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Ett barn 

 
Ett barn som kritiseras lär sig att fördöma 

Ett barn som får stryk lär sig att slåss 

Ett barn som hånas lär sig blyghet 

Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete 

Men ett barn som får uppmuntran lär sig förtroende 

Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod 

Ett barn som får beröm lär sig att uppskatta 

Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa 

Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet 

Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro 

Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig känna kärlek i världen  

(Growing people 2009) 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att bli mamma innebär en stor förändring inte bara fysiskt utan även psykiskt och 

socialt. Det är viktigt att man lyssnar på mammors upplevelser och stödjer dem i deras 

föräldraskap. 

Syfte: Att undersöka vad mammor till 18 månaders barn har för upplevelser om hur det är att 

vara småbarnsmamma. 

Metod: Studien inkluderar 409 enkätsvar. Datainsamlingen skedde med hjälp av 

strukturerade enkäter som samlades in från en större undersökning från barnhälsovård i 

förändring (BIF). Urvalet är mammor till 18 månaders barn har fått svara på en öppen fråga 

om hur det är att vara småbarnsmamma. Studien har en deskriptiv design med kvalitativ 

ansats. 

Resultat: Resultatet visar att mammorna upplevde känslor av kärlek och lycka till det egna 

barnet men även känslor av trötthet, stress och att känna sig otillräcklig fanns. Mammor 

upplevde även svårigheter med att kombinera arbetsliv med familjeliv. Resultatet visade även 

att många av mammorna saknade ett socialt nätverk och stödet från BVC visade sig vara stort. 

Slutsats: Mödrar har olika behov av stöd och bekräftelse. Som distriktssköterska är det en 

utmaning att svara upp till detta.  

Nyckelord: Föräldraskap, socialt stöd, mödrar, upplevelser, barnavårdcentral  
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ABSTRACT 
 
Background: Becoming a mother means a big difference not only physically but also 

mentally and socially. To further promote a good health it’s important to listen to mothers 

experiences and to support them in their parenthood.  

Aim: The purpose of this study was to examine mother’s experiences of motherhood, and 

how they are supported from their surroundings. 
Method: The study includes 409 questionnaires. The data collection was performed with 

structured questionnaires that were collected from a larger study in Child health care about 

change (BIF). The selection is mothers to children under eighteens month of age. The mothers 

answered an open question how is like to be a mother. The study has a descriptive design and 

a qualitative attempt.  

Results: The result shows that the mothers consistently experienced feelings of love and 

happiness to the own child, but also feelings of fatigue, stress and they felt insufficient as a 

mother. The mothers also felt difficulties to combine work with the family life. The result also 

shows that the mothers had a lack of social network and support from the children health care 

in their parenthood.  

Conclusion: Mothers have different needs when it comes to support and recognition. As a 

district nurse it’s a challenge to reply to these needs.  

 
Keywords: Parenthood, social support, mothers, experiences, child health centre 
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1. INLEDNING 
Dagens samhälle förändras i en alltmer omfattande och snabbare takt. På 1900-talet handlade 

barns hälsoproblem om dåliga levnads- och kost förhållanden som i sin tur bidrog till olika 

infektionssjukdomar och som i värsta fall ledde till en för tidig död. Idag är hälsoproblemen i 

familjerna av mera psykosocial karaktär (Hagelin et al. 2007).  Av egen erfarenhet som 

småbarnmamma vet jag att man befinner sig i en sårbar period och det är inte alltid en 

självklarhet att bli mamma. Önskan om ett bättre stöd från BVC och omgivningen har varit 

stor. Som blivande distriktssköterska kommer jag med största sannolikhet att möta dessa 

mammor, och mitt intresse att ta reda på hur dessa mammor upplever sitt moderskap är därför 

stor. Som nybliven förälder är stödet viktigt och även under resten av barnets uppväxt. 

Barnhälsovårdens har en betydande uppgift att vara lyhörda och stödja föräldrarna i deras 

föräldraskap. Kan man ge ett gott stöd medför detta en möjlighet att utveckla en god 

anknytning mellan förälder och barn vilket i sin tur kan leda till en bättre hälsa för både 

föräldrar och barn. Målsättningen måste vara ett mera familjefokuserat samhälle där man inte 

bara ser till barnet utan till hela familjen (Lagerberg et al. 2008). Som mamma har man många 

upplevelser av att vara småbarnsmamma. Barclay (1997) har i sin studie från Sidney 

sammanfattat mammors tankar om hur det är att vara småbarnsmamma och fann att många 

mammors tankar handlar om trötthet, ensamhet och socialt närverk. Min förhoppning är att 

med denna studie kunna bidra med ökad förståelse för dessa mammors upplevelser, för att på 

bästa sätt kunna möta dem och ge dem förståelse och det stöd de behöver. 

 
1.1  Barnhälsovårdens förändring 

Barnhälsovårdens verksamhet hade sin början på 30-talet, dessförinnan hade Mjölkdroppen 

som var en ideell organisation i början av 1900-talet bedrivit förebyggande åtgärder med 

fokus på näringsfrågor för spädbarn. År 1935 lade medicinalstyrelsen fram ett förslag om att 

samhället skulle stå för förebyggande hälso- och sjukvård för mödrar och barn. Det 

fokuserade på hälsokontroller, vaccinationer, upplysning och rådgivning Hälsoläget såg då 

annorlunda ut. Det rådde näringsbrist då möjligheten att ge sina barn en näringsrik kost var 

begränsad. Bristen på näring och hygien bidrog till att infektionssjukdomarna spreds allt 

lättare (Hagelin et al. 2007). Situationen för barnfamiljer har under de senaste 40 åren kommit 

att förändrats. Kvinnor kan idag bestämma om och när de ska ha barn och de arbetar allt mer. 

Separationer och skilsmässor är inte heller ovanligt bland dagens familjer (Hagelin et al. 

2007). 
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Vart fjärde barn har en invandrarbakgrund i Sverige vilket gör att BVC står inför nya 

hälsoproblem både fysiskt och psykiskt. Huvudmålen för barnhälsovården är att främja hälsa 

och förebygga ohälsa. För att barnhälsovårdsarbetet ska kunna uppnå ett lyckat resultat krävs 

det en bra relation mellan föräldrarna och barnhälsovårdspersonalen (Hagelin et al. 2007). 

Föräldrar behöver stöd i föräldraskapet vilket kan bidra till en god utveckling för barnet. BVC 

har en nästintill hundra procentig anslutning vilket gör att BVC sjuksköterskorna har goda 

möjligheter att ge stöd till familjen och att tidigt kunna upptäcka problem i barnets utveckling. 

Man har också sett att mödrar med låg socialt stöd lättare upplever stress än de som får socialt 

stöd Fägerskiöld (2002a). 

 

1.2 Barns rättigheter 

Barnkonventionens arbete bygger på att alla barn i hela världen har samma rättigheter 

(Barnombudsmannen 2009). Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje 

människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon enligt den nationella 

lagstiftningen blir myndig tidigare. Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper. För det 

första har alla barn samma rättigheter. För det andra ska barnets bästa beaktas vid alla beslut. 

Alla barn har även rätt till ett liv samt till utveckling. Slutligen har alla barn rätt till att 

framföra sin åsikt och att bli respekterad (Barnombudsmannen 2009). Hur man har det under 

barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela 

livet. Regeringen bedömer i folkhälsopropositionen att barn och unga är en av de viktigaste 

målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Olika insatser finns för att främja barns långsiktiga 

hälsa. En viktig insats är föräldrastöd som syftar till att förbättra samspelet och relationen 

mellan barn och föräldrar i hemmiljö. Även förskola och skola är två viktiga arenor. Genom 

att tidigt sätta in insatser som tillexempel föräldrastöd kan man förebygga den psykiska 

ohälsan hos befolkningen (Statens folkhälsoinstitut 2009). Trygga och goda uppväxtvillkor är 

avgörande för barns och ungas hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Familjen är den 

grundläggande gemenskapen i samhället där föräldrarna har huvudansvaret för barnens 

välbefinnande. Goda relationer mellan föräldrar och barn ökar möjligheten till en god hälsa 

under hela livet (Statens folkhälsoinstitut 2009). 
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1.3 Föräldraledighet 

Barnafödandet har ökat i Sverige, år 2008 föddes 109 301 barn vilket är den högsta siffran på 

femton år och 1880 fler barn än 2007 (Statistiska Centralbyrån 2009). Antalet födda barn 

ökade under 2000-talet vilket bidrog till att antalet utbetalda föräldradagar ökade under denna 

period. Mellan år 2000 och 2007 ökade antalet utbetalda dagar från 35,7 miljoner dagar till 

45,3 miljoner dagar (Försäkringskassan 2009). Den andel av föräldradagarna som betalades ut 

till papporna har ökat från 12,4 procent år 2000 till 20,8 procent år 2007, utvecklingen har 

dock avstannat något på senare tid. Mer jämställt är det i de yngre åldersgrupperna. Vanligt är 

att papporna tar ut sina 60 dagar vilket kan bero på att två månader av föräldrapenningen är 

reserverade åt vardera föräldern och går inte att överlåtas. Mer än var femte treåring hade en 

pappa som inte tagit ut någon dag alls. Faktorer som påverkar hur man väljer att dela på 

dagarna mellan sig kan vara inkomsten, utbildning, arbetsmarknad, föräldrarnas egen vilja 

men också hur föräldrapenningreglerna är utformade (Försäkringskassan 2009). 

 

1.4 Föräldrastress 

Föräldrastress kan definieras som förälderns egen uppfattning om stress på grund av sitt 

föräldraskap. Stressen uppkommer från de krav man har att vara förälder (Östberg 1999). 

Föräldrastress kan även uppstå hos föräldrar som upplever att kraven som ställs på dem i en 

viss situation inte överensstämmer med deras egen förmåga. Det kan gälla upplevelser vid 

svåra händelser eller omständigheter, men även ekonomiska svårigheter, flyttning eller press 

från arbetet. Att bli förälder i sig är en stor omställning i livet. Det är mycket vanligt att det 

blir en stress hos småbarnsföräldrar när arbete, hushållssysslor, barnavård ska kombineras 

(Lagerberg et al. 2008). Att få ett barn upplevs som mer stressande för kvinnan än för 

mannen. Som kvinnan upplever man sig mer missnöjd i sin föräldraroll och känner sig ofta 

otillräcklig. Den största anledningen till föräldrastress är brist på bekräftelse och socialt stöd 

(Östberg 1999).  

 

1.5 Mammarollen 

Att mödrar har många upplevelser av sitt moderskap är något som Nyström & Öhrling (2004) 

studerat. De fann att svenska mammor kände sig nöjda och tillfreds med sin nya roll redan 

från början medan andra kämpade för att förstå och hantera sin nya situation. De belyste även 

att många mödrar upplevde trötthet och en begränsad egen tid (Nyström & Öhrling 2004). 
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I en irländsk studie av Warren (2004) fann man att mammarollen kan skapa oro då hon går in 

i en rollförändring från att bara ta hand om sig själv till att ha ansvar över ett barn. Faktorer 

som psykisk trötthet, lite sömn och oro över sitt barns hälsa och välmående var något som 

mammorna upplevde och som kunde påverka deras mammaroll. Warren fann även att brist på 

självförtroende under barnets första tid kunde ge negativa upplevelser av moderskapet. För att 

få mammorna att känna sig trygga i sin föräldraroll är det viktigt med uppmuntran, stöd och 

bekräftelse. Det är viktigt att förstå hur dagens mammor ser på sin roll som mamma och hur 

hon upplever sig själv (Warren 2004). Rydén (2004) menar att kvinnans egna förväntningar 

på sig själv som mamma och omgivningens förväntningar på mamman bygger på tidigare 

generationers mammor och med mammors liv idag. Idag förväntas mamman sköta både 

karriär och hushållsarbete samtidigt. Det kan vara svårt för kvinnan att tillgodose barnets 

behov samtidigt med de egna behoven som arbete, partner och vänner.  

 

1.6 Stöd i föräldraskapet 

Folkhälsoinstitutets utredning om nya former för föräldrastöd visar på ett behov av socialt 

föräldrastöd. Socialt stöd kan tillexempel vara tillgång till information, praktisk hjälp, 

känslomässigt stöd, beslutsfattande stöd och tillgång till gemenskap (Bremberg 2004). Brist 

på självförtroende kan åstadkomma negativa upplevelser av moderskapet och det är därför 

viktigt att få stöd och bekräftelse och råd i sin nya roll. Mammor med lite socialt stöd 

upplever mer stress än de som får socialt stöd. Barnhälsovårdens viktigaste uppgift är att 

främja hälsa och att förebygga ohälsa. Ett bra stöd i föräldraskapet kan öka möjligheten till en 

god utveckling för barnet (Fägerskiöld 2002b). Som sjuksköterska på BVC är det viktigt att 

ha ett gott samarbeta med föräldrarna och att inte bara ge råd utan även kunna lyssna på deras 

tankar och upplevelser om olika situationer. Det är också viktigt att föräldrarna får vara 

delaktiga i olika beslut. Ofta ligger fokus på enbart barnet och man glömmer föräldrarna vid 

besöken på BVC. Som distriktssköterska är det viktigt att man är lyhörd och ger tid för 

mamman att prata kring deras tankar och funderingar (Warren 2004). Som förälder har man 

även ett behov av stöd från varandra, kontakt med släkt och vänner är viktigt i föräldraskapet. 

Det är viktigt att stödet blir på föräldrarnas villkor och att de kan känna sig trygga i sin 

föräldraroll (SOU 1997:161). Genom föräldrautbildning Kan föräldrarna få stöd i grupp och 

målen för denna är bland annat att öka kunskaperna om barns behov och rättigheter hos 

föräldrarna, att skapa möjligheter till kontakt och gemenskap samt att stärka föräldrar i sin 

föräldraroll (SOU 2008:131). 
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1.7 Familjecentraler 

Familjecentralerna började växa fram för cirka 10 år sedan. Olika yrkesgrupper som 

tillexempel barnmorskor, distriktssköterskor och socionomer såg ett behov hos barnfamiljer 

med dålig ekonomi, höga krav och tidsbrist. Samarbetet skulle bygga på att man i ett tidigt 

skede skulle fånga upp dessa familjer och ge dem en mötesplats (Bing, 2005). 

 

Många familjer saknar ett stödjande nätverk och lever på så sätt i en alltmer utsatt situation. 

Familjecentraler är en viktig och betydande arena för familjer. En familjecentral bör minst 

innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. På en 

familjecentral har föräldrarna möjlighet att ta del av flera tjänster på samma ställe (Statens 

folkhälsoinstitut 2009). För att komma i kontakt med de föräldrar som behöver särskilt stöd 

är det bra att föra samman alla föräldrar till en gemensam verksamhet som tillexempel öppna 

förskolan. En familjecentral är en mötesplats för föräldrar och ett bra sätt att knyta sociala 

kontakter med andra föräldrar. Det är viktigt att det finns en bra samverkan mellan de olika 

yrkesgrupperna för att ha en väl fungerande familjecentral (Lagerberg et al 2008). Den 

verksamhet som familjecentralerna bedriver ska vara hälsofrämjande för föräldrar och barn. 

En familjecentral ska finnas tillgänglig som mötesplats för föräldrarna och nära deras 

bostadsort. Verksamheten ska hjälpa till att stärka det sociala nätverket runt barn och 

föräldrar och erbjuda stöd. Familjecentralen ska även vara ett kunskaps- och 

informationscentrum (SOU 2008:131).  

 

Det finns cirka 131 verksamma familjecentraler i Sverige. Undersökningar har visat att 

familjer som besökt familjecentralerna har uppskattat verksamheten i hög grad. Föräldrarna 

kan kombinera olika besök på samma verksamhet och träffa andra föräldrar samtidigt som 

deras barn får leka med andra barn. Den kritik som framkommer handlar ofta om korta 

öppettider, brist på väntrum och aktiviteter (Socialstyrelsen 2009). Målet med 

familjecentralerna ska vara att möta upp familjernas behov. Ett hinder för att fortsätta 

utveckla familjecentraler är de privatiseringar och besparingar i landet som gör att många 

familjecentraler måste stängas (SOU 2008:131).  
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2.  PROBLEMFORMULERING 
Att bli mamma innebär en stor förändring och det kan vara svårt att anpassa sig till sin nya 

roll. Det är vanligt att man har en massa tankar och funderingar och det är viktigt att man som 

mamma får stöd och förståelse i sitt föräldraskap både från samhället och från sin familj. Det 

saknas tillräckligt med kunskap om mammors upplevelser och vad de önskar för stöd. För att 

kunna möta mammors behov av stöd och för att kunna stärka dem i sin föräldraroll krävs en 

bra relation mellan mamman och distriktssköterskan på BVC. 

 

2.1  SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka vad mammor till 18 månaders barn har för upplevelser 

om hur det är att vara småbarnsmamma. 

 

3 METOD 
Föreliggande studie har analyserat en enkätfråga ur en större undersökning. Det var ett projekt 

i form av ett interventionsförsök, Barnhälsovård i förändring, BIF av Lagerberg, Magnusson 

och Sundelin (Lagerberg et al. 2008). BIF studien genomfördes mellan år 2002 – 2005. 

Syftet med denna interventionsstudie var ett försök att förstärka barnhälsovårdens 

psykosociala innehåll och utvärdera effekterna av en sådan förstärkning. Barnhälsovården låg 

långt fram vad det gällde den medicinska delen, med ett väl utbyggt vaccinationsprogram, 

allvarliga avvikelser upptäcktes på ett tidigt stadium under rutinkontrollerna och kunde 

åtgärdas innan skadan blev för stor. Det visade sig dock att det fanns mycket kvar att göra 

med den psykosociala delen inom barnhälsovården. Till exempel fanns det barn som var i 

utsatta situationer och barn som kunde fara illa en längre tid utan att någon såg problemet 

(Lagerberg et al. 2008 s.14). En kort beskrivning av BIF studien följer nedan.  

 

3.1 BIF- STUDIEN 
I studien ingick två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Interventionen i 

experimentgruppen innehöll flera delmoment med syftet att öka stödet för föräldrar, 

invandrar- och flyktingföräldrar samt familjer med psykosociala problem. I interventionen 

ingick bland annat information om vardagssjuklighet, en depressionsscreening hos mamman 

med hjälp av EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), att ge stöd i anknytningen 

mellan barn och föräldrar för ett positiv samspel, att medverka till hur föräldrar kan stimulera  
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barnets språk och barnets motorikutveckling. Det var18 barnavårdscentraler i Uppsala län 

som utgjorde experimentgrupp och 18 barnavårdscentraler totalt från Stockholm, 

Östergötland, Värmland, Västmanland och Dalarnas län som utgjorde kontrollgrupp. 

Bortfallet i hela studien var 30 % och en stor andel hade invandrarbakgrund. De 

distriktssköterskor som ingick i experimentgruppen fick innan interventionen gå en utbildning 

i barnhälsovård och socialpediatrik detta för att utbilda sjuksköterskorna i metoden och 

förmedla en teoretisk bakgrund. För att ge stöd och vägledning under projektets gång 

utarbetades BiF-handboken före interventionen. 

 

Datainsamlingen bestod av en baslinjemätning samt en uppföljningsomgång. Insamlingen av 

data i BIF studien startades med baslinjemätning i experiment- och kontrollområderna. Under 

perioden mars 2002 till februari 2003 samlades enkäter och journaluppgifter in för de 

mammor som kom med sina barn till BVC för 18-månaderskontroll. Barnen i 

baslinjemätningen var födda mellan september 2000 till augusti 2001. Totalt deltog mödrar 

till 457  av 661 experimentbarn (69 %) och 510  av 732 kontrollbarn (70 %) i 

baslinjeundersökningen. Samma enkät delades ut till dem som deltagit i interventionen och till 

kontrollgruppen vid baslinjemätningen och uppföljningsstudien. Enkäten var omfattande och 

innehöll bland annat allmänna frågor om, familjeförhållanden, hälsa och vårdkontakter, 

kontakter med BVC. Enkäten innehöll även frågor om barnets tal och språk, samspel och 

samvaro med barnet. Frågor fanns även om föräldrastress, aktuella händelser, arbetsbörda 

och socialt stöd. I slutet på enkäten fanns en öppen fråga som löd: Skriv gärna ner om du har 

tankar, åsikter eller funderingar runt hur det är att vara småbarnsmamma. Svaren på denna 

fråga har analyserats i föreliggande studie. Syftet med en öppen fråga var att mammorna 

skulle ges möjlighet att få skriva egna kommentarer.  
 

3.2 DESIGN 
Föreliggande studie som utgår ifrån en enkätfråga med öppet svar var en deskriptiv, kvalitativ 

studie. Enligt (Forsberg & Wengström 2003) är syftet med en kvalitativ studie att beskriva, 

tolka, förstå eller förklara fenomen, upplevelser eller erfarenheter. En deskriptiv design är 

enligt (Polit & Beck 2008) att man beskriver fenomen precis som det är utan att försöka tolka 

data som framkommit. Data var redan insamlade. 

 

 

 



13 

3.3 URVAL 

Det var 409 av 967 (42 %) mödrar i både experimentgruppen och kontrollgruppen som 

svarade på den aktuella frågan, 558 mammor svarade inte på den öppna frågan i enkäten.  
 

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Data i BIF-studien samlades in med hjälp av specifika frågor som, sociodemografi, kontakten 

med BVC, kontakten med öppna förskolan, frågor om barnet, frågor om att vara mamma, 

mammans syn på problem kring barnet, mammans arbetsbörda och aktuella livshändelser 

samt stöd från omgivningen. Författaren har fått tillgång till svaren på den aktuella frågan från 

enkäten i baslinjemätningen. Enkäten var omfattande och innehöll även mera specifika frågor 

som: om ditt barn, ditt barn i hemmet.  

 

3.5 PROCEDUR 

Data var redan insamlade. Enkätfrågan hade inte analyserats varpå författaren fick frågan om 

att analysera denna öppna fråga. Författaren fick svaren på den aktuella enkätfrågan på ett 

USB-minne från författarna av BIF-studien. Författaren kopierade sedan sista svaren från 

både kontrollgruppen samt från experimentgruppen till ett worddokument. Svaren lästes 

noggrant flera gånger. Därefter plockades koder ut som författaren skrev på nytt för att sedan 

kunna klippas ut. Totalt utgjorde svaren cirka 51 sidor text. Koderna klipptes ut och lades i 

olika högar för att mer överskådligt komma fram till olika kategorier och slutligen ett tema. 

 

3.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Projektet är godkänt av de deltagande universitetens forskningsetiska kommittéer. De 

tillfrågade mammorna hade via brev blivit informerade om att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan i studien. Utskrivna data har avidentifierats med koder. Författaren har inte 

haft tillgång till personuppgifter eller vilken BVC-enhet deltagarna tillhör. Materialet har 

bevarats på ett USB- minne och endast författaren samt handledare har haft tillgång till de 

utskrivna texterna. För att inga obehöriga kunnat ta del av materialet har USB-minne och 

utskrivna data varit inlåsta. Följande forskningsetiska principer har beaktats av författaren 

under arbetets gång: Konfidentialitetskravet enligt Codex (2009) ska privat data behandlas 

konfidentiellt och på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
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Personerna skall inte kunna identifieras av utomstående personer och tystnadsplikt skall råda. 

Nyttjandekravet – Uppgifter som samlats in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål och får inte lämnas ut för andra ickevetenskapliga syften. Samtyckeskravet 

- I undersökningar där personer medverkar aktivt är forskaren skyldig att inhämta samtycke. 

Deltagaren i en undersökning har alltid rätt att bestämma över sin medverkan. Författaren anser att 

det även är oetiskt att inte analysera en fråga som redan finns inlämnad. När studien är klar 

och godkänd kommer allt material att återlämnas till Margaretha Magnusson författare av 

BIF-studien. 

 

3.7 DATAANALYS 
Insamlat data har analyseras med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) måste författaren bestämma om hon ska använda sig av en 

latent eller en manifest kvalitativ innehållsanalys. En latent kvalitativ innehållsanalys tolkar 

den underliggande meningen i en text. En manifest kvalitativ innehållsanalys redogör för det 

faktiska i en text. Polit & Beck (2004, s 578) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som 

en process för att föra samman delar till en meningsfull helhet. För att få en känsla och skapa 

en helhet har författaren läst alla svar. Ur texten har meningsbärande enheter plockats ut och 

som sedan kondenserats och kodats. Kondensering syftar till att göra textenheterna mer 

lätthanterliga. Genom kondenseringen förkortas texten och ges en kod som kortfattat 

beskriver dess innehåll. Nästa analyssteg var att sortera koderna så att passande kategori eller 

underkategorier kan skapas. Slutligen kan ett tema bildas som binder ihop det underliggande 

innerhållet i kategorierna.  

 

För att få en hög trovärdighet har författaren hållit sig till sitt ämne som analyserats. 

Trovärdigheten styrks även då författaren redovisat analysprocessen i tabellform (Tabell 1 

s.15) samt att använt citat i resultatet som beskriver mammornas upplevelser Graneheim & 

Lundman (2004). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategorier Kategorier Tema 

”Känner mig ofta 
trött och irriterad, 
har dåligt samvete 
över mitt 
bristande 
tålamod” 
 
”känner ofta att 
jag inte är en 
tillräckligt bra 
mamma” 
 
 

Känsla av 
trötthet och 
dåligt samvete. 

Trötthet 
och 
dåligt 
samvete. 

Att känna stress 
och trötthet 
 
Att känna skuld 
och dåligt 
samvete 

Moders- 
kapets 
blandade 
känslor 

 
 
 
 
 
 
 
Att vara 
mamma  
och upp- 
levelser 
av moder- 
skapet 

”Önskar mer stöd 
och information 
från BVC, och att 
föräldragrupper 
erbjöds under hela 
uppväxten” 

Mer stöd och 
utökade 
föräldragrupper 
på BVC. 

Behov av 
stöd och 
föräldra- 
grupper. 

Socialt stöd. 
 
Föräldrastöd från 
BVC 

Mammans 
behov av 
stöd 

 

 

 

4. RESULTAT     
Analysen resulterade i ett tema; Att vara mamma och upplevelser av moderskapet. Ur temat 

framkom tre kategorier; Moderskapet-blandande känslor, Mammans behov-att möta kvinnans 

behov av stöd och Sociala och ekonomiska villkor-betydelse för välbefinnande. Tema och 

kategorier redovisas nedan i en tabell (Tabell 2) med flera underkategorier. 
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Tabell 2. Översikt av tema, kategorier och underkategorier 

 
Tema 

 
Att vara mamma och upplevelser av moderskapet 

 
 

 
Kategori 

 
 
Moderskapets blandade 
känslor 
 

 
 
Mammans behov av stöd 
 

 
 
Sociala och 
ekonomiska villkor-
betydelse för 
välbefinnande 

 
  
 
Underkategori 

Att känna lycka 
Och kärlek 
 
Att känna stress 
Och trötthet 
 
Att känna skuld 
Och dåligt samvete 

Socialt nätverk 

 

Föräldrastöd från BVC 
 
 
Behov av egen tid 

Mammaroller 

 
Jämställdhet och 
delat ansvarstagande 
 
Ekonomin styr 

 

4.1 Att vara mamma och upplevelser av moderskapet 
Temat innehåller tre kategorier: Moderskapet, Mammans behov och Sociala och ekonomiska 

villkor. Att vara mamma i dagens samhälle innefattar känslor som kan rymma allt från total 

stress och upplevda krav till lycka och kärlek till det egna barnet. Genomgående upplever 

mammorna i studien känslor av kärlek och glädje över att vara mamma. Det framkommer 

även att känslor av dåligt samvete och att känna sig otillräcklig som mamma har visat sig vara 

en stor faktor som leder till stress hos mammorna. Kännetecknen från de svar som 

framkommit är att mammorna beskriver sitt moderskap som en enorm glädje och lycka över 

att vara mamma men även stunder av trötthet och irritation. Behovet av stöd är enormt stort 

där både distriktssköterskan på BVC men även nära släkt och vänner har visat sig ha en stor 

betydelse för mammorna. 

 

4.1.1 Moderskapets blandade känslor 

Så gott som alla mammor i studien beskriver de känslomässiga aspekterna av moderskapet 

och vilka känslor som ryms inom det. Kvinnorna beskriver moderskapets härliga sidor som 

innefattar både lycka över att få vara mamma och en enorm kärlek till det egna barnet.  
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Moderskapet utmärks även av känslor av stress och trötthet, det dåliga samvetet och att räcka 

till för både barn och mannen.  

 

4.1.2 Att känna lycka och kärlek 

Nästan alla mammorna upplevde total lycka och kärlek över att vara mamma. Att få barn var 

för många mammor den viktigaste och största händelsen i deras liv. De upplevde en glädje 

över att få bli mamma och att få följa sina barns utveckling. Några såg det som att deras liv 

fått en ny mening då barnet gav så mycket kärlek och glädje. De kände sig betydelsefulla. 

 

”Att vara småbarns mamma är helt underbart” 

 

”Att bli mamma är det mest fantastiska som hänt mig” 

 

”Fantastiskt roligt, känner en sådan stark kärlek” 

 

4.1.3 Att känna stress och trötthet 

Att vara småbarnsmamma upplevde många mödrar som tröttsamt och en period full av stress. 

Det visade sig att stress hos mammorna kan kopplas till olika faktorer. Faktorer som kunde 

påverka stressen hos mammorna var tillexempel brist på sömn, att få tiden att räcka till samt 

rollfördelningen i hemmet. Att inte räcka till och att vara alla familjemedlemmar till lags och 

att lyckas leva upp till det idealet var också en stressfaktor. Några av mammorna upplevde 

även stress då de fick för lite tid åt sig själva eller tillsammans med sin partner. 

 

”Att vara småbarnsmamma är att ständigt vara trött” 

 

”Att vara småbarnsmamma är ett 24 timmars arbete, det är jobbigt och stressigt” 

 

”Att inte hinna med mig själv och att inte hinna med varandra i parrelationen är för mig den 

största stressfaktorn” 

 

4.1.4 Att känna skuld och dåligt samvete 

Det framkom av studien att de flesta mammor uttryckte dåligt samvete och att vara 

otillräckliga som mödrar.  
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De upplevde även att det var svårt att räcka till som både mamma, hustru samt husmor.  

Nästan alla mammors dåliga samvete handlade om att behöva lämna sina barn på dagis. 

Bristande tålamod och trötthet var också en bidragande faktor till deras dåliga samvete. 

Flertalet av mammorna kände sig otillräckliga för sina barn och upplevde tidsbrist. 

Skuldkänslor var något som några av mammorna upplevde då de tillexempel inte hunnit 

utföra de hushållssysslor som skulle göras. De kände också skuld gentemot sina barn och 

övrig släkt då de kände sig trötta och tömda på energi. 

 
” Att vara småbarnsmamma är att ofta ha dåligt samvete och inte vara tillräcklig för sina 

barn eller för sig själv” 

 
”Känner ofta att jag inte är en tillräckligt bra mamma” 

 

4.2 Mammans behov av stöd 
I studien framkom att småbarnsmammor genomgående har ett stort behov av stöd och egen 

tid. De flesta mammorna i den föreliggande studien saknade stöd från BVC och avlastning 

från tillexempel föräldrar och släkt. Några av mammorna i studien var unga och ensamstående 

och beskrev stödet som mycket betydelsefullt.  

 

4.2.1 Socialt nätverk 

Av svaren framgick att både svenska mammor och mammor med invandrarbakgrund saknar 

ett nätverk i form av familj och vänner. För mammorna med invandrarbakgrund var saknaden 

av socialt nätverk och stöd stort då deras familj och släkt oftast var bosatta utanför Sverige. 

Även de mammor som hade sina föräldrar boende på annan ort upplevde en stor saknad av 

hjälp och stöd. Några av mammorna som fick stöd från sina föräldrar beskrev stödet som 

ovärderligt, de kunde då få hjälp med bland annat barnpassning. Ett fåtal ensamstående 

mammor beskrev en saknad av ett socialt nätverk. De upplevde det svårt att få kontakt med 

andra mammor och önskade mer hjälp och stöd från BVC. Några av mammorna uttryckte 

även en saknad av hjälp från papporna. 

 

”Utan ett socialt skyddsnät och regelbunden hjälp av omgivningen blir det dock ett mycket 

slitsamt liv för en ensamstående mamma” 
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”Att vi bor 30 mil ifrån alla släktingar orsakar vissa problem önskar jag hade släkten närmre 

så jag kunde få stöd” 

 

Några av mammorna hade en dålig social kontakt med familj och vänner och saknade hjälp 

från föräldrarna. En av mammorna uppgav att hon kände sig ensam sedan hon blivit mamma 

och hade svårighet att träffa andra mammor. 

 

”Hade önskat en större back-up av våra föräldrar under den intensiva småbarnsperioden” 

 

”Vi förstod inte att det behövs ett större nätverk för att få det stöd man behöver” 

 

4.2.2 Föräldrastöd från BVC 

Ett flertal mammor beskrev att de önskade bättre stöd från BVC. Många ville ha mer stöd 

efter barnets födelse och uppmuntran i sin mammaroll. De önskade också mer stödgrupper 

och fortsatta föräldragrupper då barnet blivit större.  

 

Många av mammorna med ett dåligt socialt nätverk hade en önskan om att BVC skulle bli 

bättre på att förmedla kontakter. Några mammor i studien gav även uttryck för att de saknade 

fler tillfällen att delta i föräldragrupper för att få kontakt med andra mammor och byta 

erfarenheter. En av mammorna upplevde att BVC var dåliga på att uppmuntra mammor och 

pappor att lyssna och lita på sig själva och barnet. Önskan om mer information av BVC vid 

behov och vad som händer under barnets första år var också något som några av mammorna 

uppgav. 

 

”De första månaderna när man var som tröttast och allt var kaosartat hade man behövt mer 

stöd och information från BVC om vad som händer under barnets första tid” 

 

”Skulle önska att föräldragrupper erbjöds genom hela uppväxten” 

 

”Hjälp av BVC att förmedla en extramormor/morfar för oss som har släkten långt bort”  
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4.2.3 Behov av egen tid 

Det gemensamma för de flesta mammorna i studien var att de alla har ett stort behov av egen 

tid. Att få tid för sig själv var av stor vikt. Många kände att de hade en begränsad egen tid och 

längtade efter tid för sig själv eller tid tillsammans med mannen.  

För några var det viktigt med egen tid för att orka vara en bra mamma. Flertalet av 

mammorna uttryckte att barnets behov gick före och prioriterades före mammans behov. 

 
”Jag skulle vilja ha mer tid och mer frihet att disponera tiden själv” 

 
”Man måste se till att skapa sig egentid för träning, bio, vänner osv.” 

 
”Som småbarnsmamma har man inte tid för sig själv. Det lilla ”jaget” inom mamman 

försvinner för att man koncentrerar sig på enbart barnets behov och glömmer bort sig själv” 

 

4.3 Sociala och ekonomiska villkor-betydelse för välbefinnande 
Många av mammorna beskrev att de vill ha en ekonomisk möjlighet och valfrihet för att 

kunna vara hemma med sina barn. Många av kvinnorna arbetade deltid eller hade helg och 

nattarbete för att få mer tid ihop med barnen och samtidigt kunna tjäna pengar. En del 

mammor uttryckte valfrihet och jämställdhet som en viktig del i föräldraskapet. De flesta 

mammor i studien upplevde stress över familjens ekonomi och över att få ihop yrkesliv med 

familjeliv. Sociala och ekonomiska villkor hade stor betydelse för de flesta mammors 

välbefinnande. 

 
4.3.1 Mammaroller 

Flertalet av mammorna upplevde det mycket svårt att kombinera sitt yrkesliv med 

familjelivet. Det var svårt att hinna med barn, make, hushåll, fritid och jobb på ett 

tillfredställande sätt. Genomgående upplevde de flesta mammorna det svårt att skifta mellan 

de olika rollerna de hade och att få det att gå ihop. De önskade att finna en bra balans mellan 

arbete, hushåll och barn då många slets mellan sin roll som mamma och sin yrkesroll. Några 

av mammorna uppgav att det var jobbigt att känna pressen av att vara den perfekta mamman 

som är glad och pigg efter arbetet och hinna med både hem och att umgås med sina barn. 
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”Det är slitigt att vara mamma och att samtidigt arbeta, sköta hushåll, ha snyggt hemma, 

umgås med andra och att träna” 

 

4.3.2 Jämställdhet och delat ansvarstagande 

Många av mammorna uppfattade sig som ansvarstagande och att de hade huvudansvaret för 

arbetet i hemmet och omsorgen för barnen. Föräldraskapet var enligt några av mammorna 

ganska jämställt men övervägande var mammorna de som var hemma med barnen och tog 

hand om hushållet. Papporna jobbade och var ofta borta från familj och hushåll. En av 

mammorna beskrev sitt liv som asocialt då det var hon som ensam tog ansvar för barn och 

hem och hade ingen större social kontakt. Pappan i familjen jobbade mycket och tog sig tid 

för intressen, sport och egen tid.  

 

”Den stora frågan är hur man får tid att ha egen hobby. Något som pappan alltid tar sig tid 

till, men som jag får ge upp” 

 

De flesta mammorna uppgav att de var tufft och jobbigt att vara den som tog det största 

ansvaret över att allt blev gjort, detta skapade dåligt samvete hos mammorna och en känsla av 

att inte räcka till någonstans. Arbetsfördelningen i hemmet var för några av mammorna det 

största problemet vilket lett till stor frustration och ilska hos dem. En mamma upplevde det 

svårt att lämna över ansvaret till pappan och tänka på sig själv då hon varit hemma och tagit 

ansvar för hem och barn under en längre tid. 

 

”Det borde vara självklart att pappan tar lika mycket ansvar för barnen, i vår familj har båda 

varit hemma lika länge”  

 

”Det känns som om tiden inte räcker till och har man en stund över så behövs det alltid 

städas, önskar mer hjälp från min sambo” 

 

”Det är krävande att vara heltidsarbetande småbarnsmamma och ta hand om allting själv” 
 
4.3.3 Ekonomin styr 

Att ekonomin styr var något som mammorna uttryckte genomgående. Flertalet av mammorna 

önskade att de kunde vara hemma längre med barnen men att ekonomin hindrade dem att 

kunna arbeta mindre. Många mammor upplevde en oro och stress över familjens dåliga 
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ekonomi. Några av mammorna uppgav att den ekonomiska situationen gjorde det svårt att 

vara hemma med sina barn med gott samvete. Om båda föräldrarna arbetade heltid hade 

mammorna dåligt samvete för att barnen fick vara så många timmar på dagis. Det var även 

svårt att klara sig ekonomiskt om man var studerande eller var ensamstående 

småbarnsmamma. 
 

”Önskar det var ekonomiskt ok från samhället att vara hemma som mamma en längre tid  

 Idag” 

 

”Det jobbigaste är vår ekonomiska situation, då pappan är helt utan inkomst” 
 

”Ekonomin styr vår vardag” 

 

5. DISKUSSION 

 
5.1 RESULTATDISKUSSION  
Studien visade att det är en stor omställning att bli förälder. Mammorna i föreliggande studie 

har delat med sig av sina upplevelser om hur det är att vara småbarnsmamma. De flesta 

mammorna hade positiva upplevelser och beskrev moderskapet som ett enormt känslospektra 

av lycka och kärlek. Faktorer som stress, trötthet och känsla av att otillräcklighet var något 

som många av mammorna beskrev. Behovet av ett socialt nätverk och föräldrastöd från BVC 

visade sig också ha en stor betydelse för de flesta mammor. Stöd och uppmuntran är viktigt 

för alla mammor då de går in i sin nya roll. Rollen som mamma upplevdes som svår när det 

gällde att kombinera yrke med familjeliv. Några av mammorna såg sig ha det största ansvaret 

för hem och barn och de flesta av mammorna i studien upplevde stress och oro för familjens 

ekonomi. 

 

Moderskapets blandade känslor 

Nästan alla mammor hade både positiva och negativa upplevelser av sitt moderskap. De flesta 

av mammorna beskrev en känsla av kärlek och lycka men bakom de positiva upplevelserna 

fanns även påfrestande sidor av moderskapet som stress, trötthet och att ha dåligt samvete. 

Många av mammornas beskrivningar av de känslomässiga aspekterna av moderskapet stöds 

av Cronin (2002) som har studerat vad mammor i södra Irland har för behov, uppfattningar 

och erfarenheter och fann att mödrar ofta känner glädje och lycka över barnet. Nyström & 
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Öhrling (2004) fann också att svenska mödrar känner sig överväldigande av kärlek och glädje 

till det egna barnet. Många kände sig även nöjda och trygga i sin modersroll och att det var 

positivt och givande. Men resultatet visade också att många av mammorna även kände sig 

oförberedda inför sin nya roll.  

 

Brist på sömn var också vanligt hos mammorna. Att få barn innebär en förändring som kan 

upplevas positivt och glädjefullt men för en mamma kan det även innebära stress, och känsla 

av att inte räcka till. Detta stöds även av Sepa et al. (2004) som fann i sin studie att svenska 

kvinnor som får dåligt stöd eller upplevt jobbiga händelser i livet ofta känner dåligt 

självförtroende vilket i sin tur kan bidra till att hon känner större stress som mamma. Det är 

inte ovanligt att man känner sig trött som nybliven mamma. Stöd och avlastning från partner, 

släkt och vänner är av stor betydelse för att orka. Det är viktigt att man som distriktssköterska 

på barnavårdscentralen fångar upp mammor tidigt genom att tillexempel låta mammorna fylla 

i en depressionsskala som sedan följs upp. Även viktigt att man är lyhörd och lyssnar på 

mammors upplevelser. 

 

Att känna skuld var en kategori som framträdde under arbetets gång. Några av mammorna 

upplevde skuld om de inte hunnit utföra de sysslor hon planerat att göra i hemmet eller att hon 

gett för lite uppmärksamhet åt barnet. Bäck-Wiklund (1997) menar att det dåliga samvetet och 

skuldkänslorna är kännetecknande för modersrollen i dagens samhälle. Barclay et al. (1997) 

fann även att många mödrar har dålig självkänsla och har negativa uppfattningar av dem 

själva som mödrar. 

 

Mammans behov av stöd 

Vissa kvinnor upplevde att moderskapet påverkades av vilket stöd de hade. En mamma som 

mår dåligt har sämre förmåga att tillfredsställa barnets behov. Detta stöds av Tarkka et al. 

(1999) som även fann att förmågan hos mamman att klara av barnets omsorg berodde på 

hennes kompetens, anknytningen till barnet, hennes hälsa, depression, förhållande till partnern 

och känsla av isolering. Att bli mamma är en stor förändring för kvinnor, inte bara fysiskt 

utan även psykiskt och socialt, dessa förändringar påverkar mammorna olika. Därför är det 

viktigt att mammorna får stöd och uppmuntran i sin nya roll som mödrar.  

 

Det främsta behovet som flertalet av mammorna angav var behovet av egen tid och 

det sociala stödet. Alla hade ett stort behov av stöd och det visade sig finnas mycket 
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osäkerhet kring moderskapet som förstföderska. Besvikelse över att inte få stöd från 

BVC var något som flera av mammorna uttryckte i studien. Fägerskiöld (2002b) fann 

i sin studie att mödrar med låg grad av socialt stöd tenderar att uppleva mer stress än 

de som får stöd. BVC främsta uppgift är att ge stöd till föräldrar i deras föräldraskap. 

Detta stöds även av Cronin (2002) som fann i sin studie hur viktigt det psykiska, 

fysiska och sociala stödet är för mammorna. Många av mammorna hade ingen egen 

tid och ett dåligt socialt nätverk. Några av mammorna var utlandsfödda och hade 

familj och släkt boende i hemlandet.  

 

Sepa et al. (2004) fann i sin studie att ensamstående mammor, mammor med 

hälsoproblem, mammor med dålig självkänsla och utlandsfödda mammor upplevde 

oftare än andra ett sämre socialt stöd från omgivningen. Detta stöds även av  

Barclay et al. (1997) som fann att det sociala stödet ansågs vara mycket viktigt, såväl från 

familj och vänner som från hälso- och sjukvården. Resultatet av analysen visade att många av 

mammorna förväntade sig stöd från BVC och hade en önskan om att bli bekräftad och att 

sköterskan tror på hennes egen förmåga som mamma. Några uttryckte en saknad av stöd och 

uppmuntran. Tarkka et al. (2000) menar att mammor som får bekräftelse och stöd från 

distriktssköterskan har lättare för att hantera olika situationer med sitt barn. Har mamman 

dessutom ett starkt socialt nätverk och får stöd från sin familj har hon stora chanser att 

utveckla en stark modersroll. 

 

Några av mammorna i studien förväntade sig även mer av föräldragrupper. 

Fägerskiöld (2001,2003) fann att mödrar har en önskan att BVC sjuksköterskan tror 

på moderns egen förmåga samt uppmuntrar och ger känslomässigt stöd vilket ger 

mamman ett ökat självförtroende. Det framkom även att föräldragrupperna är av stor 

vikt och som alla mödrar bör erbjudas. Ett tidigt stöd från BVC är viktigt då det kan 

stärka mammornas egenvårdsförmåga och mammaroll. Fägerskiöld (2003) fann också 

att det var viktigt för mammorna att sjuksköterskan var öppen och villiga att dela med 

sig av sina känslor, erfarenheter och attityder. Det var viktigt att mamman blev tagen 

på allvar och att sjuksköterskan var sympatisk i deras möte. Sjuksköterskor som 

visade empati och var goda lyssnare beskrevs som värdefulla. 

 

Saknaden av stöd var stor bland de flesta mammorna i studien. Saknaden av stöd 

kunde antingen vara från släkt och vänner eller från barnavårdscentralen. Att tidigt ge 
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stöd och främja till ett socialt nätverk är viktigt för mammornas hälsa. Detta stöds i en 

finsk studie av Häggman-Laitila (2002) som fann att småbarnsfamiljer har behov av 

stöd i flera olika situationer. Bland annat när det gäller föräldraskap, uppfostran, 

barnavård, problem i parrelationen och hjälp med ett socialt nätverk. Behov av tidigt 

stöd hängde samman med hälsoproblem hos barnet eller föräldrarna, problem som 

handlade om till exempel, arbete, studier, arbetslöshet, ekonomiska problem, 

boendeproblem eller kris i familjen. Enligt Nyström och Öhrling (2004) är det viktigt 

att skapa möjligheter för föräldrarna att diskutera och reflektera över föräldrarollen. 

De belyser också i sin studie hur viktig kunskap och förståelse av föräldrarnas 

upplevelser är för BVC vars roll är att stödja föräldrarna i deras föräldraskap. Ett fåtal 

mammor i föreliggande studie var nöjda med det stöd det fick från BVC men att de 

behövde bli mer stärkta i sin nya roll och önskade mer uppmuntran från BVC. 

Arborelius & Bremberg (2003) fann att de flesta mödrar uttryckte ett positivt och 

känslomässigt stöd i föräldrarollen.  

 

Man fann även att av dem som upplevde ett positivt stöd hade mindre depressiva symtom och 

hade större tilltro till sin egen föräldraförmåga. De mödrar som var missnöjda med kontakten 

hade oftare ihållande depressiva symtom och mindre tilltro till sin egen föräldraförmåga 

(Arborelius & Bremberg 2003). 

 

Några av mammorna saknade mer konkret information från BVC och en mamma i 

studien sökte även information och råd ifrån andra källor som tillexempel Internet för 

att känna sig trygg. I en studie av Deave et al. (2008) fick engelska kvinnor 

huvudsakligen information och råd om tillexempel amning av en barnmorska eller i 

föräldragruppen där de fick se en video eller läsa en broschyr. 

 

Gemensamt för de flesta mammorna i föreliggande studie var att de upplevde brist på 

egen tid. Den egna tiden ansågs vara ett viktigt behov för nästan alla mammor. Enligt 

Elwin-Noak (1999) är det viktigt att mammor får tid för att ta hand om sig själva. 

Mammor mår bra av att få en stund då de inte behöver fokusera på uppgifter och 

ansvar. Några saknade även mer tid ihop med sin partner och ansåg att tiden 

tillsammans med familjen var viktigare och prioriterades framför den egna tiden. 
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Slutligen kan det konstateras att BVC har en stor uppgift i att upptäcka dessa 

mammor. En regelbunden kontakt samt en bra relation mellan sjuksköterska och 

mamma ger en bättre förståelse för vad mammorna upplever och har för 

förväntningar.  Kunskapen bör kunna bidra till att rutiner och metoder för BVC 

arbetet utvecklas Fägerskiöld (2003). 

 

Sociala och ekonomiska villkor-betydelse för välbefinnande 

Studien visar att de flesta mammor besitter en hel del olika roller och många mödrar såg det 

svårt att finna en balans mellan kraven från arbetslivet och kraven på familjelivet. Några av 

mammorna hade ekonomiska svårigheter, vilket påverkade deras välmående. Detta stöds av 

en finsk studie av Häggman-Laitila (2002) som fann att var femte finsk familj hade 

ekonomiska och sociala svårigheter. Många av problemen uppstod när arbetsliv och familjeliv 

skulle kombineras. I fråga om jämställdhet beskrev några av mammorna i studien att de hade 

det största ansvaret för familj och hushållsarbete.  

 

Det var även mer vanligt att mammorna var hemma längre med barnen och att mannen 

jobbade. Detta stöds av Barclay et al. (1997) som fann att mammorna utför merparten av 

hemarbetet i familjen. Mammorna upplevde även brist på stöd från sin partner.  

 

Resultatet av föreliggande studie visade att det är svårt för de flesta mammorna att hinna med 

både moderskap och arbete. Några av mammorna hade en bild av hur den ”goda” modern ska 

vara, där hon ska hinna med hushållet, finnas tillgängliga för barnen och samtidigt vara 

yrkesarbetande. Elvin-Nowak (1999) har studerat svenska mödrar och benämner det moderna 

moderskapet där kvinnor idag vill kombinera moderskap och yrkesliv. Enligt Sarkadi et al. 

(2004) är det traditionellt mamman som har uppfattats betyda mest för barnet. Inom 

barnhälsovården är det tydligt att mammorna i första hand erbjuds insatser. Detta bidrar till att 

utvecklingen mot ett jämställt föräldraskap motverkas. 

 

I jämförelse med andra länder har Sverige kommit ganska långt när det gäller jämställdhet. 

Men när det gäller jämställdhet inom familjen finns mycket kvar att göra. Man anser att 

ansvar för fördelning, familj och hushållsarbete ska delas lika mellan könen i en familj. Idag 

kräver mammarollen att kvinnan ska ge upp stora delar av sin person, detta leder till stress och 

en känsla av att inte räcka till vilket även framkommit i denna studie. Flertalet mammor 

upplevde stress då de skulle återgå till sina arbeten och lämna barnen på dagis.  
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Det handlade även om upplevda krav hos mammorna att hinna med både karriär och 

familjeliv. Några av mammorna uttryckte även det ekonomiskt svårt att kunna arbeta mindre 

eller att kunna studera. Detta stöds i norsk studie av Skreden et al. (2008) som visar att både 

mammor och pappor upplever psykisk stress vid ekonomiska situationer. För mammorna 

handlade det om stress inför att bli ensamstående eller om de hade låg utbildning. Papporna 

visade på stress inför arbetslöshet. 

 

För att kunna känna sig trygg i sin modersroll behövs ett bra stöd både från mammans närhet 

och från samhället. I en större studie från Norge av Bull & Mittelmark (2009) finner man 

motsvarande bild. De fann i sin studie att man måste effektivisera och prioritera systemet för 

ekonomiskt stöd för att kunna reducera konflikter som uppstår mellan arbetsliv och familjeliv 

hos både ensamstående och icke ensamstående mammor. Trots välfärden i Skandinavien har 

man inte framgångsrikt lyckats bemöta mödrars behov. Studien påvisar att främst 

ensamstående mödrar upplever en ekonomisk press vilket bidrar till stress och minskat 

välbefinnande. 

 

5.2 METODDISKUSSION 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats med deskriptiv design (Graneheim & 

Lundman 2004). Detta innebär att författaren beskriver fenomen precis som det är och inte 

försöker tolka de data som framkommit (Polit & Beck 2004). Data i BIF-studien samlades in 

med hjälp av strukturerade enkäter. Författaren har analyserat en enkätfråga ur den större 

undersökningen från BIF. Författaren fick tillgång till svaren på den aktuella frågan på ett 

Word dokument. Antalet svarsenkäter var 409 stycken. Det var 195 av 457 mödrar i 

experimentgruppen som svarade på den aktuella enkät frågan och 214 av 510 mödrar i 

kontrollgruppen. Enkäten vände sig enbart till mammor. En deskriptiv metod har används då 

författaren önskar beskriva mammornas upplevelser utan att tolka eller försöka förstå någon 

underliggande innebörd i deras svar. Innehållsanalysen fokuserade därmed på det manifesta 

innehållet dvs. det synliga och uppenbara komponenterna. Det var 42 % som svarade på den 

öppna frågan. 58 % hade inget att tillägga till enkäten. Genom att ha kodorden urklippta på små 

etiketter och ha dem utlagda var det lättare att få en klar översikt, detta kan ha lett till att fler 

underkategorier och kategorier upptäcktes. Slutligen bildades ett tema som band ihop innehållet i 

de framkomna kategorierna. Forskning bör vara så trovärdigt som möjligt. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) innefattar begreppet trovärdighet inom kvalitativ forskning: tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet. 
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Trovärdighet i en studie beror bl.a. på hur väl data och analys behandlar rätt fokus Graneheim 

& Lundman (2004). För att få en trovärdig tolkning som inte blir missvisande lät författaren 

handledaren att läsa de tolkade svaren då kategorier och underkategorier skulle bildas. 

Trovärdigheten kan även styrkas då kategorierna har illustrerats med citat i resultatet. 

Författaren anser även att trovärdighet uppnåddes då antalet svar var många. Författarens 

förförståelse till att själv vara småbarnsmamma kan ha påverkat tolkningen. Författaren har 

försökt hålla sig neutralt till det material som analyserats.  

 

För att få bättre svar på syftet hade en intervjustudie varit bra då möjlighet till att ställa 

följdfrågor funnits samt ha tagit reda på mer bakgrund om mammorna. Det hade även varit 

mer överskådligt om antalet svar inte varit så många.  

 

Resultatet kan ha påverkats då författaren själv är sjuksköterska samt småbarnsmamma.  

Pålitligheten i en studie handlar bland annat om hur noggrann författaren varit vid 

insamlandet av data och hur stor risken är data kan ha förändrats över tid om data samlats in 

under en längre tidsperiod Graneheim & Lundman (2004). Föreliggande studie har samlat in 

enkäter under perioden mars 2002 till februari 2003 då detta var en kort period har troligtvis 

inte mycket hunnit att förändrats. Författaren anser dock att en längre tidsram för att analysera 

svaren och få en bättre överblick av materialet hade behövts. Handledaren har medverkat då 

kategorier och underkategorier valdes fram under arbetets gång vilket författaren anser ha 

bidragit till en ökad pålitlighet. 

 

Överförbarheten av en studie handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras i andra 

sammanhang eller större grupper. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det upp till läsaren 

att avgöra detta. Syftet med studien var att undersöka vad mammor har för upplevelser av hur 

det är att vara småbarnsmamma och författaren har inte ämnat dra några generella slutsatser. 

Då författaren har analyserat ett stort material har tydliga mönster och likheter kunnat 

urskiljas i mammornas upplevelser. 

 

Mycket av det som framkom var gemensamt för många av mammorna.  

Författaren har endast haft tillgång till svaren på ett Word dokument och svaren har varit 

kodade, vilket även gör att materialet inte kan härledas till någon enskild person. 
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5.3 KLINISK BETYDELSE AV STUDIEN 
Det är av stor vikt att denna öppna fråga blir belyst för att se vad mammorna har för 

upplevelser av sitt moderskap. Barnhälsovården kan även dra nytta av denna information i sitt 

arbete med barnfamiljerna i hur mammor tänker och hur de ska kunna bemöta dessa mödrar.  

 

Genom att anordna fler föräldragrupper kan föräldrar med mindre socialt nätverk få träffa 

andra mammor och få stöd. Denna studie var ett försök att ge ökad kunskap om mammors 

upplevelser av föräldraskapet och upplevelsen av att vara småbarnmamma. 

 

5.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det skulle vara av intresse att undersöka vad pappor har för upplevelser av föräldraskapet och 

vilket behov av stöd pappor har. Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilket stöd 

föräldrar önskar från BVC och om BVC skulle kunna utvecklas vidare genom att fokusera på 

frågor gällande mammors upplevelser och behov. Att göra en intervjustudie skulle kunna 

berika förståelsen för mammors upplevelser genom att få möjlighet att ställa följdfrågor samt 

få ut mer information mammornas bakgrund. 

 

6. SLUTSATSER 
Denna studies syfte var att undersöka vad mammor har för upplevelser av sitt moderskap. 

Studien visade att mammorna genomgående upplevde kärlek och lycka till det egna barnet 

men att faktorer som stress, trötthet, socialt stöd och ekonomi var avgörande för mammornas 

välmående. Studien visade även att vi har en lång väg kvar till ett jämställt samhälle inom 

familjerna. För att BVC skall kunna medverka till att främja en god hälsa för barn och 

föräldrar är det av betydelse att veta hur mammor upplever sitt moderskap och hur behovet av 

stöd ser ut hos mammorna. Genom en god samverkan mellan olika yrkeskategorier samt 

familjecentraler som förebyggande arena kan man tidigt ge mammor stöd i deras roll. 
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