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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: BHV-sjuksköterskor arbetar med föräldrastöd på BVC. Det innefattar att 

bedöma samt stödja anknytning mellan barn och föräldrar. BHV-sjuksköterskor saknar 

kunskap om anknytning och önskar veta mer. Behov av bedömningsverktyg för anknytning 

finns.  

Syfte: Att belysa barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma samt stödja 

anknytning mellan barn och föräldrar. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Datamaterialet består av 12 

stycken individuella intervjuer med barnhälsovårdssjuksköterskor på barnavårdscentraler. 

Resultat: BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och stödja anknytning mellan 

barn och föräldrar är att ha förutsättningar som möjliggör informationsinsamling och 

vägledning. Detta beskrivs som att ha förutsättningar i arbetet, att samla information och att 

vägleda föräldrar.  

Slutsats: BHV-sjuksköterskor förstår anknytning som ett samspel, en relation mellan 

föräldrar och barn. Genom utbildning, arbetslivserfarenhet samt personlig erfarenhet får de 

sin kunskap av bedömning samt till stöd av anknytning. Bedömning sker genom observation 

av familjen och genom att utforska föräldrars hälsa och bakgrund. Stöd ges genom att 

uppmärksamma samspelet mellan föräldrar och barn, genom att upplysa föräldrar, vara 

tillgängliga för föräldrarna samt genom samarbete med andra professioner. Bedömningar 

genomförs på hela befolkningen men under rådande resursbrist kan misstag begås. Möjligen 

skulle ett standardiserat arbetssätt hjälpa BHV-sjuksköterskor i deras arbete med att bedöma 

och stödja anknytning.  

Nyckelord: Barnhälsovårdssjuksköterska, erfarenheter, anknytning, barn, föräldrar, 

bedömning, stöd.



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Child Health Nurses work with parental support at Child Care Center. It 

includes assessing and supporting the attachment between children and parents. Child 

Health Nurses lack knowledge about attachment and wish to know more. There is a need for 

an assessment tool. 

Aim: To highlight the Child Health Care Nurse's experience of assessing and supporting the 

attachment between children and parents. 

Method: Semi-structured interviews with inductive approaches. The data material consists 

of 12 individual interviews with Child Health Nurses at Child Care Centers. 

Results: The Child Health Nurses experience of assessing and supporting the attachment 

between children and parents is to have conditions that enable information gathering and 

guidance. This is described as having presumptions at work, gathering information, and 

guiding parents. 

Conclusion: Child Health Nurses understand attachment as a interaction, a relationship 

between parents and children. Through education, work experience and personal experience, 

they get their knowledge of assessment and support of attachment. Assessment is done 

through observation of the family and by exploring parents' health and background. Support 

is given by paying attention to the interaction between parents and children, by enlightening 

parents, being available to parents and through cooperation with other professions. 

Assessments are carried out throughout the population, but under the current lack of 

resource, mistakes can be made. Possibly, a standardized working model would help Child 

Health Nurses in their work to assess and support attachment. 

Keywords: Child Health Nurse, experience, attachment, children, parents, assessment, 

support.
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1 INLEDNING 

I vår utbildning till distriktssköterskor har vi haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 

barnavårdscentral (BVC). Det var under den tiden som vi kom i kontakt med begreppet 

anknytning och började fundera över vad det innebär. Tidigare har vi inte reflekterat kring 

begreppet, utan anknytning såg vi som när föräldrar och barn knyter an till varandra utan 

vidare definition. Under vår VFU förstod vi att det inte alltid är så lätt att bedöma anknytning 

och det var svårt för oss att förstå hur anknytning kan främjas. Vi upplevde också att 

barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV- sjuksköterska) gjorde många bedömningar endast 

genom observation av föräldrar och barn och känslan av att BHV: sjuksköterskan såg mer än 

vad hon kunde säga att hon såg, fanns där. Detta gjorde oss nyfikna och vi kände att vi vill 

veta mer om vilka kunskaper BHV- sjuksköterskan har om anknytning och hur de bedömer 

den. En bättre förståelse för vad BHV- sjuksköterskor kan göra för att stödja anknytningen 

mellan barn och föräldrar kan komma att främja arbetet inom barnhälsovård samt föräldra-

barn relationen. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden ges en beskrivning av barnhälsovård, föräldrastöd samt en förklaring av 

begreppen anknytning och bindning. Här redovisas även examensarbetets vårdvetenskapliga 

perspektiv. 

2.1 Barnhälsovård 

Barnhälsovården har som uppdrag att främja barns hälsa, utveckling och välbefinnande och 

vänder sig till alla barn från att de föds fram till förskoleklass. För de som inte går i 

förskoleklass sträcker sig barnhälsovården fram till första klass. Riktade insatser ges till barn 

som har särskilda behov (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete 

inom barnhälsovård visar sig genom två inriktningar. Dels ses barn och deras föräldrar som 

en del av befolkningen och dels som enskilda individer och familjer. BHV-sjuksköterskorna 

arbetar jämsides med dessa två inriktningar i flertalet av deras uppdrag på BVC, där 

barnhälsovård utförs (Olander, 2003). BVC kan vara en del av en familjecentral som även 

innefattar mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande 

arbete. På en BVC tjänstgör legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen 

som distriktssköterska eller med inriktningen barn och ungdom. Läkare och psykolog är 

knutna till varje BVC och vissa landsting/regioner har även andra professioner knutna till 

barnhälsovården, såsom dietist, socionom eller logoped. Barnhälsovården vägleder inom 

hälsa, erbjuder föräldrastöd samt hälso – övervakning av alla inskrivna barn efter ett bestämt 
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nationellt och regionalt program. Det finns dock skillnader i vad olika landsting erbjuder. 

Barnhälsovårdens arbete ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa kommer först och de 

utgår från Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (Socialstyrelsen, 2014). 

Även Mahoney (2010) påvisar att personer som arbetar med barn ska utgå från ett 

barnperspektiv och har en roll som barnets försvarare som står upp för barnets rättigheter 

och förespråkar dem. Det innefattar att öka barnets motståndskraft genom att bedöma 

barnets behov och eventuellt hänvisa vidare till rätt vårdinstans. Det är viktigt att se barnet 

som en del i en familj och ta hänsyn till familjesituationen när bedömningar genomförs 

(Mahoney, 2010). 

Barnhälsovårdens uppgift när det kommer till att främja anknytningsprocessen mellan barn 

och föräldrar, inbegriper att dels lyssna till föräldrar och deras beskrivningar av deras 

föräldraskap. Det handlar också om att kommunicera med föräldrar om barnets behov samt 

uppmärksamma och ge stöd i föräldrar-barn relationen (Socialstyrelsen, 2014). 

2.2 Föräldrastöd 

Föräldrastöd inom hälso- och sjukvård utgår från det övergripande svenska folkhälsomålet 

(Socialstyrelsen, 2015) att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen”, vilket visar sig i Regeringens proposition (2007/2008: 110), En 

förnyad folkhälsopolitik (s.21). I arbetet med att stödja föräldrar krävs det både ett barn- och 

föräldraperspektiv (Socialstyrelsen, 2015). Tanken med föräldrastöd är att uppnå positiva 

effekter för barnet, genom att stödja förälderns samspel och relation med barnet samt stödja 

föräldrarnas förhållande till varandra. Föräldrastöd kan ses som ett individuellt anpassat 

stöd för föräldrar och deras barn. Föräldrastödet omfattar samtal, hembesök men även stöd i 

föräldragrupper med nyfött barn (Rikshandboken, Barnhälsovårdsprogrammet). 

Vid föräldrastöd ska BHV- sjuksköterskan ha ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett 

salutogent perspektiv.  Det innebär att ta tillvara och stödja individens egna resurser och 

stärka dem, främja delaktighet samt tillit till den egna förmågan. BHV- sjuksköterskan möter 

i sitt arbete familjer med varierande bakgrund och det är betydelsefullt att anpassa stödet 

efter behov, för att främja barnets hälsa och utveckling (Socialstyrelsen, 2014). 

Föräldrastödet är till för alla föräldrar oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning eller om man är ensamstående. Vid föräldrastöd ska barnet vara i fokus 

och stödet ska ges utifrån ett barn- och barnrättsperspektiv (Socialstyrelsen, 2015). 

Barnkonventionen innefattar 54 artiklar om barns grundläggande rättigheter. Några av dessa 

grundläggande principer är att sätta barnets bästa främst, när det handlar om beslut kring 

barn (artikel 3), att barn har rätt att uttrycka sin mening och att barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till ålder och mognad (artikel 12).  Artikel 6 tar upp att barn har rätt till liv, 

överlevnad och utveckling och artikel 18 visar på föräldrarnas ansvar för barnet (Unicef).   

Att bli förälder är en stor omställning och kan upplevas stressande (Bailey, 2009; Lutz, 

Andersson, Riesch, Pridham & Becker, 2009), nu är barnet i centrum och föräldrarnas behov 

åsidosätts och rollerna i familjen ändras (Bailey, 2009). Att som nybliven förälder kunna få 

stöd och hjälp av professionella är betydelsefullt i många avseenden (Akehurst, 2015; Chitty, 

2015; McAtamney, 2011; & Özen Cinar & Özturk 2013). Föräldrautbildning och hembesök 

ökar mödrars självförtroende i föräldraskapet och påverkar anknytningen positivt (Özen 

Cinar & Özturk, 2013). McAtamney (2011) menar att BHV-sjuksköterskor kan stärka 
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mammans självförtroende, genom att ha strategier för att stödja anknytning. Det innefattar 

att erbjuda stöd såsom att lyssna på föräldrarna och att hjälpa till att bygga upp relationen 

med barnet. Det handlar också om att vara tillåtande mot mamman och hennes känslor som 

kan uppkomma när ett nytt liv kommit in i familjen. Bryant et al (2016) beskriver hur BHV-

sjuksköterskor för att stödja anknytning, förespråkar och samtalar om anknytning med 

föräldrar. De vill skapa förståelse hos föräldrar om barnets behov och de belyser barnets 

behov inför föräldrar.  McAtamney (2011) påvisar att det är en utmaning för BHV-

sjuksköterskor att skapa förtroende i relationen med familjen och för att bedöma svårigheter 

i familjerelationen beskrivs kontinuitet som en betydelsefull faktor. Vårdkontinuitet ger 

möjlighet till förtroendefulla förhållanden (Bryant, Ridgway & Lucas, 2016). Förtroendefulla 

relationer mellan föräldrar och BHV-sjuksköterskor kan även skapas genom känslomässigt 

engagemang mot föräldrar genom att uppmärksamma och ta del av föräldrars egna problem 

och känslor (Astbury, 2016). 

Som en del i föräldrastödet erbjuds alla mammor EPDS (Edinburgh Postnatal Depression 

Scale) screening när barnet är mellan 6-8 veckor. Det innebär en screening av mammans 

psykiska mående med hjälp av en självskattningsskala. Mamman erbjuds i samband med 

screening även samtal utifrån svaren på frågorna och utifrån hur kvinnan i övrigt mår och 

hur hon har det. Beroende av mammans mående och resultatet på screeningen diskuteras 

mammans fall med psykolog kopplad till BVC och vid behov skrivs remiss till psykolog och 

läkare (Wickberg, 2016). När det kommer till deprimerade mammors upplevelser av 

föräldrastöd uppger mammorna en önskan om mer individanpassat stöd. Mammorna 

upplever att besökstiden är för kort, och att de blir bedömda efter hur de är som föräldrar. 

Det finns en önskan om att få träffa en och samma BHV-sjuksköterska för möjligheten att 

bygga förtroendefull relation. Papporna upplever sig åsidosatta och att hela familjens 

situation inte uppmärksammas (Tammentie, Paavilainen, Tarkka & Åstedt-Kurki. 2009). 

2.3 Anknytning och bindning 

Anknytningsteorins grundare John Bowlby, menar att spädbarn efter födseln överlever 

genom att påverka sin omgivning. När det nyfödda barnet genom sitt beteende, såsom att det 

skriker, klamrar sig fast eller fäster blicken, erhåller den omsorg som behövs för att överleva. 

Bowlby menar att människor är i behov av nära relationer med andra människor för att 

överleva (Bowlby, 2010 & Karlsson, 2012).  

Goulet, Bell, ST-CYR Tribble, Paul och Lang (1998) har genomfört en begreppsanalys av 

föräldra-spädbarns anknytning och beskriver det som en process som börjar när barnet är i 

magen och fortsätter när barnet fötts. Det är en känslighet för att läsa av barnets signaler, där 

mamman lär sig förstå barnets signaler/beteende, kommunicerar med barnet och utvecklar 

en kärlek till barnet. Anknytningsprocessen karakteriseras av närhet, ömsesidigt utbyte av 

verbal och icke-verbal kommunikation och känslor. Anknytning ses som grunden till 

relationen mellan föräldrar och spädbarn.  

Vidare beskriver Karlsson (2012) hur det lilla barnets föräldrar binder sig till barnet efter att 

barnet uppvisar sitt anknytningsbeteende, och det medför att ett samspel skapas dem 

emellan. Bindning beskrivs som förälderns svar mot barnets anknytningsbeteende och kan 

ses som en process och ett växlande möte mellan förälder och barn (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2002). Kinsey och Hupcey (2013) menar att begreppet bindning beskrivs på 
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olika sätt i litteraturen. Bland annat som mammans känslor gentemot barnet men även som 

mammans beteende eller som biologiska processer. Begreppet bindning blandas ihop med 

begreppet anknytning trots att begreppen i litteraturen är väl avgränsade.  

2.3.1 Anknytningen och bindningens betydelse 

Genom samspel skapas relationen mellan barnet och föräldern/föräldrarna och med denna 

får barnet arbetsmodeller i sitt inre. Relationen mellan barnet och föräldern kan beskrivas 

som förlaga till hur barnet senare utvecklar sociala relationer med andra. Genom att barnet 

har upplevelser av att föräldern svarar på barnets anknytningsbeteenden, kan det bidra till 

att de betraktar människorelationer på samma sätt. Barnet får en stärkt självkänsla och 

värdesätter sig själv och andra genom trygg anknytning. Trygg anknytning menas att 

personen skyddas och ges trygghet av anknytningspersonen. I motsatts till det är otrygg 

anknytning när den trygghetssökande inte ges skydd vid nära kontakt med 

anknytningspersonen (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Det finns 

kopplingar mellan föräldrars uppfattning om sin egen anknytningshistoria och deras relation 

med sina barn. Föräldrar som upplevt osäker anknytning som barn, men med medvetenhet 

om detta kan utveckla säker anknytning med sina barn (Kemp, 2008).   

I likhet med Kemp (2008) visar Nonnenmacher, Noe, Ehrenthal och Reck (2016)  att 

mammor med osäker anknytning som barn har svårare att binda sig till sitt barn än mammor 

med säker anknytning. De beskriver även att kvinnor med psykiatrisk diagnos såsom kronisk 

depression, ångest, ätstörning alternativt diagnostiserad depression efter förlossning har i 

lägre grad haft säker anknytning som barn. Av de friska mammorna i studien hade 68 % 

säker anknytning som barn i jämförelse med mammorna som utvecklat depression efter 

förlossning då endast 20 % bedöms haft säker anknytning som barn. Det finns en stark 

koppling mellan mammors osäkra anknytning, förlossningsdepression och bindning till 

barnet. Associationer mellan depression och försämrad bindning har även Kerstis m.fl. 

(2016) skildrat. Att som förälder ha depressiva symtom kan sammankopplas med försämrad 

bindning till barnet och en förälder som har depressiva symtom kan försämra den andra 

förälderns bindning till barnet. Även problem i äktenskapet kan leda till att bindningen 

påverkas negativt.  

Bailey (2009) menar att omställning till att bli förälder innebär fysiska och mentala 

utmaningar och att anpassa sig till barnets behov innebär att som person genomgå 

förändring. En traumatisk förlossning har visat sig kunna leda till att mamman har svårt att 

ta till sig barnet, samtidigt har föräldrar orealistiska förväntningar på livet med barn. Barnets 

skrik leder till att känslor av ilska, frustration, skuld och skam infinner sig. Föräldrabarn-

relationen påverkas av barnets gråt, då föräldrar upplever mindre känslighet samt är mindre 

empatiska mot sitt barn. Fäder undviker sina gråtande barn, vilket får konsekvenser för 

bindningen till barnet. Det beskrivs att föräldrar med bindningsproblematik har svårigheter 

med att uppleva glädje (Oldbury & Adams, 2015). Något som främjar föräldrabarn -

relationen är den tidiga kontakten mellan mamma och barn såsom hud mot hud kontakt 

alternativt amning (Bystrova, Ivanova, Edhborg, Matthiesen & Ransjö-Arvidson, 2009). 

Folkhälsomyndigheten (2014) och Grabbe (2015) menar att anknytning i barn-föräldrar 

relationen samt förmåga att kommunicera med sitt barn kan påverka barn positivt. I 

förlängningen bidrar ett bra samspel mellan föräldrar och barn till att barnet har lätt till 

tryggt samspel i andra relationer. Barnet får därmed ökad motståndskraft för eventuella 
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påfrestningar. I motsatt till det menar Kemp (2008) att otrygg anknytning medför 

svårigheter med att bygga sociala kontakter. Anknytningsmönster kan variera i familjen och 

mellan föräldrar, då barnets anknytning mot ena föräldern kan vara stabilt medan mot den 

andra kan den vara osäker och undvikande. Även äldre syskon eller någon närstående 

utanför familjen kan utgöra säker anknytningsperson. Det beskrivs vara skyddande 

motståndsfaktorer. Anknytning är påverkbar och yttre faktorer kan påverka säker anknytning 

och leda till osäkerhet, likväl som ett barn med osäker anknytning kan utvecklas mot säker 

anknytning med hjälp av en stödjande relation med en annan vuxen (Kemp, 2008). Grabbe 

(2015) menar att individer som upplever säker anknytning som barn inte påvisar några 

psykiska eller fysiska hälsoproblem som vuxna. Såväl Grabbe (2015) som Puig, Englund, 

Simpson och Collins, (2013) menar att människor som upplevt otrygg anknytning under 

barndomen tenderar att drabbas av fysiska besvär samt ångest senare i vuxenlivet. I likhet 

med det menar Kemp (2008) att personer som har haft otrygg anknytning som barn, har 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa som vuxen. Detta gäller även aggressivitet, vilket 

leder till problematik i skolan med låga studieresultat. Det finns koppling till att dessa 

personer lättare kommer i kontakt med missbruk och kriminalitet. Vidare beskriver Kemp 

(2008) att barn med anknytningsproblematik kan bli kontrollerande och samtidigt agera 

omhändertagande gentemot anknytningspersonen. Det uppstår en omvänd situation för 

barnet som med dessa beteenden kan undertrycka sina egna behov.  I en svensk studie visade 

det sig att 40 % av de 87 barn som observerades vid 1,5 års ålder, hade otrygg anknytning 

(Bohlin, Hagekull & Rydell, 2000). 

2.3.2 BHV- sjuksköterskors bedömning av anknytning 

Bryant et al (2016) beskriver hur BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning genom att ha 

kunskap om föräldrars kända riskfaktorer sammankopplade med anknytningsproblematik. 

Dessa riskfaktorer omfattar bland andra relationsproblem, svårigheter att anpassa sig till 

föräldraskapet, psykisk ohälsa, ekonomiska bekymmer och problem under barndomen. På 

liknande sätt beskriver McAtamney (2011) hur BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning 

genom att ha kunskap om familjens hälsa och deras sociala bakgrund. Akehurst (2015) 

menar att BHV-sjuksköterskor kan ha stöd i kunskap om riskfaktorer för att identifiera 

försummelse. Försummelse beskrivs som att misslyckas att möta fysiska och psykologiska 

behov. Samtidigt beskrivs att BHV-sjuksköterskor behöver vara medvetna om att 

försummelse förekommer även i familjer där det inte finns uppenbara riskfaktorer. Genom 

att ha ett samarbetande förhållningssätt kan BHV-sjuksköterskor bygga förtroendefulla 

relationer med föräldrar. Det ger möjlighet till att upptäcka sårbarheter i familjer som inte 

har uppenbara riskfaktorer. (Bryant et al., 2016).   

BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning genom att iaktta interaktion mellan föräldrar och 

barn (Bryant et al., 2016; & McAtamney, 2011). Det exemplifieras som när föräldern pratar 

om sitt barn samt hur föräldern svarar på barnets signaler (McAtamney, 2011). Appleton, 

Harris, Oates och Kelly (2012) beskriver hur mammans beteende samt relationen mellan 

mamma och barn är i fokus vid bedömning av anknytning. BHV-sjuksköterskorna ser att 

mamman är fysisk med barnet och kommenterar det, men noterar inte barnet gensvar till 

fullo och interaktionen dem emellan. Bedömningar som genomförs varierar beroende av vem 

som utför dem. Ett samband mellan arbetslivserfarenhet och förmåga att bedöma har inte 

kunnat uppvisas. 
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Wilson et al (2008) menar att BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning genom att observera 

föräldrars beteende med barnet såsom hur kroppskontakten är, kommunikation med barnet, 

uppvisande av känslor mot barnet. Bryant et al (2016) beskriver att beteenden och 

kommunikation som observeras mellan barn och föräldrar kan vara signaler på 

underliggande faktorer som påverkar kvaliteten på anknytning. Beteenden som observeras 

hos barnet kan vara att det är ovanligt tyst, klängigt, oroligt, får raseriutbrott eller skriker och 

beteenden hos föräldrarna som observeras kan vara att föräldrarna misstolkar barnets 

beteende, inte svarar på barnets signaler, otålighet eller att föräldrarna har en defensiv 

inställning och argumenterar mycket. BHV-sjuksköterskor får genom observation möjlighet 

till att upptäcka barnets behov och dess psykiska mående, men även föräldrarnas. I likhet 

med det beskriver Pickler (2009) hur mor och barn under amning dansar med varandra i vad 

forskarna beskriver som en synkronisering, där ett svar ger ett gensvar. Denna stund när 

mamma och barn ger varandra svar kan vara ett tillfälle att bedöma anknytning. Vidare 

beskriver Bryant et al (2016) hur BHV-sjuksköterskor tar hänsyn till barnets utveckling vid 

bedömning av anknytning, ifall barnet lider av undervikt eller är sen i utvecklingen.  

Det har visat sig att specifikt hembesök är av betydelse när det kommer till att bedöma 

anknytning, då bedömningen kan göras i familjens naturliga hemmiljö (Akehurst, 2015; 

McAtamney, 2011; Monaghan & Owen, 2012; & Wilson et al., 2008), missförhållanden är 

lättare att upptäcka i hemmiljö (Akehurst, 2015, Monaghan & Owen, 2012). Hembesöken 

beskrivs som ett tillfälle för BHV- sjuksköterskan att utveckla förståelse för familjen och för 

föräldra- barnrelationen. Under mötet i familjernas hem kan BHV- sjuksköterskan erhålla 

god information för att bedöma hur föräldrar och barn-relationen är (Wilson et al., 2008). 

2.3.3 BHV-sjuksköterskors kunskap om anknytning 

Kunskap om anknytning samt yrkesutveckling benämns som viktigt vid bedömning av 

anknytning. Förståelse över anknytningens betydelse samt vad anknytning kan påverka är 

starkt motiverande för BHV-sjuksköterskor vid arbete med att bedöma anknytning (Bryant et 

al., 2016). BHV-sjuksköterskor saknar formell utbildning i att förstå relationen mellan mor 

och barn samt önskar erhålla mer kunskap (Bryant et al 2016; Wilson et al 2008; Appleton et 

al 2012). Bryant et al (2016) menar att BHV-sjuksköterskor behöver ytterligare kunskap om 

spädbarns mentala hälsa för att bedöma anknytning. Samtidigt menar Bryant et al (2016) att 

BHV-sjuksköterskor kan visa att de förstår anknytning och dess betydelse, men att 

svårigheter finns med att tydligt beskriva begreppet. Otydligheten orsakade en viss oro bland 

BHV-sjuksköterskorna.  

Kunskap genereras med att arbeta kliniskt och i diskussion med lärare eller genom att läsa 

ämnet privat (Appleton et al., 2012).  På samma sätt menar McAtamney (2011) och Wilson et 

al (2008) att BHV-sjuksköterskors kunskap erhålls genom erfarenhet och i falldiskussioner 

med kollegor. Samtidigt beskriver Wilson et al (2008) att personlig erfarenhet av att vara 

förälder bidrar till kunskap. Att utbilda BHV-sjuksköterskor i anknytning och få dem att 

förstå hur viktig den är för barnets välbefinnande leder i förlängningen till förbättrad psykisk 

hälsa hos föräldrar, stärkt relation mellan föräldrar samt ökar spädbarns välbefinnande 

(Chitty, 2015). Bryant et al (2016) beskriver hur BHV-sjuksköterskor har förmågor att uppnå 

mål med bedömning av anknytning, genom observation, samarbete och reflektion.  
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2.3.4 BHV-sjuksköterskors användning av bedömningsverktyg 

I en del studier framkommer att bedömningsverktyg kan vara till hjälp för att upptäcka 

brister i anknytning (Bailey, 2009, Milford & Oates, 2009, Svanberg, Barlow & Tigbe, 2012). 

Dock finns även forskning som visar att BHV-sjuksköterskor inte upplever behov av ett 

specifikt verktyg för att bedöma anknytning (Mctamney, 2011). BHV-sjuksköterskor kan, för 

att skatta mammors psykiska hälsa mer effektivt och i sin tur upptäcka eventuella brister i 

anknytning, ha stöd i ett bedömningsverktyg för psykisk ohälsa. Frågeformulär uppfattas inte 

som merarbete av BHV-sjuksköterskor utan ses som ett stöd till att få mödrar att lättare 

börja prata om sig själva och sina angelägenheter och få dialogen med föräldrar mer effektiv. 

Tiden det tar att fylla i formuläret ger mervärde och upplevs tidseffektivt (Milford & Oates, 

2009).  I en studie från Sverige, där BHV-sjuksköterskor fick besvara i vilken omfattning de 

använder sig av bedömningsverktyg i syfte att se anknytningsprocessen mellan föräldrar och 

barn uppgav 82,3 % av respondenterna att de inte använde sig av bedömningsverktyg. 78,4% 

av respondenterna uppgav dock att de har behov av ett bedömningsinstrument för att 

upptäcka problem i anknytningsprocessen (Ohlsson & Tång, 2013). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Genom att studera hur sjuksköterskor inom barnhälsovård arbetar med att sammanlänka 

omvårdnad och folkhälsoarbete har Olander (2003) skapat en teori. Teorin beskriver hur 

BHV-sjuksköterskor arbetar med hälsa utifrån två arbetssätt. Dels finns ett statligt 

befolkningsuppdrag mot barn och föräldrar, där ses övergripande övervakning av hälsa och 

BHV-sjuksköterskan ger allmänna råd och upplysningar för att främja hälsa. Den andra 

delen av arbetet fokuserar på hälsoarbete mot den enskilda familjen. Dessa hälsofrämjande 

och förebyggande arbetssätt benämns befolkningsinriktade samt individinriktade. Vidare 

beskriver Olander (2013) hur hälsofrämjande och preventivt arbete mot individen, mot 

gruppen och befolkningen sker växelvis. Detta genom att arbeta utifrån synsättet att se 

individen i sitt sammanhang på nära håll med dennes resurser, behov och hälsoutveckling, 

men med vidare blick se individen som del i befolkningen. BHV-sjuksköterskor för ihop 

arbetet genom att syntetisera det befolkningsinriktade uppdraget tillsammans med det 

individinriktade och begreppet befolkningsindividualisering är central i Olanders teori.  

Att arbeta utifrån befolkningsindividualisering kan betyda att barn och föräldrar har 

möjlighet till standardiserad hälsorådgivning och hälsoövervakning från BHV-

sjuksköterskor. BHV-sjuksköterskor strävar efter att stödja individer och ser den enskilda 

individen som viktigast i det hälsofrämjande arbetet. Genom att tillgodose familjernas 

önskningar och behovsanpassad vägledning. BHV-sjuksköterskor vill arbeta med familjer i 

fokus samtidigt som folkhälsouppdraget tillgodoses (Olander, 2003). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Barnhälsovården har som uppdrag att främja barns hälsa, utveckling och välbefinnande och 

barnets bästa ska prioriteras. Sjuksköterskor inom barnhälsovård arbetar med föräldrastöd 

som innebär att stödja föräldrars samspel och relation med barnet samt stödja föräldrarnas 

förhållande till varandra. Vid föräldrastöd ska BHV-sjuksköterskan ha ett hälsofrämjande 

förhållningssätt och ett salutogent perspektiv och stödet ska anpassas efter behov. BHV-

sjuksköterskor utför sitt arbete utifrån riktlinjer på befolkningsnivå men anpassar sitt stöd 

efter behov på individnivå, för familjens bästa. I föräldrastödet ingår att bedöma samt stödja 

anknytning mellan barn och föräldrar. En stor del av barn idag har osäker anknytning och 

frågan är om dessa fångas upp och får den hjälp de har rätt till. Det finns inget standardiserat 

arbetssätt för att bedöma samt stödja anknytning utan endast vägledning. Brister i barnets 

anknytning kan leda till hälsoproblem, aggressivitet, kriminalitet och missbruk senare i livet 

och det är betydelsefullt att bristerna upptäcks så tidigt som möjligt. Att förhindra brister i 

anknytning på individnivå leder i förlängningen till positiva effekter på befolkningsnivå. 

Tidigare forskning är sparsam men visar att BHV-sjuksköterskor har varierande kunskap om 

anknytningsteorin. De önskar mer kunskap om anknytning samt kunskap om bedömning av 

anknytning. BHV-sjuksköterskor erhåller sin kunskap genom arbetslivserfarenhet och i 

diskussion med kollegor. Något samband med antalet yrkesverksamma år och förmågan att 

bedöma anknytning på ett adekvat sätt kan inte ses. Att belysa barnhälsovårdsjuksköterskors 

erfarenheter av att bedöma och stödja anknytning mellan barn och föräldrar, kan bidra till 

kunskapsutveckling om hur BHV-sjuksköterskor arbetar med att stödja och bedöma 

anknytning och belysa utvecklingsområden och behov av ytterligare forskning. Vilket kan 

bidra till att främja barns hälsa på individnivå med familjen i fokus men även i förlängningen 

leda till positiva effekter i folkhälsa på befolkningsnivå.      

4 SYFTE 

Syftet är att belysa barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma samt stödja 

anknytning mellan barn och föräldrar.  

5 METOD 

Nedan följer en beskrivning av studiedesignen samt urval och datainsamling. Därefter 

beskrivs analysförfarandet. 
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5.1 Design 

För att svara på syftet att belysa barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

samt stödja anknytning mellan föräldrar och barn tillämpas en beskrivande design med 

intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. Ansatsen blir induktiv, då forskaren utgår från 

medverkandenas erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Data analyseras 

enligt induktiv innehållsanalys. Induktiv innehållsanalys kan användas vid beskrivning av 

fenomen och erfarenheter och tillämpas när det inte finns några tidigare studier om 

fenomenet eller när antalet studier är begränsat (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

5.2 Urval 

Urvalet av deltagare till examensarbetet är strategiskt efter lämplighet för att passa syftet att 

belysa BHV- sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma samt stödja anknytning mellan 

föräldrar och barn. Examensarbetet utgår från en grupp legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning som distriktssköterska alternativt specialistutbildning inom barn och 

ungdom, i syfte att erhålla kunskap om deras erfarenheter (Danielson, 2012). 

Inklusionskriterier innefattar legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning som 

distriktssköterska alternativt barn och ungdom. De ska ha varit verksamma minst ett år och 

arbeta minst 50 % inom barnhälsovård, för att ha fått erfarenhet av att bedöma samt stödja 

anknytning mellan barn och föräldrar. Examensarbetet har genomförts på BVC där BHV- 

sjuksköterskans arbete med föräldrastöd utgår ifrån efter ett bestämt nationellt och regionalt 

program (Socialstyrelsen, 2014). För att få tillåtelse till att genomföra examensarbetet och för 

att få uppgifter om vilka BHV-sjuksköterskor på BVC som innefattas av inklusionskriterierna 

började rekrytering av deltagare med att verksamhetschefer på vårdcentraler i Västmanland 

och Sörmland kontaktades per telefon. Det visade sig emellertid vara svårt att få tag i 

verksamhetschefer telefonledes så mail skickades ut till totalt 29 stycken verksamhetschefer 

med information om examensarbetet och en önskan om kontakt. De verksamhetschefer som 

inte svarade på mailet kontaktades återigen telefonledes. Nu med uppdaterade korrekta 

telefonnummer. Dessa telefonsamtal delades upp mellan författarna. Totalt tackade sju 

verksamhetschefer ja till att medverka och 22 verksamhetschefer tackade nej på grund av 

underbemanning eller hög arbetsbelastning.  När godkännande erhållits av 

verksamhetscheferna ringdes berörda BHV-sjuksköterskor upp av den författare som pratat 

med verksamhetschefen. De positiva svar som gavs via mail hanterades av en av författarna 

som ringde upp de berörda BHV-sjuksköterskorna. Under telefonsamtalet fick BHV-

sjuksköterskorna information om examensarbetet samt förfrågan om att medverka. När 

författarna fick positivt svar på att medverka från BHV-sjuksköterskorna bokades intervju. 

Nio stycken BHV-sjuksköterskor önskade få delta. Missivbrev mailades till de som önskade 

annars togs missivbrevet med till intervjun. 

På grund av svårigheter att få tillräckligt många deltagare till examensarbetet har även tre 

respondenter valts ut av bekvämlighet, då de rekryterats via kontakter. Totalt innefattar 

examensarbetet 12 stycken deltagare.  
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5.3 Datainsamling 

För att samla in data om BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma samt stödja 

anknytning mellan barn och föräldrar användes halvstrukturerade intervjuer med öppna 

frågor, där frågorna är nerskrivna i en intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuer ger tillfälle att 

förstå deltagarnas erfarenheter genom att de berättar sin syn på situationen. 

Halvstrukturerad intervju innebär att ordningen på frågorna kan anpassas efter vad som 

kommer upp under intervjun (Danielson, 2012). För att kontrollera den tekniska 

utrustningen, frågorna och upplägget genomfördes en provintervju. Detta gav också tillfälle 

för intervjuaren att prova på att intervjua och se att den planerade tiden höll (Danielson, 

2012). Inga ändringar genomfördes efter provintervju. Intervjuerna är konfidentiella och 

skedde enskilt, med en deltagare och en intervjuare och spelades in på mobiltelefon. 

Intervjuerna tog mellan 6-17 minuter. De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet 

så snart tillfälle gavs och raderades därefter från mobiltelefonen. 

5.4 Analys 

Det transkriberade materialet har analyserats enligt Elo och Kyngäs (2008) modell för 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, som innefattar tre faser: förberedelse, 

organisation och rapportering.  Förberedelsefasen innefattar de transkriberade intervjuerna. 

Intervjuerna har lyssnats genom och skrivits ner ordagrant. Det skrivna materialet har lästs 

igenom flera gånger för att få en djupare förståelse för texten och vad den innehåller. Vid 

organisationsfasen kodades texten genom att vid genomläsning skriva in fortlöpande 

noteringar i texten. Texten lästes igen och ytterligare noteringar skrevs in i marginalen som 

beskrev alla aspekter av innehållet. Noteringarna eller de meningsbärande enheterna ströks 

först under och fördes sedan över till ett tomt papper för att kodas och kategoriseras. I detta 

skede plockades likheter och skillnader ut genom att de meningsbärande enheterna med 

tillhörande koder klipptes ut och sorterades efter innebörd och bildade subkategorier. 

Subkategorier med liknande innehåll grupperades ihop till generiska kategorier och 

kategorier grupperades ihop till en huvudkategori. 
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Tabell 1. Exempel på analysmatris 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Generisk 

kategori 

Huvudkategori 

Man kan ju titta på 

hur gör en 

förälder….när dom 

lägger ner barnet på 

skötbordet, tittar 

dom på barnet, 

pratar dom med 

barnet? ...inte lämna 

barnet vid 

skötbordet….Sjunger 

dom för barnet? Hur 

håller dom barnet i 

famnen…? Så att de 

är många saker som, 

som hur dom gör, på 

vilket sätt som jag 

ser om det blir en 

bra anknytning eller 

inte. (9) 

Att iaktta 

föräldrarna 

tillsammans 

med barnet 

 

 

 

 

 

 

Att 

observera 

familjen 

 

 

 

 

 

 

Att samla 

information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att ha förutsättningar 
som möjliggör 
informationsinsamling 
och vägledning 
 

…bedöma ja,… är det 

ju när man ser. Att 

se att man är ganska 

avstängd…, det är 

nått som inte funkar 

här (4) 

Att iaktta 

föräldrarnas 

beteende 

   

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska forskningsprinciper som måste uppfyllas när 

det kommer till forskning som omfattar människor. Dessa krav är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Kraven uppfylls i examensarbetet 

genom att deltagarna få både muntlig och skriftlig information om examensarbetet. 

Deltagarna kontaktas först telefonledes då de får information om examensarbetet, sedan 

skickas missivbrevet ut till alla berörda. I den skriftliga informationen står det bland annat 

om samtycke och att deltagarna får skriva under på att de ger samtycke till examensarbetet 

men att de ändå kan välja att avbryta deltagandet när de vill utan negativa följder. Det tas 

även upp att insamlat datamaterial kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 

identifierbara uppgifter avkodas. Deltagarna får information om att det insamlade 

datamaterialet endast får användas för forskningsändamål och inte användas till andra icke-
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vetenskapliga ändamål. Materialet kommer att förvaras på dator/mobiltelefon som är 

skyddade med lösenord så att endast examensarbetets författare får tillgång till det. 

Inspelade intervjuer kommer att sparas till att intervjun är transkriberad, sedan raderas.  

7 RESULTAT 

I analysarbetet framkommer åtta subkategorier avseende BHV-sjuksköterskors erfarenheter 

av att bedöma och stödja anknytning mellan barn och föräldrar. Subkategorierna leder till tre 

generiska kategorier, att ha förutsättningar i arbetet, att samla information och att vägleda 

familjer. De generiska kategorierna mynnar ut i en huvudkategori som är att ha 

förutsättningar som möjliggör informationsinsamling och vägledning.  

 

Tabell 2. Kategoriöversikt 

 

Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 
Att ha förståelse för 
innebörden av anknytning 

Att ha förutsättningar för 
arbetet 
 
 

 

Att ha kunskap genom 
arbete, utbildning och 
personlig erfarenhet.   
 

  

 
Att observera familjen 

 
Att samla information 
 

Att ha förutsättningar som 
möjliggör 
informationsinsamling och 
vägledning 
 

   
Att utforska föräldrars hälsa 
och bakgrund 
 

  

Att uppmärksamma 
samspelet 

Att vägleda familjer  

Att upplysa föräldrar 
 
 

  

Att vara tillgänglig för 
föräldrar 
 

  

Att samarbeta med andra 
professioner 
 

  

 



 

13 

 

7.1 Att ha förutsättningar i arbetet 

BHV-sjuksköterskors förutsättningar i arbetet omfattas av subkategorierna Att ha 

förståelse för innebörden av anknytning och Att ha kunskap genom arbete, 

utbildning och personlig erfarenhet. 

7.1.1 Att ha förståelse för innebörden av anknytning  

BHV - sjuksköterskor beskriver anknytning som ett omfattande begrepp som inbegriper 

samspel mellan barn och föräldrar. Att föräldrarna tittar på barnet, får ögonkontakt. En 

BHV-sjuksköterska förklarar det med orden ”Anknytning är ett ju stort ord och det innefattar 

så mycket... samspelet mellan föräldrar och barn….de har en god relationen med varandra” 

(3).  Vidare beskriver BHV-sjuksköterskorna anknytning som att föräldrarna förstår barnets 

signaler och svarar på dem, det vill säga tillfredsställer barnets behov. Barnet är tillfreds och 

känner sig tryggt ” Anknytning det tycker jag är när man ser... kontakten mellan...barn och 

förälder …att föräldrar kan läsa av barnet och förstår. Vad barnen behöver och kan läsa av 

signalerna...” (7). 

Anknytning skildras även som en relation, en nära och trygg relation med kärlek mellan 

föräldrar och barn. En BHV-sjuksköterska beskrev att anknytning ”…. är att man kan va nära 

varann, ha en relation, barn och mamma…..att det finns en känsla emellan föräldrar och 

barn” (8). Anknytning ses dessutom som en vilja från föräldrarnas sida att ta hand om 

barnet, att känna omsorg för sitt barn men även som att barnet har en drift att knyta an till 

sina föräldrar. En BHV-sjuksköterska beskriver det som en bindning mellan barn och 

föräldrar, redan från när barnet är i magen, när föräldrarna börjar tänka och känna för 

barnet. En annan förklarar anknytning som att föräldrarna knyter an till barnet. 

7.1.2 Att ha kunskap genom arbete, utbildning och personlig erfarenhet  

BHV-sjuksköterskorna uppger att deras arbete med att bedöma och stödja anknytning 

grundar sig på utbildning. Ny kunskap erhålls genom vidareutbildningar via arbetsplatsen. 

BHV-sjuksköterskorna anser att det är betydelsefullt att vara mottaglig för ny kunskap om 

anknytning. En BHV-sjuksköterska beskriver det som att 

 Det man behöver… är att känna sig trygg, å det är att man har bra, mycket på fötterna, det är 

ofta utbildning… som gör att man får den stöttning man själv behöver. Det kan va via 

utbildning, våran psykolog… Att vi har handledning…(5) 

BHV-sjuksköterskorna skaffar sig även kunskap genom handledning med psykolog som är 

kopplad till BVC. Psykologen kan vara till hjälp både vid bedömning och stöd av anknytning. 

Med psykologen kan BHV-sjuksköterskorna bland annat behandla samspelssituationer som 

det råder osäkerhet kring och få återkoppling på hur de ska gå tillväga. En BHV-

sjuksköterska beskriver det med orden ”…ibland kan man bli lite osäker på hur det är och då 

diskuterar vi det ju med våran psykolog, i handledning. (1).  

Att BHV – sjuksköterskor har arbetslivserfarenhet ser de som en förutsättning för att kunna 

bedöma och stödja anknytning mellan barn och föräldrar. Arbetslivserfarenheten beskrivs 
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som erfarenheten av att ha träffat många barn och deras föräldrar ”Det är klart man får luta 

sig på erfarenhet mycket. Ju fler föräldrar man ser och ju fler barn man ser desto lättare har 

man att börja sortera. Som ny så är det ju jättesvårt” (2). Detta har resulterat i att BHV-

sjuksköterskorna har lärt sig att se barnets signaler, de har fått den kliniska blicken och 

snabbt kan upptäcka när anknytningen brister. BHV-sjuksköterskorna kan genom sin 

arbetslivserfarenhet lättare uppskatta vilka familjer som behöver stöd.  

Att som BHV-sjuksköterska ha egna barn ses som en erfarenhet som används i arbetet med 

att bedöma anknytning. En BHV-sjuksköterska förklarar att erfarenheten av egna barn kan 

göra det lättare att förstå anknytningsbeteende eftersom hen själv upplevt det med sina egna 

barn. Att hen själv har känt de känslorna som föräldrar känner för sina barn. Även BHV-

sjuksköterskors egna upplevelser av anknytning betraktas som erfarenhet som används vid 

bedömningen av anknytning. 

7.2 Att samla information 

BHV-sjuksköterskorna samlar information och det innefattar subkategorierna Att 

observera familjen och Att utforska föräldrars hälsa och bakgrund.  

7.2.1 Att observera familjen 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de observerar genom sin syn hur samspelet mellan 

föräldrar och barn är, vilket beskrivs som föräldrars beteende gentemot barnet och föräldrars 

svar på barnets signaler. Även kroppsligt beteende såsom hur föräldrar håller barnet är något 

som BHV-sjuksköterskor observerar. Amningsstunden ger BHV-sjuksköterskor möjlighet till 

att observera anknytning. Vidare beskriver BHV-sjuksköterskorna att de tittar på föräldrars 

ögonkontakt med barnet och lyssnar till hur föräldrar kommunicerar till sitt barn och om 

barnet.   

Men sen ser man ju även hur man behandlar sitt barn när man tar upp det man tittar på hur 

ögonkontakten är mellan föräldrarna och sitt barn o hur man håller det, och så vidare så det är 

liksom både med ord men även med handling… alltså man ser hur liksom de behandlar sitt 

barn…normala är ju att man börjar prata och gulla och så vidare det har man sett brist på 

absolut, så bedömer vi det nog. ” (11)  

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de tittar på avvikande beteende hos barn, och specifikt 

äldre barn, som att det kan vara tecken på bristande anknytning. Dessa beteende kan 

uppvisas som barn har distanslöst beteenden, är frånvarande eller kanske inte söker 

blickkontakt. BHV-sjuksköterskor skildrar även hur de använder sig av känsla när de 

observerar och att de får en känsla när de bedömer barn och föräldrars anknytning ”…man 

brukar prata…..om dom här ögonen, den här känslan för att kunna se föräldrar och barnet 

tillsammans” (9). Vidare beskriver BHV-sjuksköterskorna hur de ser anknytning integrerat i 

det dagliga arbetet, på så sätt att de arbetar med anknytning hela tiden”…Det jobbar vi ju 

med varje dag hela tiden. Fast man inte alltid tänker på kanske att det är anknytning. Men 

det är ju stora delar av jobbet faktiskt” (7).   
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BHV-sjuksköterskor beskriver att de har goda möjligheter att bedöma det lilla barnet och 

familjen på grund av upprepade möten i början och att de genom frekventa mötena kan få 

god kontakt med familjerna. De små barnen beskrivs inte ha utvecklat beteenden som 

försvårar bedömning. När barnen blir större glesas kontrollerna ut och det blir svårare att 

göra bedömning när mötena sker med längre mellanrum. BHV-sjuksköterskor beskriver att 

de saknar tid med familjer och att besöken är korta, men de flesta av BHV-sjuksköterskorna 

menar att de kan göra bedömningar och ändå har goda förutsättningar. Dock uppger några 

av BHV-sjuksköterskorna att brister i anknytning kan missas, dels på grund av tidsbrist och 

dels på grund av diskontinuitet, att familjen får träffa flera olika BHV-sjuksköterskor.  

Det är klart det är ju korta besök här. Men jag tycker ändå att man har ganska bra 

förutsättningar. I alla fall när det gäller de mindre barnen. De äldre barnen kan det ju vara lite 

svårare…de äldre kan vara blyga. Det kan bero på olika saker att de beter sig på ett visst sätt 

här…det är svårare, men en bebis så påverkar ju inte riktigt såna saker och då kan det vara 

lättare att se det på mindre barn (7). 

Genom att göra hembesök får BHV-sjuksköterskorna möjlighet till att se familjerna i deras 

hemmiljö. De tittar efter vilken relation föräldrar har med varandra ”…å det är ju därför vi 

har hembesök också, …kan man ju se hela familjen……pappan, om han är delaktig….å syskon 

å relationer…Hur beter sig mamman hemma? …” (10). BHV-sjuksköterskor beskriver att det 

underlättar att göra bedömning om båda föräldrar är hemma. De observerar om pappan är 

närvarande i samtal och i mammans mående. Under hembesöket kan BHV-sjuksköterskor se 

hur föräldrar och barn samspelar och göra en bedömning tidigt och det kan vara lättare att 

upptäcka jämfört med ett besök på mottagning. Hembesök uteblir när personalresurser 

beskrivs saknas. En BHV-sjuksköterska tar upp att det nytillkomna hembesöket när barnet är 

8 månader inte genomförs av alla BHV-sjuksköterskor eftersom resurser saknas. 

Verksamheten uppges vara pressad och det medför mindre tid med att bedöma och stödja 

anknytning.  

7.2.2 Att utforska föräldrars hälsa och bakgrund 

BHV-sjuksköterskorna samtalar, lyssnar och frågar föräldrar om hur de mår som nyblivna 

föräldrar. BHV-sjuksköterskor beskriver att mamman kan vara nedstämd och ledsen och att 

det påverkar relationen till barnet. BHV-sjuksköterskorna menar att de frågar efter föräldrars 

känslor för barnet och vilken känsla barnets beteende ger ”Vi bedömer ju också mammans 

psykiska tillstånd lite och gör de här depressionsscreeningarna. Man pratar ju mycket om hur 

alla mår hela tiden i början. Så det blir ju en del av bedömningen” (2).  

Genom att använda sig av EPDS-screening bedömer BHV-sjuksköterskorna mammans 

mående och det är ett arbetsredskap för dem och stöd för BHV-sjuksköterskor. EPDS-

screening ger möjlighet till att samtala med mammor med depression.  

… EPDS-formulären som man följer, frågar efter mammans mående. Det kan ge en 

fingervisning om det är något jag faktiskt har missat… Eller att det är lättare att kunna kanske 

uttrycka sig i pappersform, genom att fylla i enkäten… (3). 
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Vid bedömning av anknytning tar BHV-sjuksköterskorna hänsyn till föräldrarnas bakgrund, 

avseende psykisk ohälsa och föräldrars egen anknytningshistoria. Det sociala nätverket 

runtomkring den nyblivna familjen beaktas också.   

7.3 Att vägleda familjer 

Den generiska kategorin att vägleda familjer omfattar subkategorierna Att 

uppmärksamma samspelet, Att upplysa föräldrar, Att vara tillgänglig för 

föräldrar och Att samarbeta med andra professioner. 

7.3.1 Att uppmärksamma samspelet  

BHV-sjuksköterskor beskriver att de stödjer anknytning genom att fokusera på och 

uppmärksamma barnet inför föräldrarna. När barnet tittar och lyssnar efter sin förälder 

belyser och förstärker BHV-sjuksköterskorna beteendet. En BHV-sjuksköterska skildrade det 

som att ”...supporta föräldrarna att åh kanske belysa när de är här också att kolla vad fint han 

tittar på dig nu, han ser han hör dig när du pratar och han ser att det är du” (2). 

BHV-sjuksköterskor förklarar barnets beteende och försöker medvetandegöra föräldrar om 

anknytning och uppmuntrar föräldrar till att invänta barnets svar. Det beskrivs hur 

föräldrars lämpliga beteende med barnet bekräftas av BHV-sjuksköterskor. BHV-

sjuksköterskor lyfter föräldrar genom att påvisa positiva signaler. 

Deltagande i föräldragrupper kan stödja anknytning enligt BHV-sjuksköterskorna. I 

föräldragruppen får föräldrarna möjlighet att prata med andra föräldrar och se hur andra 

föräldrar är med sina barn.  

… föräldragrupper…egentligen är ju inte babymassage dumt och där kan man känna att det är 

nån specifik förälder å då känner man att man vill ta upp det i en stor grupp för att se och att 

hon kanske ser. …då är det mycket möjligt att bejaka och se vad glad hon är nu, nu suger hon på 

fingrarna, jättebra! Kolla! Titta!...  (5). 

Som en del i föräldrastödet erbjuder vissa BVC babymassage i grupp. Babymassagen skildras 

av BHV-sjuksköterskorna som ett sätt att arbeta med anknytning, dels genom att 

uppmärksamma barnets beteende och synliggöra det för föräldrarna och dels genom att 

föräldrarna har fysisk kontakt med sitt barn. 

 

7.3.2 Att upplysa föräldrar  

BHV-sjuksköterskor beskriver att de stödjer anknytning mellan barn och föräldrar genom att 

ge tips och råd. Dessa kan handla om att föräldrar anpassar sin tid efter barnets behov och att 

informera om betydelsen över att vara familj och vikten av att vara förälder ”å då kan man 

…ge lite stöd på vägen, …har ni provat det här? Gör det här! Så att dom får göra å inte 

ja….men ändå att jag öppnar upp för att kunna hjälpa dom”(9). 
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BHV-sjuksköterskor beskriver hur de pratar med föräldrar om vikten av att vara fysiskt nära 

sitt barn. Samtidigt förklarar BHV-sjuksköterskor att det är tillåtet att inte alltid bära runt på 

barnet och lägga ned ett barn som skriker ”Prata med föräldrarna, om att leka med barnen. 

Hålla dem nära sig hos sig. Ett barn kan ju aldrig få för mycket närhet… Men att hålla dem 

nära. Hud mot hud…”(3). 

BHV-sjuksköterskorna skildrar ämnet anknytning som känsligt att prata om och de beskriver 

att ge stöd av anknytning som en balansgång.  Det innebär att det positiva som föräldrarna 

gör ska stödjas och kritik ska ges med aktsamhet. En BHV-sjuksköterska beskriver 

tillvägagångssätt vid stöd av anknytning som att vara försiktig med information som ges för 

att inte förolämpa föräldrar. 

Genom föräldragrupper informerar BHV-sjuksköterskorna bland annat om betydelsen av att 

bli en familj och samtalar om familjens förväntningar som de nyblivna föräldrarna har ”Går 

in i grupperna och pratar om hur viktigt det är att vara mamma å bli en familj, vara mamma, 

pappa, barn” (4). En BHV-sjuksköterska tog upp att i föräldragrupper används inte 

begreppet anknytning direkt men att det diskuteras kring samspelet mellan barn och 

föräldrar.  

7.3.3 Att vara tillgänglig för föräldrar  

BHV-sjuksköterskor beskriver att de möter föräldrar i deras situation.  BHV-sjuksköterskor 

berättar för föräldrarna att det finns till för familjerna och är angelägna om att föräldrarna 

mår bra. Föräldrar inbjuds till utökad kontakt när behov föreligger och de familjer som 

önskar mer stöd har möjlighet till fler besök till BHV-sjuksköterskor. En BHV-sjuksköterska 

beskriver sin tillgänglighet ”…vid första hembesöket säger vi ju det att vi är måna om att ni 

ska må bra och att erat barn får ha det bra...vi finns till för det” (1). 

Att vara tillgänglig är ett sätt för BHV-sjuksköterskorna att skapa kontakt med föräldrarna, 

att föräldrarna vet vart de ska vända sig och att de kan få svar på sina frågor är betydelsefullt. 

BHV-sjuksköterskorna har olika sätt att beskriva hur de gör för att visa sin tillgänglighet för 

föräldrarna. En BHV-sjuksköterska beskriver det som att vara lyhörd men även att hen 

planerar för att mötet med familjen ska bli lugnt, att inget stör och att familjen känner att det 

finns tid för dem.  

…., att man …får vara lyhörd, varför mår mamman dåligt, om hon nu gör det....viktigt…att mötet 

blir lugnt...inne hos mig,, att ingenting stör…så att mamma eller pappa…..känner ett 

lugn…känner att dom har tid, att man skapar den här relationen som kan öppna sig...Det 

främjar ju kanske anknytningen här i rummet….så man är lugn och trygg som BVC-sköterska 

(10). 

En annan BHV-sjuksköterska tar också upp betydelsen av att vara lyhörd men även att vara 

öppen och ha tålamod. Samtidigt beskrivs att inte hinna prata med familjer som behöver lite 

extra stöd, då det tar tid från nästa familj som kommer på besök. 

7.3.4 Att samarbeta med andra professioner  

BHV-sjuksköterskorna berättar om att samarbeta med andra professioner, som en del i att 

stödja anknytning mellan barn och föräldrar. BHV-sjuksköterskorna uppger att det finns 

psykolog kopplad till BVC som de träffar någon gång per månad. Psykologen används när 
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föräldrar och barn behöver samtalskontakt utöver det som BHV-sjuksköterskan kan erbjuda. 

Det kan vara i situationer där BHV-sjuksköterskan får reda på att en mamma inte har 

positiva känslor för sitt barn eller om mamman är nedstämd eller deprimerad. Andra 

instanser som BHV-sjuksköterskorna hänvisar vidare till är familjecentrum och 

socialtjänsten. Även samarbete med andra yrkesgrupper framkommer och en BHV-

sjuksköterska berättar att hen ”… har ett bra samarbete med barnmorskorna…, att …dom… 

levandegör barnet i magen… … att man pratar om det här med att boa in sig och vara 

tillsammans första tiden” (4). En annan BHV-sjuksköterska berättar om att en socionom 

bjuds in till föräldragruppen för att prata om bland annat relationer, vilket kan påverka 

anknytningen.  

8 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatets fynd, i metoddiskussionen avhandlas styrkor och 

svagheter i metoden. Avsnittet avslutas med etikdiskussion.  

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen behandlas resultatets fynd med rubriker utifrån de generiska 

kategorier som framkommit. 

8.1.1 Att ha förutsättningar i arbetet 

I examensarbetets resultat framkommer att BHV-sjuksköterskor bedömer och stödjer 

anknytning mellan barn och föräldrar genom att ha förutsättningar såsom kunskap.  

Kunskaper genereras via utbildning, arbete samt personliga erfarenheter. BHV-

sjuksköterskor beskriver hur de får utbildning via verksamheten de arbetar i eller i 

handledning med psykolog. I likhet med det visar forskning att BHV-sjuksköterskor får 

kunskap genom arbetslivserfarenhet och i diskussion med kollegor (Appleton et al., 2012; 

McAtamney, 2011 & Wilson et al 2008). Samtidigt som det beskrivs att BHV-sjuksköterskor 

saknar formell utbildning i att förstå relationer mellan barn och föräldrar Wilson et al 

(2008). Bryant et al (2016) menar att BHV-sjuksköterskor kan visa att de förstår anknytning 

och dess betydelse, men att svårigheter finns med att tydligt beskriva begreppet samt att 

detta medför oro inom professionen. Bryant et al menar också att BHV-sjuksköterskor 

behöver ytterligare kunskap om spädbarns mentala hälsa för att bedöma anknytning. Vilket 

kan tolkas som att spädbarns mentala hälsa eventuellt övergår BHV-sjuksköterskor 

kunskapsområde och att samarbete med psykolog är nödvändigt. I examensarbetets resultat 

framkommer BHV-sjuksköterskors förståelse för anknytningsbegreppet som att det är 

omfattande och ett samspel mellan föräldrar och barn och en trygg relation. Det beskrivs hur 

föräldrar kan tolka och svara på sitt barns signaler och att ge kärlek.  
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Resultatet visar att BHV-sjuksköterskor får kunskap genom samarbete med psykolog 

kopplad till BVC, vilket är värdefullt för dem. Psykologen handleder BHV-sjuksköterskor 

kontinuerligt och i de familjer där anknytning är svårbedömt eller när osäkerhet råder kan 

BHV-sjuksköterskor få feedback. Detta skulle kunna förklaras med komplexitet kring 

anknytning. Kinsey och Hupcey (2013) menar att begreppet bindning beskrivs på olika sätt i 

litteraturen. Bland annat som mammans känslor gentemot barnet men även som mammans 

beteende eller som biologiska processer. Begreppet bindning blandas ihop med begreppet 

anknytning trots att begreppen i litteraturen är väl avgränsade. Detta stärks av Goulet, Bell, 

ST-CYR Tribble, Paul, Lang (1998) som menar att anknytning är en process och en 

känslighet för att läsa av barnets signaler. Ett ömsesidigt utbyte av kommunikation mellan 

föräldrar och barn. BHV-sjuksköterskor har en unik position i den bemärkelsen att de träffar 

många familjer, med möjlighet till att bedöma och stödja anknytning. Men komplexiteten 

kring vad anknytning är, betyder samt vad anknytningskvaliteten har för positiva och ibland 

negativ konsekvenser gör att anknytningsbegreppet behöver angripas utifrån den 

utvecklingspsykologiska vetenskapen. Det medför att BHV-sjuksköterskor behöver 

handledning med psykolog. Att optimera utbildning kring anknytning och barns och 

föräldrars beteenden skulle främja BHV-sjuksköterskors handläggning av familjer. Det kan 

även vara en idé att utvecklingspsykologi studeras grundligt inom 

specialistsjuksköterskeutbildningar. Dock behöver samarbetet mellan sjuksköterskor och 

psykologer samtidigt kvarstå och kanske intensifieras.  

I examensarbetet beskriver BHV-sjuksköterskor att de bedömer och stödjer anknytning 

mellan barn och föräldrar har de stor nytta av sina erfarenheter av att ha träffat många 

familjer. De har med detta möjligheter till att vara selektiva i sina bedömningar. Det bygger 

sin kunskapsbank med familjer de möter och dessa bildar bakgrund till att bedöma samt 

stödja anknytning. Detta står i kontrast till Appleton et al (2012) som menar att 

arbetslivserfarenhet och förmåga att bedöma anknytning inte har samband. Men att hur 

bedömningen blir beror på vem som gör den. Bryant et al (2016) menar att förståelse över 

vad anknytning är och vad anknytning kan påverka är motiverande när BHV – 

sjuksköterskor bedömer anknytning. I examensarbetet framkom att personliga erfarenheter 

också ger kunskap om anknytning och kan inverka på bedömning. Detta påvisas av Wilson et 

al (2008), som beskriver att ha erfarenhet av att vara förälder bidrar till kunskap om 

anknytning.  

Att utvecklas inom kunskapsområdet för anknytning är viktigt i bedömning menar Bryant et 

al (2016), detta bekräftas även i examensarbetets resultat där BHV-sjuksköterskor beskriver 

vikten av att vara öppen för ny kunskap och att de vidareutbildas på arbetsplatsen och i 

handledning med psykologen kopplad till BVC.  

8.1.2 Att samla information 

I resultatet framkommer att BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning mellan barn och 

föräldrar genom att observera föräldrarnas och barnets beteende. Appleton (2012) och 

Wilson et al (2008) bekräftar att observation av föräldrarnas och barnets beteende är ett 

arbetssätt som BHV-sjuksköterskor använder sig av vid bedömning av anknytning. Bryant et 

al (2016) och McAtamney (2011) tar upp det som att BHV-sjuksköterskor bedömer 

anknytning genom att iaktta interaktion mellan föräldrar och barn. Detta kan relateras till 

Olander (2003) som i sin studie får fram att det krävs uppmärksamhet av distriktssköterskor 
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för att urskilja familjers behov och problem. Uppmärksamhet på vilka signaler som 

föräldrarna sänder uttryckligen och underförstått. När barnet ammas har BHV-

sjuksköterskor möjlighet till att observera anknytning enligt resultatet. Det kan kopplas 

samman med Pickler (2009) som menar att amningsstunden ger tillfälle att observera 

beteenden hos mamma såväl som barn. Amning beskrivs främja barn och föräldrar-

relationen (Bystrova et al., 2009).   

Resultatet visar på att vid bedömning så är uppmärksamheten till stor del fokuserad på 

föräldrarnas beteende gentemot barnet och inte barnets beteende. Det riktas emellertid mer 

uppmärksamhet på barnets beteende när det blivit lite äldre. Även Appleton (2012) har fått 

fram att det är mammans beteende som är i fokus och att barnets gensvar inte noteras till 

fullo. Samtidigt menar Bryant et al (2016) att BHV-sjuksköterskor behöver utökad kunskap 

om spädbarns mentala hälsa för att bedöma anknytning, vilket skulle kunna vara en 

anledning till att fokus ligger på mamman/föräldrarnas beteende istället för att även 

fokusera på barnets beteende. 

BHV-sjuksköterskorna ser hembesök som en möjlighet att i hemmiljö observera samspelet 

mellan föräldrarna och barnet. Hembesök ger även tillfälle till att se vilken relation 

föräldrarna har med varandra och chans till att observera pappan. I likhet med detta 

beskriver Wilson et al (2008) hur hembesök är betydelsefulla när det kommer till att bedöma 

anknytning. I hemmet kan viktig information erhållas som hjälper till vid bedömning av 

föräldra-barn relationen. Genom hembesök kan bedömningen genomföras i familjens 

naturliga hemmiljö och det är betydelsefullt när det kommer till att bedöma anknytning 

(Akehurst, 2015; McAtamney, 2011; Monaghan & Owen, 2012; & Wilson et al 2008). 

I likhet med Kerstis m.fl. (2016) så visar resultatet att mammans mående är något som kan 

påverka relationen till barnet och därmed anknytningen. Att utforska hur föräldrar mår är en 

strategi som BHV-sjuksköterskorna använder vid bedömning av anknytning. 

Screeningverktyg för att bedöma mammans mående används och kan vara ett stöd för BHV-

sjuksköterskor när de bedömer anknytning mellan mamma och barn, vilket även Milford och 

Oates (2009) har fått fram. De har utvärderat BHV-sjuksköterskors användande av ett 

screeningverktyg för att upptäcka psykisk ohälsa hos mödrar. Det visade sig att 

frågeformuläret som mammorna fick fylla i gav mervärde och att mammorna lättare kunde 

prata om sig själv och sina problem. Tiden det tog att fylla i formuläret vägdes upp av 

effekten som erhölls.  Att screeningverktyg används som stöd i bedömning kan kopplas till 

Olander (2003) som beskriver att de två uppdragen folkhälsouppdraget och 

familjehälsouppdraget förenas i mötet med föräldrar och barn och bildar begreppet 

befolkningsindividualisering.  Att distriktssköterskor upplever riktlinjer, program och 

journaluppgifter som ett stöd men att utgångspunkt för deras hälsoarbete i barnhälsovården 

är familjen i första hand. Det visar sig som att utgå ifrån riktlinjer men att ta hänsyn till 

föräldrars önskemål och anpassa programmet till familjen. Samtidigt visar resultatet att 

BHV-sjuksköterskor dagligen arbetar med anknytning som en naturlig del i deras arbete och 

att det blir inslag som inte alltid reflekteras kring. Detta kan förklaras med att ha inarbetat 

arbetssätt kring bedömning och stöd av anknytning, genom att automatiskt arbeta med 

riktlinjer och kunskapsvägledning eller genom journalhantering. BHV-sjuksköterskor arbetar 

med anknytning alltjämt i hela befolkningen. Men när de specifikt tänker kring att det är 

anknytning som är i fokus kan vara när de individualiserar mötet och bedömer och stödjer de 

enskilda familjerna. 
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Såväl Bailey, (2009), Milford & Oates, (2009) och Svanberg et al (2012) får fram att ett 

bedömningsverktyg kan vara till hjälp för att upptäcka brister i anknytning medan 

Mctamney, (2012) visar på att BHV-sjuksköterskor inte har ett behov av ett specifikt verktyg 

för att bedöma anknytning. I resultatet framkommer inget uttalat behov av 

bedömningsverktyg. 

I examensarbetets resultat framkommer att bedömningar av anknytning görs trots tidsbrist 

och lite tid med familjer. Samtidigt beskrivs att inte hinna prata med familjer som behöver 

lite extra stöd, då det tar tid från nästa familj som kommer på besök. Paralleller kan dras till 

Olander (2003) och hur denna beskriver hur distriktssköterskor utefter rådande 

förutsättningar såsom tid, anpassar sitt hälsoarbete optimalt. Vidare beskrivs att när tiden 

inte räcker till kan familjens behov inte tillfredsställas, vilket medför att distriktssköterskor 

inte kan fokusera på individen.   

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna upplever att de har goda möjligheter att bedöma 

det lilla barnet och familjen dels för att de träffar de mindre barnen oftare och dels för att 

barnen inte har utvecklat beteenden som kan störa bedömningen. Resultatet visar också att 

risk finns för att missa brister i anknytning. Osäker anknytning kan leda till fysiska besvär 

(Puig et al., 2013; Grabbe (2015) och psykisk ohälsa (Grabbe, 2015; Kemp, 2008; Puig et al., 

2013). Att träffa barnen ofta behöver inte betyda att bedömningen blir korrekt, föräldrar 

skulle eventuellt kunna undanhålla sådant som de inte vill ska komma fram. Det finns också 

alltid en risk att mamman som genomför EPDS screeningen inte vill att hennes psykiska 

hälsa ska värderas och medvetet svarar felaktigt. Bohlin m. fl. (2000) har fått fram att 40 % 

av 1,5 åringarna har otrygg anknytning. Det finns idag ingen standardiserad plan för att 

bedöma och stödja anknytning mellan barn och föräldrar, endast vägledning (Socialstyrelsen, 

2014). En standardiserad plan för att bedöma anknytning skulle kunna leda till att fler brister 

i anknytning upptäcks och att folkhälsan förbättras.  

I resultatet visar det sig att BHV-sjuksköterskorna beaktar föräldrarnas bakgrund, angående 

psykisk ohälsa och föräldrars egen anknytningshistoria i bedömningen av anknytning.  Detta 

bekräftas av McAtamney (2011) som uppger att BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning 

genom att ha kunskap om familjens hälsa och deras sociala bakgrund. Detta kan kopplas till 

Bryant et al (2016) som får fram att BHV-sjuksköterskor bedömer anknytning genom 

kunskap om kända riskfaktorer och Akehurst (2015) som redogör för att BHV-sjuksköterskor 

kan identifiera riskfaktorer där föräldrar försummar sina barn.  

8.1.3 Att vägleda familjer 

I resultatet framkommer att BHV-sjuksköterskor stödjer anknytning mellan barn och 

föräldrar genom att uppmärksamma samspelet mellan barn och föräldrar. Detta sker 

individuellt i möten med familjen samt under föräldrautbildning i grupp. Detta kan kopplas 

till McAtamney (2011) som beskriver att BHV-sjuksköterskor har strategier för att stödja 

anknytning, såsom att hjälpa till att bygga upp relationen med barnet.  

I resultatet framkommer att BHV-sjuksköterskorna ger råd och informerar föräldrar om hur 

de kan agera. Det kan handla om att uppmana föräldrar att vara fysiskt nära med sitt barn. 

Vilket främjar relationen mellan barn och föräldrar enligt Bystrova et al (2009). BHV-

sjuksköterskor skildrar anknytning som känsligt att prata om och de beskriver att ge stöd av 
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anknytning som en balansgång. Det innebär att det positiva som föräldrarna gör ska stödjas 

och kritik ska ges med aktsamhet. Paralleller kan dras till Olander (2003) och att tillgodose 

föräldrars förväntningar av barnhälsovård i syfte att individualisera möten. Det inbegriper att 

inte kritisera föräldrar eller att bortse från ett beteende som distriktssköterskan egentligen 

uppmärksammat. Genom att lyfta problem ur ett allmänt perspektiv kan familjen 

informeras, samtidigt som de inte kritiseras och den viktiga förtroendefulla relationen 

fortlöper mellan distriktssköterska samt familj. Det betyder att BHV-sjuksköterskor 

individualiserar i mötet med familjen genom att stödja uttalat goda beteenden hos föräldrar 

samtidigt som rådgivning sker.  

Den nya föräldrarollen innebär omställning och är stressande (Bailey, 2009; Lutz et al., 

2009) och barnets behov sätts främst (Bailey, 2009). Det är betydelsefullt med föräldrastöd 

av professionella (Akehurst, 2015; Chitty, 2015; McAtamney, 2011; Özen Cinar & Özturk 

2013). I resultaten framkommer att BHV-sjuksköterskor skapar kontakt med föräldrar 

genom att möta föräldrar i deras situation. Det inbegriper att vara tillgängliga, lyhörda och 

öppna samt att visa omtanke om familjen. Föräldrar informeras om BHV-sjuksköterskors 

tillgänglighet. I likhet med det menar Astbury (2016) att relation mellan föräldrar och BHV-

sjuksköterska skapas genom att uppmärksamma och ta del av föräldrars känslor. Detta har 

samband med Olander (2003) och BHV-sjuksköterskors ambition i att individualisera mötet 

med hjälp av förtroendeskapande. När föräldrar upplever att de har en resurs i 

distriktssköterskor som hjälp och stöd kan de ta upp personliga bekymmer. Förtroende 

skapas mellan föräldrar och BHV-sjuksköterskor när denna lär känna familjen och dess 

behov, genom att fråga och föräldrarna känner sig bekväma att svara.  Även Bryant et al 

(2016) menar att BHV-sjuksköterskor med samarbetande förhållningssätt bygger 

förtroendefulla relationer med föräldrar.  Att familjer får förtroende för sina BHV-

sjuksköterskor kan betyda att en långvarig kontakt skapas och det medför att familjer 

stannar hos sin BHV-sjuksköterska. När BHV-sjuksköterskor inte följer med familjen kan 

anknytning vara svår att bedöma samt stödja enligt resultatet. Därav vikten att BHV-

sjuksköterskor arbetar med förtroendefulla relationer, då familjen kvarstannar och 

anknytning kan arbetas med. 

I resultatet framkommer hur BHV-sjuksköterskor har kompetens att besvara föräldrars 

frågor har betydelse vid etablering av kontakt mellan familj och BHV-sjuksköterska. Det 

finns med detta ett samband med Olander (2003) som menar att kompetens i kunskap och 

förmåga att kommunicera är förtroendeskapande. När familjer inte upplever att 

distriktssköterskan är kompetent i sitt agerande verbalt eller görande kan förtroende tappas 

och det medför svårigheter i att individualisera i mötet med föräldrar. Det skulle betyda att 

när BHV-sjuksköterskor har svar och kan kommunicera med föräldrar vinns förtroende och 

de kan individualisera stöd.  

8.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa studier värderas utifrån trovärdighet som baseras på ifall studien har 

tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, & Kyngäs, 2014). 

Examensarbetets kvalitét bedöms utifrån dessa begrepp.  

För att besvara syftet att belysa BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och stödja 

anknytning mellan barn och föräldrar valdes halvstrukturerade intervjuer som 
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datainsamlingsmetod. Intervjuer valdes eftersom det ger möjlighet att förstå BHV-

sjuksköterskors erfarenheter genom deras berättelse med egna ord (Danielson, 2012). Ett 

eventuellt alternativ till datainsamlingsmetod kunde ha varit fokusgrupper. I fokusgrupper 

finns möjlighet till interaktion mellan deltagare (Wibeck, 2012) vilket kunnat leda till mer 

datamaterial och vara fördel till resultatet. Datainsamlingsmetod valdes utifrån tidigare 

erfarenheter av att intervjua och att för att få fram data som svarar på syftet. Erfarenheten av 

att intervjua var begränsad hos författarna. Provintervju genomfördes för att säkerställa 

tillförlitligheten av intervjuguiden samt för att testa den tekniska utrustningen. Intervjun 

som spelades in bedömdes som användbar och frågorna gav svar som svarade på syftet så 

intervjuguiden fastställdes. Provintervjun användes i analysarbetet. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplatser vilket var på deras arena och inga störningar 

under intervjun förekom. Intervjuerna tog mellan 6-17 minuter att genomföra vilka 

upplevdes som korta. Dock anser Kvale och Brinkman (2014) att fokus inte behöver ligga på 

tidsåtgången vid intervjuerna utan på deras innehåll. Det kan innebära att datamättnad ändå 

uppnåtts. 

På grund av begränsad erfarenhet av att intervjua, rådde det osäkerhet vid de första 

intervjuerna. Därför var intervjuguiden ett bra stöd till författarna (Bilaga B). Precis som 

Kvale och Brinkman (2014) tar upp så gav erfarenheten av att intervjua säkerhet i förfarandet 

och i efterhand som intervjuerna fortlöpte så upplevde sig författarna tryggare i situationen. 

Det fanns även en osäkerhet kring att den tekniska utrustningen fungerade och att 

intervjuerna spelades in. Fokus på att utrustningen fungerade kan ha påverkat utfallet av 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med en författare och en respondent. Vid ett tillfälle 

befann sig båda författare med under intervjun för att tillfälle gavs. Respondenten 

tillfrågades om tillstånd och gav sitt medgivande. Eventuellt kan detta förfarande påverkat 

data på grund av asymmetri i intervjusituationen.  

En författare genomförde sju intervjuer och den andra författaren genomförde fem intervjuer 

beroende av vilka som svarade ja till att medverka när författarna ringde upp BHV-

sjuksköterskorna. Detta har medfört att en författare fått mer erfarenhet av att intervjua men 

det tros inte ha påverkat resultatet.    

Urvalet av deltagare till examensarbetet är strategiskt utifrån lämplighet då de är BHV-

sjuksköterskor som arbetar med att bedöma och stödja anknytning mellan barn och 

föräldrar. Det gäller även de tre deltagare som valdes ut av bekvämlighet då de också är BHV-

sjuksköterskor och därför lämpliga att delta i examensarbetet. BHV-sjuksköterskornas 

yrkesverksamma år varierade mellan 3 – 24 år vilket gav möjlighet till varierande 

beskrivningar av erfarenheter.  

Eftersom två författare skulle genomföra analysen diskuterades analysmetoden (Elo & 

Kyngäs, 2008) grundligt innan analysen påbörjades, för att säkerställa att analysarbetet 

skedde på samma sätt oavsett vem som analyserade. Ett exempel ur analysarbetet i form av 

analysmatris visas i examensarbetet vilket Elo et al (2014) beskriver stärker tillförlitligheten 

av analysen. Enligt Elo et al (2014) förekommer tolkningar när texter undergår analys. 

Vidare beskrivs att när analys genomförs av fler personer uppnås god tolkning samt högre 

förståelse av texten.  Inläsning av transkriberat material, framtagande av meningsbärande 

enheter och kodning av det transkriberade innehållet gjordes var för sig. Efter detta fortsatte 

analysen tillsammans och meningsbärandeenheter samt koder korrigerades. Under 

analysens gång har samstämmigheten mellan transkriberat material, meningsbärande 

enheter och koder kontrollerats kontinuerligt, vilket beskrivs av Elo et al (2014) som att 
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trovärdighet bekräftas genom att framtagen data representerar helheten. Detta gjorde det 

möjligt att jämföra och säkerställa att ingen feltolkning av textmaterialet gjorts. Under 

arbetets gång har författarna haft dialog i genomförandet av samtliga moment. Samtal har 

bidragit till att författarna haft innehållet i medvetande och det har bidragit till att komma 

vidare i arbetet. I examensarbetet används en tabell med översikt av kategorierna samt citat 

för att påvisa länk mellan transkriberat material och resultattext för att stärka trovärdigheten 

av resultatet vilket överensstämmer med Elo et al (2014).   

En del återkommande enhälliga svar kunde ses i datamaterialet och det kan bedömas som att 

viss datamättnad erhölls. Elo et al (2014) tar upp att datamättnad kan användas som ett mått 

på att tillräckligt med datamaterial erhållits och att det kan bli svårt att få fram kategorier 

ifall mättnad inte uppnåtts. Det kan diskuteras ifall fler intervjuer hade gett ytterligare 

mättnad, vilket kan vara fallet. Det kan också ifrågasättas ifall frågeguiden och typ av frågor 

påverkade samstämmigheten. Eventuellt att vissa frågor var för öppna och behövde riktas 

mer för att förenkla för respondenterna, alternativt att följdfrågorna kunnat anpassas bättre 

till de öppna frågorna.    

Under insamling av data och nedskrivning av resultat har författarna fortlöpande reflekterat 

över sin förförståelse kring ämnet. Syftet med det är att inte påverka utfall och därmed öka 

tillförlitlighet. Därtill har syftet med examensarbetet kontrollerats mot data i analysen, för att 

frambringa klarhet i vad som är relevant till resultat. Häri styrks giltighet i examensarbetet i 

enlighet med Elo et al (2014). 

Ett mål för forskning är att resultatet, det vill säga den kunskap som framkommer, ska kunna 

användas i andra sammanhang än det som studerats. Resultatet sägs då vara överförbart 

(Pribe & Landström, 2012). Resultatet från examensarbetet bedöms kunna bidra till ökad 

kunskap av BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och stödja anknytning, inom 

verksamheter som arbetar med barn och föräldrar och deras relation. 

8.3 Etikdiskussion 

Etisk ansökan har godkänts av examinator på Mälardalens högskola. 

Examensarbetet har utförts enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska forskningsprinciper 

gällande informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Respondenterna har erhållit muntlig såväl som skriftlig information om examensarbetets 

syfte. Innan intervjuerna har muntlig information givits om att respondenterna får avbryta 

deltagandet närhelst de önskar och att det inte krävs några förklaringar från deras sida. 

Skriftlig information om samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekrav har respondenterna 

fått ta del av genom missivbrev (Bilaga A) och samtycke till examensarbetet har erhållits 

genom påskrift av missivbrevet. 

Forskningsintervjun inrymmer enligt Kvale och Brinkman (2014) en tydlig maktasymmetri 

mellan forskaren och respondenten. Därför har en neutral hållning eftersträvats under 

intervjuerna för att inte påverka respondenternas svar. 

En fråga i intervjuguiden (Bilaga B) tog upp respondenternas tolkning av begreppet 

anknytning. Anledningen till frågan var att få en förståelse av hur begreppet används av 

BHV-sjuksköterskor inom Barnhälsovård. Risken fanns för att respondenterna skulle känna 
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sig ifrågasatta om sin kunskap kring ämnet. Bedömningen av författarna var att de inte 

uppkom några negativa känslor under intervjuerna.   

Inga namn uppgavs under intervjuerna och efter genomlyssning och transkribering 

raderades intervjuerna för att inte hamna i orätta händer. Det transkriberade materialet har 

numrerats utan inbördes ordning för att bibehålla konfidentialitet, likväl som citaten som 

använts i resultatet. Citaten har noggrant övervägts för att minimera risken för igenkänning 

av respondenterna och riskera konfidentialiteten. Dock kan inte garanteras att enskilda 

respondenter inte kan urskilja sina egna utsagor. 

Forskaren bör sträva efter att nå betydande vetenskaplig kvalitet på kunskap som publiceras, 

vilket innebär att resultaten ska representera forskningsområdet väl, samtidigt som etiska 

aspekter ska beaktas.  Det kan inom kvalitativ forskning bli en balansgång mellan forskarens 

önskan om att erhålla kunskap och etisk omtanke (Kvale & Brinkman, 2014). Under 

examensarbetets gång har hänsyn tagits till etiska aspekter och bedömningen är att nyttan 

med examensarbetet överstiger de eventuella risker för att någon människa skulle komma till 

skada.   

9 SLUTSATSER 

Examensarbetet stärker tidigare forskning såsom att BHV-sjuksköterskor stödjer sig på sin 

arbetslivserfarenhet vid bedömning och stöd av anknytning, vilket sker genom att de träffar 

många familjer. Familjerna observeras och föräldrars hälsa och bakgrund utforskas och leder 

till kunskaper som ligger till grund för bedömning av anknytning. Att uppmärksamma 

barnets beteende och påtala och förstärka det inför föräldrar är ett sätt att stödja anknytning. 

Genom att vara tillgänglig för föräldrar skapas kontakt och föräldrar får stöd i sitt 

föräldraskap. När föräldrars behov av stöd inte kan tillgodoses av BHV-sjuksköterskorna har 

samarbete med psykolog stor betydelse. Genom examensarbetet kan BHV-sjuksköterskor få 

inblick i hur arbetssätt med bedömning och stöd av anknytning sker av andra BHV-

sjuksköterskor. Goda anknytningsrelationer är fördelaktigt för individer i alla sammanhang 

och mycket skulle vara vunnet för människor att så tidigt som möjligt starta med goda 

förutsättningar och där har barnhälsovården med BHV-sjuksköterskor med alla sina 

familjekontakter möjlighet att ligga steget före. Men förutsättningar för att kunna stödja 

familjer i anknytning behöver vara förankrade hos beslutsfattare och chefer. Att träffa många 

barn och föräldrar ger kunskap, men samtidigt kan antal familjer att bedöma och stödja bli 

övermäktigt, på så sätt att tidsresurser inte finns och verksamheter är pressade med 

personalresurser. Bedömningar görs på hela befolkningen trots lite tid och det kan diskuteras 

om bedömningar hade varit annorlunda om mer tid fanns till att möta familjer och även 

individualisera stödet. Ökade kunskaper i utvecklingspsykologi kan ge BHV-sjuksköterskor 

ytterligare färdighet i att bedöma anknytning i familjer. I sjuksköterskeutbildning likväl 

specialistsjuksköterskeutbildning skulle tillfällen kunna ges för att studera 

utvecklingspsykologi, men även i arbetslivet via arbetsplatsen som fortbildningsmöjlighet. 

BHV-sjuksköterskor erfar att de kan göra rätt bedömning och litar på sin erfarenhet. Men de 

menar samtidigt att allt inte upptäcks eller att de kan missa. Det hade kanske varit 



 

26 

 

fördelaktigt att ge invånare möjlighet till standardbedömning, med screening eller liknande 

arbetssätt. I nuläget finns inget standardiserat arbetssätt för att bedöma eller stödja 

anknytning inom svensk barnhälsovård, men BHV-sjuksköterskor har riktlinjer samt 

kunskapsvägledning att tillgå. För att ge alla barn och familjer möjlighet till att anknytning 

stärks optimalt kan standardiserat arbetssätt, med inslag av arbetslivserfarenhet och 

psykologhandledning ge BHV-sjuksköterskor verktyg att ta sig an den viktiga uppgiften. 

Samhällsvinsten i detta kan bli att barnet kan möta världen med tro på sig själv och andra 

människor.  

10 KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 

FORSKNING  

Examensarbetets resultat kan bidra till ökad medvetenhet om hur BHV-sjuksköterskor 

arbetar med att bedöma samt stödja anknytning mellan barn och föräldrar och leda till att 

BHV-sjuksköterskor blir mer lyhörda för och reflekterar över sitt arbetssätt. 

I examensarbetet ligger fokus på att belysa BHV-sjuksköterskors bedömning samt stöd av 

anknytning mellan barn och föräldrar. Ett av inklusionskriterierna var att deltagarna hade 

arbetslivserfarenhet av minst ett år inom barnhälsovård. Detta för att ha erfarenheter av att 

bedöma samt stödja anknytning.  Resultaten påvisar att BHV-sjuksköterskor bedömer 

anknytning med hjälp av sin arbetslivserfarenhet, på så sätt att de träffat många familjer. Det 

hade varit intressant att studera BHV-sjuksköterskor som inte har haft möjlighet till att träffa 

många familjer. De har trots liten erfarenhet likväl i uppdrag att bedöma samt stödja 

anknytning i familjer. Kanske den nya BHV-sjuksköterskan behöver kompensera med något 

annat när hen bedömer och stödjer, då de inte hunnit skapa någon kunskapsbank med 

familjer.    

Vidare hade det varit intressant att utvärdera om ett screeningverktyg, lämpligt för BHV-

sjuksköterskors bedömning av anknytning hade varit effektfullt i främjande av anknytning 

inom svensk barnhälsovård och huruvida det skulle det bidra till att hitta fler familjer med 

anknytningsproblematik. Men även om det finns ett speciellt stödprogram som BHV-

sjuksköterskor kan använda sig av vid stöd av anknytning som är överförbart på svensk 

barnhälsovård och som kan stödja BHV-sjuksköterskor i deras arbete med anknytning. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

Hej!  

Vi är två studenter vid distriktssköterskeprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. I 

utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats i ämnet vårdvetenskap. Vi har valt att inrikta 

oss på barnhälsovård och specifikt hur barnhälsovårdssjuksköterskor bedömer samt stödjer 

anknytning mellan föräldrar och barn. Vi önskar med detta belysa BHV-sjuksköterskors 

erfarenheter av detta och därmed främja barns hälsa.  

I vår magisteruppsats kommer vi att intervjua BHV-sjuksköterskor. Intervjuerna är beräknad 

till 30 minuter och planeras att utföras på din arbetstid. Vi har för avsikt att genomföra 

intervjuerna i september 2017. 

Intervjuerna blir inspelade, därefter nedskrivna och genomgår en analys av undertecknade. De 

svar som uppkommer kommer att behandlas konfidentiellt samt utan att obehöriga har 

tillgång till materialet. Din medverkan i intervjun är frivillig, det innebär att du kan avbryta 

ditt deltagande närhelst du önskar och du behöver inte ange någon orsak. Det insamlade 

materialet kommer endast användas till forskning och inte lånas ut till icke-vetenskapliga 

ändamål.   

Om du har några funderingar eller frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

Informerat samtycke  

.............................................................................................................................................  

Jag har tagit del av ovanstående information och vill delta i intervjun.   

 

 

Med vänlig hälsning  

Anna Fridborn afn15002@student.mdh.se  

Elina Åkerlund  

ead15002@student.mdh.se  

Handledare: Karin Skoglund karin.skoglund@mdh.se 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

 Vad är anknytning för dig?  

 Vilka erfarenheter har du av att bedöma anknytning? /stödja anknytning? 

 Hur gör du för att bedöma anknytning mellan barn och förälder?  

 Vilka förutsättningar har du för att bedöma anknytning?  

 Ev. följdfråga till föregående fråga: saknar du något för att kunna göra rätt    

           bedömning? 

 Hur arbetar du för att främja anknytning?  

  

Följdfrågor: 

Kan du ge ett exempel? 

Kan du berätta mer? 

Kan du utveckla det? 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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