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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva ensamstående mammors upplevelse av kontakten med 

BVC. Med BVC avses barnavårdscentralens dagliga verksamhet, BVC-sköterskan och 

föräldragrupperna. Studien hade en beskrivande design och elva förstagångsmammor uttagna 

från föräldraforum på internet medverkade. Data samlades in via ett frågeformulär med 

semistrukturerade frågor och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

redovisas i tre kategorier: stöd, bemötande och föräldragrupper. I kategorin stöd beskrev de 

ensamstående mammorna hur de får bra svar på vissa frågor, blir stöttade angående 

situationen med den biologiske pappan och när läkaren uttrycker sig osmidigt. Under denna 

kategori framkom också att mammorna kände bristande stöd och saknar bra svar i vissa andra 

frågor och att de önskar större förståelse hos sin BVC-sköterska för hur det är att vara 

ensamstående samt att de vill ha föräldragrupper innehållande endast ensamstående mammor. 

Kategorin bemötande beskrev situationer där mammorna känner sig trygga och bekräftade i 

mötet med sin BVC-sköterska, men också situationer i vilka de känner sig kränkta, 

exempelvis när mamman tackar nej till vissa vaccinationer. Sista kategorin, föräldragrupper, 

visade att mammorna känner social gemenskap men också utanförskap i grupperna.  
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Abstract 

The aim of the study was to describe lone mothers’ experience of the contact with the Child 

Health Centre (CHC). The definition of CHC in the study was the Child Health Centre’s daily 

activities, the child health nurse and the parent groups. The study had a descriptive design and 

eleven lone mothers from parent forums on the internet participated. Data were collected through 

a question form with semi structured questions and analyzed using qualitative content analysis. 

The result is presented in three categories: support, receiving and peer groups. In the category 

support lone mothers describe how they get good answers on some questions, get supported 

concerning the situation with the biological father and when the doctor express clumsy. Other 

opinions that emerged under this category was that the mothers are missing relevant answers in 

some questions and that they wish that the nurse had better understanding about how it is to be a 

lone mother. They also wanted peer groups containing only lone mothers. The category receiving 

described situations where the mothers feel safe and confirmed when meeting the child health 

nurse, but also situations where they feel insulted, for example when the mother did not want the 

child to have all the offered vaccinations. The last category, parent groups, showed that the 

mothers experienced fellowship but also had feelings of alienation in the groups. 

Keywords: Lone mothers, child health centre, peer groups. 
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En ogift mor upprör sinnena och för barnet är det en belastning att vara fött utom äktenskapet. Det är sällsynt 

att en kvinna kan bli mor utan att godta äktenskapets bojor eller förlora sitt anseende 

- Simone de Beauvoir, 1949 

Introduktion 

År 2008 var kärnfamiljen fortfarande den vanligaste familjekonstellationen i Sverige, men 

ungefär 20 procent av alla barnfamiljer utgjordes av ensamstående föräldrar varav 80 procent 

var mammor (SCB, 2009).  

Barnhälsovården och BVC 

I början av 1900-talet, då många barn växte upp i fattiga ohygieniska hem där sjukdomar som 

bland annat tuberkulos härjade, infördes den första varianten av förebyggande mödra- och 

barnhälsovård i Sverige. Det var en ideell organisation kallad ”Mjölkdroppen” som 

framförallt fokuserade på näringsfrågor. Mjölkdroppens ansvar för barnhälsovården har sedan 

dess utvecklats stegvis för att idag vara Landstingens ansvar och ha samma ställning som 

andra områden inom hälso- och sjukvården (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

Barnhälsovården skall således följa hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (Svensk 

författningssamling, 2008) som menar att goda kontakter ska främjas mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen och att personalen ska tillgodose patientens behov av trygghet 

i vården. Lagen handlar även om vård på lika villkor för hela befolkningen.  

Ordet barnhälsovård associeras idag allmänt till det arbete som utförs av landets 

barnavårdscentraler (BVC) som är cirka 3000 till antalet i Sverige och ansvarar för varsitt 

geografiskt distrikt. De har hand om barn från nyföddhetsperioden tills de börjar skolan vid 6 

år. Första levnadsåret innehåller flera besök på BVC vilka sedan glesas ut till ungefär en gång 

per år om inget särskilt inträffar. Den som arbetar på BVC är ofta en distriktssköterska 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). BVC:s målsättning är att främja barnens hälsa, 

trygghet och utveckling (Landstinget Gävleborg, 2009) vilket görs bland annat genom 

vaccineringar, regelbundna bedömningar av barnets fysiska och psykiska utveckling samt 

information om risker i den fysiska miljön (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

Barnhälsovården följer FN:s barnkonvention från 1989 (Örebro Läns Landsting, 2009) som 

bland annat går ut på att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och vid alla åtgärder som rör 

barnet ska barnets bästa komma i främsta rummet (Barnombudsmannen, 2009). 
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Barnkonventionen har sedan sin tillkomst blivit väl tillämpad även på andra områden än det 

rent kliniska, då den ligger som grund för och genomsyrar forskares arbete med barnfrågor 

(Reynaert, Bouverne de Bie & Vandevelde, 2009).  

Barn är beroende av sin familj och barnets hälsa och utveckling är bland annat ett resultat av 

uppväxtmiljön. Barnhälsovårdens yttersta mål handlar därför om att öka föräldrars 

möjligheter att ge stöd och omsorg till sina barn. Nästan 100 procent av nyblivna föräldrar har 

kontakt med BVC då den har hög acceptans inom alla socialgrupper. Det gör att de blivit en 

”resurs för alla” som spelar en viktig roll för folkhälsan. Denna höga anslutning är unik för 

Skandinavien (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007).  

Att vara ensamstående mamma 

Förr ansågs det skamligt att vara ensamstående mamma i Sverige, men så är det inte längre 

(Vårdguiden, 2010). Hur det upplevs att vara ensamstående mamma har att göra med landets 

välfärd. Ensamstående förvärvsarbetande mammor i Skandinavien upplevde högre 

välbefinnande och mindre ekonomiska bekymmer än vad de gjorde i länder i södra Europa 

(Bull, 2009). Dock hade ensamstående svenska förvärvsarbetande mammor lägre 

välbefinnande och kände högre ekonomisk press än svenska förvärvsarbetande mödrar 

boendes med en partner (Bull & Mittelmark, 2009). En del nyblivna ensamma mammor 

uppgav att bland det svåraste med det ensamma föräldraskapet var att kunna lämna sitt barn 

med någon annan för att få vila och egentid (Cronin, 2003). Ensamstående mammor löpte 

även högre risk att råka ut för våld eller hot om våld än sammanboende mammor. Även 

missbrukandet av droger samt förekomst av arbetslöshet var högre hos ensamstående 

mammor, likaså att uppleva dålig hälsa och ekonomi (Fritzell, Ringbäck Weitoft, Fritzell & 

Burström, 2007). De ensamma mammorna var yngre och hade lägre utbildningar och 

inkomster än gifta mammor. Det var ingen skillnad i komplikationer hos de nyfödda barnen 

eller förlossningssätt bland de båda grupperna, men de ensamstående mammorna upplevde 

mer stress i föräldraskapet 6-8 veckor efter förlossningen än vad de gifta mammorna gjorde. 

Det betydde bland annat att de inte kände sig tillräckligt kompetenta som föräldrar, inte hade 

tillräckligt socialt stöd och hade svårt att kombinera olika livsroller (Copeland & Harbaugh, 

2005).  

En svensk avhandling av Hertfelt Wahn (2007) visade att tonårsmammors barn oftast var 

oplanerade men välkomna, och det fanns två huvudanledningar till att svenska tonåringar (15-
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19 år) valde att skaffa barn. Dels sågs det som ett sätt att ta sig ur en svår psykosocial 

situation då barnet upplevdes som en stabiliserande faktor och dels kunde det ses som 

naturligt om flera andra kvinnor i släkten också fått barn tidigt i livet. Andra anledningar till 

att välja att bli gravid och att fullfölja graviditeten som tonåring var att den blivande 

tonårsmamman kände att hon saknade andra möjligheter i livet och att hon ville ha ett barn 

som "permanent är hennes eget". Dock upplevde intervjuade barnmorskor att vissa 

tonårsmammor är oförberedda på livet som förälder och därför fortsätter sitt liv med rökning, 

alkohol och uteliv. Hertfelt Wahns avhandling visar att tonårsmammor mellan 15 och 19 år 

konsumerar mer alkohol än vuxna mammor mellan 25 och 29 år enligt en statistisk mätning i 

samma avhandling. Mammor i tonåren kom oftare än äldre mammor från trasiga hem och 

hade klarat skolan sämre. De kände också att det fanns negativa attityder mot dem i samhället 

och deras barnmorskor hade lagt märke till att både nära och mindre nära personer la sig i 

tonårsmammans situation på ett sätt som de inte gjorde med vuxna föräldrar. Tonårsmammor 

ville ha stöd från samhället, sina föräldrar och vänner men hade ibland svårt att uttrycka vad 

de behövde för slags stöd. De ville bli tagna på allvar av sin barnmorska och om de blev det 

så kunde det medföra en känsla av ökad självsäkerhet hos mamman (Hertfelt Wahn, 2007). 

Stewart och Menning (2009) såg i sin undersökning att ensamstående mammor åt mindre 

grönsaker, mer snabbmat samt var mer benägna att hoppa över frukost och lunch än vad 

sammanboende mammor var. Detta i synnerhet om fadern var helt frånvarande. Av 

ensamstående mammor i Umeå år 2003 var 17 procent beroende av socialbidrag, till skillnad 

från 2 procent av mammorna boendes med partner. Det var 3 till 4 gånger vanligare att 

ensamstående mammor bodde i hyresfastighet än i en ägd sådan och deras risk att begå 

självmord var fyrfaldigt större än för sammanboende mammor (Ringbäck Weitoft, 2003). 

Risken att dö inom en 5-årsperiod var 70 procent högre för ensamstående mammor än för 

sammanboende sådana (hänsyn till ålder tagen). De ensamma mammorna löpte även högre 

risk att drabbas av lungcancer (Ringbäck Weitoft, 2003) och hjärt-kärlsjukdomar (Young, 

Cunningham & Buist, 2005). En ljusare bild har emellertid setts bland äldre ensamstående 

mammor (medelålder 48 år) med unga vuxna barn. De visade enligt en studie lika mycket 

värme, känslomässig respons och kände lika stor säkerhet i sin roll som trygg bas som 

sammanboende mammor i ungefär samma ålder gjorde (Murray & Golombok, 2009). 

 
Något som ökar är så kallade "single mothers by choise". De har valt att skaffa barn på egen 

hand, vanligast med hjälp av insemination från en anonym donator. Enligt en studie behövs 
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mer forskning på dessa mammor som inte blivit ensamstående via separationer, då vi ännu 

inte vet mycket om deras situation (Jadva, Badger, Morrissette & Golombok, 2009). Men det 

forskare sett hittills är att denna typ av ensamstående mammor hade en lägre aggressionsnivå 

och upplevde sina barn mindre problematiska än gifta föräldrar som valt insemination på 

grund av infertilitet. De hade även bättre ekonomi och socialt nätverk än ensamstående 

mammor som fått barn på sedvanligt sätt (Murray & Golombok, 2005).  

Att vara barn till en ensamstående förälder 

Enligt Folkhälsoinstitutet hade barn till ensamstående 50 procent högre risk att drabbas av 

psykisk ohälsa. Även risken att begå självmordsförsök eller att få drog- och alkoholrelaterade 

skador är högre hos barn till ensamstående föräldrar (Folkhälsoinstitutet, 2009). En svensk 

avhandling från 2003 visade att söner till ensamstående föräldrar löpte högre risk att få 

drogproblem och drabbas av psykisk ohälsa. Även flickor hade ökad risk för 

beroendeproblem och risken att flickor till ensamstående föräldrar begår självmord var 50 

procent högre än för flickor som bodde med båda föräldrarna. När det gäller skador som fall, 

trafikolyckor och förgiftning var emellertid risken nästan lika låg som hos sammanboende 

föräldrar, men det var vanligare att barn till ensamstående föräldrar endast genomgått den 

nioåriga grundskolan eller mindre (Ringbäck Weitoft, 2003). Risken att ett barn börjar röka 

var högre om de bodde med en ensamstående förälder, än om de inte gjorde det (O'Loughlin, 

Karp, Koulis, Paradis & Difranza, 2009). Ensamstående mammor hade som tidigare nämnts 

sämre matvanor än sammanboende mammor, i synnerhet om fadern var helt frånvarande 

(Stewart & Menning, 2009), men trots att dessa vanor sprider sig till barnen så visade en 

kanadensisk studie att de allra yngsta barnen (1-3 år) ännu inte anammat de sämre matvanorna 

medan de äldre barnen (9-14 år) hade fallit in i dessa matvanor (Glanville & McIntyre, 2006). 

Andra forskare har dock kommit fram till att unga vuxna som växt upp med ensamstående 

mammor drack mindre alkohol än unga vuxna barn från traditionella familjer och klarade sig 

lika bra i vuxenlivet som dem. De hade lika positiva känslor för sina mammor och bättre 

psykisk hälsa än barn från kärnfamiljer. De hade även fler romantiska förhållanden och bättre 

resultat i skolan än dessa (Golombok & Badger, 2009). Familjestrukturen (till exempel 

genetisk relation, antalet föräldrar och mammans sexuella läggning) verkar spela mindre roll 

för barns psykologiska utveckling än vad värme, stöd från föräldern och en positiv 

familjeatmosfär gör. Ensamstående mammor är heller inte alla likadana och faktorer som 
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ekonomisk situation och socialt nätverk påverkar sannolikt barnen. Om barnen upplevt 

separation och slitningar mellan mor och far, eller om mamman varit helt ensam från början 

påverkar troligtvis också (Blyth & Cameron, 1998).   

BVC-sköterskans bemötande och stödjande roll  

 

En central uppgift för BVC är att stödja föräldrarna i sitt föräldraskap, att förstärka det 

positiva i föräldraskapet och ge särskilt stöd till de mödrar som riskerar depression. Detta 

föräldrastöd minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet (Örebro Läns Landsting, 2009). 

Att som mamma bli bekräftad i sin roll som förälder samt känna sig duglig och tillräcklig är 

av stor vikt (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Mammans självförtroende och 

tillfredsställelse med livet påverkar nämligen hennes respons på barnets signaler (Drake, 

Humenick, Amankwaa, Younger & Roux, 2007).  Att svara på barnet signaler på ett bra sätt 

är viktigt för att en trygg anknytning ska utvecklas, vilken innebär att barnet kan använda 

föräldern som en trygg bas vid upplevda faror och sedan ta med sig denna trygga grundkänsla 

in i vuxenlivet och på så vis ha ett visst skydd mot psykisk ohälsa (Broberg, Granqvist. 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). BVC-sköterskan kan bekräfta och försöka stärka 

mamman genom att intressera sig för barnet, berömma det och bry sig om hur mamman har 

det (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Värdet av att bekräfta mamman förstärks av 

teorin ”bekräftande omvårdnad” som ser människan som ett handlande subjekt som genom att 

bli bekräftad (tagen på allvar, lyssnad på) och stödd utifrån sina egna resurser förstärker sin 

jagrelation. En stärkt jagrelation innebär förstärkning av personens självbedömning, 

självintegration, självförverkligande och självreflektion. Detta ökar i sin tur personens 

villighet att anta utmaningar vilket kan leda till att han/hon skapar gynnsamma 

omständigheter för sig själv och känner sig mer kompetent samt upplever ett större 

välbefinnande. För att en bekräftande relation ska vara möjlig måste det dock föreligga någon 

form av osäkerhet hos personen som mottar bekräftelsen. Bekräftelse kan stärka en människa 

till att känna sig som expert på sitt eget liv (Gustafsson, 2004).  

 

Enligt en svensk avhandling av Olander (2003) fanns bland BVC-sköterskor en strävan efter 

att individualisera möten med föräldrar och barn för att kunna tillmötesgå de enskilda 

familjernas behov och önskemål. Tidsutrymmet för besöken påverkade hur stark 

individualiseringen blev, men sköterskorna ansåg att det var en för hård styrning av 

barnhälsovårdsprogrammet vilket gjorde att det blev svårt att fördela tiden på bästa vis för att 
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kunna individualisera utifrån var och en familjs behov. En viktig del i individualiseringen var 

att göra ett hembesök hos familjen när barnet nästan är nyfött. BVC-sköterskan lämnade 

därför ogärna över detta uppdrag till någon annan. Uppmärksamhet och lyhördhet är 

avgörande egenskaper hos BVC-sköterskor uppgav de själva, och tid måste ges för att 

föräldrar ska kunna fråga och berätta (Olander, 2003). Sköterskorna måste också vara 

uppdaterade i sin kunskap för att kvalitetssäkra sin omvårdnad (Nursing project, 2010), men 

enligt en studie av Brown, Wickline, Ecoff och Glaser (2009) ansåg sköterskor som arbetar 

med kvinnohälsa att de inte hade tid att läsa forskning varken på arbetet eller hemma. De såg 

sig heller inte som kapabla att hitta och läsa forskning och kände sig inte uppmuntrade av 

omgivningen att som sjuksköterskor engagera sig i forskning. 

 

Förtroendeskapande var viktigt enligt svenska BVC-sköterskor. Utan förtroende vill föräldrar 

kanske inte delge sina bekymmer och funderingar. Att skapa förtroende görs genom att familj 

och sköterska lär känna varandra, att sköterskan visar kunskap, kompetens och säkerhet i det 

som görs och sägs. Viktigt var också att föräldrarna kände sig delaktiga. Att deras 

uppfattningar efterfrågades och fick fungera som underlag i beslut som fattas. BVC-

sköterskorna ville inte ifrågasätta det föräldrarna gjorde även om de inte ansåg föräldrarnas 

handlande vara särskilt bra. De menade att det inte är bra att göra föräldrar ledsna eller 

upprörda (Olander, 2003). BVC-sköterskor kunde vara rädda för att ta tag i problem gällande 

relationen mellan mor och barn när den känslomässiga anknytningen inte fungerar. Dels 

eftersom de upplevde sig inte ha tid men också för att de är rädda att hamna i konflikt med 

föräldrarna (Ulland & da Silva, 2009).  

En svensk studie visade att mammor kände känslomässigt stöd från sin BVC-sköterska på 

olika sätt (Arborelius & Bremberg, 2003). Till exempel att sköterskan lugnar mamman genom 

att få henne att förstå att det hon är orolig för inte är något stort problem, eller att mamman 

kände att sköterskan lyssnade på och brydde sig om henne. Annat känslomässigt stöd enligt 

de svenska mammorna i studien var att sköterskan visar ett genuint intresse för barnet, 

exempelvis genom att hon pratar med det och söker ögonkontakt med det. Mammorna 

uttryckte positiva åsikter om informationen de fick av sin BVC-sköterska. De ansåg att de fick 

bra svar på frågor de hade och de kände sig stöttade i sin föräldraroll när sköterskan berömde 

barnet eller sättet mamman tog hand om barnet på. Negativa känslor kring BVC kom fram 

också. Mammorna kunde känna att sköterskan tvivlade på deras förmåga att vara föräldrar 
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eller att hon pressade dem att följa normen, till exempel att barnet måste äta på vissa tider 

eller press att amma (Arborelius & Bremberg, 2003). 

 

De vanligaste hälsoproblemen BVC-sköterskor möts av i sitt arbete är hudåkommor som till 

exempel blöjdermatit, värmeplitor, skorv i hårbotten och eksem. Andra tillstånd som kolik, 

förstoppning, sned skalle, svamp i munnen och infektioner är vanligt förekommande 

samtalsämnen (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Enligt Miall, Rudolf och Levene 

(2004) är andra ofta sedda problem hos barn matvägran, skrikighet, vredesutbrott, ovanor som 

tumsugning och sömnproblem. Baggens (2001) såg i sin undersökning att det ämne BVC-

sköterskor oftast tog upp under åren som barnet tillhör BVC var barnets utveckling. Det 

vanligaste ämnet som togs upp av föräldrarna var också barnets utveckling, särskilt när de 

trodde att något var onormalt. Hudutslag var också en vanlig fråga att ta upp, och även frågor 

gällande kolik. I en studie som fokuserade på vad ensamstående mammor frågade om på BVC 

framkom att de vanligaste ämnena handlade om den egna situationen gällande till exempel 

arbete eller avsaknad av ett sådant, relationsproblem med barnafadern eller någon annan 

familjemedlem samt reflektioner över att vara mamma (Campbell-Grossman, Hudson, 

Keating-Lefler & Heusinkvelt, 2009). 

 

Föräldragrupper 

Ett stöd som erbjuds alla nyblivna föräldrar är föräldrautbildning i grupp, så kallade 

föräldragrupper. De brukar ledas av en BVC-sköterska men det är föräldrarna som ska styra 

innehållet och utbyta erfarenheter med varandra. De träffas ungefär 1 gång i månaden första 

året och grupperna är heterogena, det vill säga att föräldrar med olika sociala omständigheter, 

utbildning, ålder med mera blandas. Att bli förälder anses vara en sådan viktig händelse att det 

kan ge gemenskap mellan människor som i övrigt är olika (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 

2007). Svenska mammor upplevde enligt Nyström (2004) det mycket betydelsefullt att lära 

känna andra föräldrar i samma situation och kanske umgås med dem, då dagarna med en 

bebis ofta blev ensamma även om mamman hade många vänner. Att bli förälder förde med 

sig många känslor även om det fanns en partner med i bilden, som känslor av överväldigande 

kärlek och glädje men också utmattning, besvikelse, ensamhet och stress över att inte ha tid 

för sina egna behov. Att då träffa andra föräldrar och kanske umgås med dem på dagarna 

fyllde en viktig funktion (Nyström, 2004). En undersökning av Tammentie, Paavilainen, 
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Åstedt-Kurki och Tarkka (2004) visade att det som ensamstående mamma var värdefullt att 

diskutera med andra i samma situation eftersom det hjälpte dem att förstå att de inte var 

ensamma om sina föräldraproblem. Dock föredrog mammorna att grupperna anordnades av 

någon hälsoinstans, kyrka eller liknande där de kunde träffa mammor de inte kände sedan 

innan. Detta eftersom de upplevde att det blev en känsla av tävlan när de träffade sina egna 

vänner och pratade om barnen, vilket gjorde att stödet uteblev. Föräldragrupper har också 

visat sig kunna uppmuntra till goda beteenden hos unga mammor (14-21 år), som till exempel 

att läsa för barnen, gå ut med barnen, göra hemmet barnsäkert, söka vård för barnen vid 

behov och äta hälsosamt (Matthews, 2009). 

Psykologen Bunkholdt (2004) skriver att människan är en social varelse. Historiskt sett är 

våra möjligheter att överleva till stor del beroende av tillhörigheten till grupper, när flera 

hjälps åt att jaga kan mer mat införskaffas. Ungarna i flocken försvaras bäst om flera hjälps åt. 

I dagens samhälle är det svårare att se nödvändigheten av gruppbildningar, men Bunkholdt 

menar att de är nödvändiga för att tillfredsställa behov av social kontakt, få bekräftelse på sina 

attityder, utveckla och bevara sin identitet samt veta att ens verklighetsuppfattning delas med 

andra.  

 

Problemformulering 

Att bli förälder kunde enligt Nyströms undersökning (2004) innebära utmattning, ensamhet 

och stress över att inte ha tid för sina egna behov, även om det fanns en partner med i bilden. 

Bull & Mittelmark (2009) fann att ensamstående mammor upplevde lägre grad av hälsa och 

välbefinnande än vad sammanboende mammor gjorde. De var också yngre och hade lägre 

utbildningar, inkomster, mindre socialt stöd, kände sig mindre kompetenta som föräldrar och 

hade större svårigheter att kombinera olika livsroller än vad gifta mammor hade (Copeland & 

Harbaugh, 2005).  

Flera studier fokuserar på ensamstående mammors välmående, sociala förhållanden och 

ekonomiska situation, men författaren har inte kunnat hitta några studier som undersökt 

ensamstående mammors kontakt med barnavårdscentralen. Då BVC når ut till de allra flesta 

föräldrar, och då både barn och mammor i ensamstående familjer riskerar ohälsa i högre grad, 

torde det vara viktigt att BVC har förmågan att stödja dessa mödrar för att de ska känna sig 

trygga i sitt föräldraskap. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur ensamstående mammor upplever kontakten med 

barnavårdscentralen (BVC). 

Med BVC avses barnavårdscentralens dagliga verksamhet, BVC-sköterskan och 

föräldragrupperna.  

Metod 

Design  

Studien är av deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008). 

Urval  

Från internetsidorna www.familjeliv.se och www.alltforforaldrar.se har ensamstående 

mammor rekryterats via sidornas diskussionsforum för ensamstående föräldrar. Familjeliv är 

Sveriges största forum för kvinnor i familjer (Familjeliv, 2009) och Allt för föräldrar är även 

det en av Sveriges största föräldrasidor på Internet med 200 000 unika besökare per vecka 

(Allt för föräldrar, 2009). 

Författarens inklusionskriterier var att mammorna hade fött sitt barn för ett till fem år sedan 

och att de varit ensamstående från förlossningen och minst ett år framåt. Detta för att 

författaren önskade ta del av aktuella erfarenheter samt att kontakten med BVC är tätast under 

barnets första levnadsår (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Målet var att få minst tio 

deltagare och det blev elva. Önskvärt var även en spridning i ålder, vilket uppnåddes då 

spannet för dessa elva mammor sträckte sig från 21 till 44 år. Fyra av mammorna var mellan 

20 och 30 år. Tre av mammorna var mellan 30 och 40 år och ytterligare tre av dem var över 

40 år. En av mammorna uppgav inte sin ålder. Barnens i sin tur var mellan ett och fem år, 

flertalet tre år eller yngre. 

 

 

http://www.familjeliv.se/�
http://www.alltforforaldrar.se/�
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerat frågeformulär (Bilaga 2) via mail. 

Frågorna är konstruerade av författaren och innehåller 18 frågor som fokuserar på kontakten 

med BVC. Med kontakten med BVC avses mammornas upplevelse av stödet från sin BVC-

sköterska och det bemötande de upplever sig få från sin BVC-sköterska samt upplevelsen av 

föräldrautbildningen/föräldragrupperna. Definition på bemötande: uppträda på visst sätt mot 

någon (Nationalencyklopedin, 2010). Frågeformuläret testades först på tre personer som 

författaren känner, varav två uppfyllde inklusionskriterierna. 

Tillvägagångssätt  

Tillstånd från forskningsetiska rådet inhämtades för att genomföra studien. Därefter började 

författaren leta ensamstående mammor genom att läsa i Familjelivs diskussionsforum för 

ensamstående föräldrar. Där kunde författaren se vilka mammor som diskuterat mest de 

senaste fyra månaderna och därefter kontakta dem via Familjelivs interna inbox där de fick ett 

informationsbrev (Bilaga 1) med erbjudande om att delta i undersökningen. Författaren 

mailade informationsbrevet till 20 mammor funna på Familjelivs diskussionsforum för 

ensamstående mammor, vilket resulterade i fem svar. Sedan sökte författaren vidare på 

samma sätt i Allt för föräldrars diskussionsforum för ensamstående föräldrar, mailade 

informationsbrevet till sju mammor och fick tre svar. Efter det gick författaren tillbaka till 

Familjelivs diskussionsforum men denna gång bland allmänna ämnen. Detta för att försöka 

fånga upp ensamstående mammor som diskuterar andra ämnen än föräldraskap, och lyckades 

på det viset få tre svar till. Författaren såg att dessa mammor nämnt sitt ensamståendeskap 

flera gånger i olika diskussioner på Familjeliv sedan en tid (några veckor) tillbaka. Kravet på 

fyra månaders diskussion föll dock bort här då det fanns stora svårigheter i att söka bakåt i 

tiden på det viset bland allmänna ämnen. Det blev alltså elva ensamstående mammor som 

visade intresse att delta i studien, varav åtta från Familjeliv (2010) och tre från Allt för 

Föräldrar (2010). Vid eventuellt bortfall hade författaren sökt vidare på samma sätt som 

tidigare tills målantalet uppnåtts. 

Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket innebar att svarsmaterialet delades in i 
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meningsenheter som först eventuellt kondenserades (se exempel i tabell 1). Meningsenheter är 

stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Att kondensera dem 

innebär att förkorta dem utan att de förlorar det centrala innehållet. Nästa steg var att koda och 

kategorisera meningsenheterna. Det betyder att de lyfts till en högre logisk nivå. En kod är en 

etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll. En kategori utgörs av flera 

koder med liknande innehåll. En kategori svarar på frågan ”Vad?”.  Denna analys görs för att 

urskilja mönster i berättelserna. Författaren har i analysprocessen tagit hjälp av andra författare 

via handledning i grupp för att öka studiens giltighet och tillförlitlighet (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). All text från intervjuerna har analyserats med manifest innehållsanalys som 

fokuserar på vad texten verkligen handlar om och egna tolkningar undviks. Författaren 

kommer att styrka resultatet med hjälp av citat från intervjuerna.  

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Mamma 1: Vi hade en 
riktigt bra relation, hon 
kändes ung och fräsch. Var 
mycket gullig med mitt 
barn och sa att han alltid 
följde sin egen kurva och 
var allmänt nöjd med hur 
han växte och utvecklades. 

En riktigt bra 
relation, var gullig 
med barnet och nöjd 
med hur det 
utvecklades. 

Uppmuntrande 
BVC-sköterska  

Känna sig 
bekräftad 

Bemötande 

Mamma 2: Vi går dit så 
sällan numera. Så ingen 
speciell relation alls. Jag 
vet att jag kan vända mig 
till henne om jag skulle 
behöva men vi har inga 
behov av det. Jag fick inga 
användbara råd men fann 
stöd och hjälp i en del 
böcker jag läste, så vi fick 
till slut fina nätter och så är 
det än. Jag började nog 
lyssna mer på mig själv 
och mitt barn och där 
fanns svaren som passar 
just oss. 

Går dit sällan 
numer, minst ett år 
emellan. Har ingen 
speciell relation. 
Vet att det går att 
vända sig dit men 
har inget behov av 
det. Fick inga 
användbara råd men 
fann hjälp i böcker. 

Inget behov av 
relation, får 
inga bra råd, 
ordnar egna 
lösningar. 

Bristande stöd Stöd 

Mamma 5: Var ej med i en 
föräldragrupp eftersom jag 
aldrig kunde känna mig 
som de andra i gruppen. 
XXX-mammor med äkta 
män. XXX-villor och dyra 
barnvagnar. Det största 
problemet var att jag var 
ensamstående. Kände mig 
som en alien i jämförelse 
med dem. 

Deltog inte i 
föräldragrupp. 
Kände mig inte som 
de andra på grund 
av att jag var 
ensamstående. 

Kände sig 
annorlunda och 
deltog därför 
inte 

Känna sig 
utanför 

Föräldragrupper 
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Forskningsetiska överväganden 

En ansökan till högskolans forskningsetiska råd har gjorts och författaren erhöll från det 

tillstånd att genomföra studien.  Informationsbrevet (Bilaga 1) betonar att deltagande är 

frivilligt och att avbrytande av medverkan kan ske när som helst utan motivering samt att 

deltagarnas identitet inte går att identifiera i resultatet. Då medlemmar på Familjeliv och Allt 

för föräldrar ofta har begränsad eller ingen personlig information om sig själva synlig för 

allmänheten är de i dessa fall anonyma eller delvis anonyma för författaren också. 

Svarsmaterialet kommer att raderas och förstöras när det är färdiganalyserat. 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna. I analysen framkom tre kategorier och nio 

underkategorier (tabell 2). Första kategorin handlar om stödet de olika mammorna upplever 

att de fått från sin BVC-sköterska. Andra kategorin handlar om bemötandet mammorna anser 

att de fått av sin BVC-sköterska och tredje kategorin tar upp vad mammorna har haft för 

upplevelser gällande att delta i BVC:s föräldragrupper. 

 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 
Kategorier Underkategorier 
Stöd  Känna stöd 

Känna bristande stöd 
Litet behov av stöd 

Bemötande 
 

Känna sig bekräftad 
Känna sig professionellt bemött 
Känna sig kränkt 

Föräldragrupper 
 

Känna gemenskap 
Känna utanförskap 
Känna sig stärkt 

 
 
Stöd 

Känna stöd  

Det fanns flera olika situationer där mammorna i undersökningen uppgav att de kände sig 

stöttade av sin BVC-sköterska. Exempel på sådana situationer var när BVC- sköterskan 

lyssnade vid önskemål om att radera journalanteckningar som upplevdes felaktiga och 

irrelevanta eller när sköterskan lugnade mamman efter att en läkare uttryckt sig på ett 

skrämmande sätt angående barnets hälsa. Hembesök av sköterskan en kort tid efter 
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förlossningen upplevde en mamma som ett stöd. Ytterligare andra mammor kände sig stöttade 

i situationen gällande den biologiske pappan. 

”De är nog min gamla BVC som var ett jättebra stöd för mig, som sa till mig att jag inte fick 

gå tillbaka till pappan hur mycket jag än ville det (pappan misshandlade mig). Men jag 

kommer inte ihåg mer än att hon fick mig på andra tankar och idag skulle jag aldrig gå 

tillbaka till honom mycket tack vare henne.” (mamma 8) 

Mammorna kände sig nöjda med svar som rörde förstoppningsproblematik, amning, vikt, 

biverkningar av vaccin, infektioner, eksem, mental utveckling och att klippa naglar på en 

bebis. Känslan av att bli tagen på allvar när hälsoproblem hos barnet ledde till remiss till 

specialklinik beskrevs, samt tryggheten i att sköterskan alltid hade råd som fungerade.  

” Då dottern var baby var det ju om amning, vikt med mera. Sjukdomar (infektioner) som hon 

fick. Sköterskan var väldigt erfaren och följde man bara hennes råd, så gick det precis som 

hon sa.” (mamma 9)  

Några mammor nämnde ingen särskild situation där de kände sig stöttade utan skrev att de 

alltid kände sig så. Att kunna vara helt öppen med sin BVC-sköterska nämndes av flera 

mammor. 

”Jag är helt öppen och ärlig om allt. Jag har inget att dölja och om jag skulle göra något 

tokigt vill jag veta det direkt så jag kan ändra.” (mamma 3) 

Många av mammorna tyckte att deras BVC-sköterska har de kunskaper som behövs, men var 

även nöjda med att sköterskan vid brist på kunskap åtminstone försökte svara och eventuellt 

ringde upp vid ett senare tillfälle för att kunna ge ett bättre svar.  

Känna bristande stöd 

Det framkom även flera situationer där mammorna i undersökningen känt brister i stödet från 

sin BVC-sköterska. Känslan av att tvingas visa sig extra stark på grund av sitt 

ensamståendeskap beskrevs. 

”Det känns bra att komma dit, fast jag kan ibland känna att jag måste visa mig dubbelt så 

stark eftersom jag är ensam…” (mamma 11) 
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Flera av dem uppgav att de var missnöjda med råden de fått från sköterskan, bland annat 

gällande frågor om mat, viktuppgång, adoptivbarn, luftrörsbesvär, kontakten med den 

biologiske fadern och sömn. Flera beskrev hur de hellre sökt information själva. 

”Jag fick inga användbara råd men fann stöd och hjälp i en del böcker jag läste, så vi fick till 

slut lugna fina nätter och så är det än. Jag började nog lyssna mer på mig själv och mitt barn 

och där fanns svaren som passar just oss.” (mamma 2) 

Att BVC-sköterskan avfärdade problem med barnen, som öronvärk och luftrörsbesvär, 

nämndes av flera mammor. Andra orsaker till bristande stöd var att sköterskan uttryckt sig på 

ett sätt som gjorde mamman orolig och gav alltför allmänna och ytliga svar (tog bort slutet på 

denna mening då det var upprepande). Råd kring att sluta med amning och börja med mat 

kunde upplevas stressande. 

”För mig har det varit väldigt stressande att BVC-sköterskan tjatar om mat och vad jag ska 

ge och vad jag ska göra för att få min dotter att äta. Det hela har gjort att det blivit som en 

kamp mellan mig och min dotter vilket varit fruktansvärt jobbigt.” (mamma 6) 

Det framkom att råden från BVC-sköterskan inte alltid kändes anpassade för ensamstående 

mammor, till exempel att låta någon annan mata barnet eller trösta det på natten. Avsaknad av 

stöd i frågor som var mer komplicerade nämndes och därmed känslan av att det inte var någon 

idé att diskutera utifrån annat än mallen. Flera av mammorna skrev att de inte kände att de 

kunde vara helt öppna tillsammans med sin sköterska.  

”Angående hälsofrågor (fysiologiska) kan jag vara helt öppen. Angående psykologiska, att 

vara ensamförälder med mera kände jag inte att jag kunde/ville ta upp med henne.” (mamma 

9) 

Även angående att ringa till BVC-sköterskan fanns känsla av bristande stöd. Flera av 

mammorna ringde hellre sjukvårdsrådgivningen eftersom de har öppet dygnet runt vilket inte 

BVC har. Flera uppgav utan närmare motivering att de väldigt sällan ringer till sin sköterska 

för att fråga om råd. Andra önskade mer konkreta förslag om bland annat var barnet ska vara 

när mamman tvättar eller duschar, samt uppföljning av dessa förslag senare. 
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”Man vill ha konkreta förslag på hur och vad man bör göra. Lite uppföljning hade varit bra” 

(mamma 7) 

Förutom de resurser som BVC idag tillhandahåller önskade en del av mammorna något 

ytterligare. Flera önskade att det skulle finnas en fast barnläkare på BVC, en psykolog som 

regelbundet bedömer barnet eller att BVC förstår att kärnfamiljen bara är en av många 

familjekonstellationer idag. 

”Kärnfamiljen är föråldrad som rådande norm. Det finns så många olika 

familjekonstellationer i dagens samhälle och det bör man ha förståelse för och kunna bemöta 

på BVC. Som det är nu är det heteronormen som råder rätt igenom och det straffar även oss 

mödrar som är själva med våra barn.” (mamma 6) 

Det framkom att det är viktigt att sköterskan ställer frågor om den biologiske fadern på rätt 

sätt för att mammorna inte ska bli avståndstagande till henne. Andra förbättringar som 

önskades var att sköterskan uppmärksammar det mamman gör bra och inte bara letar fel, att 

hon visar intresse för att prata om ensamståendeskapet och inte tar för givet att det finns 

någon som backar upp hemma. Bättre förståelse kring att vara ensamstående önskades. 

”Ibland fick jag känslan av att de upplevde mitt ensamstående föräldraskap som mer 

problematiskt än vad jag själv gör.” (mamma 10) 

Litet behov av stöd 

Några av mammorna skrev att de aldrig haft något behov av BVC mer än mätning, vägning 

och vaccinering av barnet. Detta berodde antingen på att allt gått så bra med barnet att inga 

särskilda frågor eller behov av stöd fanns, eller på att mamman hellre sökt information på 

egen hand. 

” Ställer inga frågor, tar reda på saker själv” (mamma 4) 

” Jag kan inte komma på någon specifik fråga som jag hade. Han sov alltid bra, kunde amma 

och växte som han skulle.” (mamma 1) 
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Bemötande 

Känna sig bekräftad 

Att sköterskan var gullig med barnet och nöjd med hur det växte och utvecklades 

uppskattades av mammorna. Flera skrev att de alltid blivit glatt och trevligt bemötta och i 

vissa fall tagna på allvar. När BVC-sköterskan sa att det var mammans egen förtjänst att 

barnet var lugnt och lätthanterligt upplevdes det stärkande. 

”Alla gånger hon säger att sonen är så lätthanterlig för att jag är en bra och lugn mamma, 

då känner jag mig stärkt. Hon ser alltid så glad ut när vi kommer dit så man känner sig 

speciell. Tycker även hon tar mig på allvar jämt och det är skönt.” (mamma 11) 

Känna sig professionellt bemött 

Flera av mammorna tyckte att BVC-sköterskan hade ett professionellt bemötande. Det yttrade 

sig till exempel genom att sköterskan inte försökte övertyga mamman om sin privata 

uppfattning angående barnskötsel samt att mamman bemöttes på ett sätt som gjorde att hon 

kände sig trygg och bekväm. 

”Mycket bra, kände mig trygg och bekväm och skulle inte ha varit rädd för att frågat vilken 

fråga som helst.” (mamma 1) 

Känna sig kränkt 

En del av mammorna beskrev situationer där de kände sig kränkta eller nertryckta. Exempel 

på sådana var då sköterskan uttryckte sig klantigt eller behandlade någon mamma nedlåtande 

för att hon var ung.  I studien framkom att ung ålder medförde känsla av att bli behandlad 

annorlunda av sin BVC-sköterska jämfört med äldre mammor.  

”Jag tycker att jag blir ”nertryckt” av henne bara för att jag är ung, hon vill gärna kolla 

sonens leksaker extra mycket efter något fel vilket hon inte gör på de andra som är lite äldre 

än mig och har barn som går till henne.” (mamma 8) 
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Upplevelsen av att BVC-sköterskan var distanserad och saknade intresse för både barn och 

vuxna beskrevs. Att tacka nej till vissa vaccinationer var en situation som kunde ge 

upplevelsen av dåligt bemötande. 

”När jag tackade nej till vissa vaccinationer var hon nästan lite tjatig och påpekade och 

ifrågasatte en massa.”(mamma 2) 

Föräldragrupper 

Känna gemenskap 

För några av mammorna i studien gav deltagandet i BVC:s föräldragrupper social stimulans, 

nya vänner och en känsla av gemenskap. Gruppen beskrevs som ett stort stöd. Mammorna 

kunde även uppleva att informationen som gavs i grupperna var relevant för dem som 

ensamstående. 

”Det föräldragruppen gav mig var vänskapen med de andra mammorna.” (mamma 6) 

”Att jag var ensamstående var oväsentligt beträffande informationen. Det handlade aldrig om 

”familjen” på våra tre träffar.” (mamma 9) 

Känna utanförskap 

Många av mammorna kände ett utanförskap i föräldragruppen vilket främst berodde på att 

resten av gruppen utgjordes av par. Känslan av att aldrig få chans att prata om ensamt 

föräldraskap, att känna sig som ett offer och att de andra tyckte synd om den ensamstående 

mamman var faktorer som bidrog till känslan av utanförskap.  

”Ja jag var med på en träff BVC anordnade men vi var för olika. Jag tyckte det var krystat 

och påtvingat. Dessutom satt de andra och tyckte synd om mej… Det slutade med att jag bara 

blev mer och mer förbannad.”(mamma 3) 

”Jag var den enda ensamstående. Var med två gånger och tyckte det räckte. Man utgick från 

”två föräldrar” hela tiden. Jag fick aldrig chans att prata om ensamt föräldraskap.” (mamma 

2) 
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Flera mammor valde att avbryta sitt deltagande i föräldragruppen på grund av känslan av 

utanförskap och andra mammor valde att inte delta alls i föräldragrupperna. Anledningar som 

uppgavs till detta var att ingen åldersmässigt passande grupp hittades, att inte känna något 

behov av att delta och antagandet att alla sammanboende föräldrar var så olik en själv att det 

inte var någon idé att gå dit.  

”Var inte med i en föräldragrupp eftersom jag aldrig kunde känna mig som de andra i 

gruppen. Xxx-mammor med äkta män. Xxx-villor och dyra barnvagnar. Det största problemet 

var att jag var ensamstående. Kände mig som en alien i jämförelse med dem.” (mamma 5) 

Önskan om att BVC ordnade föräldragrupper för endast ensamstående mammor nämndes hos 

flera mammor i studien. 

”De kunde sammankoppla ensamstående mammor med varandra” (mamma 5) 

”De kunde ha styrt upp en mammagrupp för endast ensamstående” (mamma 1) 

Andra mammor upplevde emellertid informationen irrelevant för dem. Flera skrev att 

informationen utgick ifrån ett parperspektiv och att de inte fick veta något de kunde ha nytta 

av som ensamstående. Exempel på irrelevant information var hur mamman skulle släppa in 

sin partner i vården av bebisen och hur hon skulle klara dagen när pappan var bortrest. 

”Den mesta infon var för föräldrar i par. Hur man skulle släppa in den andre i bebisens vård 

osv. Bästa infon var hur man klarar dagen med den lilla när den andre föräldern är bortrest. 

Hur man hittar orken att ta hand om allt ensam. Jag vet inte… men jag tyckte inte att jag 

behövde veta det faktiskt” (mamma 3) 

Känna sig stärkt 

Föräldragruppen kunde även fungera som en stärkande faktor. Att i jämförelse med de 

sammanboende föräldrarna känna sig stark som klarar allting ensam. 

”Jag var den enda ensamstående men jag satt och tänkte i smyg att oj vad stark jag är som 

fixar detta själv. Det blev som en sporre.” (mamma 11) 
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Diskussion  
 
Huvudresultat  
 
Syftet med studien var att beskriva ensamstående mammors upplevelse av kontakten med 

BVC. Med BVC avses barnavårdscentralens dagliga verksamhet, BVC-sköterskan och 

föräldragrupperna. Resultatet redovisades i tre kategorier: stöd, bemötande och 

föräldragrupper. I kategorin stöd beskrev de ensamstående mammorna hur de fått bra svar på 

vissa frågor, blivit stöttade angående situationen med den biologiske pappan och när läkaren 

uttryckt sig osmidigt. Under denna kategori framkom också att mammorna kände bristande 

stöd och saknade bra svar i vissa andra frågor och att de önskade större förståelse hos sin 

BVC-sköterska för hur det är att vara ensamstående, samt att de ville ha föräldragrupper 

innehållande endast ensamstående mammor. Kategorin bemötande beskrev situationer där 

mammorna kände sig trygga och bekräftade i mötet med sin BVC-sköterska, men också 

situationer i vilka de kände sig kränkta, exempelvis när mamman tackade nej till vissa 

vaccinationer. Sista kategorin, föräldragrupper, visade att mammorna kände social 

gemenskap men också utanförskap i grupperna. 

 
Resultatdiskussion  
 
Unga mammor kände enligt Hertfelt Wahns avhandling (2007) att det fanns negativa attityder 

mot dem i samhället och deras barnmorskor hade lagt märke till att både nära och mindre 

nära personer la sig i tonårsmammans situation på ett sätt som de inte gjorde med vuxna 

föräldrar. I föreliggande undersökning beskrevs upplevelsen att BVC-sköterskan på grund av 

mammans ungdom lägger sig i på ett sätt hon inte verkar göra med äldre mammor, till 

exempel letar fel. Misshandel från den biologiske pappan nämndes i föreliggande 

undersökning och även hur BVC-sköterskan kunde vara ett stöd för mamman att inte 

återvända till honom.  Fritzell, Ringbäck Weitoft, Fritzell och Burströms undersökning (2007) 

visade att ensamstående mammor löpte högre risk att råka ut för våld eller hot om våld än vad 

sammanboende mammor gör. 

Stora kunskapsbrister hos BVC-sköterskan angående adoptivbarn nämndes i föreliggande 

studie, vilket ledde till bristande stöd i frågor gällande att vara ensamstående mamma till ett 

adoptivbarn. Det var enligt Olanders avhandling (2003) viktigt att föräldrarna fick vara 

delaktiga, att deras uppfattningar efterfrågades och fick fungera som underlag i beslut som 
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fattades. När en av mammorna i föreliggande undersökning tackade nej till vissa 

vaccinationer för barnets räkning kände hon sig ifrågasatt.  BVC-sköterskorna i Olanders 

avhandling (2003) uppgav att de inte ville ifrågasätta det föräldrarna gjorde även om de inte 

ansåg deras handlande vara särskilt bra. De menade att det inte är bra att göra föräldrar ledsna 

eller upprörda.   

Att bli förälder anses vara en sådan viktig händelse att det kan ge gemenskap mellan 

människor som i övrigt är olika skriver Hagelin, Magnusson och Sundelin (2007). I 

föreliggande studie beskrev flera av mammorna hur de kände ett utanförskap i 

föräldragruppen då de var de enda ensamstående, vilket gjorde att vissa av dem valde att 

avbryta sin medverkan eller att inte delta överhuvudtaget. Många önskade föräldragrupper 

som enbart innehöll ensamstående mammor. Andra kände gemenskap i gruppen och fick nya 

vänner. Enligt Nyströms undersökning (2004) fyllde föräldragrupperna en viktig social 

funktion då dagarna med en bebis ofta kan bli ensamma. Psykologen Bunkholdt (2004) menar 

att gruppbildningar är nödvändiga för att tillfredsställa behov av social kontakt, få bekräftelse 

på sina attityder, utveckla och bevara sin identitet samt veta att ens verklighetsuppfattning 

delas med andra.  

BVC-sköterskan kan bekräfta och försöka stärka mamman genom att intressera sig för barnet, 

berömma det och bry sig om hur mamman har det (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). I 

resultatet i föreliggande studie framkom att det var uppskattat av mammor att BVC-

sköterskan berömde mamman och barnet. Arborelius och Bremberg (2003) visade i sin studie 

att mammor kände sig stöttade i sin föräldraroll när sköterskan berömde barnet eller sättet 

mammorna tog hand om det på. Att bli bekräftad i sin roll som mamma samt känna sig duglig 

och tillräcklig betyder mycket (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007), kanske särskilt som 

ensamstående mamma då de enligt Copeland och Harbaughs studie (2005) inte kände sig lika 

kompetenta som föräldrar som gifta mammor gjorde. Enligt Gustafssons teori om bekräftande 

omvårdnad (2004) kan bekräftelse ge känslan av kompetens och välbefinnande hos personen 

som får den. Det framkom i föreliggande studie att beröm från BVC-sköterskan angående den 

ensamma mammans föräldraskap kunde medföra att mamman kände sig stärkt och speciell. 

Flera mammor i Arborelius och Brembergs undersökning (2003) kände press från sin BVC-

sköterska att följa normen gällande barnets matrutiner. I föreliggande studie beskrevs 

upplevelsen av press från BVC-sköterskan att få barnet att börja äta mat istället för att amma, 
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vilket ledde till en jobbig kamp mellan mamman och barnet vid måltidssituationer. Att 

uppleva sin BVC-sköterska som distanserad och ointresserad beskrevs också i föreliggande 

studie. Enligt BVC-sköterskorna i Olanders avhandling (2003) är uppmärksamhet och 

lyhördhet avgörande egenskaper i arbetet med barn och deras familjer. 

Sjuksköterskor måste vara uppdaterade i sin kunskap för att kvalitetssäkra sin omvårdnad 

(Nursing project, 2010) men enligt Brown, Wickline, Ecoff och Glasers studie (2009) 

upplevde sköterskor, bland annat de som arbetade med kvinnohälsa, att de inte hade tid att 

läsa forskning varken på arbetet eller hemma och de såg sig inte som kapabla att hitta och läsa 

forskning. De kände sig heller inte uppmuntrade av omgivningen att som sjuksköterskor 

engagera sig i forskning (Brown, Wickline, Ecoff & Glaser, 2009). Flera mammor i 

föreliggande undersökning ansåg att deras BVC-sköterska saknar tillräckliga kunskaper inom 

flera ämnen, bland annat angående att vara ensamstående. Att BVC-sköterskan visar 

tillräckligt med kunskap, kompetens och säkerhet i det hon gör och säger skapar förtroende 

mellan sköterska och mamma (Olander, 2003).  

Bland ensamstående mammor var ämnen som den egna situationen gällande till exempel 

arbete eller avsaknad av ett sådant, relationsproblem med barnafadern eller någon annan 

familjemedlem och reflektioner om att vara mamma vanliga att ta upp (Campbell-Grossman, 

Hudson, Keating-Lefler & Heusinkvelt, 2009). I föreliggande undersökning framkom att 

några mammor pratade om situationen kring barnafadern med sin sköterska och kände både 

stöd och bristande stöd angående detta. Enligt Baggens (2001) var vanliga ämnen att ta upp 

bland mammor barnets utveckling, hudutslag och kolik. I föreliggande studie framkom att 

mammorna frågade om saker som skrikighet på nätterna, eksem och tillväxt. 

Metoddiskussion  
 

Studien är av deskriptiv design och har en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008). Denna 

design och ansats är fördelaktiga att använda när forskaren vill ha människors egna 

beskrivningar om en situation (Polit & Beck, 2008). I kvalitativa studier är forskaren, till 

skillnad från vid kvantitativa studier, inte oberoende, vilket heller inte eftersträvas i denna typ 

av studier. Resultatet är färgat av forskarens förförståelse (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). I föreliggande studie är forskaren själv ensamstående mamma men har försökt att inte 

låta just detta påverka tolkningen av svarsmaterialet. 
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Författaren till föreliggande studie valde att samla in data via ett semistrukturerat 

frågeformulär som skickades via mail till de ensamstående mammor som visade intresse att 

deltaga i studien. Ett semistrukturerat frågeformulär innebär att samma frågor ställs till alla 

deltagare medan svarsmöjligheterna är öppna (Polit & Beck, 2008). På detta sätt kunde 

författaren se vad de olika mammorna svarade på samma frågor. De deltagande mammorna 

hittades av författaren på två olika internetforum för bland annat ensamstående föräldrar: 

www.familjeliv.se (2010) och www.alltforforaldrar.se. (2010) Denna datainsamlingsmetod 

valdes för att deltagarna skulle kunna svara i lugn och ro när de hade tid, vilket författaren 

antog kunde vara en fördel för ensamstående mammor.  

 
För att stärka den kvalitativa studiens trovärdighet används begreppen giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. Giltigheten och tillförlitligheten är hög om det deltagarna svarat på 

frågorna stämmer väl överens med de teman och kategorier som sedan framkommer i 

innehållsanalysen. Giltigheten och tillförlitligheten ökar om forskaren noggrant reflekterar 

över och diskuterar olika tolkningsmöjligheter i analysprocessen (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). I föreliggande studies analysprocess har författaren tagit hjälp av handledaren 

samt andra personer i handledningsgruppen för att tolka texten, vilket lett fram till en 

överensstämmelse och samstämmighet. Resultat har styrkts med ett eller flera citat från varje 

mamma i studien. 

Hög överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra liknande grupper eller 

situationer. Att noga beskriva tillvägagångssättet i undersökningen ökar chansen för läsaren 

att kunna bedöma graden av överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I 

föreliggande studie har författaren försökt beskriva tillvägagångssättet med urval, deltagare, 

datainsamlingsmetod och analys så ingående som möjligt för att ge läsaren en chans att 

bedöma överförbarheten på ett korrekt sätt. Författaren själv anser att överförbarheten höjs av 

att mammorna i föreliggande studie är en heterogen grupp med det enda gemensamma att de 

är ensamstående mammor med barn mellan ett och fem år. 

Begränsningar med metodvalet kan vara att möjligheten att ställa följdfrågor uteblev när 

frågeformuläret skickades via mail. Kanske författaren även borde ställt frågorna på ett sätt 

som hade gjort det mindre lätt att svara kortfattat då vissa svar endast bestod av ett ja eller nej. 

Trots detta anser författaren emellertid att materialet blev rikt. Att fånga upp deltagare via 

internet innebär en risk att personerna inte är de de utger sig för att vara, men genom att 

http://www.familjeliv.se/�
http://www.alltforforaldrar.se/�


23 
 

tillfråga de som diskuterat mest de senaste fyra månaderna hoppades författaren öka chansen 

att deltagarna verkligen är ensamstående mammor. Att det krävs registrering, där de blivande 

medlemmarna måste uppge namn och adress, för att kunna diskutera på Familjeliv (2010) och 

Allt för föräldrar (2010) ser författaren också som en fördel ur denna aspekt. Tre av de elva 

mammorna fångade emellertid författaren upp utan att kontrollera om de diskuterat sitt 

ensamståendeskap i minst fyra månader, vilket kan ses som en svaghet i studien. Viktigt att 

beakta är att identitetsproblem även finns i kvantitativa studier där enkäter skickas ut via brev. 

I analysen framkom tre kategorier: stöd, bemötande och föräldragrupp. Författaren såg att 

svarsmaterialet som kom fram om ämnet föräldragrupper skulle kunna passa in under 

kategorin stöd, till exempel under subkategorierna ”känna bristande stöd” eller ”känna stöd”. 

Men författaren valde att göra föräldragrupper till en egen kategori för att göra det tydligt för 

läsaren hur mammorna kände angående föräldragrupperna, då de är en särskild sorts aktivitet 

på BVC som inte riktigt handlar om vare sig barnavårdscentralens dagliga verksamhet eller 

BVC-sköterskan, vilket kategorierna ”stöd” och ”bemötande” gör. 

Allmän diskussion  
 

Författaren till föreliggande studie valde att intervjua ensamstående mammor om upplevelsen av 

kontakten med barnavårdscentralen för att förmedla till hälso- och sjukvårdspersonal inom BVC-

verksamheten om hur viktigt det är att bemöta ensamstående mammor på ett bra sätt. Mer 

forskning behövs om ensamstående mammors relation till BVC då ungefär 20 procent av alla 

barnfamiljer utgörs av ensamstående föräldrar varav 80 procent är mammor (SCB, 2009) samt 

att BVC når ut till nästan alla föräldrar i Sverige (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). 

Framtida studier skulle kunna fokusera enbart på bemötande, stöd eller föräldragrupper för att gå 

djupare in i dessa områden som det enligt mammorna i föreliggande studie finns brister i. Detta 

för att kunna förmedla till personal inom BVC mer specifikt vilka förbättringar som kan göras i 

kontakten med ensamstående mammor. 

Enligt önskemål från de ensamstående mammorna i föreliggande studie borde föräldragrupper 

inte vara heterogena som de är nu (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007) utan istället bör 

ensamstående mammor ha egna föräldragrupper där deras frågor får ta mer plats och där de 

kan utbyta erfarenheter med varandra gällande att vara ensamstående. Kanske försök till 

sådana grupper kan genomföras och sedan utvärderas? Att göra en liknande studie som 

föreliggande fast med intervjuer med möjlighet att ställa följdfrågor vore också en idé, samt 
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att ha fler bakgrundsfrågor än ålder då det skulle kunna vara intressant att se skillnader i 

upplevelser av ensamståendeskapet hos mammor med till exempel olika grad av utbildning.  

Enligt Copeland och Harbaugh (2005) är ensamstående mammor yngre än sammanboende 

mammor, och Hertfeldt Wahn (2007) har i sin avhandling beskrivit tonårsmammors situation. 

I föreliggande studie var de elva ensamstående mammorna 21 år eller äldre. En framtida 

studie skulle aktivt kunna uppsöka tonårsmammor och undersöka deras upplevelse av BVC. 

En annan grupp, som det saknas mycket kunskap kring och som dessutom ökar, är mammor 

som valt att skaffa barn på egen hand med hjälp av insemination från en anonym donator 

(Jadva, Badger, Morrissette & Golombok, 2009). Framtida studier skulle kunna fokusera på 

deras situation då den lilla forskning som gjorts på denna grupp pekar på en bild som skiljer 

sig mycket från andra ensamstående mammor (Murray & Golombok, 2005). 

Slutsats 

De ensamstående mammorna i föreliggande studie kände sig stärkta av beröm. Sköterskan 

kunde även vara ett stort stöd gällande situationen med den biologiske pappan. Mammorna 

önskade dock mer kunskap hos sin sköterska gällande ensamståendeskapet samt 

föräldragrupper innehållande enbart ensamstående mammor. 
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