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Sammanfattning    

 

Sömnproblem hos barn är relativt och svårt att definiera, då det utgår från föräldrarnas 

subjektiva erfarenheter av vad som är ett problem.  I den forskning som finns om barns 

sömnproblem har det visat sig att föräldrar inte alltid är nöjda med stödet inom BVC-

verksamheten. Det innebär att det behövs mer kunskap om hur BVC-sköterskan skall 

bemöta föräldrar som upplever att deras barn har sömnproblem. Studiens syfte 

utformades utifrån denna bakgrund för att undersöka föräldrars erfarenheter av 

bemötande från BVC-sköterskan. Sju intervjuer genomfördes med föräldrar där en 

kvalitativ innehållsanalys utfördes på de transkriberade intervjuerna. Föräldrarna 

upplever ett gott bemötande när de känner sig bekräftade i sin föräldraroll av BVC-

sköterskan. Genom att BVC-sköterskan visar förståelse och visar att hon bryr sig om 

föräldrarna, känner föräldrarna trygghet i relationen. Resultatet visar även att det är 

viktigt att föräldrarna upplever en framtidstro och en förhoppning om att det kommer att 

bli bättre. Föräldrarna förmedlar också känslor av osynlighet, uppgivenhet och 

övergivenhet i mötet med BVC-sköterskan. Studiens resultat visar att föräldrarna 

upplever ett problem med barnets sömn oavsett barnets ålder. Barnhälsovården har 

däremot riktlinjer som säger att barn inte har ett sömnproblem förrän det är sex 

månader. Slutsatsen är att BVC-sköterskan bör fokusera på föräldrarnas subjektiva 

erfarenheter och bör bli mer medveten om sitt förhållningssätt i relation till föräldrars 

upplevelser av sitt barns sömnproblem.  

 

Nyckelord:  parents, perceptions, experience, sleep problem, interaction, encounter, 

child health nurse, support  
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INLEDNING 

Nästan 100 % av alla barn i Sverige går till barnavårdcentralen där familjen möter en 

BVC-sköterska. Det är genom regelbundna möten på BVC som ett ömsesidigt 

förtroende kan skapas mellan BVC-sköterskan och föräldrar, där BVC-sköterskan kan 

bidra med stöd och råd till föräldrarna i sitt föräldraskap (Johansson, Landahl & 

Adolfsson, 2011, Socialstyrelsen, 2011). Sömnproblem hos barn är ett av de vanligaste 

problem som föräldrarna upplever och som de önskar hjälp med av BVC-sköterskan 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Thunström (1999) menar att många föräldrar 

som upplever problem med barnets sömn, inte är nöjda med hjälpen de fått av BVC-

sköterskan. Det behövs mer kunskap om hur bemötandet till dessa föräldrar skall 

fungera optimalt. Det är därför angeläget att vidare utforska hur föräldrar ser på det 

bemötande de fått av BVC-sköterskan när de tagit upp problematik kring sitt barns 

sömnbesvär.  

 

BAKGRUND 

I bakgrunden belyses bemötande och BVC-sköterskans roll genom att diskutera det 

vårdande mötet, där en tillitsfull relation skapas mellan föräldrar och sjuksköterska. 

Vidare i bakgrunden definieras sömnproblem hos barn samt sömnproblemets påverkan 

på föräldrarna. Avslutningsvis beskriver bakgrunden föräldrarna sina upplevelser 

gällande bemötandet från BVC-sköterskor. 

 

Det vårdande mötet  

I en bemötandeutredning från Socialdepartementet (SOU 1999:21) framkommer det att 

attityder, dvs. människors olika åsikter och värderingar, är betydelsefullt för hur 

bemötande upplevs av individen. Ofta har människor olika perspektiv och erfarenheter 

på problem, vilket kan leda till missförstånd och oklarheter i mötet mellan människor.  

Sjuksköterskan måste därför enligt Henderson (1982) vara medveten om sina egna 

attityder och sin förförståelse i mötet med människor. Sjuksköterskan måste kunna 

uppmuntra patienter till att uttrycka känslor. För att klara av detta skall sjuksköterskan 

ha god självkännedom (med förmåga att förstå sina egna brister och fördelar) och vara 

medveten om att det har inverkan på hennes yrkesutövning. Enligt Fossum (2007) skall 

varje relation till en patient präglas av kommunikation och samarbete där lyssnandet är 

basen. Genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar till patienten, visar hon intresse för 

patienten och dennes situation. Genom att sjuksköterskan följer patientens tankegång 

och tar emot patientens berättelser oförfalskat, utan att värdera och bedöma, skapar det 

förutsättningar för ett respektfullt bemötande som är essentiellt för ett vårdande möte.  

 

Sjuksköterskans och BVC-sköterskans vård skall också leda till att lindra patientens 

lidande, stärka hälsoprocesser och att hjälpa patienten finna möjligheter till 

välbefinnande. En professionell vårdande relation kännetecknas av att vårdaren har 

patienten i fokus och vårdar efter personens livsvärld. Det är det subjektiva lidande som 

måste iakttas i vårdrelationen, och det är genom samtal och kommunikation, en 

förståelse för individens situation uppstår. Om individens lidande inte blir 
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uppmärksammat och bemött med förståelse, kan det ha en negativ effekt på självkänslan 

då individen inte anser att ha blivit sedd eller hörd (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

BVC-sköterskans roll  

Barnhälsovården i Sverige driver ett hälsofrämjande arbete vars mål är att främja 

barnens hälsa, utveckling och trygghet (Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Nästan 

100 % av alla barn i Sverige går till barnavårdcentralen där de möter en BVC-sköterska 

som skall möta varje familjs individuella behov av stöd och hälsofrämjande insatser 

(Socialstyrelsen, 2011; Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). BVC-

sköterskor har ofta en specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, exempelvis 

en distriktssköterska eller en barnsjuksköterska (Socialstyrelsen, 2011). I Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (2008) står det att 

det är viktigt att distriktssköterskan besitter personliga egenskaper såsom mod, inger 

trygghet och har adekvat självkänsla och självuppfattning. Vården som ges skall 

anpassas till individen och de omvårdnadsmässiga resurser som finns att tillgå. 

Sammanfattningsvis skall distriktssköterskan kompetens omfatta ett hälsofrämjande 

yrkesutövande där grunden är att genom möten med människor förebygga, hjälpa, råda 

och vårda individen och dennes familj i alla livets olika skeenden. 

 

Enligt Johansson et al. (2011) och Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2000) skall BVC-

sköterskan bidra till att utveckla en personlig relation till familjen. BVC-sköterskan bör 

ha kompetens och kunskap som behövs för att främja barns utveckling och hälsa och 

BVC-sköterskorna bör fokusera på en meningsfull, öppen och följsam relation med 

föräldrarna. BVC-sköterskorna bör vidare skapa en atmosfär av förståelse genom att 

lyssna aktivt och ställa öppna frågor där föräldrarnas erfarenheter står i fokus. Det är 

viktigt att skapa en förtroendefull relation där BVC-sköterskan visar engagemang och 

ger föräldrarna råd och stöd så att föräldrarna känner sig delaktiga.  

 

BVC-sköterskans kunskap kring problematiken med barnets sömn är en viktig 

förutsättning för att ge föräldrarna de rätta verktyg för att hantera sitt barns 

sömnproblem. Studier har visat att tidiga insatser för att förhindra sömnstörningar i 

spädbarnsålder, underlättar utvecklingen av sunda sömnvanor och sömnrutiner. 

Föräldrautbildning i spädbarnsålder vars syfte är att förebygga sömnproblem kan därför 

vara av betydelse för att förhindra sömnproblem hos barn. Då sömnproblem som har 

uppstått, relativt enkelt kan behandlas med beteendemässiga förändringar, är BVC-

sköterskan i en viktig position till att ge stöd och information om dessa förändringar till 

föräldrarna (Nikolopoulou & St. James-Roberts, 2003; Tse & Hall, 2007; Mindell & 

Owens, 2003.) 

 

Enligt Owens (2001) kan vårdpersonalens egna personliga erfarenheter påverka deras 

uppfattningar om vad som är ett sömnproblem. Vårdpersonal som har egna barn med 

sömnproblem är mer benägna enligt Owens (2001) att visa förståelse och identifiera 

samt uppmärksamma problemområdet. Det har betydelse för hur vårdpersonal bemöter 

föräldrarnas situation.  
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Sömnproblem hos barn 

Sömnproblem hos barn är ett av de största orosmoment som föräldrarna upplever och 

som de presenterar som ett problem till hälsovården (Owens, 2001). Studier visar att 20 

- 30 % av alla barn har sömnproblem under barndomen (Gaylor, Burnham, Goodlin-

Jones & Anders, 2005; Thunström, 1999). Rikshandboken Barnhälsovård (2011) för 

BVC-sköterskor i Sverige beskriver sömnproblem via de olika beteenden som barnet 

visar upp där var femte barn har mycket svåra insomningsproblem och vart tredje barn 

vaknar och skriker ofta under natten. Enligt Loutzenhiser, Ahlquist och Hoffman (2011) 

och Palmstierna, Sepa och Ludvigsson (2008) har sömnproblem hos barn sällan någon 

medicinsk orsak. Forskning visar att det mest förekommande problemet hos barn som 

har sömnproblem, är de som tillhör den beteende-baserade sömnstörningen. Detta är 

sömnproblem såsom att barnet vaknar många gånger under natten och har svårigheter 

att somna på kvällen. Andra sömnproblem hos barn är enligt Mindell och Owens (2003) 

de fysiologiskt baserade sömnstörningarna såsom enures (sängvätning), sömnskräck, 

obstruktiv sömnapnè och bruxism (tandgnissling). De mer sällsynta sömnstörningarna 

hos barn är sömngång, restless legs och narkolepsi.  

 

Barnhälsovården anser att beteckningen sömnproblem hos barn inte bör appliceras på 

barn under sex månader. Barn under sex månader behöver vakna ofta för att äta under 

natten och barnet brukar sluta att äta på natten någon gång mellan tre till sex månaders 

ålder. Barnets sömnmönster ändras också med barnets ålder. Barnet behöver ca sex 

månader till att utveckla ett mer moget sömnmönster där barnet kan sova ca 12 timmar 

per natt (Thunström, 2002; Rikshandboken Barnhälsovård, 2011).  

 

Sömnproblemets påverkan på föräldrarna 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har individer olika erfarenheter och perspektiv på 

vad som är ett problem. Föräldrarnas erfarenheter relaterade till sitt barns sömnproblem 

kan vara olika, och fokus bör riktas mot hur individen uppfattar och beskriver 

problemet. Sömnproblem hos barn kan exempelvis ge föräldrarna känslor av 

inkompetens, otillräcklighet, osäkerhet och skuld när barnet inte vill sova. Föräldrarna 

kan känna en fysisk och psykisk utmattning som kan leda till känslor av desperation och 

slutligen depression. Det har stor inverkan på själva familjelivet och kan bidra till en 

sämre relation mellan föräldrarna. Det kan också vara en riskfaktor för barnmisshandel 

hos barn i förskoleålder (Thunström, 2002; Meijer & Van den Wittenboer, 2007; 

Owens, Fernando & McGuinn, 2005).  

 

När barnet inte vill sova kan mammorna uppleva att de är otillräckliga som föräldrar, 

något som förstärker en uppfattning av att de inte duger som förälder.  Det finns också 

ett samband mellan sömnproblem hos barnet och förlossningsdepression hos mamman, 

som kan ha konsekvenser för mammans anknytning till barnet (Meltzer & Mindell, 

2007; Bayer, Hiscock, Hampton & Wake, 2007). Flera studier indikerar också en hög 

förekomst av depression även hos papporna, något som har betydelse för 

vårdpersonalens förhållningssätt till att inkludera hela familjen vid interventioner och 

föräldrautbildningar (Smart & Hiscock, 2007; Thome & Skuladottir, 2005). 
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Föräldrars upplevelser av bemötande och stöd hos BVC  

Kunskap om barns normala sömnmönster är hos många föräldrar minimal eller saknas 

helt. Det kan leda till olämpliga insatser för att lösa barnets sömnproblem. Föräldrarna 

har olika bakgrund och den kunskap som förmedlas av BVC-sköterskan till föräldrarna 

blir mottaget olika i förhållande till föräldrarnas förväntningar, kultur, stöd i familjen 

och stress (Tse & Hall, 2007; Sadeh, Mindell & Rivera, 2010) Enligt Hall, Clauson, 

Carty, Janssen och Saunders (2006) ansåg många föräldrar att de hade fått de rätta 

verktygen för att ändra sitt barns sömnbeteende och sömnrutiner.  Föräldrarna såg även 

en förändring i sin föräldrastil och upplevde ett ökat självförtroende i sitt föräldraskap. 

Då kunskap och metoder som kan underlätta barnets sömn, har effekt på föräldrarnas 

psykiska välbefinnande, är det viktigt att denna kunskap förmedlas till föräldrarna.  

 

Enligt Fägerskiöld, Timpka och Ek (2003) upplevde föräldrar ett bra bemötande när 

BVC-sköterskan hade en förmåga att förstå och sympatiserade med föräldrarnas 

erfarenheter och kunde se situationen utifrån deras perspektiv. BVC-sköterskan skulle 

vara öppen, lugnande och tillgänglig. Det att tas på allvar tycktes vara minst lika viktigt 

som att hitta en lösning på problemet. Andra viktiga faktorer för föräldrarna var att 

BVC-sköterskan kunde ge praktiska råd baserad på bred kunskap och kompetens samt 

att BVC-sköterskan tog sig god tid i varje möte. Brist på stöd kunde föräldrarna uppleva 

enligt Fägerskiöld et al. (2003) när BVC-sköterskor hade svårigheter att tolka och förstå 

mammornas signaler. BVC-sköterskorna använde här kommunikationen/språket för att 

utöva makt och auktoritet, vilket föräldrarna upplevde vara ett stort hinder för ett gott 

bemötande. 

 

Thunström (1999) har undersökt förekomsten av svåra sömnproblem och hur 

föräldrarna upplevde sömnproblemet. Enligt denna studie sökte nästan alla föräldrar 

(93%) till BVC, när de upplevde att deras barn hade sömnproblem. Bara hälften (48 %) 

var nöjda med hjälpen de fick. Då studien inte visade vad föräldrarna var nöjda eller 

missnöjda med, påpekar Thunström (1999) att mer forskning behövs på själva 

interaktionen mellan föräldrar och BVC-sköterskor. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att sömnproblem hos barn kan orsaka stora problem och lidande inom 

familjen. Det kan skapa negativa konsekvenser för parrelationen och det kan leda till 

depressioner och frustrationer hos föräldrarna. Det är BVC-sköterskan roll och funktion 

att stödja och stärka föräldrarna i deras föräldraroll.  Sömnproblem hos barn är relativt 

och svårt att definiera, då det utgår från föräldrarnas subjektiva erfarenheter.  

Föräldrarna är därför beroende av hur allvarligt BVC-sköterskan ser på 

problemområdet.  Ett vårdande möte mellan BVC-sköterskan och föräldrarna skall 

innefatta ett respektfullt bemötande med en förtroende relation, där stöd och information 

bidrar till att skapa goda sömnrutiner och sömnvanor hos barnet. I den forskning som 

finns om barns sömnproblem har det visat sig att föräldrar inte är nöjda med stödet inom 

BVC-verksamheten. Det innebär att det behövs mer kunskap om hur BVC-sköterskan 

skall bemöta föräldrar som upplever att deras barn har ett sömnproblem. Studien 

utforskar föräldrarnas erfarenheter i mötet med BVC-sköterskan, vilket kan leda till att 
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BVC-sköterskan får möjlighet att få en inblick i föräldrarnas subjektiva lidelse gällande 

sitt barns sömnbesvär. Det får betydelse för hur BVC-sköterskan skall bemöta 

föräldrarna i problematiken.  

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka föräldrars erfarenheter av bemötande från BVC-

sköterskan när deras barn har eller har haft sömnproblem.  

 

METOD 

Ansats 

Studien sökte svar på syftet genom att intervjua föräldrar om deras erfarenheter. En 

kvalitativ innehållsanalys användes med en induktiv ansats som innebär en 

förutsättningslös analys av människors upplevelser och erfarenheter. Det är en lämplig 

metod för att tolka bland annat utskrifter av bandade intervjuer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008; Elo och Kyngäs (2007). Metoden är väl använd i vårdvetenskapen 

och enligt Malterud (2009) innebär det en djupare förståelse för människors tankar, 

förväntningar, attityder och hur de erfar sin verklighet. Studien utgick från ett 

livsvärldsperspektiv med åtanke att förstå verkligheten så som den visar sig och upplevs 

för de föräldrar som blev intervjuade (Dahlberg, Nyström, Segesten, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

 

Deltagare 

Kriterier för att delta i studien var föräldrar som tyckte att de har eller har haft problem 

med sitt barns sömn och föräldrarna skulle ha tagit upp detta problem med BVC-

sköterskan. Studiens intention var att intervjua både mammor och pappor då problemet 

är relevant för båda föräldrarna, och barnets sömnmönster/vanor påverkar hela familjen.  

En avgränsning gjordes vid barnets sex- års ålder då skolhälsovården tar över ansvaret 

för barnets hälsa. Föräldrarna skulle förmedla erfarenheter av hur olika BVC-sköterskor 

bemöter sömnproblemet. Det var därför viktigt att deltagarna tillhörde olika 

barnavårdscentraler. Enligt Trost (2010) skapar det variation i det studerade fenomenet.  

Sju personer kontaktade oss och ville vara med i studien. Deltagarna bestod av sex 

kvinnor och en man. Föräldrarna som deltog i studien var mellan 28 och 41 år. En av 

föräldrarna hade ett barn, de andra sex föräldrarna hade två eller tre barn. Samtliga 

levde tillsammans med barnets/barnens mor/far.  

 

Datainsamling 

Studien sökte deltagare via förskolor där föräldrar hade barn i åldersgruppen ett till sex 

år. Enligt Socialstyrelsen (2011) går nästan 100 % av barnen på BVC och enligt 

Skolverket (2011) går ca 80 % av alla barn på förskolor. Studien sökte därför deltagare 

genom att kontakta sex olika förskolor i Göteborg/Mölndals- området. Informationsbrev 

(bilaga 2) skickades ut om vår studie till verksamhetschefer i de aktuella områdena. 

Efter deras godkännande delades informationsbrev (bilaga 3) (ca 200 brev) ut till alla 
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föräldrar på förskolorna. I informationsbrevet till föräldrarna preciserades syftet med 

studien. Studien framhöll att både negativa och positiva erfarenheter var av intresse. De 

föräldrar som var intresserade av att delta i studien kontaktade därefter ansvariga för 

studien. 

 

En provintervju utfördes. Ändamålet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att testa 

intervjufrågornas relevans till syftet. Denna intervju är inte med i studien på grund av att 

informanten hellre ville delge sina erfarenheter om sitt barns sömnproblem än om själva 

mötet med BVC-sköterskan.  

 

Datainsamlingen skedde via intervjuer i deltagarnas hem där informanterna ombads 

berätta om sina erfarenheter om bemötandet med BVC-sköterskan. Det var informanten 

själv som bestämde plats för intervjun. Det gavs här möjligheter för informanten att 

ställa frågor innan intervjun och en kort muntlig beskrivning av studiens syfte och 

bakgrund redovisades. En semistrukturerad intervjumetod med öppna frågor användes 

för att ta reda på föräldrarnas erfarenheter. Frågorna var; vilka erfarenheter har 

föräldrarna i mötet med BVC-sköterskan relaterad till problemområdet och vilka 

känslor de hade gällande bemötande med BVC-sköterskan. Förutom dessa frågor, var 

följdfrågorna inte förutbestämda utan avgjordes efter varje deltagers berättelse (bilaga 

4). Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) och Malterud (2009) skall 

följdfrågorna hjälpa informanterna att fördjupa och förtydliga sina upplevelser och 

därmed uppnå en fördjupad insikt i deras erfarenheter. Sju intervjuer genomfördes för 

att svara på syftet. Det är att föredra färre antal intervjuer till en kvalitativ studie, där det 

enligt Trost (2010) är lämpligt med fem till åtta intervjuer. Det finns en större risk att 

materialet blir oöverskådligt och därmed ohanterligt att analysera om det är för många 

intervjuer (Malterud, 2009). Intervjuerna genomfördes under två veckor, varje intervju 

tog mellan 16-35 minuter och genomfördes av en intervjuare vid alla intervjutillfällen. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades samma eller påföljande dag för att senare 

analyseras.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen utfördes genom att de inspelade intervjuerna avlyssnades flera gånger och 

transkriberades ord för ord. Intervjuerna lästes förutsättningslöst i transkriberad form 

flera gånger för att få en helhetssyn på materialet. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är ord, 

sammanhängande stycken eller meningar som hör ihop i ett gemensamt sammanhang 

eller innehåll. Meningsenheterna kondenseras där likheter och olikheter identifierades 

och senare kodades. Genom att korta ner texten, samtidigt som inget väsentligt går 

förlorat och det centrala innehållet bevaras, anser Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) att texten blir mer hanterbar. Då studien har två författare gjordes den första 

öppna kodningen av alla intervjuer ensam och oberoende av varandra. I den vidare 

analysprocessen gick författarna ihop för att föra samman de koder som berörde samma 

område i underkategorier De underkategorier som hörde ihop indelades därefter i 

kategorier (Tabell 1) 
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Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

 
”Hon har det nog i 

ryggraden så att säga…att 

få mig att växa som 
mamma och att det jag gör, 

det är bra…” 

 
Fokuserar på det jag 

gör bra 

 
Fokusera på 

det positiva 

 
Att känna duglighet 

 

Bekräftelse 
 

 

 
 

 

 
”… dom är ju vana vid att 

barn inte sover på natten 

så därför kanske man 
förringar dom som 

verkligen har problem för 

att dom upplever att 
många klagar på att dom 

inte får sova på natten… 

så är det ju med barn..” 

 

 
BVC-sköterskan är 

van vid att många 

föräldrar klagar på att 
inte få sova på natten 

och därmed förringar 

de som har problem.  

 

 
Minimerar 

problemet 

 
Att inte bli tagen på 

allvar 

 

Uppgivenhet 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen  

 

Förförståelse 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) är det viktigt att vara medveten om sina 

egna värderingar och personliga erfarenheter, då de kan påverka både intervjuerna och 

analysen. Den förförståelse som författarna har i ämnet måste de därför vara medvetna 

om. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan studien eventuellt förlora sitt kritiska 

perspektiv och vetenskapliga kvalité om författarna låter sig påverkas av sin 

förförståelse. En av författarna i denna studie har själv haft barn med sömnproblem, där 

bemötande med BVC-sköterskan var negativt. Författaren har varit medveten om sin 

förförståelse och har diskuterat detta under processen med medförfattaren. För att vidare 

undvika negativ förförståelse har författarna samarbetat och gemensamt granskat och 

analyserat materialet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Att bedriva kvalitativ forskning innebär att möta människor, där värderingar och normer 

utbyts och förmedlas. Enligt Malterud (2009) är det viktigt att forskaren lägger ner tid 

på att informanten ska känna sig trygg i intervjusituationen utan att känna sig pressad 

eller invaderad. Om ett förtroende har skapats skall forskaren förvalta den relationen 

genom att inte missbruka den. Etisk forskning grundar sig på Helsingforsdeklarationen 

från 1964 som föreskriver etiska regler för forskning på människor. Det finns fyra 

allmänna etiska huvudkrav på forskning. Det är informationskravet, vilket innebär att 

deltagarna skall informeras om forskningens syfte och att deltagandet är frivilligt samt 

att medverkan kan avbrytas när som helst. Kravet om samtycke innebär att deltagarna 

ger sitt samtycke och bestämmer själv över sin medverkan. Det tredje kravet handlar om 

att informationen skall behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Det sista kravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 

användas för avsett forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån dessa etiska 

aspekter utfördes studien: Informanterna blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och deltagarna blev informerad om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan påföljder. Varje deltagare fick fylla i ett samtyckeformulär till studien 



 8 

där författarna informerade om att alla personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

Författarna informerade deltagarna även att allt material avidentifieras och är enbart 

åtkomligt för författarna samt handledaren, och därmed inte kan härledas till enskilda, 

identifierade individer (Bilaga 1). Etikprövning behövs inte från etisk kommitté då 

studien utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och är undantagen 

från Lagen om etikprövning (2003:460) av forskning som avser människor (Svensk 

författningssamling, 2003).  

 

RESULTAT 

Utifrån berättelser från föräldrarna och analysprocessen framkom tolv underkategorier 

som beskriver erfarenheter i bemötande med BVC-sköterskan när deras barn har eller 

hade sömnproblem. Dessa underkategorier utgör tillsammans sex kategorier: Trygghet, 

Bekräftelse, Förhoppning, Övergivenhet, Osynlighet och Uppgivenhet (Tabell 2) 

 

 
Underkategori 

 

Att känna sig förstådd 

 

Att känna sig omhändertagen 

 

 

Att känna sig delaktig  

 

Att känna sig duglig 

 

 

Att känna en positiv framtidstro 

 

Att känna tillit 

 

 

Att känna sig ignorerad 

 

Att känna sig sviken 

 

 

Att känna sig anonym 

 

Att känna sig obeaktad 

 

 

Att känna frustration 

 

Att inte bli tagen på allvar 

 

Kategori 

 

 

Trygghet 

 

 

 

 

Bekräftelse 

 

 

 

 

Förhoppning 

 

 

 

 

Övergivenhet 

 

 

 

 

Osynlighet 

 

 

 

 

Uppgivenhet 

 

 

Tabell 2: Resultatets översikt över underkategorier och kategorier  
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Trygghet 

 
Kategorin Trygghet omfattar två underkategorier som beskriver Att känna sig förstådd 

samt Att känna sig omhändertagen. Genom att BVC-sköterskan visar förståelse över att 

föräldrarnas situation är jobbig, upplever föräldrarna trygghet. Föräldrarna upplever sig 

omhändertagna när BVC-sköterskan visar sig bry sig om föräldrarna. 

 

Att känna sig förstådd 

När BVC-sköterskan intresserar sig och visar förståelse över föräldrarnas situation 

upplever föräldrarna att BVC-sköterskan har empati. Föräldrarna upplever även att när 

BVC-sköterskan delar deras känslor, genom att hysa medkänslor, sympatiserar hon med 

dem. Det inger en känsla av att känna sig förstådd. Föräldrarna upplever BVC-

sköterskan som att vilja dem väl när de talar om att de mår dåligt och föräldrarna 

upplever att de får tröst i situationen. 
 

”… jag känner att man fick mer utrymme att prata och fick 

mer förståelse för att det kanske är kanske lite mera 

kämpigt …” 

 

Att känna sig omhändertagen 

Föräldrarna upplever sig omhändertagna när BVC-sköterskan är tillgänglig och det 

finns möjlighet för föräldrarna att ringa och tala om sina problem. Även när BVC-

sköterskan ringer tillbaka, för att förhöra sig hur föräldrarna mår, inger det en känsla av 

att vara betydelsefull. Föräldrarna beskriver att de upplever BVC-sköterskan som en 

person som bryr sig om dem och visar att hon finns där som stöd, nästan som en extra 

farmor. Denna medkänsla får föräldrarna att känna sig speciella. 

 

”…hon får mig i alla fall att känna att hon är lite som en extra 

farmor…jag har en positiv känsla när jag går därifrån…” 

 

Bekräftelse 

Kategorin Bekräftelse beskriver hur BVC-sköterskan får föräldrarna Att känna duglighet 

samt Att känna sig delaktig. Föräldrarna upplever sig bekräftade när BVC-sköterskan 

fokuserar på det de gör bra och ger utrymme för dialog.  

 

Att känna sig delaktig 

När BVC-sköterskan är engagerad, intresserad och har en vilja till att hjälpa föräldrarna 

i deras utsatta situation, upplever föräldrarna det som positivt. Det gäller speciellt i 

situationer där BVC-sköterskan vill ha en dialog med föräldrarna. Vid att BVC-

sköterskan ger utrymme för dialog, känner föräldrarna sig delaktiga. Föräldrarna känner 

sig jämbördiga med BVC-sköterskan när de kan diskutera åtgärder med BVC-

sköterskan. 
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  ””Jag upplever det som att hon var intresserad även om hon 

kanske inte kunde trolla eller göra så mycket åt det, men hon var 

intresserad av att diskutera om det man kan göra….” 

 

Att känna sig duglig 

Genom att BVC-sköterskan uppmärksammar föräldrarnas vilja att försöka förändra 

situationen, beskriver föräldrarna sig som värdefulla. 
När BVC-sköterskan riktar fokuseringen mot de positiva åtgärderna som föräldern 

utfört, upplever föräldrar sig stärkta i sin föräldraroll. Föräldrarna beskriver detta som 

att BVC-sköterskan ger sitt godkännande på att de duger som förälder.   

 
”Det är bra att du ger henne närhet och hon försöker att 

fokusera på det som är bra… hon ger mig bekräftelse på att det 

jag gör är bra…” 
 

 

Förhoppning 

Underkategorierna Att känna positiv framtidstro och Att känna tillit beskriver en känsla 

av förhoppning hos föräldrarna. När BVC-sköterskan fokuserar på att det blir bättre, 

inger det ett hopp hos föräldrarna. När föräldrarna känner tillit och förtroende för sin 

BVC-sköterska, inger det en förhoppning om framtiden. 

 

Att känna en positiv framtidstro 

Föräldrarna upplever att BVC-sköterskan ger dem hopp när BVC-sköterskan fokuserar 

framåt och påtalar att det kommer att bli bättre. Genom att BVC-sköterskan pratar om 

att problemet inte kommer vara för evigt, inger det en känsla av lättnad hos föräldrarna.  

Föräldrarna upplever då att problemet inte är så betungande. 

 

”… man får höra att det här är normalt och att det går 

över…det känns bra…” 

 

Att känna tillit 

Kontinuiteten att få träffa samma BVC-sköterska upplevs av föräldrarna som en lättnad 

för föräldrarna då de slippa förklara sitt problem på nytt till en ny BVC-sköterska. Det 

att ha en person att förlita sig till, upplever föräldrarna som positivt. Föräldrarna känner 

förtroende och tillit till sin BVC-sköterska när BVC-sköterskan visar att hon har 

kunskap i ämnet. En tilltro till BVC-sköterskans förmåga att hjälpa föräldrarna skapas.  

 

”Hon har ju ändå nån sorts status i barnfrågor, har BVC-

sköterskan sagt en sak, då tror man på det…” 

 

När BVC-sköterskan erkänner sin okunskap om ämnet, lovar att vidarebefordra 

föräldrarnas önskningar och frågor, inger det en känsla av förtroende och tillit hos 
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föräldrarna. En tillit att BVC-sköterskan gör allt i sin makt för att hjälpa föräldrarna till 

att hitta en lösning till deras problem. 

 

Övergivenhet 

Föräldrarna känner en känsla av övergivenhet när de upplever att BVC-sköterskan är 

oengagerad och inte visar förståelse för problemet. Föräldrarna vill väldigt gärna prata 

med sin BVC-sköterska om sömnproblemet men de upplever att BVC-sköterskan 

snabbt hänvisar till psykologen.  

 

Att känna sig ignorerad 

Föräldrarna beskriver situationer där de upplever BVC-sköterskan som oengagerad i 

problemområdet. Föräldrarna känner att de får stöta på och förklara att de har ett 

problem som de upplever som kämpigt. Föräldrarna beskriver BVC-sköterskan som 

oinspirerad och även lite trött på att föräldrarna hela tiden vill prata om att de inte får 

sova. De känner inte förståelse från BVC-sköterskan över att de inte får sova, BVC-

sköterskan berättar bara att det är något föräldrarna får leva med. Föräldrarna känner 

inte att BVC-sköterskan har sympati och förmåga att sätta sig in i deras situation. 

 

”Det kändes som att allt ansvar låg på mig…..ta reda på och försöka 

stöta på…och förklara att jag hade problem…”  

 

Att känna sig sviken 

Föräldrarna ville väldigt gärna prata med sin BVC-sköterska om sitt problem med 

barnets sömn, men de upplever att BVC-sköterskan hellre tittar in i dataskärmen. 

Föräldrarna beskriver att de ofta inte har lust att ta upp problemområdet, då de upplever 

att BVC-sköterskan är vänd mot datorn och bara fokuserar på tillväxtkurvor. 

Föräldrarna upplever också att BVC-sköterskan snabbt hänvisar till psykologen när 

föräldrarna beskriver känslor av utmattning och trötthet. Föräldrarna säger att de helst 

vill prata med sin BVC-sköterska om problemet och de känner sig besvikna över att de 

så snabbt blev hänvisade till psykologen. 

 

”…något som jag saknad just hos henne är att hon inte bara suttit 

och tittat in i en dataskärm och inte riktigt pratat med mig. Hon 

ganska så snabbt hänvisat till deras psykolog…” 

 

Osynlighet 

Föräldrarna känner en känsla av osynlighet i mötet med BVC-sköterskan. Föräldrarna 

känner att BVC-sköterskan inte ser till deras individuella behov, men istället ger 

standardiserade rutinsvar. Föräldrarna beskriver en känsla av att de är obeaktade då de 

upplever att BVC-sköterskan är stressad och glömmer bort deras namn. 
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Att känna sig anonym 

Föräldrarna beskriver att BVC-sköterskan kunde några fakta från sin utbildning som de 

rabblade upp för föräldrarna. Föräldrarna beskriver att BVC-sköterskan bara ger 

standardiserade rutinsvar utan att förhöra sig om hur föräldrarna hanterar situationen. 

Föräldrarna får utdelat broschyrer om barnets sömn som de kan se på hemma, dessa 

broschyrer diskuterar allmänna sömnproblem. Föräldrarna uttrycker att behovet för mer 

individuellt stöd av BVC-sköterskan är önskvärt. 

 

”… kanske lite blase´. Precis som om hon har hört det här förut. 

Hon levererade ett standardsvar...”  

 

Att känna sig obeaktad 

Föräldrarna känner att BVC-sköterskan ofta är stressad när de kommer till BVC-

mötena. De beskriver situationer där BVC-sköterskan blandar ihop namn och 

föräldrarna får en känsla av att de är bortglömd. Föräldrarna säger att det är viktigt för 

bemötande att BVC-sköterskan visar att hon är påläst inför mötet. De beskriver 

situationer där de får berätta samma problem under flera möten. Det beskriver 

föräldrarna som en känsla av att deras problem är oviktig för BVC-sköterskan. 

 

”Min BVC-sköterska är ju stressad hela tiden och blandar ihop 

namn och det är ju klart att det inte känns jättekul…” 

 

Uppgivenhet 

Föräldrarna känner sig uppgivna när de upplever att BVC-sköterskan minimerar deras 

problem och inte tar deras problem på allvar. Föräldrarna beskriver också hopplöshet 

över situation när de upplever att de inte får den hjälp de behöver.  

 

Att känna frustration 

Föräldrarna upplever känslor av irritation när de upplever att BVC-sköterskan inte 

lyssnar. De uttrycker känslor av hopplöshet när de upplever att de inte får hjälp. 

Föräldrarna beskriver möten där de har tagit upp sitt sömnproblem med barnet och där 

en känsla av tröstlöshet infinner sig när de går hem igen.  

 

”…det kändes som att man skulle vara inne hos henne tio gånger per 

natt fram till hon var vuxen… det blir ingen ordning på detta, och vi 

får ingen hjälp…det känns verkligen hopplöst..” 

 

Att inte bli tagen på allvar 

Föräldrarna beskriver hur de upplever att BVC-sköterskan minimerar deras problem till 

att kännas trivialt. Föräldrarna upplever sömnproblemet som allvarligt, men de berättar 

att de anser att BVC-sköterskan inte tar deras problem på allvar. Föräldrarna beskriver 

situationer där de upplever att BVC-sköterskan inte har tillräcklig kompetens till att 

adressera problemområdet. De anser att BVC-sköterskan försöker maskera sin brist på 

kompetens vid att vara kompisaktig. Det kommer till uttryck genom att BVC-sköterskan 
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har en klämkäck attityd. Det är en attityd som föräldrarna upplever som att BVC-

sköterskan minimerar problemet och är okunnig.  

 

”…dom klarar inte av att lösa problemet jag har eller besvara 

dom grejerna jag har, och då försöker dom istället bli lite, att dom 

skall vara lite kompis istället….för att maskera det på nått sätt…”  

 

 
 

DISKUSSION 

Diskussionen delas in i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras studiens urval och trovärdighet. I resultatdiskussionen 

diskuteras relevanta och intressanta aspekter utifrån resultatet med förslag till vidare 

forskning och kliniska implikationer.  

 

Metoddiskussion 

 

Studien sökte deltagare via olika förskolor, där informanterna var anslutna till olika 

BVC-verksamheter, detta för att få en variation i materialet. Det var en relativt liten 

population (sju personer) som intervjuades under arbetet. Enligt Lundman och Hällgren 

Granheim, (2008) kan detta begränsa studiens möjligheter till variation i upplevelsen av 

det studerade fenomenet.  Informanterna i studien delgav mycket av samma information 

i intervjuerna och ett ökat antal informanter skulle troligtvis inte tillföra mycket nytt 

material i resultatet. Arbetet genom att söka informanter via förskolor resulterade i att 

deltagarna själva tog kontakt och ville förmedla sina erfarenheter av sitt barns 

sömnproblem. Det visade sig under samtliga intervjuer att informanterna gärna talade 

om sina erfarenheter gällande sitt barns sömnproblem, trots att studiens syfte blev 

klargjort innan intervjuerna. Det blev svårt att styra föräldrarnas fria berättelser genom 

att fokusera på mötet med BVC-sköterskan då föräldrarna hellre ville berätta om hur 

sömnproblemet hade påverkad dem. Studien sökte inte sina deltagare via BVC-

mottagningar då det kunde förefalla en risk att urvalet då skulle styras av BVC-

sköterskans relation och egna föreställningar om vilka föräldrar som skulle vara 

lämpliga att delta i studien. 

 

Barnets ålder är relevant för studien då BVC-sköterskan arbetar utifrån riktlinjer där 

barn under sex månader inte anses ha ett sömnproblem. (Thunström, 2002; 

Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Barnets sömnproblem kan fortgå löpande under 

lång tid och därför är det inte alltid möjligt att fastställa barnets ålder när 

sömnproblemen uppstår. Studiens syfte var att föräldrarna skulle berätta om sina 

erfarenheter angående bemötande från BVC-sköterskan då familjer har eller har haft ett 

barn med sömnproblem. Föräldrarna uppgav inte alltid barnets ålder på barnet under 

intervjuerna som genomfördes men det framkom att föräldrarna hade haft problem med 

barnets sömn även när barnet var under sex månader. Föräldrarna upplevde då att 

problemet existerade oavsett ålder. Studien kunde ha preciserat avgränsning i barnets 

ålder, till att gälla barn över sex månader, för att tydligt utgå ifrån Barnhälsovårdens 

riktlinjer. Denna studie ville däremot belysa föräldrarnas erfarenheter av bemötande 
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oavsett BVC-sköterskans riktlinjer. I resultatet framkom det att föräldrarnas erfarenheter 

med sitt barns sömnproblem och BVC-sköterskans riktlinjer inte samstämmer med 

varandra, något som diskuteras senare i resultatdiskussionen.  

 

Trygghet i intervjusituationen innebär att inte känna sig pressad och invaderad och 

därför var det en intervjuperson vid alla intervjutillfällen. Enligt Trost (2010) är en 

intervjuperson att föredra för att informanten inte skall känna sig i underläge i 

intervjusituationen. Det var också deltagarna själva som valde tid och plats för 

intervjun. Platsen var vid alla intervjutillfällen i deltagarnas hem, som enligt Trost 

(2010) skapar en trygghet då intervjuerna sker efter deltagarnas premisser. Flera 

föräldrar var föräldralediga och hade sina barn hemma och det var mest lämpligt att vara 

i informanternas bostad. Det innebar också ett störande moment i form av skrikande 

barn som kan ha upplevts som stressande båda för intervjuarna och informanterna. 

 

Giltigheten för studiens resultat styrks genom att citat redovisas med hänvisning till 

vilken intervju som citatet kommer ifrån (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Hur 

trovärdigt resultatet är handlar även om hur överförbart resultatet är till andra situationer 

eller grupper (Polit och Beck 2006). Studien beskriver föräldrarnas erfarenheter av 

bemötandet med BVC-sköterskan i relation till problematiken kring barnets sömn. 

Sömnproblemet kan vara av underordnad betydelse, men själva bemötandet kan 

appliceras i andra sammanhang i en vårdsituation. Studien beskriver bland annat hur 

människor önskar att sjuksköterskan skall bemöta individen. Studiens resultat kan 

därför vara till hjälp för sjuksköterskan hur man bemöter patienter i olika 

vårdsituationer.  

 

Resultatdiskussion 

Genom berättelser förmedlar föräldrarna erfarenheter av bemötande från BVC-

sköterskan när deras barn har eller har haft sömnproblem. Dessa erfarenheter belyser 

också föräldrarnas upplevelser av möjligheter och hinder för det goda vårdande mötet. 

 

Stärkt i sin föräldraroll 

Föräldrar som känner sig bekräftade av och lyssnade till av BVC-sköterskan i denna 

studie upplever sig stärkta i sin föräldraroll. Det framkommer att det är viktigt för 

föräldrarna att BVC-sköterskan fokuserar framåt och införlivar hopp om att problemet 

kommer att avta, vilket leder till att föräldrarna känner en positiv framtidstro. Genom att 

BVC-sköterskan riktar fokuseringen mot de positiva åtgärderna som föräldern utförde, 

resulterar det i att föräldrarna känner sig bekräftade i sin föräldraroll. Att BVC-

sköterskan även ställer följfrågor om hur föräldern försöker lösa sömnproblemet leder 

det till att föräldrarna känner sig mer delaktiga. Enligt Johanson et al. (2011) är det 

viktigt att föräldrarna, genom dialog med BVC-sköterskan, får möjligheter att formulera 

och skapa egna lösningar på problemfyllda situationer som föräldrarna ställs inför. Då 

kommer föräldrarna uppleva ett bättre självförtroende till sin egen förmåga att lösa 

problemen. När BVC-sköterskan diskuterar åtgärder med föräldrar utifrån deras behov, 

upplever föräldrarna i denna studie att BVC-sköterskan är mån om att inte hamna i en 

maktposition. Det är förenligt med vad Johansson et al. (2011) beskriver i sin studie, där 

utövande av makt och auktoritet är ett hinder för en god vårdande relation. BVC-
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sköterskan skall enligt Fägerskiöld et al. (2000) fungera som en stödjande resurs där alla 

parter är jämbördiga. Det stämmer också väl överens med de riktlinjer som beskrivs i 

Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor, där de etiska hälsofrämjande 

förhållningssätten är att genom respekt för personens integritet och unikhet, stärka och 

stödja individen samt familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Hänvisad till annan profession 

Resultatet visar att föräldrarna upplever att BVC-sköterskan snabbt hänvisar till 

psykologen när föräldrarna kommer till BVC med sitt barns sömnproblem. Det upplever 

föräldrarna bero på tidsbrist, stress och brist på kompetens hos BVC-sköterskan. 

Föräldrarna beskriver i sina erfarenheter att de upplever att BVC-sköterskan har 

bristande kunskaper om barns sömnproblematik. Föräldrarna anser att BVC-sköterskan 

försöker maskera sin brist på kompetens vid att vara kompisaktig gentemot föräldrarna 

och därmed minimerar problemet. BVC-sköterskan måste enligt Johansson et al. (2011) 

förlita sig på ett samarbete med andra professioner inom organisationen som kan 

möjliggöra en bredare kompetens och avlastning för BVC-sköterskan. Psykologen är en 

viktig aktör i barnhälsovården och är en person som BVC-sköterskan kan vända sig till 

för att konsultera med när specifika problem uppstår. En förklaring till att BVC-

sköterskan hänvisade så snabbt till psykolog kan vara att BVC-sköterskan uppfattar 

föräldrarna som deprimerade och är i behov av stöd från psykologen. Föräldrarna 

däremot kan uppleva att BVC-sköterskan har bristande kompetens och kunskaper till att 

ge dem adekvat hjälp och stöd. Det är därför viktigt att BVC-sköterskan kan tolka 

föräldrarnas signaler på att de behöver vidare stöd av annan profession, samt diskutera 

denna åtgärd med föräldrarna.  

 

Vikten av att bli tagen på allvar 

Föräldrarna i denna studie uttrycker att det är mycket viktigt att BVC-sköterskan visar 

sympati och tar föräldrarna på allvar. Det att tas på allvar var minst lika viktigt som att 

hitta en lösning på problemet. Resultatet visar att föräldrarnas erfarenheter av att BVC-

sköterskan inte tar problemet på allvar, kan leda till att föräldrarna känner sig uppgivna 

och övergivna till sig själva. Föräldrarna upplever BVC-sköterskan som oengagerad då 

hon inte tar sig tid till att lyssna och bekräfta föräldrarnas problem.  De upplever att 

BVC-sköterskan ger standardsvar och inte ser till föräldrarnas förutsättningar och 

behov. Den viktigaste faktor enligt Fägerskiöld et al. (2003) var att BVC-sköterskan 

kunde se saker ur föräldrarnas perspektiv och var villig att lyssna och dela med sig av 

sina erfarenheter.  Det var vidare viktigt att BVC-sköterskan hade förmågan att förstå 

och kunde sympatisera med individens erfarenheter samt kunde se situationen utifrån 

föräldrarnas perspektiv. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) och Fossum (2007) är det 

viktigt att individens lidande blir uppmärksammat och bemött med förståelse. Det är 

genom samtal och kommunikation som det uppstår en förståelse för individens situation 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Då krävs det att BVC-sköterskan är lyhörd för 

föräldrarnas bild av situationen och är närvarande i det mellanmänskliga mötet.  

 

Betydelse av barnets ålder för bekräftelse i problemet 

Utifrån studiens resultat har barnets ålder ingen betydelse för hur föräldrarna upplever 

sitt barns sömnproblem, men det kan vara avgörande för hur de blir bemötta av BVC-
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sköterskan. Barnhälsovården anser att beteckningen sömnproblem hos barn inte bör 

appliceras på barn under sex månader (Rikshandboken Barnhälsovård, 2011).  Det får 

konsekvenser för studiens resultat, och det kan vara en anledning till att föräldrarna som 

kommer till BVC upplever att BVC-sköterskan minimerar deras problem och inte tar 

dem på allvar. Då studien fokuserar på föräldrarnas erfarenheter, visar resultatet att 

föräldrarna inte har information om att Barnhälsovårdens riktlinjer inte anser att barnet 

har ett sömnproblem för det är över sex månader. Frågan är då om ålder är viktigt för 

hur BVC-sköterskan skall bemöta föräldrarna när de tar upp sitt barns sömnproblem på 

BVC. Hur stor betydelse bör BVC-sköterskan lägga på barnets ålder i förhållandet till 

föräldrarnas behov av stöd och bekräftelse i problemet? Barnhälsovårdens avgränsning 

av barnets ålder vid sex månader är angeläget och relevant fakta att förhålla sig till då 

barn under sex månader behöver vakna ofta under natten för att äta. Barnet behöver 

också cirka sex månader till att utveckla ett mer moget sömnmönster (Thunström, 2002; 

Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Utifrån studiens resultat är det viktigt att BVC-

sköterskan informerar föräldrarna om barns sömnmönster för att öka föräldrarnas 

förståelse för sitt barns sömnvanor när barnet är under sex månader. Samtidigt bör 

BVC-sköterskans förhållningssätt respektera och vårda relationen så att föräldrarna 

känner sig omhändertagna oavsett barnets ålder. BVC-sköterskan har framförallt ett 

ansvar att fokusera på föräldrarnas synvinkel och lyssna på föräldrarnas upplevelser 

oavsett hur gamla deras barn är.  

 

Förslag på vidare forskning 

Denna studie bygger på subjektiva erfarenheter hos föräldrarna som upplever problem 

med sitt barns sömn och har vänt sig till BVC-sköterskan med detta problem. Det finns 

ett behov av mer forskning på BVC-sköterskans arbetssätt gentemot problematiken 

kring barnets sömn. Genom att intervjua BVC-sköterskor om deras förhållningssätt 

gentemot föräldrarna gällande problematiken kring barnets sömn, kan en bredare nyans 

på problemet framträda.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

- Studiens resultat visar att det är viktigt att BVC-sköterskor reflekterar 

kring sitt förhållningssätt i sitt yrkesutövande gentemot problematik 

relaterad till barns sömn.  

 

- BVC-verksamheten kan ha nytta av en inblick i föräldrarnas erfarenheter 

för att bli mer medvetna om hur BVC-sköterskan bör bemöta föräldrar 

som upplever problem med sitt barns sömn, med en ökad förståelse för 

deras situation.  

 

- Enligt studiens resultat kan Barnhälsovårdens riktlinjer komma i konflikt 

med föräldrarnas behov av stöd vid sitt barns sömnproblem. Studien har 

genom föräldrarnas erfarenheter belyst detta problem. 
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SLUTSATS 

- BVC-sköterskan har en central roll där bemötande och det individuella 

stödet är viktigt för hur föräldrar kan bemästra problematiken kring sitt 

barns sömn. Resultatet visar att föräldrarna känner sig stärkta i sin 

föräldraroll och de upplever ett bra bemötande när BVC-sköterskan ger 

bekräftelse, trygghet och förmedlar en positiv framtidstro. Föräldrarna kan 

uppleva känslor av osynlighet, uppgivenhet och övergivenhet när de anser 

att BVC-sköterskan inte bekräftar deras problem eller tar deras problem på 

allvar. Ofta blir de direkt hänvisad till psykolog.  

 

- Studiens resultat visar att föräldrarna upplever ett problem med barnets 

sömn oavsett barnets ålder. Barnhälsovården har riktlinjer som säger att 

barn inte har ett sömnproblem förrän det är sex månader. Det är riktlinjer 

som inte samstämmer med föräldrarnas erfarenheter av problemet. BVC-

sköterskans viktigaste uppgift är att tillförsäkra att föräldrarnas känner sig 

väl omhändertagna. Det är föräldrarnas subjektiva erfarenheter som är 

betydelsefulla oavsett barnets ålder och Barnhälsovårdens riktlinjer.  

 

- Förslag till förbättringsåtgärder är att barnhälsovårdens riktlinjer gällande 

barnets sömn behöver riktas mer mot föräldrarnas upplevelser av 

problemet.  BVC-sköterskan behöver samtidig förmedla information och 

kunskap om barnets sömnvanor och sömnmönster under barnets första sex 

månader för att föräldrarna skall bli bättre kapabla till att hantera sitt barns 

sömnproblem.  BVC-sköterskans kunskap gällande barnets sömn kan 

också förbättras genom utbildning om samtalsmetodik samt handledning 

för BVC-sköterskor.  

 

- Resultatet av studien kan leda till att BVC-sköterskan får möjlighet att se 

föräldrarnas subjektiva lidelse och sträva till att föräldrarna skall uppleva 

ett ökat välbefinnande. Strävan är att skapa en djupare förståelse för 

föräldrarnas problematik gällande barnets sömn, där BVC-sköterskan inte 

bara skall tillhandahålla konkreta råd, utan skall också fungera som en god 

samtalspart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

REFERENSER 

Bayer, J.K., Hiscock, H., Hampton, A. & Wake1, M. (2007). Sleep problems in young 

infants and maternal mental and physical health. Journal of paediatrics and child 

health, vol:43(1):66 -73. doi: 10.1111/j.1440-1754.2007.01005.x 

 

Dahlberg, K., Nyström, M., Segesten, K., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att 

     förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Eckerberg, B. (2004). Treatment of sleep problems in families with young children: 

effects of treatment on family well-being. Acta Pædiatr; 93: 126–134. 

doi:10.1080/08035250310007754 

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing 62(1), 107-115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

 

Fossum, B. (red). (2007). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Fägerskiöld, A., Timpka, T. & Ek, A-C. (2003). The view of the child health nurse 

among mothers. Scand J Caring Sc; 17; 160–168. doi: 10.1046/j.1471-

6712.2003.00106.x 

 

Fägerskiöld, A.M., Wahlberg, V. & Ek, A-C. (2000). What child health nurses believe 

mothers with infants expect of them. Nursing and Health Sciences;2: 83–91. doi: 

10.1046/j.1442-2018.2000.00043.x 

 

Gaylor, E.E., Burnham, M.M., Goodlin-Jones, B.L. & Anders, T.F. (2005). Young 

Children’s Sleep Patterns Using a Developmental Classification System. Behavioral 

Sleep Medicine, 3(1):44-61. doi.org/10.1207/s15402010bsm0301_6 

 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hall, W.A., Clauson, M., Carty, E.M., Janssen, P.A. & Saunders, R.A. (2006).  

Effects on parents of an intervention to resolve infant behavioral sleep problems. 

Pediatric nursing, May-June, Vol. 32, No. 3: 243-250. 

 

Henderson, V. (1982). Grundprinciper för patient vårdande verksamhet. Stockholm: 

Liber 

 

Johansson, A-M., Landahl, I. & Adolfsson, A. (2011). How the health care nurse 

supports and enhances the child´s attachment to their parents. International Journal of 

Clinical Medicine, Vol 2, No 4:418 – 428. doi:10.4236/ijcm.2011.24070 

 



 19 

Loutzenhiser, L., Ahlquist, A. & Hoffman, J. (2011). Infant and maternal factors 

associated with maternal perceptions of infant sleep problems. Journal of 

Reproductive and Infant Psychology, Vol. 29, No. 5: 460–471. 

doi.org/10.1080/02646838.2011.653961 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. Ingår i M. 

     Granskär & B. Höglund-Nielsen. (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

     och sjukvård. (ss. 159-172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.   

 

Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E. & & Sundelin, C. (2009). Barnhälsovård: 

Att främja barns hälsa.  Stockholm: Liber. 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Meijer, A. M., & van den Wittenboer, G. L. H. (2007). Contribution of infants’ sleep 

and crying to marital relationship of first-time parent couples in the 1st year after 

childbirth. Journal of Family Psychology, 21, 49–57. doi:10.1037/0893–3200.21.1.49. 

 

Meltzer, L.J. & Mindell, J.A. (2007). Relationship Between Child Sleep Disturbances 

and Maternal Sleep, Mood, and Parenting Stress: A Pilot Study. Journal of Family 

Psychology Vol. 21(1):67–73. doi: 10.1037/0893-3200.21.1.67 

 

Mindell, J.A. & Owens, J.A. (2003). Sleep problems in pediatric practice: Clinical 

issues for the pediatric nurse practitioner. Journal of Pediatric Health Care, Vol 17: 

324–331. doi:10.1016/mph.2003.92 

 

Nikolopoulou, M. & St. James-Roberts, I. (2003). Preventing sleeping problems in 

infants who are at risk of developing them. Archives of Disease in Childhood, 88: 

108–111.  

 

Owens, J. (2001). The practice of pediatric sleep medicine: Results of a community 

survey. PEDIATRICS Vol. 108 No. 3:e51. doi: 10.1542/peds.108.3.e51 

 

Owens, J. A., Fernando, S., & McGuinn, M. (2005). Sleep disturbance 

and injury risk in young children. Behavioral Sleep Medicine, 3, 18–31. 

doi:10.1207/s15402010bsm0301_4 

 

Palmstierna, P., Sepa, A. & Ludvigsson, J. (2008). Parent perceptions of child sleep: a 

study of 10 000 swedish children. Acta Paediatrica, Vol 97, No 12: 1631-1639. 

doi:10.1111/j.1651-2227.2008.00967.x 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence 

for Nursing Practice. (9th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins.  

 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/08915245
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/08915245/17/6


 20 

Rikshandboken Barnhälsovård. (2011). Hur börjar sömnproblem. Hämtad från: 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant/Hur-borjar-somnproblem-/ 

 

Sadeh, A., Mindell, J. & Rivera, L. (2010). ”My child has a sleep problem”: A cross-

cultural comparison of parental definitions. Sleep Medicine, Vol. 12(5):478-482. doi: 

10.1016/j.sleep.2010.10.008 

 

Skolverket (2011) Barn och grupper i förskolan. Hämtad från: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4317/2.4318 

 

Smart, J.& Hiscock, H. (2007). Early infant crying and sleeping problems: A pilot study 

of impact on parental well-being and parent-endorsed strategies for management. 

Journal of Paediatrics and Child Health 43: 284–290. doi:10.1111/j.1440-

1754.2007.01060.x 

 

Socialdepartementet. (SOU 1999:21). Lindqvists nia - nio vägar att utveckla 

bemötandet. Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/26/14/9a4dd644.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011). Att mäta kvalitet i barnhälsovården - Utveckling och testning av 

kvalitetsindikatorer för öppna jämförelser. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18325/2011-5-8.pdf 

 

Svensk författningssamling. (2003). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Hämtad från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-

2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2008). Kompetensbeskrivning - Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska. Hämtad från: 

http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrDistriktwebb

.pdf 

 

Thunström. M. (1999). Severe sleep problems among infants in a normal population in 

Sweden: prevalence, severity and correlates. Acta Paediatrica, Vol 88, No 12: 1356-

1363. doi: 10.1111/j.1651-2227.1999.tb01051.x 

 

Thunström, M. (2002). Severe sleep problems among infants. A five-year prospective 

study. Avhandling för doktorsexamen. Uppsala universitet. ISBN 91-554-5201-9. 

 

Thunstöm, M. & Smedje, H. (2007). Barn och sömn. Ingår i T. Lindberg & H. 

Lagerkrantz (red), Barnmedicin. Del 5 (s. 52-61). Lund: Studentlitteratur. 

 

Thome, M. &  Skuladottir, A. (2005). Evaluating a family-centred intervention for 

infant sleep problems. Journal of Advanced Nursing, Vol 50: 5–11.   

doi: 10.1111/j.1365-2648.2004.03343.x 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Allmant/Hur-borjar-somnproblem-/
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4317/2.4318
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/26/14/9a4dd644.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18325/2011-5-8.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrDistriktwebb.pdf
http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrDistriktwebb.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/journal/10.1111/(ISSN)1651-2227
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/apa.1999.88.issue-12/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com.lib.costello.pub.hb.se/doi/10.1111/jan.2005.50.issue-1/issuetoc


 21 

 

Tse, L. & Hall, W. (2007). A qualitative study of parents` perceptions of a behavioural 

sleep intervention. Child: Care, Health and Development, Vol 34, No 2: 162-172. 

doi:10.1111/j.1365-2214.2007.00769.x 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-     

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Bilaga 1 

 
 

      
             
     Göteborg, 2012- 

 

 

Intervjustudie om föräldrars erfarenheter av bemötandet från sin 

BVC-sköterska när de anser att de har ett problem med sitt barns 

sömnmönster/vanor.  

 

 

 

Samtycke 
 

Jag har tagit del av studiens upplägg och syfte i informationsbrevet samt 

haft möjlighet att själv ställa frågor om studien till de ansvariga. 

Med min underskrift samtycker jag härmed: 

 

• Att delta i studien. 

• Att mina personuppgifter behandlas konfidentiellt och att min  

intervju avidentifieras. 

• Att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan närmare motivering. 

 

 

Datum:__________________ 

 

Deltagarens namnteckning:__________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling på förskola 

   

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. Vi önskar ditt godkännande till denna studie.  

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd av sin BVC-

sköterska när de anser att de har ett problem med sitt barns sömnmönster/vanor.  

Forskning visar att sömnbesvär hos barn kan orsaka stora problem inom familjen, både 

konsekvenser för parrelationen, depressioner och frustrationer som kan leda till skada på 

barnet. Varje förälder har rätt till stöd och information som kan hjälpa de att skapa goda 

rutiner/sömnvanor som bör etableras så tidigt som möjligt i barnets liv för att skapa 

goda förutsättningar till goda sömnvanor. 

Problemet är intressant då vi uppfattar detta som ett stort problem hos många 

småbarnsfamiljer och det kräver stor kunskap hos distriktssköterskan. Vår förhoppning 

är att resultatet skall leda till en ökad kunskap om hur distriktssköterskor kan bemöta 

föräldrar som upplever problem med sitt barns sömn. 

Anledningen till att vi går via förskolor är att vi anser att om studien utgår från BVC-

mottagningar kan urvalet styras av deras relation till varandra. Vi anser att genom att 

kontakta förskolor kan vi därmed få ett urval av föräldrar som kan berätta mer fritt om 

deras erfarenheter från BVC. 

 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie. Vi kommer att dela ut 

informationsbrev om vår studie till deltagarna i augusti/september där de kan kontakta 

oss om de vill delta i studien. Därefter får de ett skriftligt dokument där samtycke 

inhämtas.    

Deltagarna kommer att få information om att deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas, och information som framkommer kommer inte att kunna härledas till 

enskild individ. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet och vid publicering 

kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar 

  

Synne Nilsson   Marie Tångerud 

E-post: xxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxxxx 

Tfn: xxxxxxxxxxx  Tfn: xxxxxxxxx 
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Handledare: Stefan Nilsson 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

Stefan.r.nilsson@hb.se    vxl: xxxxxxxxxxx 

 

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Synne Nilsson och Marie 

Tångerud genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

Göteborg/2012-08-23  

 

 

 

_______________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort 
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Informationsbrev  

 

Detta informationsbrev vänder sig till Dig som vill delta i vår studie om föräldrars 

erfarenheter av bemötande och stöd från BVC-sköterskan angående barns sömn.  

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd av sin BVC-

sköterska när de anser att de har ett problem med sitt barns sömnmönster/vanor.  

De föräldrar som inkluderas i studien är föräldrar som anser de har eller har haft 

problem med sitt barns sömn/sömnrutiner och har varit i kontakt med BVC-sköterskan 

gällande detta. Vi är intresserad av båda positiva och negativa erfarenheter.  

 

Problemet är intressant då vi uppfattar detta som ett stort problem hos många 

småbarnsfamiljer och det kräver stor kunskap hos distriktssköterskan. Vår förhoppning 

är att resultatet skall leda till en ökad kunskap om hur distriktssköterskor kan bemöta 

föräldrar som upplever problem med sitt barns sömn. 

 

En intervju kommer att spelas in (ljudupptagning) med varje deltagare och tar ca 30 

min. Materialet kommer att transkriberas och bearbetas. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras för att skydda varje deltagers identitet. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

utan närmare motivering. 

 

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid 

Högskolan i Borås.  

 

Vi handleds i examensarbetet av handledare: Stefan Nilsson, e-mail: 

Stefan_r.nilsson@hb.se 

Var vänlig ta kontakt med oss vid intresse att delta: 

Hälsningar 

Synne Nilsson (Tfn: xxxxxxxx) Marie Tångerud (Tfn: xxxxxxxxx) 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:Stefan.r.nilsson@hb.se
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Intervjuguide 

 

Huvudfrågor: 

- Vilka erfarenheter har du i mötet med BVC-sköterskan relaterad till 

problem med ditt barns sömn?  

- Vilka känslor har du gällande bemötande med BVC-sköterskan? 

 

 

Följdfrågor: 

Vad menar du?  

Har jag förstådd dig rätt när du säger att….? 

Berätta mer om…?  

Vad betyder det för dig…?  

Kan du utveckla det lite mer…?  


