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Abstrakt 

Vi har gjort en socialpsykologisk undersökning där vi har studerat 

barnavårdscentralssjuksköterskornas erfarenheter av meningsfullt arbete i barnavårdscentralen. 

Vårt syfte med studien är att öka förståelse kring hur BVC-sjuksköterskorna går tillväga för att 

känna arbetet meningsfullt och samtidigt mår bra. Resultatet visar att meningsskapande har en 

stor betydelse för sjuksköterskorna när det gäller deras välbefinnande. Den visar att 

sjuksköterskorna känner meningsfullhet i sitt arbete när de som person och deras roll stöder 

varandra och när det finns harmoni mellan dessa två. Sjuksköterskorna mår bra av det och arbetet 

flyter på utan ansträngning, de vill hjälpa och det hör till deras roll att hjälpa och på det sättet 

stöder deras roll och de som personer varandra. Det kan uppstå konflikter ifall deras roll och 

person inte stöder varandra. Sekretesslagen är ett exempel på något som kan hindra 

sjuksköterskorna från att hjälpa och detta bidrar till en konflikt mellan sjuksköterskornas 

personlighet och roll. En sådan konflikt kan leda till att sjuksköterskorna inte mår bra och de kan 

bli känslomässigt engagerade så att de känner sig förvirrade och frustrerade. Det gör att de inte 

kan hitta en mening i det de gör och arbetet upplevs som tungt och meningslöst. De upplever att 

de inte kan hjälpa föräldrarna som utreds när de inte vet varför de utreds. De känner att harmoni 

uppkommer ibland av sig själv och ibland försöker de själv åstadkomma denna harmoni på olika 

sätt. En sjuksköterska umgås med vänner, andra utvecklas kunskapsmässigt o.s.v.   

 

Nyckelord: Meningsfullhet, Barnavårdscentralsjuksköterska, Roll, Familjer, Abstrakt socialitet 

”I” och ”Me”. 

 

Abstract 

We have done a social psychological study where we have studied the child health nurses' 

experiences of meaningful work in child care center. Our purpose of this study is to increase 

understanding of how the child health clinic nurses go about to feel the work meaningful and feel 

good at the same time. The results show that the creation of meaning is of great importance for 

the nurses in their welfare. It shows that the nurses feel meaningfulness in their work when they 
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as a person and as a role support each other and when there is harmony between the two. The 

nurses feel well and work flows in without effort, the nurses want to help and it´s a part of the 

role to help and in this way role and person supports each other. There may be conflicts if they do 

not. 

Secrecy law is an example of something that may prevent nurses from helping and the law 

contributes to a conflict between the nurses’ personality and their role. Such conflict can lead to 

the nurses do not feel well and they can become emotionally involved so that they feel confused 

and frustrated. This means that they cannot find a meaning in what they do. The work is 

perceived as heavy and useless and they feel that they cannot help parents who are investigated 

when they do not know why they are being investigated. Harmony occurs sometimes by itself 

and sometimes the nurses try themselves to achieve this harmony in different ways. A nurse 

socializes with friends, others develop their knowledge etc. 

 

Keywords: Meaningfulness, Child Health Nurse, Role, Families, abstract sociality "I" and "Me". 
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Förord  

Vi tackar alla BVC-sjuksköterskorna som har visat intresse, engagemang och har deltagit i vår C- 

uppsats. Ert engagemang har gjort uppsatsen möjligt och vi tackar även handledaren Christofer 

Kindblad som har hjälpt oss med denna uppsats.  

1. Inledning  
Intresset för ämnet meningsfullhet i arbetet kom av att vi själva känner ibland att det är svårt att 

hitta en mening i det vi gör och det kan också då bli svårt att veta hur vi ska göra för att arbetet 

ska bli meningsfullt för oss själva. Vi frågar oss varför det är svårt att hitta en mening i vårt 

arbete? Människan har en primär kraft och det är att söka efter en mening enligt Frankl. Han 

säger att vi måste förfölja den mening i det vi gör annars kan vi inte förverkliga oss själva. 

Arbetet måste därför ha en betydelse ifall det ska bli meningsfullt och leda till att vi mår bra. 

Människan ska inte söka efter att tillfredsställa sina drifter så som att bli glad för då förlorar hon 

meningen med sitt arbete. Hon ska istället försöka uppnå sitt mål och då tillfredsställer hon också 

sina drifter. Det blir viktigt att förstå hur meningsfullhet uppstår i arbetet för att kunna bevara det 

och må bra samtidigt. Det blir även viktigt att vi förstår meningsfullhet för att kunna hjälpa de 

människor som inte hittar sin mening. Det finns kanske något som hindrar dem från att se sig 

själva i det de gör i livet och det kan bidra till att det blir det svårt för dem att hitta den mening de 

söker efter. 

Välbefinnande kan ha många olika slags betydelser och inom studierna av välbefinnande finns 

det två olika traditioner. Den första traditionen är den hedonistiska traditionen som utgår från att 

välbefinnande är lycka och tillfredställelse medan den andra traditionen d.v.s. den eudaimoniska 

utgår från välbefinnande som individens värdering av sin livssituation och om de prestationer 

som denne har uppnått motsvarar det potential han har. Den eudaimoniska traditionen tror inte att 

uppnåendet av det människor tycker är viktigt och upplever som meningsfullt alltid leder till 

välbefinnande. Inom den hedonistiska traditionen definierar man välbefinnande som en 

livstillfredställelse, positiv affekt så som glädje och brist på negativ affekt så som sorg. Enligt 

denna tradition handlar välbefinnande om att söka njutning och undvika lidande. I denna uppsats 

kommer vi att utgå från den hedonistiska traditionen. (Kazemi, 2009:25).  
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Meningsfullhet kan ha olika betydelser för olika yrkesgrupper på grund av att de har olika mål, 

värderingar, attityder osv. Vi valde därför att fokusera på hur en specifik arbetsgrupp känner 

meningsfullhet i sitt arbete och hur de går tillväga för att känna mening? Den grupp vi valde är 

BVC- sjuksköterskorna för att vi tänker att deras arbete lätt blir meningsfullt eftersom de jobbar 

med människor. Det bästa sättet kände vi att studera detta fenomen var genom att intervjua 

sjuksköterskorna i deras arbetsmiljö.  

Enligt Mead har människan två sidor i jaget och det är när hon agera och när hon fundera över sitt 

agerande (Mead, 1995:133). BVC-sjuksköterskornas yrke kräver att de ska anpassa sig till sin roll 

och det innebär att de ska anpassa sig till sitt ”Me”. De ska vara lyhörda, bry sig om barnet och 

främja barnets hälsa, de ska också svara på barnets behov och hjälpa föräldrarna att besvara 

barnets behov. I deras arbete ingår det även att se till att föräldrar och barn mår bra. De kanske till 

viss del blandar in sin person d.v.s. sitt ”I” med sin roll för att kunna förstå, se föräldrarna som 

personer och svara på barnets eller föräldrars behov och då uppkommer det lätt harmoni. 

Eftersom arbetet är sådant att sjuksköterskorna måste bry sig om andra människor så kanske det 

blir problematiskt att veta hur mycket man ska bry sig och var gränsen ligger. Om det blir för 

mycket ”Me” eller ”I” i arbetet så kan det leda till konflikt i form av konkret eller abstrakt 

socialitet. Det kan hända att sjuksköterskorna tänker på barnen även hemma, hur det går med dem 

och hur de mår. Det blir svårt för dem att hitta en mening i det de gör. Det är intressant i vår 

uppsats att se om meningsskapande har betydelse för sjuksköterskornas känsla av välbefinnande.  

Sjuksköterskan blir glad när allting fungerar men så fort hon stöter på problem förhindras hon 

från att kunna hjälpa. Hon kan uppleva frustration och förvirring och kan känna att det är svårt att 

bevara känslan av meningsfullhet i arbete.  När känslorna går emot hennes roll blir det svårt för 

henne att styra sin känsla av meningsfullhet i arbete. Konflikten mellan sjuksköterskans roll och 

henne som person leder till att hon kanske vet var gränsen går men samtidigt kan hon inte 

överstiga den även fast hon känner att det är rätt att jobba på det sättet. Hon börjar bry sig mer om 

barnet trots att det finns begränsningar för hur mycket hon ska göra det, hon vill mycket och hon 

kan inte göra något för att främja barnets hälsa. Denna situation förvirrar sjuksköterskan och kan 

göra det svårt för henne att få sig som person och sin roll att stödja varandra. Det blir svårt även 

att hitta harmoni mellan dem. Det enda hon kanske kan göra är att hitta ett sätt att få tillbaka 

denna harmoni för att hon ska kunna återhämta sig och må bra.  
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1.1. Frågeställning  

 Vilken betydelse har meningsskapande för BVC-sjukskötarnas välbefinnande? 

 

1.2. Syfte.  

Vårt syfte med studien är att få en ökad förståelse om BVC-sjuksköterskornas meningsskapande 

har någon betydelse för deras välbefinnande. Den förståelse vi får vill vi dela med oss till 

sjuksköterskorna så att de blir medvetna om hur de ska gå tillväga för att hantera sin 

arbetssituation för att det ska bli meningsfullt på det sättet de önskar.   

 

1.3. Disposition  

Vi berättar i kapitel två om lite bakgrund fakta om BVC och hur BVC- sjuksköterskorna jobbar 

och vad de jobbar efter. Vi kommer även att ta upp en tidigare forskning. I kapitel tre berättar vi 

om vilka teorier vi använde oss av i vår C- uppsats och vi förklarar alla begrepp som vi har 

använt i analysen. I kapitel fyra kommer vi att berätta om vilken metod som vi har använt och 

varför vi har använt det. Vi förklarar även vår förförståelse av fenomenet. I kapitel fem 

presenterar vi materialet som vi fick fram från alla intervjuer som vi har gjort och vi delar in 

materialet i olika tema. I kapitel sex analyserar vi materialet och I kapitel sju berättar vi om vilka 

slutsatser vi har kommit fram till. Vi försöker att jämföra harmoni med konflikt och på det sättet 

bevisa när det blir meningsfull genom att jämföra mellan dessa två. Vi reflekterar kring uppsatsen 

i det sista kapitlet och ger ett förslag på hur sjuksköterskorna kan hantera konflikten med 

socialen. 

2. Bakgrund  
 

2.1. Barnavårdscentralen historia  

Den svenska barnhälsovården kommer ursprungligen från verksamheten mjölkdroppen som 

startades i Stockholm 1901. Orsaken till att mjölkdroppen startades var att det på 1900 talet fanns 
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fattigdom, många av spädbarnen dog och amningsfrekvensen var låg. Idén om mjölkdroppen 

kom från Frankrike. Syftet med denna verksamhet var att fattiga mödrar som inte ammade skulle 

få näringsrik mjölkblandning till sina nyfödda barn. Verksamheten hade som mål att ge 

mjölkblandningar till mödrarna men även att ge dem stränga råd och anvisningar. Mjölkdroppen 

hade även som mål att främja amningen och det gick till så att de delade ut ”ampremier” och det 

är ett kommunalt ekonomiskt bidrag. Genom detta ville de uppmuntra mammorna att fortsätta 

amma. Hembesök var en viktig del för verksamheten eftersom de då kunde kontrollera så att 

barnet fick flaska. Vid 1920 talet utvecklades verksamheten till rådgivningsstationer och det 

diskuterades om kommunala barnavårdscentraler. Riksdagen beslutade 1937 att barns hälsa var 

en viktig uppgift därmed inrättades barnavårdscentraler året därefter. När detta skedde så var det 

också slutet för verksamheten mjölkdroppen (Mjölkdroppen, 2011). 

 

2.2. Barnavårdscentralen idag  

Barnavårdscentralen är en barnhälsovård och deras främsta syfte är att främja barnets hälsa och 

utveckling. De ska också så tidigt som möjligt upptäcka problem hos barnen vad gäller tillväxt 

och utveckling samt att förhindra ohälsa hos barn. Genom olika metoder och praxis försöker de 

uppnå detta syfte. Deras huvudmål är följande:  

 Minska dödlighet, sjukdom och funktionsnedsättningar hos barn 

  Minska skadliga belastningar för både barn och föräldrar 

 Stödja föräldrarna och få dem att bli aktiva i deras föräldraskap och därmed bidra till 

en positiv utveckling för barnen. (Magnusson, 2009:7) 

BVC är förebyggande barnhälsovård och BVC-sjuksköterskorna skall vaccinera barnen och 

utföra hälsoundersökningar på barn upp till skolålder. Föräldrarna kan få råd och stöd i 

föräldraskapet och det går också att fråga sjuksköterskorna om andra slags problem som oroar 

föräldrarna kring barnets hälsa. När föräldrarna går till BVC så får de också med sig en hälsobok 

om barnets utveckling och den uppdateras ständigt med anteckningar från sjuksköterskan. 

Föräldrarna får gå frivilligt på BVC med sina barn kostnadsfritt. De får efter att de har kommit 

hem från BB själv välja vilket BVC de vill gå på om de inte gillar det BVC de har valt så får de 

byta.  
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De som jobbar på barnavårdscentraler har distriktssköterska utbildning eller barnsjuksköterska 

utbildning. De är sjuksköterska i grunden men sen har de också vidareutbildning i hälso-och 

sjukvård för barn. De har möjlighet till en läkare och psykolog på barnavårdscentralen som man 

kan träffa om man behöver (1177 Region Halland, 2011). För att uppnå syftet med arbetet följer 

BVC- sjuksköterskorna ett nationellt basprogram.  I början så går föräldrarna ganska ofta till 

BVC med sitt barn men efter en tid så minskar antal besök. Barnet går på BVC som nyfödd fram 

tills han eller hon är 5-6 år. Hur ofta föräldrarna går med sina barn på besök beror på 

basprogrammet som sjuksköterskorna följer men även föräldrarnas behov (1177 Region Halland, 

2011). Basprogrammet följer socialstyrelsens föreskrifter och det allmänna 

vaccinationsprogrammet (Primärvården Skåne, 2011). De undersökningar som görs i enlighet 

med Basprogrammet är till för att ta reda på om barnet utvecklas normalt med sin ålder. 

Undersökningarna är också till för att tidigt upptäcka sjukdomar och sedan förebygga dem. De 

barnen som inte utvecklas normalt eller har en sjukdom ska sjuksköterskorna ta hand om och 

försöka lösa snabbt (Hagelin, 2007:43). Hälsoundersökningarna innebär även att 

sjuksköterskorna ska titta efter inte bara barnets psykiska och fysiska hälsa utan också barnets 

sociala situation. Tiderna för undersökningarna är valda utifrån vilka avvikelser som kan 

upptäckas i enlighet med olika åldrar samt för att följa de rekommendationer som har getts för 

vaccinationsintervall. De barn som upptäcks vara i behov av fler undersökningar erbjuds ett 

intensifierat program. (Hagelin, 2007:43). 

Sjuksköterskornas syfte med kommunikationen i mötet med föräldrarna är att stödja och 

uppmuntra. De hjälper föräldrarna att se sina egna resurser och hjälper dem även med det de 

behöver. Det innebär även att sjuksköterskorna ska kontakta socialtjänsten ifall de upptäcker att 

barnet kommer till skada. Det är inte sjuksköterskornas uppgift att kontrollera hur föräldrarna 

sköter barnet istället ska de hjälpa föräldrarna på deras egna villkor. Det är föräldrarna som ger 

barnhälsovården uppgiften att följa barnets hälsa (Hagelin, 2007:44).  

Föräldrarna som kommer till BVC behöver få bekräftelse av sjuksköterskorna för att de som 

föräldrar ska kunna känna att de duger som mamma eller pappa. Hagelin tar upp en studie utförd 

av Arborelius. Han kom fram till att föräldrarna upplever i sina möten med sjuksköterskorna det 

stöd de får av sjuksköterskorna på två olika sätt. Det första sättet är det ”känslomässiga stödet”. 

Det betyder att föräldrarna känner att deras oro har blivit stillade, att sjuksköterskorna har lyssnat 
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på dem och brytt sig om dem. Föräldrarna känner också att sjuksköterskorna har visat intresse för 

barnet och att kontakten har upplevts som positiv. Sjuksköterskorna ska se föräldrarna genom att 

prata med barnet, visa hur duktigt barnet är och ge uppmärksamhet till föräldrarna genom att t.ex. 

kommentera vilket fint barn de har. Det leder till att föräldrarna känner sig stolta och känner att 

de duger som föräldrar. Föräldrarna som deltog i studien sade att sjuksköterskorna lugnar dem 

genom att avdramatisera, normalisera problemet och bekräfta att allt är bra med barnet. 

Föräldrarna säger också att sjuksköterskan bryr sig och lyssnar på vad de säger och speciellt det 

som är jobbigt, de frågar föräldrarna om hur de har det och finns där för dem både fysiskt och 

psykiskt. Den andra formen av stöd som de upplever är det ”informativa och/eller instrumentella 

stödet”. Det betyder att föräldrarna får råd och information om sina barn. När rådet fungerat så 

kan föräldrarna känna att de har utvidgat sin kunskap om sitt barn men har rådet inte fungerat så 

kan föräldrarna känna det som att sjuksköterskorna inte har förstått dem och att de har lagt sig i 

för mycket (Arborelius i Hagelin, 2007:63–64).  

Det första hembesöket i basprogrammet är mycket viktigt för att sjuksköterskorna ska få en 

förtroendefull relation med föräldrarna. Det visar att relationen är viktig i Basprogrammet för 

sjuksköterskornas arbete med föräldrarna. Hagelin betonar att det är viktigt för sjuksköterskorna 

att träffa föräldrarna på hemmaplan för att då kan hon i lugn och ro befästa en god relation med 

föräldrarna (Hagelin, 2007:75–76). Eftersom familjerna är olika och har olika problem så innebär 

detta att de ska ha kunskaper om olika levnadsvillkor och olika lösningar på problem. 

sjuksköterskorna samarbetar med andra verksamheter som de kan vända sig till om det krävs 

(Hagelin 2007:78). Basprogrammet finns med i uppsatsen som bilaga.   

 

2.3. Tidigare forskning  

Vi hittade en artikel av Astrid Fägerskiöld och Anna – Christina Ek. Rubriken på artikeln lyder 

”Förväntningar på BVC - sjuksköterskan i Sverige ur två olika perspektiv” (Fägerskiöld & Ek, 

2003: 119). Deras undersökning bestod av femton BVC – sjuksköterskor och tjugo nyblivna 

mammor och deras Syfte med undersökningen var att se skillnader och likheter mellan de 

förväntningar som mammorna hade på BVC-sjuksköterskan jämfört med vad BVC-

sjuksköterskan trodde att mammor av spädbarn förväntade sig av dem. När de analyserade 

materialet så kom de fram till sju olika kategorier av förväntningar (Fägerskiöld & Ek, 2003: 119, 
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121,127). Den första kategorin är ”någon att närma sig”. Både mammorna och sjuksköterskorna 

pratade om rollen som BVC-sjuksköterska som någon man kan närma sig när man har frågor 

eller om det är något man oroar sig för. Den andra kategorin av förväntningar var ” 

Utvecklingsbedömning och immunisering”. Flera mödrar förväntade sig att sjuksköterskan skulle 

bedöma barnets utveckling genom vikt och längd men också ge vaccinationer enligt BVC 

programmet. Färre sjuksköterskor än mödrar pratade om bedömningarna och immuniseringen 

kanske för att dessa utförs regelbundet och är därför tagna för givet av sjuksköterskorna. Den 

tredje kategorin av förväntningar var ”stödjare”. Alla mödrarna nämnde speciellt stöd från 

sjuksköterskorna i olika former. En mamma ville ha bekräftelse för sin roll som mamma och 

andra förväntade sig uppmuntran från sjuksköterskorna i jobbiga situationer. Vissa mödrar ville 

ha hjälp i form av diskussion med sjuksköterskan där de kunde prata om vad som är det rätta 

sättet att göra något. Nya mödrar förväntade sig stöd i form av konversation med 

sjuksköterskorna och det kunde handla om trötthet, hjälplöshet eller oro för spädbarnet. Dessa 

konversationer antas vara emotionellt stöd. Fler sjuksköterskor än mödrar pratade speciellt om 

känslomässigt stöd och de trodde att mödrarna behövde stöd p.g.a. känslor av hjälplöshet. 

Sjuksköterskorna antog också att speciellt osäkra mödrar förväntade sig att sjuksköterskorna 

skulle ha tid till att lyssna och ge instrumentellt stöd. Sjuksköterskorna trodde också att mödrar 

förväntade sig informativt stöd t.ex. information om vad mödrarna kunde förvänta sig från BVC.  

Den fjärde kategorin är ”rådgivare”. Mödrarna pratade om råd som de förväntade sig och som de 

trodde att de kunde få från sjuksköterskan. De pratade mest om generella råd så som bad och 

kläder medan sjuksköterskorna trodde att mödrarna förväntade sig mer detaljerade råd. 

Sjuksköterskorna trodde att vissa mödrar förväntade sig av dem att kunna göra underverk d.v.s. 

ha standard lösningar på alla problem. Den femte kategorin är ”säkerhetsleverantör”. Det var 

färre mödrar än sjuksköterskor som pratade om den säkerhet som sjuksköterskan kan representera 

men flera mödrar förväntade sig att sjuksköterskan skulle representera ”en källa av säkerhet” 

genom att t.ex. observera barnet och se om allt är ok. Flera sjuksköterskor trodde också att 

mödrarna förväntade sig säkerhet från sjuksköterskorna. Den sjätte kategorin av förväntningar 

var ”kunskap”. Några mödrars förväntningar på sjuksköterskan som någon som representerar 

säkerhet visar att de antar att sjuksköterskorna har kunskap. Flera sjuksköterskor trodde att deras 

kunskap var viktigt för mödrarna för att kunna upptäcka om barnet är friskt. Sjuksköterskorna 

trodde att mödrarna önskade sig ”experthjälp” från sjuksköterskan eftersom de antogs ha kunskap 
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om barnets tillväxt och sjukdomar. Den sjunde kategorin av förväntningar är ”föräldragrupp 

arrangör”. Mödrarna önskade diskutera hur andra föräldrar beter sig som föräldrar och genom 

sjuksköterskan få kunskaper om barnets tillväxt. Några av sjuksköterskorna trodde att mödrarna 

förväntade sig föräldragrupper. (Fägerskiöld & Ek, 2003: 119-128).  

Denna studie är relevant för att vi tänker att den kan belysa varför sjuksköterskorna upplever att 

vissa saker i arbetet är viktiga och meningsfulla. Genom att veta vad det är som förväntas av 

sjuksköterskorna och vad föräldrarna önskar av dem så kan det ge oss en bättre förståelse för 

deras arbetssätt men vi tror också att det kan hjälpa oss att säkerställa den kunskap vi får av 

sjuksköterskorna. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1. Inledning 

Frankls teori har använts för att skapa förståelse för begreppet meningsfullhet i arbetet och för 

hur individen söker och kommer fram till sin mening. Människan förklaras som 

meningsskapande varelse och vidare förklaras Meads teori som är den huvudsakliga i analysen, 

och som vi används mest i analysen, för att den berör de olika aspekter av meningsskapande som 

”I” och ”Me”. Den handlar också om den mening som aktörer lägger i sitt eget och andras 

agerande. Hans teori har fått ta en stor plats i vår analys för att den förklarar relationen mellan ”I” 

och ”Me” och det i sin tur förklarar relationen mellan det personliga och rollen och det är det som 

har betydelse i vår uppsats eftersom meningsfullheten tänker vi uppstår när individen som person 

stödjer rollen. Relationen mellan ”I” och ”Me” påverkar uppkomsten av harmoni eller konflikt 

och på det sättet påverkar den vårt välbefinnande. Meningsfullhet kan tänkas vara kopplat till hur 

man blir sedd, som person eller som roll vilket kan ha stor betydelse för sjuksköterskornas 

välbefinnande. För att fördjupa i vad ”Me” är har Goffmans teori använts då han berättar om vad 

rollen innebär och även hur vi styr våra intryck, vilket Mead skulle kalla ”Me” - tagande.  Även 

Asplunds teori har vi använts för att fördjupa förståelsen av ”I”. Denna teori förklarar hur ”I” 

agerar och hur detta agerande kan leda till konkret eller abstrakt socialitet. Det påverkar 

individens välbefinnande ifall han känner sig som en konkret eller abstrakt samhällsvarelse. 

Abstrakt socialitet menar Asplund kan leda till emotionell utmattning.  
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3.2. Viktor Frankl: Människan som meningsskapande varelse. 

 Charlotte Bühler anser att vi människor har en Primär kraft och det är att söka efter en mening i 

omgivningen (Bühler i Frankl, 2003:43).  Det betyder att vi har en medfödd orientering som gör 

att vi riktar oss mot skapande och mot värden. Frankl utgår från detta resonemang och säger att 

lusten är resultat av målet, den är spontan och därför ska vi inte leta efter den (Frankl 2003:44). 

Vi blir exempelvis lyckliga när vi når ett mål.  

Vi är kulturskapare eftersom vi själva söker efter vår mening och lever efter den. Om en mening 

ska få en betydelse så måste den sökas och realiseras av oss själva hävdar Frankl. Vi bestämmer 

ifall vi vill fullfölja den mening vi söker efter (Frankl, 2003:53). Han kallar det vilja till mening. 

Vår vilja till mening blir tillfredsställd ifall den mening som vi söker efter får någon betydelse för 

oss (Frankl, 1996:111). Han pratar också om att man känner spänning när man söker efter en 

mening. Spänning som är en del av människans väsen hjälper oss att bevara vårt mentala 

välbefinnande (Frankl, 1996:117). Han förklarar spänning på detta sätt: 

”Man kan alltså konstatera att den psykiska hälsan baseras på ett visst mått av 

spänning, spänningen mellan vad man redan har uppnått och vad man bör uppnå, 

eller klyftan mellan vad man är och vad man borde bli” (Frankl, 1996:117). 

Det är den orientering mot en mening som har varit en avgörande faktor för fångarna och som 

ledde till att fångarna bevarade sin fysisk och mental hälsa i koncentrationslägret i andra 

världskriget (Frankl, 2003:58).  Frankl definierar begreppet mening som något som menas. Det 

betyder att vi svarar på en fråga som andra ställer när vi vet vad som menas med frågan (Frankl, 

2003:73). 

Det finns tre grupper av värden och de är redskap som vi använder oss av för att vi ska kunna 

finna en mening med livet. Det första värdet är skapande värde och det är när människan sänder 

ett värde i form av skapelse exempelvis när hon utför ett arbete. Det andra värdet är erfarenhets 

värde och det är vad människan tar emot av värdet som hon skickar ut. Det är den andras reaktion 

som gör det möjligt för henne att erfara sitt värde. Det tredje värdet är attityds värde och syftar på 

individens inställningar som hon bemöter världen med (Frankl, 2003:82).  På grund av de här 

värdena har livet alltid en mening som vi förföljer. Alla dessa värden förväntas bli uppfyllda 

därför lider människan av den mening som inte uppfylls (Frankl, 2003: 82). 
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Många människor saknar mening idag och de ser inget värde med att leva, enligt Frankl. De 

befinner sig i existentiella vakuum och människan drabbas i denna fas av två förluster. Den första 

förlusten är förlust av några instinkter som säger till henne vad hon ska göra och den andra 

förlusten är förlust av några traditioner som säger till henne vad hon bör göra. Dessa två förluster 

förvirrar henne så att hon inte vet vad hon ska göra. Hon gör som de andra människor gör vilket 

kan leda till konformism. (Frankl, 1996:118). Hon kan därför lida av tomhetskänsla (Frankl, 

2003:76).  

 

3.3. G H Mead:”I” and ”Me” 

Mead är viktig för vår analys för att han pratar om två sidor hos jaget som hjälper oss att bli 

medvetna om oss själva och andra. Det hjälper oss att bli medvetna om att vårt arbete är 

meningsfullt. Genom den andras reaktion och vår förmåga att kunna se oss själv ifrån andras 

ögon gör att vi ser vad saker betyder för andra och därmed kan vi bli medvetna om vad det 

betyder för oss själva. Mead pratar om ”I” och ”Me” och hur de samspelar med varandra.  

 Socialpsykologin utgår från att individer är sociala varelser som tycker om att bli sedda och 

hörda. Människan är ständigt beroende av att söka efter det som betyder något. Hon behöver 

mening för att kunna känna sig mänsklig därmed behöver hon någon som bekräfta den mening 

hon får. Mead anser att jaget uppkommer genom sociala handlingar och det sker, genom två 

utvecklingsfaser. Det är lekstadiet och spelstadiet. Vi utforskar våra roller i en social handling när 

vi leker eftersom barnet i leken flyttar barnet från en roll till en annan oberoende av andra 

människor. Barnet har ännu inte utvecklat en uppsättning av olika responser och attityder som 

passar rollen och som han kan följa, därför kan han inte spela en roll. Barnet härmar föräldrarna 

för att han inte har utvecklat än ett eget jag. (Mead, 1995:119). Lars-Erik Berg säger även att 

människan är nyfiken och söker efter meningsvariation och det gör hon när hon kan utrycka sina 

spontana tankar och känslor med andra människor. Sakerna får ett djupare värde och får 

betydelse (Berg i Stenberg, 2011:130).  

I ett spel är vi mer beroende av andra, vi måste veta vad andra gör för att kunna anpassa vår roll 

och kunna sätta oss i varje annan position. Vi måste även ha en uppsättning av olika responser 

och attityder för att kunna ge en attityd som framkallar en lämplig attityd hos andra (Mead, 

1995:119). När vi spelar ett spel t.ex. fotboll så intar vi en viss attityd och kräver att andra ska 
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respondera på ett visst sätt. Vi utforskar våra roller men i en mer organiserad form av social 

handling. Det betyder att vi utgår från den organiserad uppsättning attityder som vi har 

gemensamt i en grupp, det kallas ”den generaliserade andra” (Mead i Svedberg, 2007:35). Mead 

kallar det hela samhällets attityd. 

 Mead talar om två sidor hos jaget: ”I” och ”Me” därför blir Mead viktig i vår analys.  I leken 

dominerar ”I” och i spelet dominerar ”Me”. ”Me” är när vi speglar oss i andras ögon och vi 

reflekterar över våra egna och andras erfarenheter (Mead i Svedberg, 2007:36). ”I” är vår respons 

på andras attityder därför kan våra attityder vara omedvetna och när vi agerar blir de medvetna. 

Vårt agerande blir ibland en överraskning för oss själva. Vi är mer spontana och vi ser inte 

mycket av konsekvenserna förrän vi agerar medan ”Me” är en organiserad uppsättning av andras 

attityder som vi har och intar själva (Mead, 1995: 133). Vi ser oss själva utifrån andras ögon och 

intar den andras attityd. Det hjälper oss att se vad som kommer att hända om vi beter oss på ett 

visst sätt och därför kan vi spela en viss roll. Individen ställs inför att anpassa sig till andras 

attityder eller motstå dem och bli självständig (Mead, 1995:144). Han pratar om relationen 

mellan ”I” och ”Me” och säger att ”I” är en konstnärs attityd medan ”Me” fungerar som en 

censur för ”I”. Han menar att ”Me” säger till jaget vilka attityder ”I” ska inta. ”I” är struktur för 

”Me” och det betyder med andra ord att ”I” ger individen möjligheter att vara sig själv i 

förhållande till andra människor (Mead, 1995:155). 

Mead talar om ”I” impuls och det är kärlek till den nästa och det är en vänlig attityd. Han 

förklarar vidare att den finns inom oss som en social tendens. Den framkallar en speciell respons 

hos den andre och det är t.ex. en vilja att hjälpa fattiga människor. Detta förstärks i gruppen ju 

mer andra håller på med det vilket betyder att mitt intresse blir till slut allas intresse i gruppen 

och på det viset sker det en sammansmältning mellan individens ”I” och ”Me”. Individen är så 

inne i den hjälpande attityden att han inte vet när det räcker med sitt givande. Exempelvis har 

individen inte pengar för att ge till de fattiga så lånar han pengar för att ge dem till de fattiga och 

det visar på att de spontana attityderna tar över. ”Me” finns inte i individens jag och därför kan 

den inte kontrollera ”I”. Det blir automatiskt att vi följer de andras attityder i gruppen (Mead, 

1995:194–195). Mead skriver om denna sammansmältning: 

”Den ena intresse blir allas intresse. Det är fullständigt identifikation mellan 

individerna. Inom individen blir det en sammansmältning mellan ”me” och ”I”. … 
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givande stimuleras av mer givande. Men kanske inte har så mycket att ge, men man 

är reda att ge sig fullständigt. Det blir en sammansmältning mellan ”I” och ”me”. 

”Me” finns inte där för att kontrollera ”I”, utan att situationen har blivit så 

beskaffad att just denna attityd som väckts hos andra stimulerar en att göra samma 

sak”. (Mead, 1995:194–195).  

 Mead talar om en form av ”I”- yttringar och det är när ”I” som är agerandet är i harmoni med 

”Me” som är tagandet av andras roller. Det betyder även att jaget här har blivit både ”I” och 

”Me”. Både ”I” och ”Me” finns i jaget och de stöder varandra. Mead talar till exempel om att när 

vi ser en stol så vet vi att vi ska sitta i stolen, det är vårt ”Me” som berättar det. När vi väljer att 

sätta oss på stolen så är vi i vårt ”I”. Det är via ”Me” som vi förstår vad sakerna i rummet betyder 

och det är via ”I” som vi väljer vilka objekt vi ska använda oss av. När både ”I” och ”Me” finns i 

jaget och stöder varandra. Det blir harmoni mellan dem (Mead, 1995:196–197). Mead skriver om 

harmoni: 

”detta är olika typerna av ”I”-s yttringar i deras relation till ”me” som jag ville 

framföra för att komplettera utsagan om relationen mellan ”I” och ”me”. Jaget 

under dess omständigheter är ”I”-s agerande i harmoni med ”me”-s tagande av de 

andras roller. Jaget är både ”I” och ”me”; där ”me” anger den situation inför 

vilken ”I” reagerar. Både ”I” och ”me” ingår i jaget, och här stöder de varandra” 

(Mead, 1995: 196).  

 

3.4. Goffman  

Goffman har fokuserat mycket på det som Mead skulle kalla ”Me”, dvs. hur vi lever upp till 

andras förväntningar, som är en aspekt som vi kommer att analysera vad gäller arbetet som BVC-

sjuksköterska. Goffman utformar den dramaturgiska modellen för att förklara hur samspelet 

mellan människor är, det är som en teaterföreställning där det finns en skådespelare, publik och 

en scen. Den första rollen intar sjuksköterskorna till exempel, som en skådespelare och hon 

anpassar sig till den roll som är känd för en sjuksköterska. Föräldrarna intar därmed publikens 

roll . Skådespelaren i detta fall sjuksköterskorna vill presentera sig på bästa sätt med sina kläder, 

ansiktsuttryck osv. (Goffman, 2004:37).  
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Både aktören och publiken iakttar vissa regler i en scen. Det finns två regioner i en 

teaterföreställning som vi kan befinna oss i. Vi har en bakre region som betyder att vi befinner 

oss i en plats där ingen kan iaktta oss, där vi kan göra vad vi vill och en främre region där vi är 

bland publiken och kontrollerar vårt uppträdande. I den främre regionen kan oavsiktliga gester 

och felsteg missuppfattas eller motsäga en definition av situationen som upprätthålls därför blir 

det pinsamt för individen om hon gör ett misstag. Sjuksköterskan kan kanske inte vara sig själv 

eftersom hon måste vara i den främre regionen hela tiden i sitt arbete. (Goffman, 2007:185, 210f) 

 

När vi framträder inför andra så projicerar vi vår uppfattning av oss själva på andra och det kallar 

Goffman för intrycksstyrning. Ibland sker det olika störningar i vårt framträdande inför andra. 

Störningar kan vara oavsiktliga gester och felsteg och dessa kan ge tre olika konsekvenser. Den 

första konsekvensen är att den sociala interaktionen blir lidande. Möten kan till exempel bli 

pinsamma, förvirrande och verka falska. Deltagarna kan känna sig besvärade och nervösa. Den 

andra konsekvensen som störningar i framträdandet kan leda till är att hela gruppen kan lida av 

felstegen eller de oavsiktliga gesterna. Det framträdande som individen visar upp är representativt 

för hela gruppen, därför kommer gruppens rykte att stå på spel ifall någon i gruppen gör ett fel. 

Till exempel varje gång BVC-sjuksköterskan agerar så är det ett bevis på vad hon kan och klarar 

av och ett bevis på vad gruppen klarar av. Om BVC-sjuksköterskan inte klarar av rutinerna så kan 

även hennes kollegor få lida av det. Den tredje konsekvensen innebär att individens personlighet 

kan lida när han satsar för mycket på att identifiera sig med sin roll, med en viss grupp och med 

sin uppfattning om sig själv som en person som inte vill förstöra för gruppen eller svika dem. Om 

en störning sker i interaktionen så kan den uppfattning som individen har om sig själv förändras, 

vilket kan påverka individens personlighet (Goffman, 2007:185, 210f).  

 

3.5. Asplund 

Asplund har istället fokuserat på det som Mead skulle kalla ”I”, d.v.s. den spontana socialitet som 

finns i det att vi responderar på stimuli från andra människor, som också är en aspekt som 

analyseras i BVC-sjuksköterskornas utövande av sitt arbete. Asplund förklarar att människan är 

en socialt responsiv människa. Socialitet handlar om sällskaplighet och responsivitet betyder 

svara med ett annat ord (Asplund, 1987:29). Social responsivitet och asocial responslöshet är två 
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begrepp som Asplund har kommit fram till. Det han menar med social responsivitet är att 

individen har en vilja, ett behov av att respondera på andra människor och att även hon själv vill 

ta kontakt med andra människor genom att ställa frågor. Människan är enligt Asplund socialt 

responsiv på samma sätt som hon är en social varelse (Asplund i Stenberg, 2011:33). Den sociala 

responsiviteten är därför ett elementärt beteende. Den sociala responsiviteten sker via 

kommunikation med andra och då kommunikationen kan vara både språklig och i form av 

kroppsspråk.  

Asocial responslöshet är också ett elementärt beteende och innebär en ovilja att lyssna till eller 

svara på andras kommunikationsförsök (Asplund, 1987:11ff). I våra kommunikationer växlar vi 

mellan social responsivitet och asocial responslöshet (Asplund i Stenberg, 2011:33). Asocial 

responslöshet är ett inlärt beteende och kommer därför inte lika naturligt som den sociala 

responsiviteten (Asplund, 1987:12ff). Asplund talar om ett ”naturtillstånd”. Han menar att 

människan är socialt responsiv och svarar på allt men så fort hon ställs inför begränsningar så 

talar man om en individualitetsform.  Man är en individualitetsform om man gör inskränkningar i 

socialiteten och responsiviteten. När begränsningarna är givna så talar man om en roll och när 

begränsningarna är något du pålagt dig själv så talar man om karaktär (Asplund, 1987:32). Till 

exempel är lagar och regler en form av inskränkning som vi agerar i enlighet med och då spelar 

vi en viss roll. 

 

Asplund talar även om två begrepp: konkret socialitet och abstrakt socialitet. I en konkret 

socialitet är individen i allmänhet socialt responsiv d.v.s. individens sätt att agera är mer spontant 

och direkt och därför mer konkret. Individen responderar på andras handlingar och aktiviteten är 

målinriktad. Responsen är alltså inte bara en respons utan hänvisar till något utöver sig själv. 

Känslorna i en konkret socialitet är också mer konkreta eftersom det inom den konkreta 

socialitetens inte finns roller. Så snart individen uppfattar sig som rollinnehavare så uppfattar han 

sig inte längre som en konkret person utan som en abstrakt samhällsvarelse (Asplund, 1987:171-

174). När individen istället är mer styrd av regler och roller som han måste anpassa sig till, 

präglas han av en abstrakt socialitet. Den abstrakta socialiteten hindrar individen från att helt och 

fritt uttrycka sina känslor, vilket kan leda till att hon känner sig emotionellt utmattad. I den 

abstrakta socialiteten är individens handlingar inte målinriktade, det finns inget syfte med dem, 

de producerar inget och löser inga problem. Interaktionen handlar inte om något annat än sig 
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själv, därför är också känslorna innehållslösa. Individen kan bli utbränd och enligt Asplund 

verkar den abstrakta socialiteten växa i dagens samhälle. Ett samhälle som präglas av abstrakt 

socialitet är därmed ett samhälle där människor endast ser varandra utifrån sina roller, istället för 

att se varandra som unika, individuella människor. Ett samhälle som präglas av konkret socialitet 

råder motsatsen, d.v.s. människorna ser varandra som individuella människor (Asplund i 

Stenberg, 2011:34ff).  

4. Metod 
 

4.1. Inledning 

I denna del presenterar vi den vetenskapsteoretiska ansatsen som vi har använt oss av för att 

kunna förklara vårt forskningsmaterial. Vi förklarar även följande vår förförståelse, metod, urval, 

tillvägagångsätt, tillförlitlighet och etisk reflektion kring materialet. 

 

4.2. Vetenskapliga ansatsen. 

 Vi har använt oss av hermeneutisk ansats för att kunna tolka och förstå vårt forskningsmaterial. 

Hermeneutik är en tolkningskonst, läran om förståelse och den är motsats till positivism 

traditionen när det gäller hur man förstår och tolkar forskningsobjekt. Positivism traditionen 

försöker förklara fenomenet systematiskt och kategoriskt, det betyder att forskaren försöker hitta 

syfte och orsak när han eller hon försöker förstå och tolka materialet (Birkler, 2008:122).  

Hermeneutiken lägger däremot vikten på innebörd, mening och det handlar om hur vi får 

förståelse. Vi har förförståelse innan vi går ut på fältet och det är våra fördomar, förväntningar, 

åsikter och förställningar om fenomenet. Vi förlitar oss på vår förförståelse när vi försöker förstå 

fenomenet (Birkler, 2008:102). Vår förförståelse utgör en förståelse horisont som vi använder oss 

av när vi tolkar meningsfullhet i arbetet (Birkler, 2008:103). Det är ett sätt att bemöta 

sjuksköterskorna på därför har det varit viktigt att veta vad vi har för förförståelse innan vi har 

gått ut på fältet. I en dialog med sjuksköterskorna sker det en horisontsammansmältning när vi tar 

del av sjuksköterskornas förståelse och när vi är blir medvetna om fenomenet i vår 

förståelsehorisont kan vi få en ny kunskap och vår horisont utvidgas mer.  
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Den hermeneutiska cirkeln är förståelseprocesscirkelrörelse och det betyder att vi försöker hitta 

samband mellan en del förståelse och helhets förståelse. Vi ser en del av data i ljuset av helheten i 

data och tvärt om (Birkler, 2008:103). Vi har analyserat data utifrån detta synsätt och försökt 

pendla mellan helhet och delar i analysen för att kunna förstå fenomenet meningsfullt arbete. 

Fenomenet är för brett och därför har vi varit tvungna att dela upp materialet i olika delar och 

försökt hitta samband mellan helhet och delar. Delar kan vara det empiriska materialet, teori, vår 

förförståelse av fenomenet, fakta om hur sjuksköterskorna jobbar osv. 

 

 En nackdel med hermeneutiken är enligt Habermas att vår kommunikation blir färgad av 

positivistiskt tänkande p.g.a. att vi är förtryckta under ett system som präglas av en förvrängd 

förståelse på ett systematiskt sätt och vi klarar inte att stå emot förtrycket därför följer vi 

strömmen. Detta olika system förtrycker oss och påverkar vårt sätta att kommunicera och det kan 

påverka vår förståelsehorisont omedvetet. (Birkler, 2008:121). Det blir svårt att ta del i det andra 

säger och det blir lätt så att man börjar försvara sig och börjar tävla omedvetet därför använde vi 

oss av den kvalitativa metoden som ger en större möjlighet för BVC- sjuksköterskorna att kunna 

påverka svaret och minskar missuppfattningar ifall vår förståelsehorisont är påverkad av 

positivism tänkande. Att använda sig av kvantitativ metod i vår studie skulle inte ha varit den 

bästa möjliga metoden att använda eftersom den utgår från positivism men också för att den är 

”objektivistisk”. Det betyder att man inte tar hänsyn till människors tolkningar, den fokuserar mer 

på siffror än ord (Bryman, 2001:27). Om vi hade velat undersöka attityder hos BVC-

sjuksköterskor t.ex. så hade kvantitativ metod varit användbar eftersom vi då skulle undersöka 

orsak och verkan. Fördelen med kvantitativ metod är att den kan generalisera resultat vilket 

kvalitativ metod inte kan i lika hög grad (Bryman, 2001:92,146ff). Om vi skulle använda oss av 

enkäter istället vilket är en kvantitativ metod så skulle vi inte kunna få den slags kunskap vi fått 

från den kvalitativa intervjun (Bryman, 2001:146ff).  

 

Fördelen med den kvalitativa intervjun är att den ger informanterna möjlighet att svara på 

frågorna med egna ord och för oss som forskare underlättar det att komma åt informanternas 

uppfattningar i olika frågor. Dessutom är det för vår studie viktigt att vi får ta del av 

informanternas uppfattningar. Risken att man missuppfattar något kan vara stor i både kvantitativ 

och kvalitativ metod. Skillnaden i den kvalitativa metoden är att vi har möjlighet att under 
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intervjun rätta till missuppfattningar genom att förtydliga de frågor vi ställer. Den möjligheten 

finns inte i samma utsträckning när det gäller enkäter. 

 

Fördelen med kvalitativ intervju är att man kan ställa uppföljningsfrågor vilket är till vår fördel 

eftersom det viktigaste för oss är att få ta del av BVC-sjuksköterskornas uppfattningar (Bryman, 

2001:160, 273). Eftersom vi har en hermeneutisk utgångspunkt så var vi tvungna att använda oss 

av den kvalitativa metoden för att hermeneutiken lägger vikten på innebörd och mening.  Det 

handlar om hur vi får förståelse och det är det vi försöker få i vår uppsats. En förståelse om vad 

som är meningsfullt arbete för BVC-sjuksköterskorna.  

 

4.3. Förförståelse 

Innan vi började vår studie funderade vi på vad fenomenet meningsfullhet betyder för oss 

personligen och hur vi ser på det. Vi tänkte att arbetet blir meningsfullt för individen när han eller 

hon gillar något i sitt arbete. Det måste finnas något som man personligen gillar eller kan 

identifiera sig med för att meningen med det man gör ska få en betydelse. Vi funderade kring 

varför vissa människor upplever arbetet som meningslöst och andra inte. Vi tänker att 

meningslöst arbete kanske beror på att uppgifterna i arbetet inte passar med personens intressen 

och behov. Det beror kanske på att individen inte vet vilket arbete som passar till dennes 

personlighet.  

Meningsfullhet tror vi är det som betyder något och är viktigt för oss och vårt välbefinnande om 

man inte kan hitta mening i något då blir det svårt att motivera sig själv och göra ett bra jobb. 

Man kan inte sträva efter något mål som inte betyder något för oss för att vi ger upp till slut. Det 

håller inte i längden tänker vi eftersom man inte kan behålla energin om den inte riktas mot 

någon mening. Vi börjar söka efter ett annat mål för att hitta en mening och det kan innebära att 

vi kanske börjar söka efter mening i andra vägar. Vi kanske hittar mening i en hobby t.ex. att 

måla tavlor hemma och då kanske känslan av meningsfullhet i hobbyn överstiger känslan av 

meningslöshet i arbetet.  Arbetet blir mentalt krävande om vi tappar mening i det vi arbetar med 

istället för att försöka hitta en ny mening i arbetet. Vi måste hitta en mening innan vi försöker 

leva upp till andras förväntningar för att annars kan man må dåligt av det och hittar ingen 

mening. Man känner att man bara följer lagar och regler eller försöker leva upp till andras 
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förväntningar men ingen kan ge dig en mening och få dig att känna det som meningsfullt. 

Känslan av meningsfullhet måste komma från dig själv och betyda något för dig.  

Vi tror att BVC- sjuksköterskorna kan ha svårt att hitta en mening ifall de försöker leva upp till 

andras förväntningar för mycket för då blir det som Asplund säger en abstrakt form av socialitet. 

Hon tänker för mycket på rollen istället för att vara mer spontana och konkreta vilket leder till att 

viljan till mening försvagas. När hon följer regler och styrs av yttre förväntningar så kanske hon 

inte söker efter sin mening själv vilket betyder att meningen inte kan få någon betydelse för 

henne eftersom den inte har realiserats av henne själv. Om hon följer för mycket reglerna och 

rollen så betyder det enligt Mead att hon styrs mycket av sitt ”Me” istället för att vara mer 

spontan som Asplund säger och styras av sitt ”I”. Om vi styrs för mycket av vårt ”Me” så kan det 

leda till abstrakt socialitet som Asplund pratar om.   

I leken kan vi utforska olika roller och på det viset kan vi själv hitta en mening i det vi gör så att 

vi inte behöver följa de yttre reglerna för mycket. Den betydelse som vi får blir meningsfullt. Vi 

tänker oss att sjuksköterskan inte kan utforska olika roller eftersom hon måste följa en bestämd 

roll och det som förväntas av hennes roll. Vi tror att hon inte alltid kan visa sina känslor i arbetet 

så som ilska t.ex. eftersom det skulle inte passa sig att bemöta patienter på det viset. Hon måste 

vara glad och hjälpsam och samtidigt måste hon bemöta barnet på det utvecklingsstadium han 

eller hon befinner sig på. 

 Hela tiden är föräldrarna där vilket gör att hon även måste anpassa sig till deras förväntningar 

vad gäller sättet hon bemöter barnet på. Om hon blir för mycket kontrollerad av föräldrarnas 

förväntningar så tror vi att det blir svårt för henne att hitta sin mening och det blir andra som 

hittar en mening åt henne och då får mening ingen betydelse för henne. Enligt Frankl måste man 

hitta sin mening själv för att meningen skall bli betydelsefull. Om man följer regler och normer 

för mycket istället för att vara mer spontan i mötet med människor så kan det skapa en konflikt 

och det i sin tur kan ge kris i meningsskapandet och bidra till att sjuksköterskorna mår dåligt. 

BVC- sjuksköterskan kanske vill hjälpa till mer eller vara medmänsklig på sitt eget sätt men hon 

kanske inte kan det p.g.a. alla regler och normer som hon måste följa.  

Vi tänker oss att det kan ha stor betydelse för om hon känner att arbetet är meningsfullt eller inte. 
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Om sjuksköterskan intar en byråkratisk attityd så innebär det enligt Asplund att hon är socialt 

responslös och det kan leda till att hon ser människorna som ett objekt. Medan om hon möter 

människor utifrån hennes eget sätt så är hon mer socialt responsiv och det kan leda till att hon ser 

människorna som individer. Hon är mer mänsklig om hon är socialt responsiv d.v.s. mer spontan 

och mer sig själv än om hon är socialt responslös därför blir det intressant att veta vilken 

betydelse meningsskapande har för känslan av välbefinnande i arbetet.  

4.4. Metod   

Vi genomförde en kvalitativ studie och använde oss av en kvalitativ intervjuform. Den kvalitativa 

metoden är tolkningsinriktad d.v.s. tonvikten ligger på att få en förståelse om den sociala 

verkligheten genom att t.ex. få en förståelse för hur BVC-sjuksköterskorna tolkar verkligheten i 

sin miljö. Tyngden i denna metod ligger på sjuksköterskornas ord istället för siffror och den har 

en ontologisk utgångspunkt vilket innebär att sociala egenskaper ses som ett resultat av samspelet 

mellan individer, inte som något som finns därute avskilt från oss. Denna metod innebär även att 

vi har låtit teorier styra problemformuleringen och det i sin tur har bestämt hur vi samlat in och 

analyserat vårt material. Det resultat som vi fått kopplade vi till relevanta teorier som vi använt 

oss av (Bryman 2009: 249). Det går inte att mäta BVC-sjuksköterskornas erfarenheter därför 

tänkte vi att man bäst kommer åt erfarenheter genom att använda sig av Dialog för att den ger oss 

en bredare bild av fenomenet.  

 

Vi använde oss av en semistrukturerad intervju för att den är flexibel. Vi hade en lista med frågor 

men vi behövde inte följa dem i en viss ordning för att vi visste vilket område vi ville fokusera på 

och utarbetade frågor efter vår fokus. Eftersom vårt ämne är så stort och eftersom det finns så 

många faktorer som vi kan inkludera i detta fenomen så valde vi att använda oss av denna form 

av intervju. Vi trodde att vi lättare skulle kunna behålla en röd tråd på det viset därefter arbetade 

vi med vår intervjuguide utifrån ett antal teman som vi kände var relevanta att fokusera på och 

sedan utarbetade vi frågorna efter temat. (Aspers, 2007:136ff ; Bryman, 2009: 301ff). 

Semistrukturerad intervju gav oss möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till sjuksköterskorna 

kring det som vi ansåg vara viktigt i intervjun (Bryman, 2009: 127). Vårt intresse var främst 

sjuksköterskornas ståndpunkter därför upplevde vi att denna intervjuform passade oss bäst med 

tanke på att det gav sjuksköterskorna möjlighet att prata lite om allt möjligt kring det ämne som 
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vi valde att fokusera på. Vi fick även på det sättet kunskap om vad som ansågs vara viktigt och 

relevant för sjuksköterskorna.  

 

Vi tog hänsyn till det som Denscombe berättar om i sin teori när det gäller olika nackdelar som 

kan finnas med intervjuer och det som kan vara en nackdel är att det kan hända att 

intervjupersonerna går utanför ämnet och det blir då svårt för oss som oerfarna forskare att 

försöka hålla oss till ämnet. Det blir att man ställer frågor som intervjupersonerna känner att de 

redan svarat på men vi som intervjuare kan känna att de inte gjort.  Vi tror att det i vår studie kan 

ha varit störande för sjuksköterskorna för att de kanske kände att vi tvingade dem till samma plats 

igen när vi ställde liknande frågor. Om man försöker hålla sig till ämnet och frågorna så kan det 

kännas onaturligt. En annan nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande när det gäller 

inhämtning och bearbetning av data.  Det finns en tendens att man inte hittar ett standardiserade 

svar.  En annan nackdel är tillförlitlighet, det betyder att det blir svårt att hitta objektiviteten i 

materialet när kontexten och personer är unika. Ytterligare en nackdel är att vi som forskare 

påverkar sjuksköterskorna genom att banda samtalet eftersom det kan hämma sjuksköterskorna så 

att de känner att de inte kan prata naturligt.  Intervjun kan även kännas som en kränkning av 

sjuksköterskorna privatliv därför försökte vi betona på de etiska aspekterna i våra möten. 

Intervjuer kan sist ha en nackdel att den kräver mer resurser som tid, pengar till resor och utskrift 

(Denscombe, 2008: 162-163). 

 

4.5. Urval  

”Klusterurval” är den urvalsform vi använde oss av i vår studie. Det första steget i denna 

urvalsprocess innebär att man väljer grupper av enheter d.v.s. kluster. Ett klusterurval fungerar så 

att man går efter en flerstegsprincip. Det första som man skall göra är att välja ett kluster och 

därefter fler kluster. Fördelen är att intervjuerna på detta sätt kan koncentreras i både tid och rum. 

I vårt fall innebär ett klusterurval att vi valde ett antal BVC som vi kontaktade och i dessa 

barnavårdscentraler valde vi ut det antal sjuksköterskor som vi ville ha med i vår studie. Vi 

använde oss av sannolikhetsurvalet här d.v.s. vi valde slumpmässigt ut fem barnavårdscentraler 

och sedan valde vi ut sammanlagt tio sjuksköterskor från de klustren av BVC vi redan valt ut. Det 

blev då en urvalsprocess i två steg. Vi valde en region och sedan valde vi slumpmässigt ut fem 

barnavårdscentraler i denna region. BVC-sjuksköterskorna valdes också ut slumpmässigt. 
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(Bryman, 2001:107ff).  

När vi funderade kring urvalet för vår studie så bestämde vi oss för att välja sjuksköterskor i 

barnavårdscentraler. Det var viktigt för oss att begränsa oss inom ett visst område för att se hur de 

ser på meningsfullhet i just det yrket. Vi människor är olika och ser på mening på olika sätt därför 

tror vi att meningsfullhet kan skilja sig från yrke till yrke. BVC-sjuksköterskornas yrke tyckte vi 

var intressant att studera och därför valde vi den för vår studie.  

 

Vi tänkte inte mycket kring kön eller ålder när vi gjorde urvalet eftersom det inte verkade 

relevant för vår studie dessutom tror vi att det skulle vara svårt att hitta tillräckligt många antal av 

båda könen i vår region. Vi skulle därmed behöva resa och det var inte något vi hade möjlighet 

till. Att alla våra intervjupersoner i urvalet skulle vara kvinnor var inte något vi bestämt det 

visade sig bara vara så vilket vi tror beror på att det inte finns många män i detta yrke. Eftersom 

vi inte tänkte jämföra intervjupersonerna vad gällde ålder eller kön så verkade det inte heller vara 

relevant för vår studie. Det vi fokuserade på var att komma åt sjuksköterskornas erfarenheter, 

tankar och upplevelser kring meningsfullt arbete.  

 

Nu i efterhand kan vi känna att det kanske hade varit viktigt att tänka på i alla fall ålder när vi 

gjorde urvalet eftersom det kan skilja sig åt hur de ser på ämnet meningsfullhet. Många ville inte 

ställa upp i vår studie och tackade nej. Vi hade ont om tid och kände att det viktigaste för vårt 

urval var att vi fick tillräckligt många sjuksköterskor som ville ställa upp.  

 

4.6. Tillvägagångsätt 

Vi tror att det är många som tappar sin mening i sitt yrke och många forskare väljer att studera 

olika problem om till exempel depression. Vi kom på en idé att gå bakvägen och studera varför 

arbete blir meningsfullt för personen. Vi sökte mycket i data basen kring meningsfullhet i arbetet 

och vi hittade inte vetenskapliga artiklar om hur individen själv gör sin mening. Vi hittade en 

uppsats om meningsfullt arbete men den liknade inte vår studie. Vi hittade även en annan artikel 

där de jämförde mammors förväntningar på BVC och sjuksköterskors upplevelse av vad 

mammorna förväntade sig av BVC.  Valet av yrket skedde snabbt på grund av att vi inte hade så 

mycket tid på oss och när vi kontaktade olika företag så ville de flesta ha tid på sig att fundera 

med deras medarbetare om de ville delta i undersökningen. 
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En av oss har tre barn och har erfarenheter av BVC, hur sjuksköterskorna arbetar och vad de gör 

där och hon delade med sig av sin förförståelse till den andra. Vi kontaktade sjuksköterskorna per 

telefon för att det var det snabbaste sättet att nå dem och vi lämnade meddelande per 

telefonsvarare. Vi sade vårt namn och frågade om de kan ringa oss och det gjorde de men de 

flesta trodde först att vi var en mamma som går på BVC. Vi presenterade oss och vår uppsats och 

informerade dem om etiska aspekter. Några tackade nej för att de inte hann och några var villiga 

att delta men hade inte så mycket tid för en intervju. Några sa att vår studie lät mycket intressant 

men vi kände att de var misstänksamma och vi förklarade att vi skulle fråga om yrket och hur det 

kändes för dem. Vi fick betona att deras namn och platsen skulle bli anonym i uppsatsen.  

 

 Vi kontaktade nästan alla BVC som ligger nära oss och vi fick intervjua tio sjuksköterskor från 

olika BVC.  Dagen efter ringde en sjuksköterska och sa att hon inte kunde träffa oss just den 

veckan och att hennes kollega kunde veckan därefter men vi kunde inte vänta för materialet 

skulle skrivas den veckan. Vi blev rädda att vi inte skulle få tillräcklig med data om andra 

sjuksköterskor skulle avboka sin tid därför bokade vi elva intervjuer. Vi ringde därefter en 

sjuksköterska och bad om ursäkt för att vi inte kunde träffa henne och tackade henne för hennes 

engagemang. 

För att kunna få mer kunskap om fenomenet och om vår förförståelse läste vi om fenomenet 

mening. Vi använde oss av tre teorier för att kunna förstå fenomenet i arbete och skrev 

förförståelse, syfte och huvudfråga. Vi beaktade de etiska aspekterna innan vi ringde 

sjuksköterskorna och vi formulerade sex teman som skulle täcka fenomenet. Det är följande 

teman: arbete och familj, utbildning, hur rollen upplevs, lagar och regler, möte med människor, 

kolleger och etiska dilemma. När vi hade gjort två intervjuer tyckte vi att vi skulle ändra lite på 

frågorna för att sjuksköterskorna tyckte att vi hade ställt frågor på olika sätt om samma sak. Vi 

hade öppna frågor så att det fanns utrymme för dem att komma med något nytt. Vi märkte att de 

flesta blev trötta och hade svårt för att svara på nästa fråga och de kände att de redan hade svarat 

på frågan, de behövde tid att tänka. Vi lade till ett tema och det var känslomässigt engagemang 

och under intervjun hade vi med oss en intervjuguide. Den innehöll frågorna, syfte med 

uppsatsen och etiska regler, det blev lättare för oss att minnas olika frågor och hålla oss till ämnet 

på det sättet.  
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Vi valde att intervjua sjuksköterskorna i deras naturliga miljö och vi fick antingen intervjua dem i 

deras rum eller i ett annat ledigt rum. Eftersom BVC-sjuksköterskorna som vi intervjuade hade 

kollegor som vi skulle intervjua samtidigt så fick vi dela på oss och göra intervjuerna enskilt.  

Vi sa att vi kommer att fråga om yrket men även ställa frågor kring meningsfullhet därefter bad vi 

om lov att banda samtalet. Nästan alla gick med på det men en sjuksköterska blev misstänksam 

när vi sa att vi ville banda samtalet. Hon ville först inte bli inspelad och då fick vi garantera 

henne att hon kommer att vara anonym och att inspelning kommer att kastas. Till slut gick hon 

med på det. En bandade samtalet med laptop och en av oss bandade samtalen med sin mobil och 

vi fick sitta ostörda i ett rum.  

 

4.7.  Tillförlitlighet 

Valet av metod och speciellt yrke har ökat chansen för att data får en validitet i materialet d.v.s. 

giltighet. Vi är två i studien och vi gjorde intervjuerna ensamma. Den första intervjun gjorde vi 

tillsammans men vi ansåg att frågorna och att vara två personer i en intervju inte fungerade bra. 

Det kändes som att sjuksköterskan verkade obekväm och frågorna tyckte hon var ganska lika. En 

av oss intervjuade och en satt bara med men resten av intervjuerna gjorde vi ensamma med 

sjuksköterskorna. 

Vi intervjuade fem sjuksköterskor var och vi var medvetna om att vi är två med olika 

uppfattningar. Vi kunde påverka sjuksköterskorna på olika sätt därför hade vi en intervju guide 

med liknande frågor. Detta gjorde vi för att kunna se skillnader och likheter i det som 

sjuksköterskorna berättade om. När sjuksköterskorna har svarat lika i de flesta frågor så har det 

lett till att reliabiliteten har förstärkts och vi har hittat ett starkt samband mellan sjuksköterskorna. 

Det betyder följdriktighet, överenstämmelse och pålitlighet i de begrepp vi mäter (Bryman, 

2 002: 86). Vi har studerat BVC- sjuksköterskorna därför är det inte möjligt för oss att 

generalisera till andra yrken. 

 

När vi gick igenom materialet så tänkte vi på validiteten därför vi transkriberade intervjuerna och 

skrev ned allt de sagt ordagrant och när vi lyssnade på inspelningarna så lyssnade vi flera gånger 

för att försäkra ”autenciteten” d.v.s. att materialet är äkta. Vi försökte att inte färga materialet 

med våra åsikter utan bara ta med vad sjuksköterskorna har sagt och hur de svarat på frågorna. 
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När vi var färdiga med intervjuerna så försökte vi transkribera materialet direkt efter intervjun, 

helst samma dag för att inte glömma betydelsen av det de sagt. Materialet är fullständigt och har 

inte redigerats dock känner vi att innebörden i det sjuksköterskorna har sagt är inte helt tydligt. 

Det finns undermeningar, saker som är osagda, sådant som vi måste läsa mellan raderna och även 

ta hänsyn till kontexten. Vi som forskare har påverkat dem så att de kanske inte ville berätta allt 

som de hade velat säga (Denscombe, 2009: 301-302). Intervju ger oss en möjlighet när det gäller 

validitet att kontrollera den i direkt kontakt med sjuksköterskorna (Denscombe, 2008: 161-162).  

 

4.8. Etiska aspekter  

I vår c uppsats har vi beaktat de etiska reglerna och har gått efter det med alla BVC- 

sjuksköterskorna när vi har kontaktat dem per telefon, när vi intervjuade och när vi presenterade 

materialet och analyserade det. Vi följde ”informationskravet” och det betyder att vi som forskare 

informerade sjuksköterskorna om undersöknings syfte och om vår uppsats. Vi informerade dem 

även att det är frivillig att delta i vår forskning och att de fick avbryta samtalet när de önskade. 

De hade även informerats om vilka moment som vi hade i vår forskning. Vi följde 

samtyckeskravet när vi kollade upp med sjuksköterskorna om vi skulle fråga deras chef och de sa 

att de själv ville göra det. Vi bad dem om tillåtelse att banda samtalet och följde 

”konfidentialitetskravet” vilket betyder att vi informerade att data som vi samlat in skall bevaras 

på ett sätt så att ingen människa skulle kunna komma åt den. Vi sa att vi skall ändra på deras 

namn så att de skall bli anonyma så att ingen skall kunna identifiera dem och följde 

”nyttjandekravet” vilket betyder att vi bara använde data för vår forskning och inget annat 

(Bryman, 2009: 440-441). Vi var noga att presentera vår forskning så som den är för att vi har 

inte rättigheter att lura våra intervjupersoner samtidigt skulle vår forskning få negativ prägel i 

allmänhetens syn.  

 

För att forskningsämnet är känsligt så valde vi att intervjua dem i deras arbetsmiljö. Vi som 

forskare delade på oss och intervjuade sjuksköterskorna en och en. Vissa frågor var känsliga och 

vi respekterade att sjuksköterskorna ibland inte ville svara på vissa frågor. Vissa försökte skämta 

eller bortförklara frågorna, att de upprepades kanske för att de inte ville svara på dem. Frågorna 

berörde lite deras privata liv och några ville inte berätta i början av intervjun men de var villiga 

att prata om det mot slutet av intervjun. Känslan av meningsfullhet i arbetet berör också privat 
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livet därför var vi tvungna att ställa frågor om det privata livet också. 

  

Vi blev bra bemötta och sjuksköterskorna var villiga att träffa oss trots att de inte hade tid. Vi 

märkte att de ville ge en bra bild av deras verksamhet trots att deras verksamhet är anonym.  

Eftersom ämnet är stort och vi hade olika teman så valde vi att begränsa oss inom ett yrke. Vi 

visste inte riktigt om intervju frågorna kunde besvara vår huvudfråga. Vi var stressade av att 

sjuksköterskorna inte hade tid och vi ville respektera dem och göra intervjuerna snabbt men 

samtidigt hade de bråttom ändå. De flesta behöll en distans i början men mot slutet av intervjun 

blev det bättre. De visste inte i förväg vad frågorna handlade om och kanske ville de inte avslöja 

något som de hade sekretess på i arbetet. Vi kände efter några frågor att sjuksköterskorna började 

slappna av lite mot slutet av intervjun och då var vi glada att vi ställt mer frågor som berörde 

ämnet. 

 

Sjuksköterskorna blev mer avslappnade och började berättade mer om känsliga saker. I några 

intervjuer fick vi berätta lite om vår utbildning. Det kändes som att vi var tvungna att ge något av 

oss själva för att de skulle känna sig mänskliga och inte som ett objekt. Det som var positivt var 

att vi fick fram liknande information trots att meningsfullt arbete kan betyda olika från en person 

till en annan.  

 

4.9.  Analysmetod  

Vi använde oss av ett induktivt synsätt och det betyder erfarenhetsbaserad bevisföring. Det som 

vi gjorde är att vi undersökte intervjuerna och försökte hitta lagbundenheter mellan 

sjuksköterskorna. Vad de hade gemensamt (Birkler, 2008: 72). Vi drog slutsatser från det och 

ansåg att alla sjuksköterskorna var sådana och generaliserade även ifrån empiri och hittade en 

teori som förklarade dessa lagbundenheter. Denna metod har gett oss en ny kunskap men denna 

kunskap är inte säker som Birkler säger (Birkler, 2008:73).  

Vi använde oss huvudsakligen av Meads teori när vi analyserade intervjuerna. Där ”I” och ”Me” 

samspelar med och stöder varandra. Då individen blir medveten om sig själv vilket gör att han 

hittar sin mening. Det beror på vad man lägger vikten på och om det sker en sammansmältning 

mellan ”I” och ”Me” så blir arbetet meningsfullt. Vi förklarade senare begreppen med Goffman 

och Asplunds teori för att veta hur sjuksköterskorna gjorde för att arbetet skulle bli meningsfullt 



 

31 
 

för dem. Goffman förklarar en form av ”Me” begreppet när vi försöker anpassa oss för andras 

förväntningar därför använde vi oss av honom i analysen.  

Vi förklarade också med Asplunds teori hur sjuksköterskorna hamnar i abstrakt och konkret 

socialitet. Arbetet är meningsfullt när sjuksköterskorna är i konkret socialitet. 

5.  Presentation av materialet 
 

5.1.  Inledning  

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Sjuksköterskorna kommer att benämnas med 

fingerade namn, som Alma, Berit, Carina, Diana, Elin, Frida, Greta, Hebba, Isabella och Jenni. 

Det viktigaste i materialet har sammanfattats och delats in i olika teman för att det ska gå lättare 

att kunna se skillnader och likheter vad gäller betydelsen av meningsfullhet och om just 

meningsfullheten spelar roll för hur sjuksköterskorna mår. Rollen, möten och bra relationer var 

något som sjuksköterskorna lade stor vikt vid när de talade om sitt arbete och om vad som kändes 

meningsfullt därmed tas dessa punkter upp i presentationen av materialet. Etiska dilemman är 

ytterligare ett tema som uppkommer, för det framkom att etiska dilemman påverkar 

sjuksköterskornas välmående t.ex. genom känslomässigt engagemang.  

 

5.1.1. Lagar och regler 

Alla sjuksköterskor anser att lagar och förhållningsregler är bra och viktigt att ha. De flesta av 

sjuksköterskorna känner att lagar och regler är en trygghet och ett stöd eftersom de används som 

riktlinjer i deras arbete. Diana känner så här inför lagar och regler:  

”Perfekt tror jag. Alltså vi har sekretess å vi har lite olika ja som du säger lagar 

och förhållningar som vi ska följa både när det gäller vaccinationer å andra grejer 

men jag tycker nog med respekt och trygghet jag tycker nog att det är lite tryggt att 

det finns att det finns lagar och förhållningar lite åt det hållet”. 

Alla sjuksköterskorna förklarar sitt arbetssätt på det sättet att de besöker föräldrarna och de 

nyfödda bebisarna sen kommer föräldrarna till dem med sina barn en gång varje vecka. När 

barnet blir en månad träffas de en gång varje månad och när barnet blir ett år träffas de en gång 
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var sjätte månad som följer. När barnet blir två år träffas de en gång per år och så vidare tills 

barnet blir fem år. Några BVC fortsätter träffa barnen tills de blir sex år. Sjuksköterskorna 

undersöker barnet om han eller hon utvecklas fysiskt och psykiskt som han eller hon ska och 

BVC har också en läkare som kallas om det upptäcks något fel på barnet. BVC har kontakt med 

Socialtjänsten om de t.ex. behöver anmäla föräldrarna för misshandel. Den största delen av 

arbetet anser majoriteten av sjuksköterskorna är att stödja föräldrarna i deras föräldraroll. Elin 

förklarar arbetssättet så här: 

”Mm vi har barn från det att dom kommer hem från bb ända tills dom är 6 år 

gamla och ska börja nollan i under dom åren. Vi träffar föräldrarna och barnet 

tätare under första året när dom är väldigt små och föräldrarna är föräldralediga 

och därefter lite glesare en gång i halvåret. Ett och ett halvt och bara en gång om 

året planerat för uttrycklig kontroll för att se att barnet utvecklas som det ska för att 

om det är så att det inte gör det så ska vi kunna gå in med stöd och hjälp å eh så ser 

liksom ramen ut för det hela. Och det handlar ju väldigt mycket både om 

omhändertagande om barnet men också stöd till föräldrarna så att det är en stor 

del hälften hälften …” 

 

5.1.2. Upplevelse av rollen  

När det gäller upplevelse av rollen som sjuksköterska så nämner de sådant som professionalitet, 

kunskaper, att arbetet är roligt och relationen med föräldrarna. Deras roll innebär till stor del att 

få till ett bra möte med föräldrarna, för genom mötet skall de hjälpa och stödja föräldrarna i det 

föräldrarna behöver. De betonar även vikten av en bra relation för att samarbetet skall fungera i 

många år. Diana, Carina och Greta känner att det är viktigt att hela tiden lära sig nytt i sin roll 

som sjuksköterska, så att man inte stannar upp och tänker att den kunskap man har är tillräcklig. 

De menar att de ska hålla sig uppdaterad. På frågan om de kan utföra sitt jobb som de själva 

önskar så svarar majoriteten av sjuksköterskorna att de kan utföra sitt jobb så som de själva 

önskar. Diana säger att hon nästan alltid kan göra det, men hon vill informera både muntligt och 

skriftligt och det är något de inte gör på hennes arbetsplats så hon försöker införa 

vaccinationspapper d.v.s. papper på de vaccinationer barnet fått. Greta tycker att hennes arbete är 

ganska fritt och därför kan hon utföra arbetet på det sättet hon själv önskar. Elin säger att det 
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finns ramar för vad hon skall göra i sitt arbete men hur hon gör det är upp till henne själv. 

Majoriteten av sjuksköterskorna känner även att de kan identifiera sig som personer med sina 

roller. Fem av sjuksköterskorna tycker att det är svårt att skilja på sin roll som sjuksköterska och 

den personen man är. De är privata, eftersom de känner att de hela tiden är samma personer men 

de försöker ändå vara professionella i sitt jobb och försöker att inte blanda in sig själva som 

personer i yrket. Diana, Berit och Frida känner att de kan identifiera sig med sin roll i yrket 

eftersom de själva är mammor. Alma och Elin skiljer sig från de andra sjuksköterskorna, för de 

tycker inte att de är samma personer i yrket som utanför yrket. Alma menar att privat är privat 

och rollen hör till yrket. Elin anser att det inte är viktigt vem hon är utan vad hon kan göra för de 

familjer som besöker henne. För henne är det viktiga att hon kan hjälpa dem.  

Alla sjuksköterskor upplever sin roll som sjuksköterska som meningsfull. Elin, Frida och Jenni 

känner att de hjälper föräldrarna och det är meningsfullt för dem. Berit känner att det är 

meningsfullt för att hon får jobba med barn, vilket hon tycker är en utmaning. Jenni tycker att det 

är meningsfullt för att hon känner föräldrarna, och när de hälsar på henne utanför arbetet så 

känner hon att hon gör nytta. När föräldrarna lyssnar på henne och har förtroende för henne så 

upplever hon det också som meningsfullt, för hon då tycker att hon gör ett viktigt jobb.  

På frågan om de gör något speciellt för att uppleva arbetet meningsfullt, svarar nästan alla 

sjuksköterskor att de själva gör något speciellt för att uppleva arbetet som meningsfullt. De 

nämner det på olika sätt. Alma säger att det är viktigt för henne att hon har kollegor i närheten, 

för att kunna tala om sina möten med föräldrarna som är både roliga och som inte funkar. Det 

hjälper henne att hålla arbetet inom arbetets ramar och hon tar därmed inte med sig några tankar 

hem och funderar. Diana, Carina och Isabella känner att det är viktigt för dem att de hela tiden 

lära sig nya kunskaper för att de ska kunna utvecklas. Berit och Diana tycker att det blir 

meningsfullt när arbetet blir en utmaning exempelvis att de går ner på barnens nivå och 

kommunicera med dem. vilket det kan bli när man jobbar med barn eftersom det inte alltid är helt 

lätt att jobba med dem. Greta försöker själv göra något, hon säger: 

 

”Försöker ta initiativ själv och starta saker. Bjuda in förskolor och går ute på 

förskolor och gör kurser och ordna lite arbetskamraterna så att det är visst härlig.”  
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Isabella känner att hon måste bevara sin glädje och vara nyfiken för då blir arbetet roligt. Hon 

känner även att det är viktigt för henne att avsätta tid för alla så att hon kan vara närvarande för 

varje person som kommer till henne utan att hon behöver tänka på tiden. 

Elin och Hebba säger att det finns yttre faktorer som spelar in inte bara om de själv gör något för 

att känna arbetet meningsfullt och de nämner olika saker. Elin tycker att det är arbetssättet, hon 

förklara att de alla som jobbar i BVC där hon jobbar ska förmedla informationen om barnet 

vidare till varandra. Det gör de för att de någon gång ska träffa samma barn och då är det viktigt 

att veta om barnet. Det är det som gör att hon känner arbete som meningsfullt. Hebba tycker att 

när hon har lagom många barn så har hon mer tid att lära känna varje barn mer och då är arbetet 

meningsfullt. Hon säger att man ska vara tillgänglig och hon vill lära känna föräldrar och ha en 

bra relation med dem. Jenni skiljer sig från andra sjuksköterskor när hon säger att hon gillar 

bebisar och därför gillar hon detta arbete.  

 

 

5.1.3. Betydelsen av kollegor 

Alla sjuksköterskor anser att kollegorna och känslan av en gemenskap är viktiga för att kunna 

känna arbetet som meningsfullt. De har likheter när det gäller att de ser varandra som en stöd 

person och får råd ifrån varandra. De har behov av att prata med någon om föräldrarna och 

barnen och de anser att det är viktigt att ha en bra relation med sina kolleger annars skulle inte 

samarbete fungera. Elin, Carina och Diana anser att kollegorna är viktiga just p.g.a. det arbetssätt 

de jobbar efter att de träffar samma barn alltihopa. 

Alma är den enda som anser att arbete är mentalt krävande, hon säger: 

 

” … det är viktigt att ha kollegor å faktiskt värna om sina raster för att få ny kraft å 

här här e ju mentalt krävande kan man säga att jobba. Väldigt väldigt roligt men 

också så är vi ju mentalt trötta när vi går hem. Å då är det viktigt att ha rasterna att 

skratta å prata om lite annat. Det är jätteviktigt.” 

Greta och Frida förklarar betydelse av kollegors personlighet. Greta säger att det är bra när 

kollegor är olika för då ökar möjligheterna för mammor att välja själva vem de vill träffa om de 

inte trivs med en viss sjuksköterska. Frida säger att det är lätt att jobba ihop när man tänker 

likadant för att samarbetet blir lättare. 
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5.2. Möten 

 

5.2.1. Betydelsefulla möten 

Alla sjuksköterskorna betonar vikten av i hela intervjun att det är möte med människor som gör 

arbetet roligt och det är det som gör att arbetet känns meningsfullt. Sju av dem lägger vikten på 

att stödja och hjälpa barn och föräldrar. Jenni nämner speciellt: 

 ”Det som jag tycker meningsfullhet är att man kan hjälpa o stötta föräldrarna. Att 

bli föräldrar och att vara självständiga föräldrar. Att de ska våga lita på sig själva 

och att jag hjälper de dit. Kan man säga. Det är det som jag tycker att det är 

huvudsyfte att man ska på sikt inte behöva ringa till oss o fråga var ända fråga utan 

lita på sig själv istället.” 

På frågan om varför sjuksköterskorna har valt just detta yrke nämner de olika skäl. Majoriteten av 

dem säger att arbetet med barn och människor var en orsak till att de ville jobba på BVC. Hebba 

säger så här: 

”Man får träffa många olika sorters människor. Till vårdcentralen kommer alla 

egentligen. Det är frivilliga o komma till barnavårdscentralen. Men alla gör det så 

man träffar från alla möjliga sorters och det är jätte roligt. Och man det är positivt 

jobb man får stötta mycket. Föräldrar har mycket frågor. Man får hjälpa till mycket 

och bli a en ganska tight relation med olika. ”  

Isabella och Greta anser att de valde detta yrke för att de ville prova på något nytt. 

Sjuksköterskorna tycker olika om vilka möten som har varit betydelsefulla. Alma, Berit, Diana 

anser att det är möten som de har lärt sig något av och speciellt de möten som har lett till att de 

har förändrat sitt arbetssätt eller som har lett till att de har utvecklats. Diana och Greta säger även 

att betydelsefulla möten för dem har varit möten där familjer har haft problem och behövt hjälp. 

Greta säger att 95 % av mötena är möten som hon kallar det goda, som inte har stora bekymmer 

och de bekymren är lätta att hantera. Resten av mötena är möten med familjer som har problem 

och som kräver mer tid och energi för att kunna hantera dem t.ex. mammor som är arbetslösa 

eller som har missbruks problem. Det är svårt att hitta lösningar och stödja dem för att de här 

fallen tar ibland över det vanliga goda och man blir helt slut efter ett par fall säger Greta. Carina 
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och Hebba känner att det är mötena där de ser att det har gått bra för familjerna. De möten som är 

betydelsefulla för Jenni är de möten där det är kul och spännande. Hon säger att hon ibland möter 

unga mammor som är sjutton till arton år gamla och det tycker hon är kul för att då får hon ställa 

om sina tankar.   

 

5.2.2. En bra Relation  

Alla sjuksköterskorna tycker att relationen har en stor betydelse för att mötet ska bli bra och för 

att samarbetet mellan de och föräldrar och barn ska fungera. Berit och Jenni anser att relationen 

påverkar samarbete mellan de och föräldrarna. Om relationen inte fungerar så fungerar inte heller 

samarbetet och det kan då bli svårt att nå barnet. Jenni säger att om inte relationen fungerar:  

 

 ”… skulle inte samarbeta för barnets bästa. Kan man inte samarbeta med 

föräldrarna så är det inte kommer man aldrig åt barnen också. Föräldrarna är 

barnets språkrör”. 

Alla sjuksköterskorna anser att om man inte har en bra relation och har svårt att kommunicera 

med föräldrarna så kan de skicka föräldrarna till sina kolleger som jobbar där. Diana upplever att 

hon inte kan gå utanför sin roll för hon måste vara professionell även om relationen inte fungerar. 

Föräldrarna får byta till en annan kollega. 

  

Alla sjuksköterskorna nämner även olika förutsättningar för att relationen mellan de och 

föräldrarna ska fungera bra. Berit, Elin och Hebba tycker att det är viktigt att föräldrarna har 

förtroende för dem och litar på dem. Berit, Carina, Diana, Isabella och Jenny anser att det är 

viktigt att ha en god kontakt. Allting blir lättare och relationen fungerar bättre. Berit säger även:  

 

”För föräldrarna får dom ett förtroende för en så har man liksom fått barnet om 

man säger då har man redan då har man kontakten. Förälder och barn känner ju, 

barnet känner ju förälderns sinnes stämning. Och är den avig så kommer ju barnet 

också bli det så backar ju också barnet då.” 

Greta och Hebba anser att det är viktig att personkemin fungerar mellan dem och föräldrarna.  



 

37 
 

Berit, Isabella, Diana, Frida och Jenni anser att det är viktig att både de och föräldrarna förstår 

varandra. Carina och Frida anser att det är viktig att kommunikationen fungerar mellan dem och 

föräldrarna. Bara Diana tycker att det är viktigt att föräldrarna är öppna mot henne och säger om 

hon har gjort något fel så att hon kan förbättra sig.   

 

5.2.3. Bekräftelse 

Alla sjuksköterskorna förutom Elin håller med om att bekräftelse är viktigt för känslan av 

meningsfullhet. De får inte direkt bekräftelse utan de känner det genom olika saker. Jenni säger 

att hon inte alltid måste höra att hon är bra. Det syns genom att de är den största BVC i stan och 

att den har ett bra rykte och det är en bekräftelse i sig anser hon. Carina känner att det är viktigt 

med bekräftelse t.ex. när föräldrar säger tack ibland för då vet hon att hon har gjort ett bra jobb. 

Greta säger att om föräldrarna tycker att man inte gör ett bra jobb så skulle det inte kännas bra.  

Elin skiljer sig från andra sjuksköterskor när hon säger: 

” Det viktiga är det som vi ger rådgav eller det som stödet vi gav det dom kom hit 

att få hjälp och råd om att det fungerar. Det ger mig meningsfullhet men dom 

behöver inte bekräfta mig som person”.  

 

5.2.4. Känslomässigt engagemang 

Nästan alla känner någon form av känslomässigt engagemang i sitt arbete ibland. De flesta 

sjuksköterskorna säger att det kan hända att de blir känslomässigt engagerade i sitt arbete men de 

blir påverkade på olika sätt. Diana och Jenni känner att de skulle vilja göra mer men det går inte, 

de kan inte och det får Jenni att känna sig besviken medan Diana känner sig upprörd, ledsen och 

irriterad. Diana anser att det finns både positiva och negativa aspekter av att bli känslomässigt 

engagerad. En positiv aspekt är att hon lär sig av andra familjer när hon ser problem hos dem för 

då tänker hon på att hon själv inte vill ha sådana problem med sin egen familj. Hon försöker då 

styra upp sitt eget familjeliv så att det inte blir som de familjer som har problem. Den negativa 

aspekten är att i problematiska situationer där hon känner att hon blir känslomässigt engagerad tar 

jobbet med sig hem och tänker mycket på det. Frida säger att det känns jobbigt i jobbiga 

situationer men annars mår hon bra.  

Alma känner inte att hon blir påverkad så mycket av det känslomässiga engagemanget eftersom 
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hon har jobbat i så många år fast hon nämner ändå att det är lätt att tänka på ett barn även utanför 

jobbet i de fallen då barnet är väldigt sjukt eller om det är något annat allvarligt som hänt. Elin 

tror att det känslomässiga engagemanget kan påverka henne utanför jobbet också. Carina känner 

att det är svårt att inte ta med sig jobbet hem i vissa situationer eftersom det handlar om små barn 

och i de fallen så kan hon ha svårt för att somna. Isabella känner inte att hon blir känslomässigt 

engagerad och hon säger: 

”Nej inte jag i alla fall… Nej jag tror att man skiljer mellan privat och arbetslivet… 

jag är utbytbar.” 

De flesta sjuksköterskor säger även att de kan känna sig känslomässigt engagerade och blir 

påverkade av det utanför jobbet och pratar om olika sätt de hanterar detta på. Fem av 

sjuksköterskorna säger att de försöker prata ut med någon för att det underlättar deras känsla. 

Frida säger till exempel att hon kan prata med kollegor och Elin säger att hon kan få handledning 

i sitt arbete där hon får prata ut om det som tynger henne. Carina pendlar till jobbet varje dag så 

hon använder den tiden till att tänka igenom dagen för att på det sättet inte behöva tänka på det 

hemma. Hon försöker även prata med någon om det. Greta är den enda som säger att:  

”Man försöker… om det är något man framgå föräldrar.   Alltså man kan inte ta 

barnet till sig. Men det gäller o hitta… saker… och hitta styrka själv. Och umgås 

med sina vänner och träna tycker jag att det är viktigt. Gå och jogga. Jag tycker det 

fysiska träning. Gå ut och ta en promenad. Men det är ytterst sällan det blir för 

mycket.  Det är mest att man har hunnit med och det är stressen”. 

 

5.3. Etiska dilemma 

Det finns även etiska dilemman i arbetet när det kommer till lagar och regler. De flesta 

sjuksköterskorna känner att det kan bli svårt när socialen blir inblandad eftersom de kan begära 

referenssamtal om en familj som går på BVC för att utreda familjen. Sjuksköterskorna måste 

lämna uppgifter om familjen men de får inte veta varför familjen utreds. De får inte heller efteråt 

veta vad som händer med familjen och det tycker de är väldigt jobbigt. Det är sekretesslagen som 

hindrar dem från att få reda på vad det är som föräldrarna utreds för av socialtjänsten. Diana 

säger att:  
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”Det är svårt för att jag känner ju att man vill ha familjen, barnet det är det som 

skall va i fokus inte nått annat och ibland tänker jag då hade vi fått veta lite å mer 

så hade det vart lättare framförallt att jobba efteråt att vad hände med dom vad fick 

dom var det så att dom fick gå till en speciell privatskola eller nån 

familjeverksamhet eller att dom har det svårt hemma hos sig då kan jag känna att 

jag kanske kan bidra ännu mer för det barnet så liksom då vill man ännu mer bry 

sig om det.” 

Även Elin säger att sekretessen inom socialtjänsten inte alls fungerar bra p.g.a. att hon aldrig får 

reda på vad som har hänt och därför tycker hon att den lagen borde ändras. Något annat som hon 

finner är problematiskt kring sekretessen hos socialtjänsten är att familjen som blir utredd blir 

arga på henne för att hon har pekat ut problem hos dem. Hon hade istället velat hjälpa dem med 

problemet. De flesta sjuksköterskorna tycker inte att det finns ett dilemma mellan att vara 

medmänsklig och följa regler men Berit, Frida och Greta tycker att det finns ett dilemma. Frida 

och Berit ser lite mellan fingrarna när det kommer till vissa saker som hon känner kan bli ett 

dilemma. Frida säger t.ex. att barn som har uppehållstillstånd måste betala för att komma till 

BVC men hon låter dem komma ändå trots att de inte kan betala. Berit går utanför ramarna lite 

genom att åka hem till familjer på besök om hon får höra att det inte står helt rätt till hos en familj 

men hon poängterar att hon bara kan gå utanför ramarna ifall det inte skadar någon och det är 

främst barnet hon måste tänka på. Hon tror att detta är mer vanligt hos dem som har jobbat ett 

antal år eftersom man vågar mer då. Carina nämner att ett etiskt dilemma kan ske när 

socialtjänsten är inblandad, när mamman t.ex. är drogad och hennes barn omhändertas. Hälften 

av sjuksköterskorna ser inte lagarna och reglerna som ett hinder i deras arbete däremot nämner 

resten av sjuksköterskorna sekretesslagen som en svårighet/problem eftersom de inte får reda på 

något av socialen. Greta kände att det finns dilemman där lagar och regler inte är inblandade hon 

uttrycker sig så här: 

”Det är ett dilemma som jag upplever att man ibland blir en känd person. Man går 

på stan så man känner många familjer och vet om de och på nåt sett. Det kanske 

kan var en nackdel ibland i vissa sammanhang att många vet vem man är. Här i 

område jag jobbar är litet så. Jag har en tystnadsplikt men ibland kan kännas svår 

för en del. Man är i en viss spel. Jag bor inte i stan så det är skönt. Det kan vara en 
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sån grej som kan vara jobbigt för vissa.” 

6. Socialpsykologisk Analys  
 

BVC-sjuksköterskorna upplever mening både genom de förväntningar som ligger i deras roll och 

i mötena med föräldrar och barn. Eftersom Mead talar om två sidor av jaget som är 

meningsskapande -”I” och ”Me” - så ser vi att det förekommer en harmoni och konflikt i 

relationen ”I” och ”Me” hos BVC-sjuksköterskorna.  I detta kapitel analyserar vi betydelsen av 

meningsskapande för sjuksköterskornas välbefinnande. Först förklarar vi vad som är ”I” och vad 

som är ”Me” och hur de samspelar med varandra. Vi förklarar också vilken betydelse dessa två 

sidor har för vårt välbefinnande, när det uppkommer harmoni eller konflikt och varför.  

 

6.1. Meningsfullhet i arbetet 

Jaget föds genom sociala handlingar enligt Mead. Dessa sociala handlingar kan vara de möten 

som vi integrerar med. Alla sjuksköterskorna säger att de har betydelsefulla möten när de arbetar 

med människor och det är det som känns meningsfullt. Meningsuppfyllelse bidrar till det fysisk 

och mental hälsa som Frankl säger. Sjuksköterskorna har en mening som de ska uppfylla och för 

att den meningen ska få betydelse så måste de hitta den själv. Deras mening får en betydelse 

genom tre olika värden som Frankl pratar om. Det är skapande värden, erfarenhets värden och 

attityd värde. När sjuksköterskorna utför ett arbete, när hon erfar arbetet och när hon bemöter 

människor med en attityd. Allt detta bevisar att sjuksköterskorna finner sin mening i sin roll 

genom att de som personer integrerar sig med sin roll och de känner att de gör ett meningsfullt 

arbete.  

 

6.1.1. ”Me” tagande  

Enligt sjuksköterskorna innebär rollen att kunna stödja och hjälpa familjerna. Det finns olika 

förväntningar i rollen som sjuksköterskorna ska uppfylla och utifrån dessa kan de reflektera över 

sitt agerande. Det betyder att de ska anpassa sig efter sitt ”Me”. Den första förväntningen är att de 

ska följa lagar och regler och reflekterar över sitt agerande utifrån dem. Lagar och regler är stöd 
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eller riktlinjer i sjuksköterskornas arbete och det blir lättare för dem att hålla sig till sin roll och 

inte göra misstag. Sjuksköterskorna kan inte vara i ”I” hela tiden eftersom de måste ha lagarna 

och reglerna i bakhuvudet när de arbetar vilket betyder att de lägger vikten på ”Me” mer än ”I”. 

Det är genom Me som sjuksköterskorna vet vad ”I” har gjort om det följer regler eller inte därför 

måste ”Me” stödja ”I” så att sjuksköterskorna ska veta vad de ska göra. De tänker på vilka 

konsekvenserna kan bli ifall ”I” inte stödjer ”Me”. Man kan även koppla detta till Asplund som 

säger att man blir en individualitetsform när man gör inskränkningar i socialiteten och 

responsiviteten. När begränsningarna är givna så talar man om en roll. I detta fall talar vi därför 

om en roll eftersom lagarna och reglerna är begränsningar för sjuksköterskorna som har blivit 

givna till dem.  

Den andra förväntningen är föräldrars förväntningar som sjuksköterskorna försöker leva upp till 

och det är det som gör att de reflekterar över sin roll. Tre av sjuksköterskorna försöker leva upp 

till föräldrarnas förväntningar genom att de hela tiden lär sig något nytt och genom att förändra 

sitt arbetssätt efter det. Ur Goffmans synvinkel så ser vi att sjuksköterskorna projicerar sin egen 

uppfattning på det sättet som de önskar och styr därmed det intryck de ger i sina möten. Det är en 

form av ”Me” när de försöker anpassa sig till andras förväntningar och det kallar Goffman för 

intrycksstyrning. Mötena blir betydelsefulla när det sker störningar i den bemärkelse att de gör ett 

felsteg som till exempel att prata om privat liv som de inte borde göra i yrket. De lär sig av det 

misstaget som de gör i sina möten med föräldrarna och det gör att de lär sig att bättre styra sitt 

intryck till nästa möte. Här ser vi att ”Me” stödjer och lär ”I” att uppföra sig på ett lämpligt sätt. 

Det som hjälper sjuksköterskorna i deras roll är enligt sjuksköterskorna att få till en bra relation 

med sina kollegor eftersom kollegorna är som stödpersoner som de kan bolla idéer med men 

också prata om sina möten med föräldrar och barn på det sättet kan sjuksköterskorna reflektera 

över sitt agerande. Det är en form av ”Me”. Kollegor ger sjuksköterskorna en klarare bild av vad 

som är personligt och det är ”I” och vad som är tagande av rollen och det är ”Me” ifall någon av 

dessa två sidor av jaget inte stöder varandra. När sjuksköterskorna ser ur kollegornas perspektiv 

är de inne i sitt ”Me” och på det viset kan de bättre utföra sin roll. Elin säger att arbetssättet är det 

som upplevs som meningsfullt i rollen eftersom hon träffar sina kollegor ofta och pratar med 

dem. Dessa diskussioner är nödvändiga för deras arbetssätt eftersom alla sjuksköterskorna träffar 

alla barnen och det kan kännas meningsfullt för dem i detta fall just för att det hjälper dem att 
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styra det intryck de vill ge. När de träffar varandra så mycket som de gör i detta arbetssätt så kan 

det även innebära att Elin blir medveten om hur kollegorna styr sina intryck. Vad för intryck de 

ger och vill ge. På det sättet kan de själva styra sitt inryck så att det passar gruppens intryck men 

också vad gäller rollen och hur de skall utföra den.  

 

6.1.2. ”I” agerande 

De flesta sjuksköterskorna anser att de ska vara mer sig själva i rollen för att kunna känna arbetet 

som meningsfullt. Det hjälper dem att se barn och föräldrarna som personer och det knyter till det 

spontana och impulsiva hos ”I”. De utrycker detta på olika sätt och det första är när de kan utföra 

sitt arbete så som de själva önskar när de följer regler och lagar och när de har möjlighet att vara 

”I” samtidigt. Det kan de göra för att de har en viss frihet i arbetet. Elin säger t.ex. att det finns 

ramar för vad hon skall göra i sitt arbete men hur hon gör det är upp till henne själv.  

För det andra anser de flesta sjuksköterskorna att de kan identifiera sig som person med sin roll 

men några tycker att det är svårt att skilja mellan sig som person och sin roll i yrket. Man kan se 

det som att de har svårt att skilja mellan ”I” och ”Me” som Mead talar om eftersom de går in i 

varandra. Man vet inte när man är ”I” eller när man är ”Me”. De kan inte vara helt spontana d.v.s. 

i sitt ”I” eftersom de måste till viss del vara professionella genom att de håller sig inom yrkets 

ramar. Diana, Berit och Frida kan identifiera sig med sin roll för att de själva är mammor. Det är 

då lättare för dem att följa sin roll eftersom de ibland kan använda sig av sina egna erfarenheter i 

arbetet. Bara Alma och Elin känner att de kan skilja mellan sig som person och sin roll eftersom 

de inte är samma personer i yrket som utanför yrket. Det innebär att de är i bakre region när de är 

utanför arbetet och i främre region när de är i arbetet. De känner att de kan vara sig själva när de 

är hemma men de kan de inte i arbetet eftersom det finns regler och normer som de måste 

förhålla sig till.  

För det tredje tycker Carina och Hebba om att veta att det har gått bra med familjen. Det betyder 

att de bryr sig om föräldrarna personligen. ”I” som person stöder ”Me” som är vad som förväntas 

av dem i rollen och det är t.ex. att familjerna mår bra.  

För det fjärde tycker Jenni att det är meningsfullt med möten som är spännande och roliga för att 

hon då kan vara spontan och kan vara konstnärlig. Hon tycker det är roligt att möta unga 
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mammor för att då måste hon ställa om sina tankar. Enligt Frankl så behöver hon en spänning för 

att kunna förfölja sin mening med arbetet, för att hon ska kunna känna sig mänsklig, som en 

person och må bra. Det är inte endast genom sin roll utan hon måste även vara sig själv för att 

arbetet ska ha mening.  

När det gäller val av utbildning utrycker majoriteten av sjuksköterskorna det personliga element 

och det är en form av ”I” agerande. De säger att de har valt just detta yrke för att de vill träffa 

föräldrar och barn och det visar att sjuksköterskornas person d.v.s. ”I” stödjer val av yrke. De 

visar att de vill vara mer socialt responsiva där det finns möjligheter för kommunikation med 

föräldrarna i sina möten och det är det som de känner är meningsfullt i arbetet. Känslan förstärks 

ju mer de har möjlighet att leka och utforska nya roller. De har möjligheter att träffa olika 

människor med olika tanke sätt men så fort de upplever stress så hinner de inte bli mer social 

responsiva och arbetet känns tungt. De känner att de är asocialt responslösa till en viss del och det 

hindrar dem från att kunna hjälpa och stödja på det sättet de önskar. De avsätter en annan tid och 

de försöker vara flexibla ifall föräldrarna behöver mer tid att prata och på det sättet finner de 

flöde i arbetet eller förlorar det om de inte avsätter tid för föräldrarna i sitt arbete. Bara Isabella 

och Greta har valt detta yrke för att de ville prova något nytt och det visar som Frankl säger att de 

behöver ett visst mått av spänning för att kunna förfölja sin mening för det ska bli meningsfullt. 

Det är det som hjälper en att känna sig mänsklig och må bra.  

 

6.2. Harmoni i meningskapandet 

Sjuksköterskorna gör arbetet meningsfullt när de får till en harmoni mellan deras ”I” som agerar 

som person och ”Me” som reflekterar över sjuksköterskans agerande. Denna harmoni 

uppkommer i sjuksköterskornas arbete när det sker en sammansmältning mellan dessa två sidorna 

och när de båda stöder varandra. Arbetet blir meningsfullt och det flyter på utan ansträngning. 

Sjuksköterskorna känner att de spontant kan utbyta sina tankar och känslor med föräldrarna och 

det blir meningsvariation. Saker som de utför får ett djupare värde och får även en betydelse för 

dem. Detta är viktigt för sjuksköterskornas välbefinnande som vi anser i enlighet med den 

hedonistiska traditionen är en positiv affekt så som glädje och brist på negativ affekt så som sorg. 

Denna tradition definierar också välbefinnande som sökande efter njutning och undvikandet av 

lidande (Kazemi, 2009:25). Sjuksköterskorna känner glädje när de att de har gjort ett bra arbete. 
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En bra relation är ett tecken på harmoni som kan uppkomma mellan ”I” och ”Me” i 

sjuksköterskornas arbete. Enligt sjuksköterskorna är en bra relation med föräldrarna viktigt för att 

de ska kunna utföra sitt arbete och för att mötet ska bli bra. Sjuksköterskorna kan där uttrycka 

både ”I” och ”Me” och det gör det möjligt för deras ”I” och ”Me” att stödja varandra. Det uppstår 

harmoni mellan dessa båda sidor när de stödjer varandra och det bidrar till en bra relation. De 

säger att lagar och regler är som riktlinjer för dem och de följer lagar och regler i mötet med 

föräldrarna men samtidigt säger de att de kan utföra arbetet som de själva önskar. Det ger dem 

möjlighet att bemöta föräldrarna som personer och det bidrar till en bra relation. Detta visar på att 

sjuksköterskornas ”I” som ser föräldrarna som personer och deras ”Me” som anpassar sig efter 

lagarna smälter samman. Det visar också på hur spontan harmoni uppkommer. I en bra relation 

kan sjuksköterskorna vara socialt responsiva med föräldrarna och detta minskar möjlighet för 

misstolkningar. Det blir lättare att kommunicera när de lyssnar på varandra och ställer frågor. 

Arbetet flyter på utan ansträngning, de är mer sig själva och mer spontana och upplever varandra 

som personer inte bara som en rollinnehavare. De har större möjlighet att förstå den respons som 

föräldrarna ger och att just denna respons antyder mer än responsen i sig. Föräldrarnas respons 

kan ha ett mål eller ett syfte och det betyder att det finns en mening bakom responsen. 

Ur Mead synvinkel så är det till en viss del en lek när det är en bra relation. ”I” är viktigt för att 

sjuksköterskorna ska vara mer konstnärliga när det gäller att hitta ett sätt som bidrar till en bra 

relation mellan de och föräldrarna. De har vissa regler som styr deras möten. De ska kunna vara 

mer mänsklig och inte se mötena som ett spel. Föräldrar behöver också känna att någon kan stötta 

dem, är kreativ och konstnärlig för att de ska kunna hitta en lämplig lösning för just deras barn. 

Om de kan hitta en lösning till problemet så visar det också att sjuksköterskorna har uppfyllt 

föräldrarnas förväntningar, på det viset stödjer ”I” och ”Me” varandra lika mycket. De känner att 

allting flyter utan hinder från ”I” och ”Me”.  Om sjuksköterskorna märker att de har en dålig 

relation med föräldrarna låter de ”Me” sidan dominerar och det betyder att ”I” inte kan stödja 

”Me” och på det viset spelar de en professionell roll. Det som är bra enligt Diana är att det finns 

kollegor som tar över ifall det inte går att få till en bra relation.  

Det finns olika åsikter bland de flesta sjuksköterskorna kring hur en bra relation uppnås. Tre av 

sjuksköterskorna säger att det är viktigt att föräldrarna har förtroende och litar på dem medan 

majoriteten tycker att det är viktigt med god kontakt med föräldrarna. Dessa åsikter antyder att 



 

45 
 

både de och föräldrarna ska vara socialt responsiva mer än asocialt responslösa. Detta är en grund 

för en bra relation och det är det som gör arbete och samarbete möjligt. Både föräldrarna och 

BVC- sjuksköterskorna vill att barnet ska må bra och det är det som är meningen med en bra 

relation. En bra relation kan vara ett medel som gör det möjligt att de realiserar den mening de 

söker efter. Vissa av mammornas förväntningar på sjuksköterskorna i tidigare forksning stämmer 

överens med åsikterna hos sjuksköterskorna i vår studie. Mammorna förväntade sig att de kunde 

gå till sjuksköterskorna om de hade frågor eller var oroliga. De förväntade sig också stöd i form 

av t.ex. emotionellt stöd och diskussion. För att mammorna ska vända sig till sjuksköterskorna så 

behöver de ha förtoende för och lita på sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskorna anser att föräldrarnas förväntningar är viktiga för dem för att de ska veta om de 

har gjort ett bra jobb. Det gäller att sjuksköterskorna ska kunna avläsa förväntningar i form av 

bekräftelser som de får t.ex. att de är största BVC i stan anser en sjuksköterska att det är en stor 

bekräftelse i sig. Hon känner att hon har gjort ett bra jobb, att hon behövs och att föräldrarna vill 

träffa dem. Det räcker inte att de har ett mål och det är att kunna hjälpa och stödja föräldrarna för 

att arbete ska bli meningsfullt. Det räcker inte heller att de ska realiserar sin mening, de måste 

fullfölja den meningen som de söker efter och denna mening måste få en betydelse för 

sjuksköterskorna för att vilja till mening ska bli tillfredsställd som Frankl säger. Föräldrarna 

bekräftar sjuksköterskornas jobb på ett indirekt sätt enligt sjuksköterskorna och det är det som 

gör arbetet meningsfullt.  

Ur Meads perspektiv bekräftar sjuksköterskornas ”Me” sitt ”I” när sjuksköterskorna ser sig själva 

i föräldrarnas ögon som en bra person. Denna bekräftelse hjälper sjuksköterskorna att vara sig 

själva och bli accepterad av föräldrarna för att sjuksköterskorna inte kan veta vad deras ”I” 

agerande har gjort förrän deras ”Me” berättar om det. När sjuksköterskorna ser sig själva som en 

bra person utifrån föräldrarnas ögon så förstärker det deras känslor av ”I” upplevelse. Det gör att 

sjuksköterskorna identifierar sig som person med den roll de har, på det sättet stöder deras sidor 

”I” och ”Me” varandra, sjuksköterskorna kan känna arbete meningsfullt och därmed känner de 

harmoni i sitt arbete.  

Bara Elin säger att det inte är viktigt att föräldrarna bekräftar henne som person. Det som är 

viktigt för henne är att hon gör ett bra arbete men för att hon ska kunna veta att hon gör ett bra 

arbete så behöver hon bekräftelse i någon form. Att hon inte ser det som att de bekräftar henne 
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som person betyder att hon inte ser sig själv i det arbete hon gör. Hon anpassar sig efter 

föräldrarna förväntningar för mycket och hon är i sitt ”Me” mer än ”I”. Det kan leda till konflikt 

för att det blir för mycket ”Me” i arbetet. Det finns en risk att hon inte kan tillfredsställa sina egna 

behov och då blir ”I” förhindrad av ”Me”. Hon kanske inte kan identifiera sig med sin roll och 

därför finns det en risk att hennes ”I” inte kan identifiera sig med sitt ”Me”. ”I” kan förlora sin 

mening med det hon gör.  

Diana och Greta tycker om att jobba med familjer som har problem och behöver hjälp för då 

känns det meningsfullt. Här ser vi att attityden blir mer personlig och övertar känslan av 

meningsfullhet. De upplever en sorts universell kärlek till den andra enligt Mead och de känner 

det genom sammansmältning mellan sjuksköterskornas ”I” och ”Me” vilket gör det svårt för dem 

att veta vad som är ”Me” och vad som är ”I”. Det betyder att de vill hjälpa personligen men också 

hjälpa utifrån rollen. Det blir automatiskt för dem att hjälpa utan att vara medvetna om det är de 

själva eller deras roll de utgår ifrån och denna sammansmältning mellan ”I” och ”Me” leder till 

att de blir spontant hjälpsamma. ”I” och ”Me” stöder varandra omedvetet och denna hjälpande 

attityd anses vara positivt av gruppen. Sjuksköterskorna stimuleras inte bara av andra i gruppen 

utan de stimuleras av sig själva också när de är ensamma. Denna positiva känsla påverkar de även 

när de är ensamma med föräldrarna. De känner starka emotionella upplevelser och det är 

meningsfullt. Meads teori visar bara om hur vi påverkar varandra och stimulerar varandra när det 

gäller kärlek till andra men vi upptäcker även att denna känsla kan fortsätta påverka 

sjuksköterskan även om hon är ensam med föräldrarna eftersom hon hjälper dem även då.  

Ett annat tecken på när spontan harmoni kan uppkomma i sjuksköterskornas fall är när de kan 

identifierar sig som personer med rollen. Diana, Berit och Frida känner att de kan identifiera sig 

med rollen för att de själva är mammor. Det blir lättare för en sammansmältning mellan ”I” och 

”Me” att ske när de blandar in sina egna erfarenheter medvetet eller omedvetet med rollen. 

Nästan alla sjuksköterskorna säger att de gör något speciellt för att känna arbetet som 

meningsfullt. Vi anser att de försöker åstadkomma harmoni mellan ”I” och ”Me” och de försöker 

se till att ”I” och ”Me” stöder varandra genom att göra något extra. Frankl säger att människan 

har en primär kraft och det är att söka efter en mening men om meningen skall få en betydelse så 

måste den sökas av individen själv.  
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Diana och Berit lägger vikten på det de gillar i arbetet till exempel utmaningar. De har möjlighet 

att gå ner på barnets nivå och det upplevs som meningsfullt. Enligt Mead kan barn inte spela en 

roll eftersom de befinner sig i lekstadiet där de leker. De kan inte se så mycket ur andras 

perspektiv därför kan de inte anpassa sig efter andras förväntningar. Det är kanske det som gör att 

sjuksköterskorna upplever det som meningsfullt för att om de måste gå ner och möta barnet som 

inte spelar en roll så innebär det att de inte kan spela en roll med barnet. På grund av detta 

behöver inte sjuksköterskorna anpassa sig så mycket efter barnets förväntningar. Utifrån 

Asplunds begrepp kan man se det som att de blir sedda som konkreta människor istället för en 

abstrakt samhällsvarelse som spelar en roll. Sjuksköterskorna uppfattar också barnet som en 

konkret människa tillbaka. Jenni nämner speciellt att hon gillar bebisar och det kan bero på 

samma orsak som Diana och Berit gillar barn.  

Diana, Carina och Isabella försöker lära sig något nytt och utvecklas i sitt arbete. Att det är det 

som gör arbetet meningsfullt kan förstås utifrån Goffmans begrepp om intrycksstyrning. 

Sjuksköterskorna kanske upplever att det är viktigt att vara uppdaterade och lära sig något nytt 

för att de skall kunna uppfylla sin roll och kunna projicera den uppfattningen de har om sig själva 

på föräldrarna. Om de inte lyckas ge det intrycket så kan det ge konsekvenser. Till exempel kan 

föräldrarna tvivla på sjuksköterskornas kunskap och flytta till en annan BVC. Ifall föräldrarna 

förväntar sig att sjuksköterskorna ska ha uppdaterad kunskap så måste sjuksköterskorna anpassa 

sig till föräldrarnas förväntningar för att kunna leva upp till rollen. Tidigare forskning som vi har 

med i uppsatsen visar att mammor förväntar sig att sjuksköterskorna ska ha kunskap vilket visar 

sig genom att de ser sjuksköterskorna som en säkerhet, som någon som kan observera barnet och 

säga till om något inte står rätt till.  

Helen försöker vara tillgänglig och få till en bra relation med föräldrarna för att när hon har 

lagom många barn som hon träffar har hon mer tid att lära känna barnen och föräldrarna. Utifrån 

Asplunds begrepp om konkret socialitet så kan man se det som att det är lättare för 

sjuksköterskorna att se föräldrarna som konkreta människor när de känner dem väl. Hon vill 

kanske undvika att se föräldrarna som abstrakta samhällsvarelser därför vill hon lära känna dem. 

Isabella har precis som Helen en vilja att möta människor som konkreta människor eftersom hon 

nämner att hon vill vara närvarande utan att oroa sig för tiden. Hon säger även att hon vill bevara 

glädjen och nyfikenheten för att då blir arbetet roligt för henne. Detta kan man koppla till Frankls 
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teori om attitydsvärde och denna attityd är glädje och nyfikenhet som hon bemöter föräldrarna 

med. Artikeln som vi har med i tidigare forskning visar också att Stöd i form av tillgänglighet är 

något som sjuksköterskorna trodde att mammorna förväntade sig. De trodde att speciellt osäkra 

mammor förväntar sig att sjuksköterskorna skulle ha tid att lyssna på dem.  

 

6.3. Konflikter i meningskapande 

Harmoni uppkommer när ”I” och ”Me” stödjer varandra enligt Mead. Konflikt anser vi är det 

som sker när de båda sidorna inte stödjer varandra. Det framkom i materialet att det kan uppstå 

konflikter i BVC-sjuksköterskornas arbete och det kan göra att arbetet känns meningslöst, det blir 

då svårt för dem att hitta en mening i det de gör och det påverkar deras välbefinnande. De kan 

t.ex. bli förvirrade och frustrerade. De försöker hantera konflikterna på olika sätt för att försöka 

hitta en mening i det de gör. Det som gör att det uppstår en konflikt är om sjuksköterskorna blir 

för mycket ”Me” eller för mycket ”I”.  

I sjuksköterskornas arbete finns det förväntningar på att hjälpa och stödja föräldrarna men 

samtidigt måste de få till en bra relation med föräldrarna för att arbetet skall fungera bra. Det 

förväntas mycket av sjuksköterskornas roll och om de känner att de måste uppfylla alla 

förväntningar så kan det bli för mycket ”Me” i arbetet vilket leder till abstrakt socialitet och det 

uppstår då en konflikt. Alla sjuksköterkorna upplever en sådan konflikt när de har samtal med 

socialen för att när en familj blir utredd av socialen så måste sjuksköterskorna ge uppgifter om 

barnet och de får inte fråga socialsekreteraren om varför familjen utreds. De får inte heller efteråt 

veta eller fråga familjen om varför de utreds om inte familjen själv berättar. Sjuksköterskorna 

känner att de skulle kunna hjälpa familjen mer om de fick reda på vad som har hänt men det är 

sekretesslagen som är problemet tycker sjuksköterskorna eftersom socialen och sekretesslagen 

tvingar sjuksköterskorna att vara en abstrakt samhällsvarelse. De vill hjälpa men de får inte hjälpa 

familjerna och de måste förhålla sig till sin roll som sjuksköterska, Det finns en konflikt mellan 

att hjälpa och följa sekretesslagen. Lagen hindrar sjuksköterskorna från att helt och fritt uttrycka 

sin spontana hjälpsamhet som de har när det finns harmoni. Exempelvis när de vill hjälpa 

familjerna och kan hjälpa dem. 

Vi ser att sjuksköterskorna vill hjälpa trots att de känner sig begränsade med lagar och regler. 

Sekretsslagen som finns i ”Me” säger till dem att de inte får hjälpa. Sjuksköterskorna kan inte 
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stödja sitt ”Me” för att de är vana att hjälpa i nästan alla situationer. Det här uttrycker 

sjuksköterskorna genom att visa att de vill ge mer och mer av sig själva utan att se ur andras 

perspektiv t.ex. ur socialens perspektiv. Trots att sjuksköterskorna ser sekretesslagen som en 

säkerhet för föräldrarna och för dem så ser sjuksköterskorna ändå det som ett hinder för att kunna 

hjälpa föräldrarna mer. Det visar också att de känner starka emotionella upplevelser av att få 

hjälpa och hjälpa, det är det som kan göra det svårt att begränsa sitt ”I” och sina känslor och 

därmed blir det svårt för ”I” att stödja ”Me”. Det blir svårt också att acceptera sin roll eller att 

veta om det finns en mening som de ska leta efter som Frankl säger. 

Konflikten med sekretesslagen förklarar vi ur Frankls perspektiv. För att en mening skall få en 

betydelse så måste den uppfyllas av individen själv vilket sjuksköterskorna inte kan göra i detta 

fall eftersom sekretesslagen styr sjuksköterskornas mål och hindrar dem från att få information 

om föräldrarna. Det hindrar dem från att söka efter mening själva. Sjuksköterskorna får inte 

hjälpa om inte föräldrarna berättar varför de utreds och säger att de vill ha hjälp av dem. I dessa 

fall kan sjuksköterskorna befinna sig i ett existentiellt vakuum. De känner sig förvirrade och det 

leder till att de bara följer lagarna och känner ingen mening i det de gör. Det leder till 

konformism med de lagar som finns och de klagar på sekretesslagen som de känner måste ändras 

för det finns inget mål med de familjer som utreds och därmed finns ingen mening i det de gör. 

De producerar inte eller hittar inga lösningar. De befinner sig i abstrakt socialitet. Denna konflikt 

mellan sina egna värderingar och arbetets lagar påverkar dem och det leder till förvirring. 

Yrkeslivet tar över det privat livet när sjuksköterskorna tänker hemma på vad som har hänt med 

barnet.  

Frida upplever ett annat etiskt dilemma i arbetet. Hon upplever att hon måste se barnets bästa och 

det gör hon genom att ibland se mellan fingrarna när det gäller lagar och regler så länge hon eller 

barnet inte kommer till skada. Hon låter t.ex. barn som inte har uppehållstillstånd komma till 

BVC även då de inte får komma utan att betala.  Hon kan se att även då det krävs av hennes roll 

att hon följer regler och lagar så kan hon gå utanför dem och gör också det. Det tyder på att hon 

är i sitt ”I” till största delen i dessa fall och gör något spontant kanske utan att tänka på 

konsekvenserna.  Frida är för mycket i konkret socialitet när hon riskerar att gå utanför regler och 

lagar. Frankl säger att en människa som saknar en mening har tappat sina instinkter som säger åt 

henne vad hon skall göra men vi kan se att Frida inte tappat sin mening eftersom hon är spontan 
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här och samtidig följer hon reglerna till en viss del. Konkret socialitet innebär att det finns ett mål 

med handlingen och handlingen är spontan och direkt. Den skiljer sig från abstrakt socialitet där 

det inte finns något mål eller syfte och man löser inga problem i det man gör. Känslorna är 

innehållslösa. Frida har ett syfte med sina handlingar som inte följer reglerna fullt ut och det är att 

hjälpa.  

Det finns ett helt annat etiskt dilemma som en sjuksköterska pratar om och det kan också kopplas 

till abstrakt socialitet. I Gretas fall är inte regler och lagar problemet utan istället är problemet att 

hon känner sig som en känd person. Hon känner familjerna och några kan komma upp till henne 

utanför jobbet och ställa frågor till henne. Alla föräldrarna som går på BVC, vet vem hon är och 

hon tycker att det blir som ett spel. Det här visar på att hon själv och andra ser henne som en 

abstrakt samhällsvarelse. De ser henne utifrån hennes roll istället för den person hon är. Detta kan 

göra henne trött och få henne att må dåligt för att hon kanske känner att hon måste leva upp till 

rollförväntningarna även utanför arbetet. Hon kan känna sig som abstrakt samhällsvarelse. Här 

ser vi att det finns en konflikt och det är när hon slutar vara sjuksköterska och när hon börjar vara 

en person. Dessa två roller går in i varandra när föräldrarna fortsätter att betrakta henne som 

sjuksköterska när hon vill vara en person. Det finns en förvirring kring hur hon ska hitta sin 

mening när hon betraktar sig själv som person och andra betraktar henne som en sjuksköterska. 

Det är hennes rätt att vara en person utanför arbetet men ibland kan det vara svårt för Greta att 

sätta en gräns. Föräldrarna vill att Greta ska hjälpa dem därför känner hon att det är skönt att hon 

inte bor i samma stad där hon har sitt jobb.  

Nästan alla sjuksköterskorna känner även att de kan bli känslomässigt engagerade i arbetet vilket 

kan leda till för mycket konkret socialitet.  De upplever det som negativt när de inte kan hjälpa 

föräldrarna. En sjuksköterska känner sig ledsen och en annan sjuksköterska känner sig irriterad, 

ledsen och upprörd. Några kan känna att de tar med sig sitt arbete hem och fortsätter tänka och 

tycker att det är jobbigt. Detta visar på att sjuksköterskorna har låtit sitt ”I” som är henne som 

person ta för stor plats i rollen och det blir svårt för ”I” att stödja ”Me”.  De vill hjälpa utifrån sig 

själva som person men samtidigt blir de hindrade p.g.a. att de inte kan fixa problemet eller också 

för att lagarna och reglerna hindrar dem. Isabella är den enda som kan skilja mellan sig som 

person och roll och därför blir hon inte känslomässigt engagerad. Orsaken till att hon inte blir 
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känslomässigt engagerad kan bero på att hon inte har för mycket ”I” eller för mycket ”Me” utan 

de stödjer varandra. 

Alma känner att jobbet är mentalt krävande därför anser hon att det är viktigt med rasterna så att 

hon kan prata och skratta med sina kollegor. Kollegorna hjälper henne att avlasta sig från 

arbetskrav på det sättet kan hon uttrycka sin person som ”I” mer för att den ska kunna fortsätta 

stödja ”Me” som är rollen i möten med föräldrarna. Hon kan ha ett behov av att vara socialt 

responsiv eftersom hon uttrycker ett behov av att prata med sina kollegor. Utifrån Asplunds teori 

kan man säga att Alma är för mycket socialt responsiv att hon vill bry sig och svara på 

föräldrarnas behov och därmed tycker hon att arbetet är mentalt krävande eller så blir hon bemött 

som abstrakt samhällsvarelse av föräldrarna och det kan vara orsaken till att hon känner sig trött. 

Föräldrarna ser kanske inte henne som person utan de ser henne som en sjuksköterska. När hon 

blir trött och arbetet blir mental krävande finns det en risk att hennes arbete börjar förlora sin 

mening. Hon känner sig som en konkret person med sina kollegor eftersom hon kan vara sig själv 

med dem istället för att spela en roll som hon gör i mötet med familjerna.  

Sjuksköterskorna försöker bearbeta konflikten genom att försöka hantera den på olika sätt. 

Många sjuksköterskor säger att de pratar med någon t.ex. en kollega. När det blir för mycket av 

”I” eller ”Me” så kan det finnas en risk att de båda sidorna inte kan stödja varandra. En 

Sjuksköterska försöker använda sin arbetstid för att tänka igenom när hon blir känslomässig 

engagerad.  Greta tycker att man ska försöka hitta styrka i sig själv genom att träna, umgås med 

vänner osv. Hon är den enda som känner att det är stressen som kan vara jobbig. Hon försöker 

hitta balansen mellan ”I” och ”Me” genom att avlägsna sig själv från arbetets påverkan där ”I” 

styr till största delen. Hon blir t.ex. känslomässigt engagerad och därför tränar hon och umgås 

med vänner.  

7. Sammanfattande slutsatser 
 

Det viktigaste som vi har kommit fram till av analysen är att det kan uppstå konflikt eller harmoni 

i meningsskapandet och det påverkar sjuksköterskornas välbefinnande. Harmoni uppstår när ”I” 

och ”Me” stödjer varandra vilket betyder att det måste finnas något i rollen som sjuksköterskorna 

som personer kan stödja för att det ska uppstå harmoni. Detta sker t.ex. när sjuksköterskorna som 
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person vill hjälpa och samtidigt förväntas hjälpa i sin roll. Om de vill hjälpa och kan hjälpa så blir 

de spontant hjälpsamma. Det blir automatiskt så att de agerar utan att reflektera. När 

sjuksköterskorna kan uttrycka ”I” och ”Me” i arbetet så flyter det på utan ansträngning och de 

mår bra av det.  Sjuksköterskorna kan ibland själva försöka åstadkomma harmoni på olika sätt. 

Alla sjuksköterskorna gillar att jobba med människor men de lägger vikten på olika saker t.ex. 

Diana, Berit och Jenni gillar utmaningar och att jobba med barn.  

Vi har också kommit fram till att det kan uppstå konflikter i meningsskapandet som kan påverka 

deras välbefinnande på ett negativt sätt. Om sjuksköterskorna bara följer rollen i sitt arbete så kan 

det leda till konflikter i meningskapande detsamma gäller ifall sjuksköterskorna blir för 

personliga i arbetet. Det blir svårt att hitta en mening i det de gör. Socialen är ett exempel på när 

sjuksköterskorna bara följer sin roll d.v.s. sitt ”Me”. De följer sekretsslagen och känner sig 

ledsna, förvirrade och frustrerade. De vill hjälpa som de brukar hjälpa i sin roll som sjuksköterska 

men de kan inte. De får inte uttrycka sitt ”I” och därför kan inte heller de båda sidorna stödja 

varandra. Detta fall leder till abstrakt socialitet där sjuksköterskorna inte har något mål eller syfte 

med sitt arbete. De blir känslomässigt engagerade och tänker på föräldrar och barn även hemma.  

Det finns en också annan slags konflikt som vi har upptäckt. Om sjuksköterskorna följer sitt ”I” 

för mycket så kan det leda till att de bli känslomässigt engagerad. De låter sina känslor styra över 

rollen t.ex. låter de barn som inte har uppehållstillstånd komma till BVC utan att betala. En 

sjuksköterska går emot sin roll när hon inte följer lagen som säger att de måste betala. Detta fall 

leder till konkret socialitet där hon har ett mål och syfte men hon går utanför rollen och det 

innebär att hon inte gör sitt jobb som hon ska. Det uppstår en konflikt i meningsskapandet trots 

att sjuksköterskan upplever arbetet som meningsfullt eftersom ”I” och ”Me” inte stödjer 

varandra. Hon kan känna sig osäker i sin roll och hennes välbefinnande kan därmed påverkas. 

Sjuksköterskan upplever det som ett etiskt dilemma.  

8. Reflektioner  
Vi har undersökt meningsfullhet i BVC-sjuksköterskornas yrke för att sjuksköterskorna har lätt 

att hitta en mening i sitt arbete anser vi. Vår undersökning visar att meningskapande har stor 

betydelse för känslan av välbefinnande i sjuksköterskornas arbete och vi tror att det uppkommer 

en konflikt när sjuksköterskorna bara arbetar i enlighet med sin person. De har svårt att förstå sin 
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roll och därmed blir det svårt att accepterar eller stödja denna roll. De kan uppleva att det finns ett 

dilemma mellan att följa rollen eller vara sig själv. Den ena kan inte stödja den andra. Deras 

känslor kan ta över och de börjar se bara ur sin person. Vilket kan göra det svårt för dem att hitta 

en mening i det de gör, det blir en ond cirkel som de inte kan komma ur vilket kan leda till att 

känslorna kommer tillbaka så fort de hamnar i samma situation. Känslorna blir starkare och 

starkare. Sjuksköterskorna blir förvirrade och frustrerade och försöker hantera sina känslor men 

de löser inte problemet. Problemet kan vara när de endast följer sin roll för att de kan må sämre 

och sämre. Det blir bra om sjuksköterskorna kan se sig själva i det de gör i rollen för att vi tror att 

det blir lättare för dem att kunna ta sin eller andras attityder.  

Vår undersökning visar att det är svårt för sjuksköterskorna att anta sin roll om de inte stöder 

rollen. De vill hjälpa och kan inte hjälpa. Känslorna blockerar deras bedömningsförmåga så att 

det blir lättare för dem att anta den andras attityd och istället försöker de hitta ett fel i 

socialsekreterares attityd eller så kan de inte acceptera att de själva inte kan hjälpa föräldrarna. 

När sjuksköterskorna får förståelse för detta fenomen så kan de lättare sätta gränser för deras 

starka känslor tror vi. Det hjälper även dem från att inte anta risker och se målet med arbetet 

genom att se sekretesslagen som en säkerhet för föräldrarna istället för att se den som ett hinder 

från att kunna hjälpa föräldrarna. Det blir bra om sjuksköterskorna ser att det finns ett annat mål 

och det är att hjälpa genom att exempelvis förhålla sig till sekretesslagen. Därmed blir det lättare 

att både de som person och rollen stöder varandra, på det sättet kan de hitta en mening i det de 

gör. Det kan vara känsligt för föräldrarna att sjuksköterskorna vet om problemet som föräldrarna 

utreds för och föräldrarna eller barnen kan behöva mer hjälp än den hjälp som sjuksköterskorna 

kan ge. Ifall sjuksköterskorna vet om problemet kan det kanske hindra socialsekreterarens arbete 

vilket leder till att föräldrarna eller barnen kan få mer problem. Kanske kan socialsekreterare eller 

en annan myndighet erbjuda den hjälp föräldrarna eller barnen behöver. Sjuksköterskorna kanske 

kan hjälpa socialen med det de vill veta och på det viset hjälper de barnen från att inte drabbas av 

mer problem så här hittar de en mening i det de gör även med socialen.   

När vi reflekterar kring uppsatsen så tänker vi att det skulle ha varit mer intressant att studera de 

människor som inte har så lätt att hitta en mening i sitt arbete och även de människor som saknar 

mening i sitt arbete. Vi undrar om det skulle ge samma resultat.  
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Det skulle även vara intressant att följa upp vår studie ifall vi hade mer tid på oss. Om vi kunde 

skulle vi skicka uppsatsen till sjuksköterskorna och få feedback. På detta viset kanske uppsatsen 

skulle få mer giltighet och kanske skulle det visa sig att vi har missat något som kunde vara 

intressant i vår uppsats. Om det skulle visa sig att något inte stämmer t.ex. missförstånd så skulle 

vi vilja intervjua fler sjuksköterskor så att vi kan se om vi skulle få samma resultat igen. Vi skulle 

genom ytterligare intervjuer kunna utöka vår förståelse kring fenomenet.  

Den kvalitativa metoden passade för vår undersökning perfekt för att vi inte skulle kunna få 

förståelse kring fenomenet meningsfullhet annars eftersom det handlar om sjuksköterskornas 

erfarenheter, tolkningar och värderingar. Även fast kvantitativ metod inte skulle passa i vår 

undersökning så skulle man ändå kunna följa upp vår studie med enkäter för att kunna säkerställa 

analysens giltighet, där vi mäter några resultat som vi har fått från denna undersökning. Vi 

kanske kan veta mer med hjälp av enkäter eftersom vi som forskare då inte påverkar svaret på 

samma sätt som i en intervju. Det kanske inte heller skulle vara känsligt för sjuksköterskorna att 

svara på frågor om meningsfullhet. 
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9.1. Bilaga 1 

 

Intervju guide 

1. Inledning  

 

Presentation av oss själva och syftet med intervjun. Vi berättar även vad som kommer att 

ta upp under intervjun. 

 

2. Frågeställning  
 
Har meningsskapande betydelse för BVC-sjuksköterskornas känsla av välbefinnande i 

arbetet? 

 

 

3. Syfte 

Vårt syfte med studien är att få en ökad förståelse om BVC-sjuksköterskornas meningsskapande 

har någon betydelse för deras välbefinnande. Den förståelse vi får vill vi dela med oss till 

sjuksköterskorna så att de blir medvetna om hur de ska gå tillväga för att hantera sin 

arbetssituation för att det ska bli meningsfullt på det sättet de önskar.   

 

4. Information 

 Materialet är konfidentiellt och om intervjupersonens anonymitet och att namn kommer 

fingeras, samt att arbetsplatsen inte ska gå att härleda till 

 Frivilligt deltagande och respondenten har rätt att avbryta intervjun när som helst, samt 

rätt att träda ur i ett senare skede.  

 Uppgifter som införskaffas ska bevaras på ett sätt som skyddar intervjupersonen, samt att 

inga obehöriga ska kunna ta del av materialet i forskningssyfte 

 Presentera intervjuns upplägg  

 Klartecken om bandinspelning 
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5. Frågor 

 

Arbete/familj 

1. Kan du berätta lite om ditt arbete? 

1. Hur länge har du jobbat med detta yrke? 

2. Varför valde du just detta yrke? 

 

Utbildning 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Upplever du att de kunskaper du tillägnat dig i utbildningen är användbara i praktiken? 

3. Vilket tycker du har störst betydelse utbildning eller erfarenhet? 

 

Hur dom upplever rollen/arbetsuppgiften 

1. Känner du att din roll som sjuksköterska är meningsfull? Om ja varför upplever du det som 

meningsfullt? 

2. Gör du något speciellt för att känna att arbetet är meningsfullt för dig? 

3. Vad är meningsfullt arbete för dig? 

4. Vad är det som är viktigt för dig i arbetet? 

5. Hur mycket kan du identifiera dig som privatperson med din roll som sjuksköterska?  

6. Kan du alltid bevara rollen så som du själv önskar?  

7. Uppfyller arbetet behov som betyder mycket för dig eller som är viktiga för dig? 

 

regler/lagar  

1. Finns det regler och lagar som hindrar dig från att arbetet blir mer meningsfullt för dig själv? 

Kan du ge ett exempel? 

2. Hur känner du inför de lagar och regler som du måste följa i ditt arbete?  
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 Möten med människor som har förändrat dem och varit betydelsefulla 

1. Har bekräftelse från föräldrarna och barnet någon betydelse för din känsla av meningsfullhet i 

ditt arbete? På vilket sätt? 

2. Vad är det som betyder mest för dig i möte med barn och föräldrar? 

3. Hur känns det när du ger råd och stöd hela tiden och känner du att du får något tillbaka? 

4. Har det funnits möten med föräldrar som varit betydelsefulla och förändrat er? 

5. Är det viktigt för dig att relationen mellan dig och föräldrar fungerar bra? Om relationen inte 

fungerar bra vad gör ni då? 

6. Hur känns det när barnen slutar komma hit? 

 

 kollegor/gemenskap - vad spelar dom för roll för meningsskapandet 

1. Hur stor roll spelar kollegorna för att känna meningsfullhet i ditt arbete?  

 

Etiska dilemman – vilka etiska dilemman kan finnas i arbetet.   

1. Upplever du att det finns ett dilemma mellan att vara medmänsklig och följa regler samtidigt?  

2. Känner du att du kan utföra arbetet på det sättet du själv önskar? Ge exempel. 

3. Känner du att det finns några etiska dilemman i ditt arbete? 

4. Kan du känna att du blir för känslomässigt engagerad i arbetet ibland? Hur får det dig att må 

när det händer? 

5. När du blir känslomässigt engagerad kan du känna att det följer med dig hem då så att det 

påverkar dig och din familj? 
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9.2. Bilaga 2 

 

Barnhälsovårdens basprogram 

Alla som arbetar inom barnhälsovården är specialistutbildade - både sjuksköterskor och läkare. 

De följer ditt barns hälsa och utveckling ända fram till skolstarten. 

1:a vecka efter hemkomst: Hembesök av sjuksköterskan (gäller både nyfödda och adoptivbarn) 

1:a månaden: Sjuksköterskebesök ca en gång per vecka 

2:a månaden: Sjuksköterskebesök ca var 14:e dag 

6-8 veckor: Läkarbesök och utvecklingsbedömning 

2 månader: Sjuksköterskebesök och mammasamtal 

3 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination * 

4 månader: Sjuksköterskebesök och utvecklingsbedömning 

5 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination * 

6 månader: Läkarbesök och utvecklingsbedömning 

8 månader: Sjuksköterskebesök, BOEL-prov och eventuellt hembesök 

10 månader: Läkarbesök och utvecklingsbedömning 

12 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination * 

18 månader: Läkarbesök, utvecklingsbedömning och vaccination * 

2½ år eller 3 år: Sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning samt  

språk- och talutveckling 

4 år: Sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning, syn,  

hörsel samt språk- och talutveckling 

5-6 år: Sjuksköterskebesök, skolförberedande  

samtal och vaccination  

* = Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och det allmänna vaccinationsprogrammet 

(Primärvården Skåne, 2011).  
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