2 

Det framkom många synpunkter från papporna angående brist på personliga tips och råd  

anpassade till deras specifika barn/familj. Papporna ansåg att BVC-sjuksköterskan inte tog sin 

tid till att lyssna på dem för att kunna skapa en helhets bild av deras familjesituation. 

Respondenterna menar att rådet bör anpassas till deras familj situation, annars kunde de själva 

söka efter information på internet, då informationsflödet är enormt.  

” Det måste vara lite personligt… informationen ska passa oss och vårt barn”P7 

”Man ska inte vara reserverad och verkligen tänka efter hur kan jag gå utanför 

gränserna…”P6 

Papporna uppskattade att BVC-sjuksköterskan kunde relatera till sina egna barn och sina egna 

erfarenheter och att de kunde vara öppna med sig själva inför dem.  



10 

 

” … hon gav mig tips på böcker man kunde läsa och även tips av egen erfarenhet av sina 

egna barn och det gör att man kan förlita sig mer…De har mer teoretisk kunskap men 

om man har barn hemma är man mer närmare verkligheten. Deras ord betyder mer för 

att de förstår vår vardag”P4 

Tidigare erfarenheter förändrar behovet av stöd från BVC  

 

Respondenterna som hade mer än ett barn, var i stort sett nöjda med stödet från BVC och att 

de upplevde ett större behov av stöd från BVC vid första barnet. Papporna menar att med det 

andra barnet var de mer självständiga och de litade mer på sina egna kunskaper. 

 ”Det har varit stor skillnad för oss föräldrar. Första barnet tog vi allting seriöst men sen 

när vi har fått erfarenhet och det har gjort att vi har känt oss säkra. Men stödet från BVC 

sjuksköterskan har inte varit något skillnad, utan våra erfarenheter”P3 

 ”Med andra barnet har man mer erfarenhet och fler besvarade funderingar så man är 

tryggare i sig” P5 

Papporna beskriver att erfarenheter från föräldraskapet gjorde att de kände sig mer trygga i 

sina roller. Behovet av att ha samtal angående känsliga frågor existerade oavsett antal tidigare 

barn.  

 ”… man fick bra tips och råd som man själv hade inte tänkt på. Det var lätt att få tips 

och råd även för andra barnen och även lite på uppfostran så hon är heltäckande både när 

det gäller hälsan och den psykiska delen…” P4 

Blandade känslor inför föräldragrupp  

 

Respondenterna blev tillfrågade med första barnet att delta i en föräldragrupp och endast en 

av de intervjuade papporna deltog. Ingen pappa-grupp erbjöds från BVC till de i studien 

deltagande papporna. En pappa gav tidsbristen som en anledning till att inte delta, dock hade 

han deltagit ifall frågan hade ställts under hans pappaledighet. En annan far menade att BVC-

sjuksköterskans svar orsakade att han inte kände sig bekväm till att delta i föräldragruppen. 

”… då sa BVC sjuksköterskan att oftast är bara mammor som kommer till föräldragrupp 

och sällan papporna och de inte hade specifik pappagrupp. Hennes svar gjorde att jag 

som gärna ville vara med på detta, ångrade mig. Med andra barnet fick jag inte ens 

frågan och då rök andra chansen också.”P1 
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Papporna var ointresserade av att delta i gruppen även om frågan hade kommit upp. Vissa 

pappor kände inte ett behov att träffa andra föräldrar, emedan andra uttryckte att de redan 

hade en god social nätverk i sin omgivning.  

”… däremot har det varit mycket diskussioner med kompisarna som fick barn innan oss 

och vi fick ju använda jättemycket av deras erfarenheter. De som gick bra för dem kunde 

vi använda…”P3 

Kulturens betydelse  
 

Den här kategorin handlar om kulturens betydelse i stödet som papporna begär av BVC. Vilka 

resurser papporna har och vad de har i sitt bagage sedan tidigare i livet, påverkar deras behov 

i stödet från BVC. Enligt papporna måste de som föräldrar vara medvetna om sina handlingar 

som medvetet eller omedvetet kan knytas till kulturen. Det är en anledning till att fäderna med 

iransk bakgrund behöver mer vägledning från BVC för att kunna bli mer medvetna om detta 

och kunna fatta rätt beslut. 

Beslut relaterat till kultur  

 

Respondenterna beskrev hur omskärelse har utvecklats till en kulturfråga. Papporna menade 

att de inte blev informerade av BVC-sjuksköterskan om hur de skulle gå till väga om de ville 

genomföra ingreppet. Information om vad man bör göra innan och efter ingreppet saknades. 

Papporna upplevde att BVC-sjuksköterskan inte alls var öppen med denna fråga. Även i de 

fallen de önskade diskutera denna fråga med en kunnig och professionell person, tyckte 

papporna att sjuksköterskorna verkade vara ointresserade och gav intrycket att det var mer av 

en personlig fråga.  

       ”Vi ställde den frågan om omskärelse, även om hon var väldigt erfaren runt 60 års ålder 

så sa hon att det är kulturellt och gav oss kort svar och ville inte diskutera mer om det.” P4 

Papporna berättade om sina känslor av maktlöshet inför detta beslut och att de alla hade 

ångrat sig efter att ha utfört ingreppet. Det beror dels på att det hade uppstått komplikationer 

för vissa efter ingreppet och dels på att de fick se sitt barn lida.  

”Hon (BVC sjuksköterskan) visste att vi är iranier och hon kunde ta första steget och 

ställa frågan … Det är svårt för mig som pappa att ställa en sån fråga… Man vet aldrig 

vad hon har för fördomar…”P1 
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”I Sverige anses omskärelse lite som tabu, lite fult att göra och det är lite svårt att ta upp 

frågan och komma upp i de banorna, lite pinsamt även för mig” P4 

Även de som inte hade utfört ingreppet, hade funderat på detta och var osäkra på hur de skulle 

göra. 

”Vi grubblade väldigt länge och det var vi som ställde den frågan till BVC 

sjuksköterskan…”P1 

”Mina föräldrar har gjort det för hygieniska skäl och inte för religiösa skäl men de som 

är runtomkring oss har inte gjort det så det är lika bra att låta det vara.”P3 

Respondenterna hade velat och kände behovet av att diskutera denna fråga med en 

professionell BVC-sjuksköterska.  

”… jag hade uppskattat någon som man kunde lita på kunskapsmässigt, som rådgivare 

om fördelarna och nackdelarna. Så att man kunde tänka lite mer objektivt och inte låta 

kulturen styra. Trots det gör många det ingreppet även om de inte tänker på det” P4 

”Jag hade velat ha att BVC sjuksköterskan skulle ha de kunskaperna, vetenskapliga 

kunskaperna och statistiskt… detta ingrepp får så här mycket komplikationer… 

fördelarna och nackdelarna… det är en svår fråga som behöver kompetens, en 

professionell. De kanske behöver gå en kurs om omskärelse…” P2 

En pappa beskrev att de utförde omskärelse bara på grund av fruns önskan och 

förväntningarna från hennes familj. Han själv ansåg att ingreppet var onödigt och ville inte se 

sin pojke lida, men saknade motargument inför frun.  

”… hade jag kunnat diskutera detta med någon kunnig hade jag haft något motargument 

mot min fru..”P5 

Den omgivande miljöns inverkan  

 

Respondenterna var omedvetna om omgivningens inverkan i deras beslut som var knutna till 

kulturen. Miljön papporna var uppvuxna i hade större betydelse än de själva anade. De som 

var medvetna om denna påverkan, hade lättare att reflektera över sina handlingar. En pappa 

ansåg omskärelsen som en självklarhet och anknöt det med sin bakgrund. 

” ... Allt som har hänt i vårt land (han syftade till omskärelsen), det har haft någon 

anledning och man kan inte glömma bort det(…) kanske då är det lite konstigt när någon 
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kommer från ett muslimskt land och inte har gjort omskärelsen, då kan man förvänta sig 

(…) varför är inte du omskuren…”P7 

Emellertid ansåg en annan pappa att han inte ville bestämma ett sådant beslut för sitt barn. 

Anledningen var att han såg sin lillebror i 11års åldern genomgå ingreppet och detta hade 

påverkat honom oerhört djupt. Pappan menade att han vill ge sitt barn friheten att fatta ett 

sådant beslut själv i framtiden.  

”… det är han(pojken) som bestämmer, jag skulle inte ha gjort det för att för mig är det 

helt oacceptabelt (han syftar på omskärelse)”P8 

Vidare berättade en pappa att kulturen inte hade en så stor betydelse för honom, och att det 

inte skulle påverka hans beslut gällande barnuppfostran. Han menade att hans mål var att 

kombinera både västerländsk och iransk kultur och lära ut det bästa av de två världarna till 

barnen.  

”Allt i min kultur är inte perfekt. Allt i svensk kultur är inte heller perfekt så det gäller 

att kombinera…” P7 

Papporna hade olika uppfattningar om varför omskärelse görs. Vissa ansåg det som en 

religiös ritual medan andra förknippade det med medicinskt och renhet.   

”… folk gör det nu bara om man har religiös bakgrund” P6 

”Mina föräldrar har gjort det för hygieniska skäl och inte religiösa skäl”P3 

Vidare uttryckte en pappa att beroende på var han befann sig, så var han tvungen att 

omvärdera sina handlingar som går tillbaka till barndomen. Han upplevde dock att dessa 

omställningar inte har varit stora för honom.  

”Det har inte varit lätt med första barnet. Jag var inte van att gå med barnvagn första 

veckorna(…) man skämdes och det går tillbaks till kulturen. Så var det första veckorna 

men sen släppte det efter några veckor när man såg andra.” P3 

”…här byter man blöja i kors och tvärs och trots att folket tänker modernt (i Iran), 

fortfarande kan det vara så att mamman ska göra det framför andra. Det har hänt att när 

jag skulle byta blöja så har de tagit det ifrån mig och sagt att de (släkten i Iran) fixar det” 

P3  
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Pappornas självbild i papparoll 

 

Pappornas självbild hade stor betydelse för hur de identifierade sig med sin bakgrund. En 

pappa berättade att han inte ville bli särbehandlad på grund av sin bakgrund. Han menade att 

för honom handlar det om sunt förnuft när det gäller kultur.   

”Jag sa till henne redan vid första mötet att hon får bortse från vår kulturella 

bakgrund…se oss verkligen som svenskar och dela med dig informationen som du delar 

med svenskar… jag känner mig mer svensk än iranier, då och då känner jag att det 

kommer som en blixt och då måste jag tänka om det är logisk eller inte…”P6 

Vidare framkom det att vissa pappor kände att de kom mer in i papparollen med det andra 

barnet. De beskrev att pappaledigheten hade gett dem mer tid med barnet och att det förstärkte 

deras relation med barnet, men även deras egen självbild relaterad till faderskapet. Det gav 

dem möjligheten att uppskatta småbarnstiden mer, samt se barnets utveckling på ett 

annorlunda sätt än tidigare. Detta medförde att papporna kände sig mer trygga i papparollen 

och mer självsäkra i mötet med BVC-sjuksköterskan. 

”Jag kände mig mer pappa med andra barnet. Tyvärr! Jag hade inte den tiden som jag 

skulle ha med första barnet… Om jag visste att det skulle kännas så värdefullt… Jag 

skyller på mig själv...”P8 

”Med andra barnet hade jag mer tid, flera gånger hade jag själv varit ensam på BVC” P6 

DISKUSSION  
 

Syftet med studien var att beskriva de iranska fädernas erfarenheter och förväntningar av 

BVC-sjuksköterskan. BVC-sjuksköterskans professionella förhållningssätt gör att iranska 

fäder upplever trygghet och har stort förtroende för BVC. Faktorer som hjälper fäder från den 

iranska kulturen att få stöd är beroende av BVC-sjuksköterskans skicklighet och kunskap om 

kulturkompetens. Alla de iranska papporna kände sig sedda i mötet och ville vara delaktiga i 

barnets utveckling. Majoriteten krävde tillgänglighet och personliga råd av BVC-

sjuksköterskan. Papporna hade svårt att inse kulturens betydelse i sina handlingar och 

upplevde att de inte fick chansen att omvärdera sina beslut gällande barnet.  
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet diskuteras nedan utifrån studiens tre huvudkategorierna.  

Känslan av trygghet 

 

I resultatet av studien framkom det att majoriteten av deltagarna kunde lätt öppna sig i mötet 

med BVC-sjuksköterskan och kunde lätt ställa sina frågor. En studie av Fägerskiöld (2006) 

beskriver att BVC-sjuksköterskan i närvaro av pappor vänder sig ofta till mammor, vilket 

upplevdes varierande av papporna. Fäder upplevde att det var deras ansvar att ta initiativ till 

att ställa sina frågor (Fägerskiöld, 2006). För iranska pappor i denna studie var det en 

självklarhet att aktivt ställa sina frågor. Den traditionella attityden till familjen och det lilla 

barnet samt hur papporna kände sig engagerade i barnets tillväxt i en iransk kultur är också 

varierande enligt författarens erfarenhet. Detta kan bero på att barnomhändertagandet anses 

vara mödrarnas uppgift i Iran, fäderna är oftast mindre involverade i barnets utveckling och 

omvårdnad.  En studie av Alehagen, Hägg, Kalén-Enterlöv & Johansson (2011) betonar att 

sjuksköterskor i mötet med en icke-svensk pappa vänder sig till pappan när denne ber om 

information. Omvårdnaden av barnet i en iransk familj lämnas till mamman.  En amerikansk 

studie (Zvara, Sullivan & Dush,  2013) beskriver att mammornas roll har en stor betydelse på 

hur inflytelserika pappor känner sig i barnens hälsorelaterade beslut. De menar att när 

mammorna var mer uppmuntrande över pappornas inblandning i barnuppfostran, kände 

papporna att de hade mer inflytande. Däremot när mammorna hade en utestängande beteende 

och papporna hade en traditionell syn på könsroller, kände papporna sig inte är aktiva i 

besluten (Zvara, Sullivan & Dush, 2013). Leininger beskriver att individens beslut och 

handlingar präglas av deras värderingar, övertygelse samt livsstil. Detta har effekt på 

individens hälsotillstånd och hur de bemöter sin åkomma (Johnson Lutjens, Reynolds, 

Leininger & Reed, 1995; Leininger, 2002b) 

Fäderna i studien hade stort förtroende för BVC-sjuksköterskorna. Hur pappan kännde sig i 

mötet var knutet till hur stark förtroende han hade för sjuksköterskan. En bra relation med 

BVC-sjuksköterskan (Fägerskiöld, 2006) kan leda till att papporna känner sig säkrare i sina 

roller (Nyström & Öhrling, 2004; Fägerskiöld, 2008).  Detta stärks av studien (Alehagen et al, 

2011) som betonar vikten av en bra relation och den sociala kommunikationen mellan 

föräldern och BVC.  BVC-sjuksköterskans kompetens och yrkesskicklighet förmedlar tilltro 

till papporna enligt Fägerskiöld (2006). Studien av Alehagen et al (2011) lyfter fram att 
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sjuksköterskornas stödjande funktion hjälper papporna att vara sig själva och stärker dem i 

faderskapet. Det är betydelsefullt att BVC-sjuksköterskan tillsammans med både mamman 

och pappan i omsorg om barnet hittar ett sätt att komplettera varandras olikheter i barnens 

utveckling (Alehagen et al, 2011). Sjuksköterskorna inom barnhälsovården behöver en utökad 

kompetens för att kunna bemöta föräldrarna jämlikt. Det är nödvändigt i dagens samhälle där 

kravet på modern har ökat i arbetslivet, synen på den traditionella könsrollen har förändrats 

samt nya familjekonstellationer tillkommit. 

Att vara pappa på BVC 

 

I en studie (Fägerskiöld, 2008) med 20 nyblivna pappor, kom Fägerskiöld fram till att de 

flesta pappor upplever att de är oförbredda på den stora förändringen som det innebär att bli 

en pappa. Detta har upplevts på grund av all fokus har legat på den gravida kvinnan och sällan 

på mannen och hans känslor (Fägerskiöld, 2008). Däremot upplevdes känslan av att bli pappa 

mycket mer fantastisk än de kunde ha trott (Fägerskiöld, 2008). 

Papporna i studien berättade att BVC-sjuksköterskans tillgänglighet var begränsad och de 

hade svårt att omboka besöken som ansågs vara viktiga. Några studier bekräftar vikten av att 

BVC-sjuksköterskans goda tillgänglighet och engagemang som en förutsättning för att kunna 

skapa en förtroenderelation (Sarkardi, 2009; Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). 

Trots de goda erfarenheterna av kontakten med BVC kände papporna att de behövde mer stöd 

anpassad till deras behov och familj. I en studie med 499 deltagande sjuksköterskor, hade 

mindre än en av fem erbjudit stödjande rådgivning till papporna (Massoudi, Wickberg & 

Hwang, 2011). Sjuksköterskor med en pediatrisk specialisering var mer benägna att erbjuda 

stödjande rådgivning. Rådgivningen berodde också på sjuksköteskornas yrkesutbildning samt 

deras erfarenheter enligt studien (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011). Däremot hade 

majoriteten av sjuksköterskorna en positiv inställning till att arbeta med papporna inom 

barnhälsovården (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011; Alehagen, Hägg, Kalén-Enterlöv & 

Johansson, 2011).  Detta betonar BVCs roll när det gäller att bekräfta papporna redan vid 

hembesöket, sjuksköterskorna såg hembesöket som ett tillfälle att ge papporna samma typ av 

uppmärksamhet som till mammorna (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011). För att kunna 

erbjuda den typ av stöd som papporna behöver, krävs det större kännedom om vilken typ av 

information papporna eftersöker.  
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I studien framkom det att papporna var i huvudsak nöjda med stödet från BVC. Tidigare 

forskning av Massoudi, Wickberg & Hwangs (2011) visar att BVC sjuksköterskor upplevde 

att papporna inte fick lika mycket stöd eftersom de inte efterfrågade lika mycket stöd som 

mammorna. Annan forskning av Alehagen, Hägg, Kalén-Enterlöv & Johansson, (2011) 

beskriver att BVC-sjuksköterskor upplever att mammor och pappor är annorlunda i sitt möte 

med BVC. Det på grund av att papporna är mer tydliga i sin kommunikation än mammorna. 

Detta tyder på att beroende på hur väl papporna uttrycker sig i mötet med BVC, uppfattas de 

olika av BVC-sjuksköterskorna. Ju mer de frågar, desto större är chansen för BVC-

sjuksköterskan att förstå hur de tänker och vad de efterfrågar. Författaren anser att den ökade 

erfarenheten i papparollen inte skall vara avgörande i stödet från BVC. Den tryggheten som 

BVC-sjuksköterskan bör förmedla till papporna skall inte associeras med antal barn. 

Uppmärksamheten och stödet till föräldrarna skall kvarstå oberoende av antal barn föräldrarna 

har och även om föräldrarna känner sig trygga i föräldrarollen. 

BVC-sjuksköterskan bör aktivt arbeta för att engagera pappans deltagande i föräldragruppen 

eller alternativt erbjuda en pappagrupp. Det är BVC sjuksköterskans ansvar att med sin goda 

kompetens uppmuntra föräldrarna att engagera sig i föräldraverksamheter (SOU, 1997). 

Föräldrautbildning skapar förutsättningar för att stärka föräldrarnas kompetens och förmågor 

samt ansvarstagande i föräldrarollen (SOU, 1997). Hembesöket är ett ypperligt tillfälle för 

BVC-sjuksköterskan att föra en diskussion i pappans närvaro och ta reda på pappans 

funderingar genom att ha en öppen dialog med papporna. Det som gör att pappornas behov av 

pappagrupp inte bemöts så väl som det borde, kan ofta handla om att behovet finns men 

papporna ser inte sig själva som deltagare. Det gör det svårt för BVC att förutse pappornas 

behov i större utsträckning. Papporna i Plantins (2001) studie som inte deltog i 

föräldragruppen, då papporna ansåg att det bara var för mammor, liknar de iranska pappors 

upplevelser. Ingen av papporna i studien önskade sig en specifik föräldragrupp enbart för 

iranska pappor. Det kan tyda på att språket inte har betydelse för kommunikationen och att de 

inte behövde utöka sina sociala nätverk i en iransk föräldragrupp.   

Kulturens betydelse 

 

I Sverige har de svenska papporna lättare att förankra faderskapet genom att integrera med 

mammorna (Plantin, Månsson & Kearney, 2000). Däremot är det svårare i ett land som Iran, 

där synen på den traditionella könsrollen inom familjen fortfarande existerar. De nya 

förväntningarna på faderskapet i dagens samhälle hindrar dagens män från att agera som sina 
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fäder (Plantin, Månsson & Kearney, 2000). Det blir svårare för en pappa med utlänsk 

bakgrund där normer och förväntningar är annorlunda jämfört med den miljön han är 

uppvuxen i. Samhällets nya förutsättningar kräver att varje individ skapar konflikter inom sig 

och tvingas att ta ställning till detta (UK socialist group, 2000). Att vara medveten om sin 

kulturella syn på faderskapet skapar inte svårigheter för BVC. Problemet uppstår för BVC då 

papporna omedvetet tar ett kulturellt beslut där de inte kan relatera till sina handlingar, t.ex. 

synen på omskärelse. Samma studie (Plantin, Månsson & Kearney, 2000) beskriver svenska 

och engelska fäder i ett intimt samspel med olika omgivande struktur och relationer. Studien 

menar att de normativa föreställningar på det nya faderskapet förändrar männens syn på sig 

själva och manligheten på ett nytt och jämställt sätt i hemmet. De menar att även om papporna 

är väl medvetna om sina nya roller och förväntningar på sig själva, finns parallellt andra 

svårigheter; Dels på ett individuellt plan och dels den manliga självbilden. I Iran kan 

förväntningar på det nya faderskapet inte etablera sig på en social och kulturell nivå, precis 

som studien konstaterade. Anledningen är den nya generationen som provocerar den 

traditionella bilden av manlighet med familjeorientering (Plantin, Månsson & Kearney, 2000).   

Det är viktigt att som professionell förstå kulturens kontext och att inte ha en fördömande syn. 

Interkulturell kompetens uppstår när sjuksköterskorna blir medvetna om sina egna fördomar i 

mötet med individer från skilda kulturer. Det visar då sig i en ömsesidig respekt samt 

förståelse (Samarasinghe, 2010). Kulturell medvetenhet hjälper sjuksköterskorna att lära sig 

om olika uppfattningar, seder och värderingar i ljuset av egna kulturella bakgrund och genom 

att kritiskt reflektera och ifrågasätta de egna kulturella väderingar (Marcinkiw, 2003).  

Marcinkiw (2003) menar vidare att kulturell medvetenhet, kunskap och skicklighet i möten 

med patienterna underlättar utvecklingen av en förtroenderelation där frustration och 

missförståelse kan minska.  Kunskaper om kulturrelaterad omsorg kan identifiera dolda 

omsorgsfenomen som har stor betydelse för vården. Detta i sin tur gör att fokusen blir mer 

inriktad på omvårdnad och mindre medicinsk präglad (Johnson Lutjens, Reynolds, Leininger 

& Reed, 1995).  

Sjuksköterskan ska ha i åtanke att varje individ är unik på sitt sätt som en följd av kulturens 

påverkan och sina specifika erfarenheter.  För att kunna erbjuda kulturkongruent omsorg till 

människor med olika kulturella bakgrund enligt Leininger, måste sjuksköterskan identifiera 

likheter och skillnader för att kunna utforska ur holistiskt perspektiv den mänskliga omsorgen 

(Johnson Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995). 
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Omskärelse hade tagits upp av nästa alla pappor i studien i samband med kulturfrågan. 

Papporna hade blandade känslor att berätta om denna upplevelse. Ju mer de berättade om 

denna fråga, desto mer blev de övertygade att detta är en kulturfråga. Detta trots att de inte 

relaterade omskärelse som en kulturfråga i början av intervjun. I vårdens vardag ställs alla 

BVC-sjuksköterskor inför möten med kulturrelaterade frågor. Olikheter i dessa möten kan 

skapa missförstånd som kan påverka sjuksköterskans och familjens relation som följd. Det är 

därför sjuksköterskorna i sin yrkesutövning behöver kunskap om kulturella uttryck samt 

faktorer som är baserade på individens levnadssätt och värderingar (Gebru & Willlman, 

2010).  Det är en stor utmaning för BVC-sjuksköterskorna att kunna inse att i varje möte 

krävs ökad reflektions förmåga för att kunna minska rädslan att se olikheter (Gebru & 

Willlman, 2010). Leininger menar för att kunna hjälpa patienter med en annan bakgrund och 

kultur, krävs kännedom om patientens kultur. Det då kultur och omsorg är beroende av 

varandra ( Johnson Lutjens, Reynolds, Leininger & Reed, 1995).  

Torts att det fanns en övergripande tillfredsställelse bland pappor att kunna ställa sina frågor, 

upplevde de att sjuksköterskans kunskap inte var tillräcklig för att bemöta deras funderingar 

relaterade till den iranska kulturen. Detta gällde även för de erfarna sjuksköterskorna på BVC. 

Enligt den svenska sjuksköterskeföreningen (2010) utvecklas den erfarenhetsbaserade 

kunskapen genom reflektion och i samtal med andra, vilket kallas ”beprövad erfarenhet”. 

Socialstyrelsen (2006) menar vidare att det bästa sättet att möta varje individs behov inom 

vården är att bygga vården på vetenskapen samt beprövade erfarenheter. Papporna i studien 

hade säkert inte behövt fundera mer på omskärelse ifall BVC-sjuksköterskans hade kunnat 

bemöta deras behov av att diskutera det på ett professionellt sätt.  Även vikten av 

sjuksköterskans kompetens gällande kommunikation och språk betonas av Leininger. 

Sjuksköterskans kommunikations kompetens kan i sin tur leda till en trygg och god relation 

mellan sjuksköterskan och patienten, detta ökar patientens välbefinnande (Johnson Lutjens, 

Reynolds, Leininger & Reed, 1995). 

I Sverige får föräldrarna dela lika på föräldrar försäkringen. Det är upp till föräldrarna att dela 

dessa 480 dagar mellan sig (Försäkringskassa, 2016).  Den generationen av papporna som 

deltog i studien tillhör den födda generationen i Iran där pappaledigheten inte existerade. 

Föräldraledigheten kan upplevas skrämmande för de iranska pappor  som innebär att ta 

initiativen och vara hemma med barnet. Trots detta så ser nästan alla pappor pappaledigheten 

som en positiv erfarenhet. Ofta väljer dock mödrarna att ta den största delen av 

föräldraledigheten på grund av praktiska, ekonomiska samt karriärsmässiga skäl (Björnberg & 
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Kollind, 2003). Det som verkar vara den påverkande faktorn för föräldrarna i deras beslut 

angående föräldraledigheten, är att beslutet inte bara beror på dem själva. Avgörande faktorer 

är arbetsgivaren som uppmuntrar pappan att inte vara föräldraledig samt påtryckningar från 

den sociala omgivningen (Björnberg & Kollind, 2003). Enligt försäkringskassan har 

pappornas uttag av föräldrapenning ökat från 0,5 procent till drygt 22 procent mellan år 1974 

och 2009 (Försäkringskassa, 2009).   

Metod diskussion 
 

En intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys valdes i denna studie för att erhålla en 

omfattande bild av de iranska pappors förväntningar i kontakt med BVC-sjuksköterskan. 

Denna analysmetod beskriver variationer genom att identifiera skillnader och likheter i texten 

utifrån författarens erfarenheter (Lundman & Granheim, 2012 ). Intervjuer valdes som 

datainsamlings metod för att kunna förstå erfarenheter och upplevelser ur deltagarnas 

perspektiv (Danielsson, 2012).  

Lundman och Graneheim (2012) menar att för att kunna öka pålitligheten i resultatet ska man 

reflektera och diskutera tolkningsmöjligheten i analysarbetet. För att inte påverkar resultatens 

pålitlighet så försökte författaren att vara medveten om detta och reflektera över eventuella 

tolkningsmöjligheter. Författaren strävade efter att bearbeta och styrka sitt ställningstagande 

för att kunna stärka resultatets pålitlighet. Att lyssna fokuserat för att kunna fånga upp 

budskapet som sägs mellan raderna är en viktig del under intervjun menar Rosengren (2012). 

Intervjuerna har därför spelats in på band i syftet att gå tillbaka till intervjuerna och lyssna 

om, vilket enligt Lundman och Granheim (2012) ökar resultatets pålitlighet. Nästan alla 

intervjuer spelades in i ett avskilt rum i deltagarnas hem, eller närmaste arbetsplats. Tre 

intervjuer avbröts mitt i samtalet på grund av att barnen knackade på dörren eller att valet av 

intervjuplats inte var lämplig. Det ledde till att författaren var tvungen att upprepa 

intervjufrågan eller berätta om vad som hade sagts. För att kunna garantera konfidentialitet 

och bibehålla deltagarnas anonymitet i studien har deltagarna tilldelats nummer 1-9. Det är 

sålunda inte möjligt att identifiera den enskilda individen i resultatet. I samband med intervjun 

informerades deltagarna muntligt pånytt och informationsbrevet lästes ytterligare en gång för 

att möjliggöra diskussion av känsliga ämnen. 

För att öka trovärdigheten i studien så avlyssnades samtliga intervjuer flera gånger och 

därefter skrevs de ut ordagrant för vidare analys. Studiens trovärdighet ökades genom att åter 
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lyssna på intervjuer där det uppstod osäkerhet för djupare analys efter kategorier och 

subkategorier. Lundman och Granheim (2012) beskriver att rätt urval påverkar resultatets 

trovärdighet. Alla deltagarna förutom en pappa var tvåbarnspappor.  Detta kan ses som en 

styrka att tvågångspapporna hade kommit i kontakt med BVC-sjuksköterskan under en längre 

tid. Dock upplevdes förstagångspappan engagerad och delaktigt som bidrog med värdefull 

information till studien. Ett bortfall av en förstagångs pappa uppstod efter att deltagaren hade 

tackat ”ja” till att delta i studien, det på grund av familjens flytt utomlands. Författaren följde 

huvudfrågorna under intervjuns gång men beroende på deltagarnas svar ställdes följdfrågorna 

för att tydliggöra svaren. Intervjuguiden har utförts i samråd med handledaren som ett stöd 

under hela studien för att öka ett trovärdigt resultat. Studiens överförbarhet kan inte garanteras 

och mättnaden har inte uppnåtts på grund av att antalet deltagare är för få i studien enligt 

Lundman och Graneheim (2012). Däremot är materialet sanningsenligt och gör det möjligt att 

överföras till en liknande grupp i en annan stad i Sverige. Som inklusionskriterier valdes 

pappor mellan 30-46 år gamla och samtliga bodde tillsammans med barnets mamma och var 

arbetande. Det framkom att förutom en pappa som inte slutfört sin examen, var alla pappor 

högutbildade. Man skulle kunna tänka att iranska pappor i denna studie har mer engagemang i 

föräldraskapet och är mer aktiva än icke högutbildade. Statistiska centralbyrån (2012) visar i 

sin statistisk att iranier är en av de stora invandrargrupper som har högre utbildningsnivå än 

de inrikes födda.  Av de som är födda i Iran har 31 procent minst en treårig eftergymnasial 

utbildning i åldern 25-64 år. Det som kan ha stort betydelse är hur utländska pappor förhåller 

sig till kontakt med BVC. Det kan dels bero på deras utbildning och kunskap om BVC-

verksamheten och dels på vilken nationalitet personen har som de är gifta med. Det kan därför 

tänkas att resultatet kunde ha påverkats om deras fruar också hade intervjuats. Nackdelen med 

de första intervjuerna var att deltagarna kände sig mer avslappnade efter att bandspelaren 

stängdes av. Trots att intervjuerna blev innehållsrika, kände papporna sig stressade inför 

intervjutillfället. Författaren strävade därför efter att vara mer uppmärksam på det och vara 

lyhörd inför näst kommande intervjutillfälle. Det som kan ha påverkat deltagarnas svar under 

intervjuprocessen var hur intervjuaren förhöll sig kroppsligt och verbalt (Lundman & 

Graneheim, 2012). Det gjordes ett medvetet val i att inte använda det nedtecknade materialet 

från intervjuerna på grund av saknad citat. Enligt Lundman och Graneheim (2012) ger citat en 

trovärdig chans till läsaren att bedöma resultatets giltighet  

Författarens ursprung har både varit en tillgång och en avgränsande faktor för intervjuerna av 

de iranska pappor. Trots den iranska språkkunskapen, valde alla pappor att uttrycka sig på 
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svenska. Det blev en styrka i studien då alla deltagare hade samma förutsättningar. Detta 

minskade även risken för felöversättning av författaren. Att medvetet försöka hålla en lagom 

distans med deltagarna är relativt svårt på grund av de tidigare kunskaperna om kulturen. 

Styrkan i detta var att författaren hade mer förståelse och försökte ställa följdfrågorna mer 

noggrant. Även om studien medvetet inte begränsades till en verksamhet, kom samtliga 

deltagare från samma samhällsklass och med nästan samma utbildningsnivå. Varierande urval 

skulle ha gett ett bredare perspektiv på pappornas erfarenheter från BVC-verksamheten.  

Slutsats  

 

Den här studien studerar några iranska fäders förväntningar och deras erfarenheter av BVC-

verksamheten. Ökad invandring i Sverige från olika länder ställer högre krav på BVC än 

någonsin tidigare. Språksvårigheter är inte alltid den enda orsaken till 

kommunikationssvårigheter mellan BVC och föräldrarna i familjer från en annan kultur. Även 

BVC-sjuksköterskans okunskaper om kulturens normer och värderingar skapar svårigheter i 

mötet. Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan utökar sina kunskaper kring kulturens betydelse 

och förstår dess krav och förväntningar som varje individ ställs inför i sin kultur. Det behövs 

utbildningar som är inriktade på olika kulturer i distriktsköterskeutbildningen för att ge en 

bredare förståelse och uppfattning för pappornas tankesätt. Det finns behov av flera studier för 

att öka fokusen på fäder och/eller partner och utveckla flexibiliteten för att kunna förbättra 

stödet till papporna på BVC.   

Klinisk betydelse  

 

En av de viktigaste målsättningarna med barnhälsovårdsverksamhet är att båda föräldrarna 

upplever engagemang i sin föräldraskapsroll under barnets utveckling. Ofta blir dock fäderna 

inte huvudperson i föräldrastödet på BVC-verksamheten. Studiens resultat ger en inblick i vad 

som förväntas av BVC-verksamheten för att kunna stödja fäder i faderskapet. Detta resultat 

kan ses som en del av forskningen som är baserad på fadersstöd. För BVC-sjuksköterskor kan 

studiens resultat väcka intresse för vad fäderna förväntar sig av BVC och vilka behov de har. 

Det är möjligt att fäder ser detta resultat som ett underlag för att kunna ta itu med sina egna 

tankar och reflektioner om faderskapet. Resultatet kan även betona kontinuerlig utbildning 

med fokus inom transkulturella omvårdnad  för BVC-sjuksköterskor.  
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Förslag till vidare forskning  

 

Den rådande bristen på studier med pappor från en annan bakgrund visar att det finns behov 

att flera studier som undersöker detta vidare. Detta i syfte att kunna vägleda sjuksköterskor 

och utveckla transkulturella möten inom den svenska barnhälsovården. Även studier som 

jämför förväntningar mellan BVC och pappor med icke-svensk samt svensk nationalitet 

skulle vara av värde. Det skulle vara ytterligare önskvärt att utöka samma studie i större 

utsträckning inom Sverige.  
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Bilaga nr 1 - Informationsbrev 
 

Till dig som har kommit i kontakt med BVC sjuksköterskan  

 

Härmed tillfrågas du att delta i en studie som vänder sig till tio iranska pappor. Det handlar 

om pappor som har barn i ålder mellan 2mån till 5 år och vill dela med sig av sina 

erfarenheter och behov av stöd i föräldrarollen i kontakt med BVC-sjuksköterskan. En av dem 

viktigaste målsättningarna med barnhälsovårdsverksamhet är att båda föräldrarna kan uppleva 

engagemang i sitt föräldraskap under barnets utveckling. Ofta är papporna dock inte 

huvudperson av föräldrastödet på BVC verksamheten. Därför är det av stor vikt att belysa hur 

papporna med icke svensk bakgrund upplever sjuksköterskans stöd relaterat till föräldrarollen 

samt vad sjuksköterskan kan göra för att förbättra stödet för dessa pappor.  

 

Studie kommer att genomföras med hjälp av enskilda intervjuer. Beräknad tid för varje 

intervju är cirka-30min och platsen bestämmas efter överenskommelse med deltagarna. För 

att underlätta analysen kommer en bandspelare att användas under intervjuarna. Innan 

intervjun påbörjas kommer deltagarnas namn att ersättas av ett kodnummer mellan 1-10 för 

att säkerställa anonymitet. Att medverka i studien är helt frivilligt och du kan avbryta när som 

helst utan motivering. Det begärs inga krav på svenska språket och deltagarna kan välja själva 

vilket språk de föredrar.  

Resultatet i studien kommer att sammanställas i form av ett examensarbete. Jag som 

genomför studien läser specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Uppsala 

Universitet. Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon, se 

kontaktinformationen nedan. 

  

Tack för din medverkan.  

Sanna Efazat  0733740847 

Handledare för studien : Lektor Clara  

clara.aarts@pubcare.uu.se 
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Bilaga nr 2 - Intervjufrågor: 
 

Bakgrund 

• Hur gammal är du och vad jobbar du med?  

• Ange barnets ålder och antal barn du har?  

 

Möte med BVC 

• Hur upplevde du första mötet med BVC-sjuksköterskan? 

• Kan du berätta om dina upplevelser med BVC 

• Upplevde du att BVC-sjuksköterskan kunde göra mer, specifikt för dig och ditt barn? 

• Kan du berätta om dina upplevelser av ett bra bemötande 

• Kan du berätta om en händelse som du tyckte att BVC-sjuksköterskan kunde ha gjort 

bättre för dig? Vad skulle hon ha gjort? Vad förväntar du dig av BVC-sjuksköterskan?  

• Blev du tillfrågad om du ville delta i föräldragruppen och hur kändes det om du gjorde 

det?  

• Vill du berätta om en situation som du kände att du inte fick vara delaktig i som du 

ville? 

• Vad förväntar du dig när det gäller BVC-stöd med tanke på din bakgrund och kultur? 

• Vill du berätta om någon annan erfarenhet i mötet med BVC? 
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