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Sammanfattning  
 
Stress är en riskfaktor och en fråga som blivit alltmer aktuell för barnhälsovården då 
forskningen ser att vuxna och barn kan påverkas negativt till ohälsa. Vanligt 
förekommande frågor på BVC är de som handlar om föräldrars stress och barns 
sömnproblem och det är därför angeläget att fördjupa sig i dessa frågor. I den här 
uppsatsen undersöks eventuella samband mellan föräldrastress och barns sömnproblem 
med hjälp av en tvärsnittstudie där föräldrar besvarade enkätfrågor. Resultatet visade ett 
samband mellan föräldrastress orsakat av problem i parrelation och barns 
sömnsvårighet. Däremot fanns inget belägg i det totala resultatet för något samband 
mellan barns sömnsvårigheter och stress i föräldraskap. Även om resultatet i denna 
studie inte kunde påvisa starka samband är frågan inte mindre intressant eftersom det 
finns annan forskning som tyder på att stress i familjen orsakar hälsoproblem hos både 
barn och vuxna. BVC har ett stort ansvar för att främja hälsa hos barn och stödja 
föräldrarna och behöver tydliga arbetsredskap för att kunna utföra uppdraget effektivt. 
 
Nyckelord: Parenting, stress, sleeping problems, child-health, lifestyle, behavior. 
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INLEDNING 
Barn som växer upp i miljöer där det förekommer alkohol, tobak, stress, dåliga kost- 
och motionsvanor är utsatta för allvarliga hälsorisker. Folkhälsoinstitutets 
folkhälsorapport (FHI, 2008:28) visar att 385 000 barn i Sverige växer upp i riskfyllda 
miljöer med dålig självkänsla och otrygghet som några av följderna. Stress är en 
riskfaktor som lyfts upp mer de senaste åren inom forskningen och är en angelägen 
fråga för BVC för att finna och stödja de familjer som ligger i riskzon. Otillräcklig 
sömn hos små barn kan bland annat leda till att tillväxten hämmas. Forskning tyder på 
att barns hormonsystem och immunförsvar reagerar likadant som hos vuxna på stark 
stress (Währborg, 2009, s 108). Sepa, Wahlberg, Vaarala, Frodi och Ludvigsson (2005, 
s. 295) fann också att föräldrastress som orsakades av psykosociala faktorer hos den 
vuxne i sin tur kunde påverka barn fysiologiskt genom att stressa deras 
insulinproducerande betaceller. Risken att utveckla diabetes redan i barnaålder, och 
därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, är något vi måste förebygga 
(BORIS-rapporten, 2008). Den här studien handlar om olika typer av föräldrastress och 
avser att undersöka om det finns samband med barns sömnvanor. 
 
 
BAKGRUND 

Nationell plan för barnhälsa 
Enligt regeringsbeslut finns en nationell plan för föräldrastöd som är tänkt som en 
preventiv satsning på lång sikt för att främja hälsa och undvika ohälsa hos barn och 
ungdomar. Detta ska inspirera kommuner och landsting till att utveckla stöd och hjälp 
till alla föräldrar i sitt föräldraskap. Samtliga föräldrar innefattas av insatserna, inte bara 
föräldrar med barn i riskzonen. Planen ska också vara ett praktiskt stöd i det 
organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet. Målet är att ge föräldrar en ökad 
kunskap om vad god hälsa innebär för barn med avseende på känslomässig, social och 
kognitiv utveckling (Socialdepartementet, 2009, ss. 2-8). Något som Socialstyrelsen 
skrivit om är alkoholens betydelse för barn men för att insatser ska bli framgångsrika 
och ge avsedd effekt på alla riskfaktorer måste det finnas en bred kunskapssyn där 
vetenskaplig och praktisk kunskap kan mötas (Eriksson, Börjesson, Fredriksson, 
Geidne, Larsson & Pettersson, 2010, ss.13-14).  År 2008 fick sex kommuner 
ekonomiskt stöd från FHI för att bland annat arbeta för barns fysiska och psykiska hälsa 
och öka samarbetet mellan förskola, skola och där mödra- och barnhälsovård är en 
viktig del av samarbetet.(Regeringen, 2012). Barnmorskan ska enligt socialstyrelsens 
riktlinjer(2005,s 13-14) stödja och förbereda de blivande föräldrarna inför sitt 
föräldraskap men även främja hälsa genom att motivera till förändring av livsstil. 

 
Barnhälsovårdens arbete för hälsa  
Barnhälsovårdens hälsoarbete innefattar både primär och sekundär prevention. 
Socialstyrelsen definierar de två begreppen så här:  
 

Primärprevention är en förebyggande åtgärd som ska förhindra uppkomst av 
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Sekundärprevention är 
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förebyggande åtgärd att i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, 
psykiska och sociala problem (Socialstyrelsen, 2009).  

 
BVC:s främsta uppdrag är primärprevention genom sitt vaccinationsprogram och 
föräldrarutbildning i skadeprevention och livsstilsfrågor för att förhindra att barnet 
påverkas negativt fysiskt, psykiskt eller socialt. Som stöd i arbetet med dessa frågor 
finns Rikshandboken som utges av Sveriges kommuner och landsting, den är nätbaserad 
och tillgänglig för både föräldrar och vårdpersonal. Handboken är ingen lag eller 
författning, men en praktisk vägledning för den som behöver uppdatera sina kunskaper. 
De råd som handboken ger för barns sömn handlar om regelbundna kvällsrutiner och 
hur stress till barnet kan reduceras genom att inte ge barnet måltider för nära inpå 
sängdags, borsta tänder, bada barnet och läsa ur en sagobok. Det kan underlätta för 
barnet att bli lugnare och att somna (Rikshandboken, 2012). BVC-sjuksköterskans 
ansvar ligger i socialstyrelsens riktlinjer att ha en pediatrisk utbildning som ger 
möjligheter att se hur barnfamiljen levnadsmiljö är och hur den kan påverka hälsan. En 
förändring har skett från ett somatiskt synsätt till att arbeta mer folkhälsoinriktat och där  
det psyko-sociala synsättet måste ingå.(Falck,2007,s 3). 

 
Föräldrastöd 
Barnhälsovården är enligt Folkhälsoinstitutets rapport (2012) tydliga i sitt ansvar för att 
stödja hela familjen med barnet i centrum. Men för att BVC-sjuksköterskan ska kunna 
ge stöd behövs kunskap om vad varje förälder tänker kring hälsa och dess betydelse för 
barnen. Eriksson (1990, ss. 24-25) menar att hälsoforskning tidigare har utgått från 
redan bestämda samhällsramar, men att det är viktigt även inom vårdvetenskap att få 
veta vad hälsa är för den enskilda människan men att det kan finnas en ovana hos 
individen att reflektera över den egna hälsan.  
 
Frågor om stress är vanliga i samtalen vid barnets kontroller. Krantz, Eriksson, 
Lundqvist-Persson, Ahlberg och Nilstun (2008, s. 212) anser dock att moderns psykiska 
hälsa bör kartläggas sex veckor efter förlossning, t.ex. med hjälp av Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS). Nygård, Nåden och Foss (2011, s. 36) lyfter fram den goda 
effekten när BVC-sjuksköterskan arbetar med stödsamtal. Brist på stöd och trygghet till 
föräldrar kan resultera i ökad stress, men det finns även risk för sömnsvårigheter hos 
barn i ett års ålder och detta är en större stressfaktor än sjukdom (Sepa, Frode & 
Ludvigsson, 2004, s. 178). Det finns, menar Andersson och Johansson (2008, ss.11-18), 
risk för att personal på BVC inte har full information om barnets eller förälderns hälsa 
eftersom tiden mellan besöken sker med allt längre intervall efter barnets första 
levnadsår. Kontroller av barnets hälsostatus sker därefter mer sällan och följden kan bli 
att det blir en sämre uppföljning av barns hälsa inom barnhälsovården. Andersson och 
Johansson skriver vidare att BVC-sjuksköterskans upplevelse att möta överviktiga barn  
visade att det fanns en uppfattning bland de intervjuade BVC-sjuksköterskorna att 
föräldrar ibland hade en förnekande inställning till de livsstilsförändringar som behövde 
genomföras. Brist på resurser och styrdokument försvårade deras arbete. Genom att öka 
föräldrars medvetenhet om vilka livsstilsförändringar som behövde göras och via 
föräldrautbildningen stärka föräldrarna självkänsla och minska deras stress fanns det 
större chans att lyckas då BVC-sjuksköterskorna ansåg sig ha tillräcklig utbildning för 
att genomföra det.  
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Föräldrautbildning-livsstilsamtal individuellt eller i grupp.  
Rikshandboken (2012) kan vara ett stöd för föräldrautbildningens utformning, men den 
ger ingen detaljerad beskrivning. Därför kan utbildningen se olika ut. I handboken 
beskrivs och rekommenderas det att ta upp föräldrars alkohol- och kostvanor i 
grupputbildning som kan påverka barns hälsa, men frågor om stress och sömn finns inte 
med. Tobaksvanor tas upp individuellt vid ett första hembesök när barnet är nyfött och 
det upprepas vid fastställda tillfällen under den tid som barnet är inskrivet på BVC fram 
till sex års ålder. Carlsson, Johansson, Hermansson och Andersson-Gäre (2010, s. 276) 
påvisade att föräldrar fick bättre information hur de skulle skydda sitt barn mot passiv 
rökning i föräldrautbildning i grupp än individuellt då där fanns utrymme för 
diskussion. Heimer (2011, s.14) menar i sin intervjustudie att föräldrar tyckte att det var 
svårt att komma ihåg om barnhälsovården tagit upp frågor om alkohol i samband med 
besöket. Alkoholvanor kan vara svårare att ta upp vid ett första hembesök eftersom 
BVC-sjuksköterskan då önskar etablera en god kontakt med familjen. Däremot hade 
samtal om alkohol i föräldragrupp på BVC stimulerat till nya tankar och medvetenhet 
hos föräldrarna om att alkoholprevention har stor betydelse.  

 

Definition av hälsa och livsstil ur ett vårdteoretiskt perspektiv 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2012) definierar hälsa som inte enbart en frånvaro av 
sjukdom utan som ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Hälso- och sjukvårds-  
lagen (HSL, 1982:763) reglerar hälso- och sjukvården som har ett generellt ansvar för 
god hälsa i befolkningen genom att upplysa om metoder att förhindra ohälsa. Dahlberg 
och Segesten (2010, ss. 49-50) menar att hälsa kan upplevas och betyda att livet har en 
jämnvikt men att den ter sig olika för individen och har många olika dimensioner än att 
vara fri från sjukdom. Vårdvetenskapen har som uppgift att främja människors hälsa 
genom att presentera kunskap som transformerats för att bli praktiskt tillämpat. Livsstil 
definieras enligt Adolf Adler som ett beteende som kan se olika ut men är ett val som 
människan gör för sin egen del. (Dahlberg et al, 2010, ss. 36-37). Dahlberg och 
Segesten (2010, s.127) skriver vidare att frågor behöver ställas för att förstå och bemöta 
människors behov. På BVC måste både barn och föräldrar ses i ett livsvärldsperspektiv 
och vårdpersonalen behöver förstå hur en god hälsoutveckling ska kunna understödjas. 
Wiklund(2003,s 79) menar att den som vårdar ska kartlägga och analysera på ett 
vårdvetenskapligt sätt människans upplevelse av hälsa för att sedan kunna bistå med 
hjälp. 
 
 
 

Livsstilens betydelse för hälsan och hinder för att uppnå mål 
Beteende och valet av livsstil har stor betydelse för varje enskild individs hälsa. Stress 
står för en av riskfaktorerna för ohälsa och samband finns att tillsammans med andra 
faktorer i kost-, motion-, alkohol-, och tobaksvanor orsaka kardio-vaskulära sjukdomar, 
diabetes och cancer men även en stor del dödsfall.  En studie om rökande mödrar visade 
att tobak i små barns hemmiljö har en negativ inverkan på deras sömn- och 
vakenhetsmönster (Menella, Yorshaw &Morgan, 2007, s. 500). Det finns dock en del 
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hinder som kan äventyra människans beslut att välja rätt livsstil och de påverkas ofta av 
social och ekonomisk situation, utbildning och egna upplevelser i barndomen. Men det 
har visats att det ger god effekt att arbeta med utsatta grupper inom hälso- och sjukvård 
(Roden, 2003, s. 39) (Fisher, Fitzgibbon, Glagow, Hair-Joshu, Hayman, Kapalan, 
Nanney & Ockene, 2011, ss.15-21).  
 
Eriksson (1990, s.42) beskriver att det största hälsoproblemet kan utgöras av hinder 
inom individen själv, men även i relationer med andra människor. Widarsson, 
Engström, Rosenblad, Kerstis, Edlund och Lundberg (2012, s. 8) skriver att föräldrar 
har olika erfarenheter av stress och att det finns skillnader i hur mödrar och fäder 
hanterar detta. Vidare menar de att hur föräldrar delar upp ansvaret för barnen spelar 
roll för hur fördelningen av stress ser ut eftersom delat ansvar minskar social isolering 
och problem i deras förhållande. Tidiga psykosociala problem som källa till stress i 
förhållande till den andra föräldern har även påvisats av Östberg, Hagekull och Hagelin 
(2007, ss.218-219). Deras studie visar att social isolering hade effekter på mödrars 
känslor för sitt föräldraskap och ökad oro för sin egen hälsa. Även tidiga problem i 
uppfödning av det späda barnet, sömnproblem och andra hälsoproblem ansågs kunna 
relateras till föräldrastress sju år senare. BVC-sjuksköterskans ansvar enligt Falck(2007, 
s.3) är att minska risken för skadliga påfrestningar för alla i barnfamiljen. 
Wiklund(2003,s.85) menar att grunden för förmåga att känna tillit och trygghet 
etableras under de första barnaåren. Där har bvc-sjuksköterskan en viktig uppgift att 
stödja föräldrarna i deras föräldraskap genom att ge bekräftelse för att öka deras 
självkänsla. Detta leder till att barnet i sin tur lättare kan bygga upp relationer till andra 
människor. Wentzel och Lingfors (1993, ss. 71-72) menar att föräldrarnas tidsbrist och 
stress är ett argument som inte bara patienter utan även vårdpersonal uppger som ett 
hinder för att ta upp frågor om livsstil men att det är en fördel att skynda långsamt fram 
och göra förändringar lite i taget. De skriver vidare att det är angeläget att göra en 
analys av hälsa och livsstil tidigt för att kunna göra en insats så snart som möjligt.  
 

Livsstilens konsekvenser för barns hälsa 
Psykisk och fysisk stress 
Begreppet stress kan användas på samma sätt för barn och vuxna, då barn reagerar på 
liknande sätt i sitt stresshormonsystem. Det finns en utbredd uppfattning att det finns en 
ökande stress under barnaåren och att den vanligaste orsaken är barnens uppväxtmiljö 
som blivit alltmer stressande (Stressforskningsinstitutet(SU) 2012, s.4 ). Det finns olika 
typer av stress enligt Duncan, Magnusson, Raikes, Shoncoff, Phillips och Yoshikawas 
studie (2007, s.9) i familjer med barn 1-5 år som påverkar barnens hjärna och därmed 
psykiska hälsa. Stress kan indelas i tre olika grader där en kan beskrivas som positiv 
stress som innebär att kunna möta nya människor eller kunna handskas med besvikelser 
och som kan leda till att barnets utveckling stimuleras. Den andra graden betecknas som 
tolererbar men har en mer känslomässig inverkan, som t.ex. att en anhörig avlider eller 
att det blir skilsmässa i familjen. Dessa två grader av stress kan lindras av att föräldrar 
tar ansvar och stödjer sina barn i situationer där stress förekommer. Tredje graden av 
stress är den mest skrämmandeför barnet och kallas toxisk stress och som beror på en 
långvarig stressituation där föräldrar inte varit närvarande som stöd. Hög stressintensitet 
kan leda till sämre inlärning och minne hos barn. Samma sak påvisades i en 
kohortstudie där Koch, Ludvigsson och Sepa (2008, s.17) visade att föräldrars stress kan 
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påverka barnets självkänsla negativt, vilket i sin tur kan leda till en sämre 
kroppsuppfattning. Koch et al. (2010, s.955) uppmätte höga cortisolhalter hos barn som 
var utsatta för stress i hemmet och samband fanns mellan övervikt och utveckling av typ 
I–diabetes. Psykisk stress kunde kopplas till föräldrastress, socialt nätverk, föräldraoro 
och allvarliga livshändelser. Samband mellan föräldrastress och övervikt hos barn 
kunde också konstateras, liksom mellan stress och tillväxtproblem med undervikt hos 
små barn (Stenhammar, Olsson, Bahmanyar, Hulting, Wettergren, Edlund & 
Montgomery, 2009, s.1206).  
 

Barns sömn 
Smedje (2012,s. 25) anser att barn 1-3 år har ett behov av sömn i 12-13 timmar under ett 
dygn inklusive middagsvila. Variationer i sömndjup förekommer och det är vanligt att 
små barn under första levnadsåret vaknar flera gånger under natten. Orsaken kan vara 
rädsla men ofta är det orsakat av att föräldrarna sover med barnet intill sig. Smedje 
beskriver vidare att det är en normal känsla hos barnet att känna oro när föräldrarna 
separerar sig från det och den är starkast när barnet är två år gammalt. 
Rekommendationen är att låta barnet somna själv i sängen då många barn oftast kan 
lugna ner sig själv och somna om utan att föräldern ger kroppskontakt. Barnets 
temperament kan ha betydelse för om det är svårt att få barnet att sova, men även vanor 
och rutiner kan ha betydelse, som t.ex. att föräldrarna tränat barnet att somna själv i sin 
egen säng. Vissa saker kan störa insomnandet och det är om barnet vänjer sig vid att 
somna under amning eller nappflaska. Nattmålet kan avslutas vid fyra månaders ålder. 
Sadeh (2004, s.570) visade i sin studie av små barn att 20-30 % inte uppnådde en hel 
natts ostörd sömn. Sömnen var istället fragmentarisk med många uppvakningar, vilket 
kunde leda till problem med sömnen även i vuxen ålder. Sömnstörningar förekommer 
hos 25 % av alla barn och kan leda till allvarligt lidande. En följd av detta är sämre 
inlärningsförmåga, hämning av barnets tillväxt, sociala- och beteendemässiga problem 
samt ökad risk för dödsfall.  
 
PROBLEMFORMULERING 
Det behövs fler vetenskapliga studier som belyser föräldrars inställning till 
livsstilsfrågor och hur det kan påverka barns hälsa då compliance är låg. I dag finns 
ingen implementerad metod att göra livsstilsanalys som kartlägger föräldrars livsstil 
som är anpassad till BVC och som samtidigt är tidsekonomisk. BVC:s viktigaste uppgift 
är dock att ta ansvar för barnperspektivet. De flesta föräldrautbildningar som erbjuds ger 
tillfälle för information och diskussion om livsstilsfrågor. Men relativt få mödrar och 
ännu färre fäder deltar i sådana utbildningar. Det kan uppstå svårigheter att nå dem som 
har det största behovet av föräldrastöd.  För BVC är det viktigt att behålla en god 
relation till familjerna eftersom frågor om ohälsa kan uppfattas som känsliga. I dagens 
BVC-verksamhet kan det dock vara svårt att hinna följa upp hela familjens hälsa på 
grund av att besöksintervallen blir längre efter ett års ålder Frågor om stress och sömn 
som kan relateras till både barn och vuxna är vanlig förekommande på BVC enligt 
författarens erfarenhet. 
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SYFTE 
Undersöka samband mellan olika typer av föräldrastress och sömnsvårigheter hos barn.  
 

METOD 

Studiedesign 
En kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign valdes för att eventuellt ge en ögonblicksbild 
av sambanden mellan olika aspekter av föräldrastress och barns sömnproblem. Med 
hjälp av etablerade och validerade instrument ställdes frågor till föräldrar i en 
parrelation. med barn som är 18 månader gamla inskrivna på BVC. Tre vårdcentraler 
kontaktades som fick både muntlig och skriftlig information av författaren till denna 
studie en tid innan undersökningen inleddes (Bilaga nr 1).  
 

Urval 
Sammanlagt 60 enkäter lämnades ut och fördelades på tre undersökningsplatser varav 
50 % till landsort respektive stad. Vid urvalet användes följande inklusionskriterier: 
Föräldrar med barn 18 månader gamla inskrivna på BVC belägen i landsort eller stad. 
Mamma eller pappa som besökte BVC under perioden januari – april 2013 på redan 
bokad 18-månaders kontroll hos BVC-sjuksköterska och som förstod det svenska 
språket utan problem, erbjöds att besvara enkäten i slutet av besöket.  
 
Information om studien lämnades till föräldrarna av respektive BVC-sjuksköterska vid 
undersökningstillfället tillsammans med frågeformuläret. Möjlighet fanns sedan för 
informanten att fylla i formuläret enskilt och anonymt och att lägga det i medföljande 
kuvert som kunde tillslutas och samlades in av BVC-sjuksköterskan som 
vidarebefordrade kuverten till författaren (Bilaga nr 2).  
 
 

Enkät  
Enkäten som deltagarna besvarade bestod av fem bakgrundsvariabler (kön, ålder, 
familjesituation, antal barn och föräldrarnas utbildningsnivå), ett frågeformulär om 
föräldrastress och ett frågeformulär om barns sömnvanor. 
  
För att mäta föräldrastress besvarade deltagarna Swedish Parenthood Stress 
Questionnaire (SPSQ) som endast får användas i forskningssyfte och ej i kliniskt bruk. 
Upphovsmannens Monika Östberg medgivande för att få använda frågeformuläret 
SPSQ erhölls genom e-postkontakt. Formuläret innehöll 35 item (frågor/påståenden) om 
föräldrastress med fem delskalor som speglade olika typer av föräldrarnas upplevelse av 
stress. De handlade om föräldrarnas upplevelse av kompetens för sin uppgift att ta hand 
om ett barn eller hur föräldrarollen begränsade den personliga friheten. Vidare innehöll 
det frågor som fokuserade på sociala dimensioner som känsla av isolering med sämre 
kontaktnät utanför familjen och relationsproblem inom familjen. Slutligen tillfrågades 
föräldrarna om deras hälsa. Deltagarna tog ställning till påståenden på en femgradig 
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skala(Likert skala) med kodning från 1(stämmer inte alls) till 5 (stämmer mycket bra). 
Elva av 35 item var positivt formulerade och omkodades (vändes)vid uträkningen 
(Abidin, 1990; Östberg, Hagekull & Wettergren, 1997, ss.199-208). 

 
En faktoranalys av insamlad data visade att frågornas faktorstruktur överensstämde med 
den indelning av enskilda items som avsågs när delskalorna konstruerades. Formuläret 
bestod av följande delskalor, vilka redovisas med sina respektive värden för 
tillförlitlighet (reliabilitet) beräknat ned hjälp av Cronbachs alfa (α):  

Inkompetens (11 item, α = 0,80). Exempel på frågor som berörde inkompetens var 
”att vara förälder var svårare än jag trodde ” och ”jag känner mig som en duglig och bra 
förälder” (omvänd kodning).  

Rollbegränsning (7 item, α = 0, 79). Två av frågorna berörde ”sen vi fick barn har 
vi inte längre lika mycket tid för varandra” och ”det är oftast barnen som styr mitt liv”.  

Social isolering (7 item, α = 0, 76). Frågorna formulerades som ”sen vi fick barn har 
jag fått en hel del nya kontakter”(omvänd kodning) och ”när jag är bortbjuden förväntar 
jag mig inte att ha roligt”.  

Problem med partner (5 item, α = 0, 57). Relationsproblem framställdes som ”efter 
att ha blivit förälder får jag mindre stöd och hjälp av min make/sambo” och ”att få barn 
har gjort att jag och min make/sambo har kommit varandra närmare” (omvänd 
kodning).  

Hälsoproblem (4 item, α = 0, 68). Frågorna berörde ”sen jag fick barn har jag 
drabbats av många olika infektioner” eller ”jag känner mig för det mesta frisk och i 
fysiskt bra form”(omvänd kodning).  
 
För att mäta barns sömnvanor användes Children’s Sleep Habits Questionnaire (CHSQ) 
vilket är validerat på 469 barn i åldern 4-10 år (Owens, Spirito & McGuinn, 2000,s. 2). 
Skalan består av fem svarsalternativ per item som beskriver hur frekvent de beskrivna 
beteendena förekommer (1 = alltid, 2 = oftast, 3 = ibland, 4 = sällan, 5 = aldrig). För 
studiens syfte valdes item ut som var relevanta för de aktuella frågeställningarna. 
Frågorna handlade om barnets beteende vid sängdags och under natten. De speglade 
insomningsrutiner och sömnmängd. De sammanlagt 15 item översattes till svenska 
språket.10 av 15 item var negativt ställda och kodades om(vändes)vid uträkning.  
 
För att avgöra vilka frågor som skulle användas som mått på barns sömnsvårigheter 
genomfördes en faktoranalys där item 1, 2, 3, 4, 7, 15 (α = 0,81) valdes ut eftersom de 
speglade barns sömnsvårigheter och dessutom ingick i en gemensam dimension i 
faktoranalysens resultat. Två exempel på hur dessa frågor var formulerade var ”barnet 
somnar ensam i sängen" och ”barnet somnar i föräldrars eller syskons säng” (omvänd 
kodning).  
 
 
Dataanalys-olika steg  
 
All data registrerades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) som ett numeriskt värde. Även bakgrundsvariabler som kön, civilstånd, och 
bostadsort kodades och registrerades med siffror och en bokstav för stad och landsort 
för att vid analys för att underlätta vid registreringen av datamaterialet. För samtliga 
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analyser användes signifikansnivån 5 % för att påvisa statistisk signifikanta resultat som 
inte faller inom den statistiska felmarginalen.  
 

Korrelation-sambandsanalys 
För att visa att sambanden mellan prediktorvariablerna inte var alltför hög beräknades 
korrelationerna mellan dessa med hjälp av Pearson korrelationskoefficient (r). Detta 
statistiska mått visar hur starkt sambandet är mellan olika variabler. 
Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1,00 och 1,00, En vanlig tillämpad 
regel är 0,8(r) eller högre mellan prediktorvariablerna kan leda till multikollinearitet och 
ge missvisande regressionsekvation(Garson, 2012,s 44 ). En liknande regel är att värden 
från 0 - 0,2 är svag korrelation, 0,3 - 0,6 är moderata och slutligen 0,7 - 1.0 visar stark 
korrelation(Eilertsson 2003,s. 111;Brace, Kemp & Snelgar 2012 ,s.155). Allt för starka 
samband kan medföra att villkoren för multipel linjär regressionsanalys inte uppfylls. 
Låga samband mellan prediktorvariablerna ger dessutom bättre förutsättningar för att 
kunna urskilja varje enskild prediktors bidrag till variansen i den beroende variabeln.  
 

Multipel linjär regressionsanalys 
Nästa steg i analysen var att utföra en multipel linjär regressionsanalys. Med denna 
metod kan värdet på en y-variabel (beroende variabel) fastställas (prediceras) om 
värdena på ett antal x-variabler är kända (Eilertsson, 2003, s.105). Med andra ord så blir 
det möjligt att lägga till fler än en oberoende variabel, vilket annars gäller för enkel 
regressionsanalys. Två statistiska villkor för att prediktionerna (förutsägelse) skall 
betraktas som tillförlitliga är att (a) sambanden mellan prediktorerna å den ena sidan 
och den beroende variabeln å den andra sidan är linjära och att (b) endast gäller inom de 
intervall som observerats för de olika variablerna. Ett av de viktigaste värdena som 
erhålls i en regressionsanalys är beta-koefficienten som visar hur mycket varje prediktor 
bidrar till variansen i den beroende variabeln. Betakoefficientens värde visar hur starkt 
varje prediktorvariabels (föräldrastress) samband är med den beroende variabeln 
(sömnsvårigheter) (Brace et al. 2012, s. 208). Barnets sömnsvårigheter som utgjorde 
den beroende variabeln (y-variabeln) testades mot de fem delskalorna av föräldrastress, 
vilka utgjorde prediktorvariabler (x-variabler).  
 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Forskaren har det största ansvaret för att det vetenskapliga arbetet går rätt till. Det 
innebär att det ska följa yrkesetiska regler som innebär att inte orsaka skada för någon 
eller vara för egen vinnings skull. Deltagaren i studien ska informeras tydligt om att det 
är frivilligt att delta och ge sitt samtycke och att kunna avbryta utan problem och att det 
inte kommer att påverka vården. Krav ska kunna ställas på god kvalitet och att forskaren 
är väl insatt i vetenskapslitteratur. Ingen prövning krävs för examensarbete på avancerad 
nivå av etiknämnd (Codex, 2000). Tillstånd har inhämtats från verksamhetschef på 
respektive undersökningsplats för denna studie.  
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RESULTAT 

Frekvensanalys-deskriptiv analys 
Av 60 tillfrågade föräldrar besvarades enkäterna av 57, varav 14 män (23 %). 
Medelåldern var 32,81 år (SD = 5,09) och samtliga deltagare levde i en relation med en 
partner. Antal utbildningsår efter nio-årig grundskola var i genomsnitt M = 4,37 (SD = 
1,72) och antal barn i familjen var i genomsnitt M = 1, 97 stycken (SD = 0,95).  
 

Korrelationsanalys 
Test av korrelation mellan prediktorvariabler. 
 
Rollbegränsning och social isolering visade ett godtagbart värde för korrelation som inte 
skulle påverka regressionsanalysen negativt (Tabell 1). Relationsproblem testades mot 
rollbegränsning och social isolering visade samma resultat. Hälsoproblem visade något 
högre värde av korrelation med rollbegränsning men lågt värde för social begränsning 
och relationsproblem. Brist på kompetens skiljde sig från de andra genom att ha en 
starkare korrelation med rollbegränsning men inte så högt värde som kunde bedömas ha 
en negativ inriktning på resultat. Social isolering och relationsproblem korrelerade inte 
med inkompetens i så hög grad att det bedömdes ge negativ inriktning på resultatet. 
 
 
 
Tabell 1  

Pearsons korrelationskoefficienter mellan prediktorvariabler (N = 57) 

 Rollbegränsning Social 

isolering 

Relationsproblem Hälsa 

Social isolering 0,39 - - - 

Relationsproblem 0,38 0,38 - - 

Hälsa 0,47 0,24 0,11 - 

Inkompetens 0,62 0,35 0,40 0,46 

 
 
 

Multipel linjär regressionsanalys 
 

Adjusted R Square (model summary) eller determinationskoefficienten visar hur stor 
andel av variationen i den beroende variabeln sömnsvårigheter som förklaras av 
prediktorerna i föräldrastress (Wahlgren, 2012, s.137;Brace et al. s,265.). Endast 4,7 % 
visade en påverkan av föräldrastress, liten andel, som inte kan bevisa samband(Tabell 
2). 
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Tabell 2 
 
Model Summary. 
_____________________________________________________________________ 
Model          R                 R Square         Adjusted R square        
   1               0,36a                0,13                   0,047   
                              
a.Prediktorer:rollbegränsning,social isolering, relationsproblem,inkompetens,hälsoproblem_    
R-Square=R2indikerar proportioen av variansen. Adjusted R square= inkluderar antalet informanter i beräkningen 
 
 
 
Regressionsanalysens summerade resultat (Tabell 3)visar att de olika typerna av 
föräldrastress, vilka utgjorde prediktorvariabler, gemensamt inte kunde förklara barnens 
sömnsvårigheter (p = 0,19).  
 
Tabell 3 
Regressionsanalysens summerade resultat (Analyse of variance(ANOVA). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------            
Model                Sum of squares          F           p-värde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regression            6,37                     1,54        0,19 
  
Residual               42,00-                                                 
Total                    48,37              
Sum of Squares=totalvärde.                      
F=F-test för att upptäcka möjliga skillnader 
P=signifikansvärde   
 
 
 
En betakoefficient nära 0 betyder att prediktorvariabeln inte har något samband med den 
beroende variabeln. En granskning av resultaten för enskilda prediktorvariabler visar 
dock att relationsproblem (p = 0,04) samvarierar signifikant med barns 
sömnsvårigheter. Betavärdet är negativt och visade att relationsproblem minskade barns 
sömnproblem. För inkompetens och rollbegränsning, social isolering, relationsproblem 
och hälsoproblem är sambanden med barnets sömn däremot inte statistiskt signifikanta 
(Tabell 4). 
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Tabell 4 
Riktningskoefficienter och standardiserade Betakoefficienter visar graden av 
samvariation med den beroende variabeln (N = 57) 
_______________________________________________________________ 
                                          B                   SE B                  β           p-värde 
_______________________________________________________________ 
Inkompetens                    -0, 07               0,31                - 0,04          0,83 
 
Rollbegränsning               0, 19                0,22                  0,15          0, 41 
 
Social isolering                0, 34                0,20                  0,26          0, 09 
 
Relation                           -0, 47               0,22                 -0,33          0, 04 
 
Hälsa                                 0, 05               0,17                  0,05          0, 78 
_______________________________________________________________  
Anm. Beroende variabel utgjordes av sömnsvårigheter 
B=ostandardiserad  regressionskoefficient 
β=Betavärde,standardiserad regressionskoefficient 
p=signifikansvärde 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet av metod grundade sig på den kvantitativa metodens styrka att kunna pröva 
samband mellan olika företeelser. Resultatet kan vara representativt för andra 
vårdenheter än de som författaren undersökt i den mån ålder och utbildningsnivå 
överensstämmer med stickprovet i den här studien. En styrka med den här studien är att 
bortfallet var litet och att åldern på barnen var fastställd till 18 månader gamla barn. 
Multipel regressionsanalys kräver ett ganska stort antal observationer och minimum i 
antal deltagare ska vara minst 10 gånger så många som antalet prediktorer (Brace, et al. 
2012, s. 266). I denna studie var det 12 gånger antalet prediktorer (12:1).  
 
Det finns en begränsning i tvärsnittsundersökningar. Även om det förekommer en hög 
korrelation mellan variabler är det inte säkert att det finns ett orsakssamband. Det kan 
också finnas ytterligare variabler(så kallade "confoundings") som kan störa eller 
skymma resultatet. Multipel regressionsanalys är en avancerad analysmetod som gjorde 
det möjligt att i denna studie beskriva hur flera variabler samvarierar med en beroende 
variabel (Ejlertsson, 2003, ss.110- 113).  
 
Enkätfrågorna testades innan de lämnades ut till informanterna. Det fanns en 
begränsning i studien då en av delskalorna för föräldrastress(problem i parrelation) 
visade sig ha en bristande reliabilitet. Det innebär att resultat som innefattar den 
variabeln bör tolkas med försiktighet. I denna studie visade Adjusted R ett så lågt värde 
som 4,7 %. Det innebär att de aspekter av stress som studerats förklarar ganska lite av 
barns sömnvanor och att det sannolikt finns andra faktorer som har större betydelse.  
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Vårdcentralernas verksamhetschefer för tre barnavårdcentraler kontaktades och gav sin 
tillåtelse för studien. Trots hög arbetsbelastning fanns en stor förståelse och hjälpsamhet 
bland personalen som tyckte att examensarbetets frågeställning var viktigt. 
Förutsättningen för att underlaget för studien blev tillräckligt, var stort men 
undersökningen drog ut på tiden. Ibland fick föräldrarna förhinder och kunde inte 
komma på bokat besök. I situationen då informanten besvarade enkäten kunde det i 
vissa fall uppstå stress då barnen var närvarande. Samtliga enkäter var trots det 
fullständigt ifyllda och min bedömning är att informanterna ändå var fullt koncentrerade 
på att besvara enkäten. Risken fanns att bortfallet hade blivit större om enkäterna hade 
besvarats hemma. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet totalt i denna studie visade inget samband mellan barns sömnsvårigheter och 
föräldrastress och det fanns inga belägg för att öka barns sömnproblem. Överraskande 
nog visade resultatet på ett samband mellan ökad föräldrastress på grund av problem i 
parrelation och mindre sömnsvårigheter hos barnet.  
 
Föräldraskap-inre och yttre faktorers påverkan 
 
Föräldrarnas ålder var över 30 år i genomsnitt. Hade yngre föräldrar gett en annan bild? 
En viss mognad kan finnas i denna studie hur problem hanterades som kan grundas på 
erfarenhet och utbildning och spela roll för resultatet. Det som talar emot detta är 
Hagekull och Östbergs (2000, s. 622) studie som visade motsatt resultat att äldre mödrar 
upplevde mer föräldrastress än yngre och även hos mödrar med fler barn än ett. Antal 
barn(< 2) och mödrarnas ålder (> 30) i familjen kan påverka resultatet i denna studie hur 
mödrar upplever sitt barns sömnproblem. 
 
Socio-ekonomisk status kunde enligt Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2005, s 342) 
spela roll och interagera med mödrars medvetenhet om sina barns behov. Deras studie 
visade att högre socialt och ekonomisk status hos mödrar påverkade uppfattningen att 
barnen var svåra att handskas med. I denna studie definieras utbildningslängden som 
medellång till låg utbildningsnivå då inte alla hade universitetsutbildning och 
ekonomiskt status har inte efterfrågats och visade inte den totala bilden i familjen. 
Hwang och Wickberg (2003, s. 22-23) visade i sin studie att mödrars förväntningar och 
verklighet sällan överensstämde med verkligheten och ledde till en känsla av 
inkompetens och otillräcklighet.  
 
Föräldrar kan känna sig begränsade i att infria sina och andras förväntningar. Något som 
Broden (2004 ss. 27-29) menar att bli förälder kan vara en livskris och behöver 
bearbetas för att inte hamna i ett stadium av stagnation som ökar risken för depression 
och då negativa konsekvenser för barnet. Tre gånger så många mödrar än fäder 
besvarade enkäten. Intressant att veta hur stor del av fäderna upplevde barnets sömn 
som ett problem och hur involverade de var i familjen förutom detta enda besök. 
Delades ansvaret för familjen lika mellan föräldrarna? Hur stor procent kände sig 
ensamma om ansvaret och hur uppfattade då föräldrarna barnens nattliga uppvakningar? 
Det kan påverka svaren i hur mycket stress som upplevdes av föräldrarna och hur 
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mycket av ansvaret som togs för sömnsvårigheterna hos barnen. För få fäder svarade på 
enkäterna för att kunna jämföras med de mödrar som deltog i studien. Som en del i 
ABIS-studien undersökte Palmstierna (2009, s.57) om barns sömnproblem i åldrarna 1-
3 år var en stressor för föräldrarna. Studiens resultat tydde på att det fanns samband 
mellan föräldrastress och otillräcklig sömn som kunde förklara att svaren på frågorna 
gav denna bild. Där fanns inte något bevis i likhet med denna studie att värdera om 
föräldrastress påverkade barnets sömn negativt men att det kunde finnas samband dock 
svaga att barnets sömnsvårighet ökade föräldrars stress. Barnets egen uppfattning kunde 
naturligtvis inte mätas i så låg ålder som studien omfattade. Distriktssköterskan uppgift 
att stödja båda föräldrarna i sitt föräldraskap är viktig menar Fägerskiöld (2006, s.82,84) 
och att inte glömma bort faderns roll som är likvärdig. Det innebär att inge förtroende i 
ett tidigt skede så att relationen mellan BVC-sjuksköterskan och fadern stärks. Detta är 
ett viktigt steg som leder till ökad självkänsla och delaktighet och gagnar barnet. 
Relationsfrågor och barnets utveckling var något som hade stor betydelse och fäder vill 
idag engagera sig. Om BVC-sjuksköterskan tar sig tid att tala med fadern kan detta öka 
deras besöksstatistik på BVC och kan jämföras med hur stor andel fäder (23 %)som 
deltog i denna studie. Bandet mellan mor och barn kan ibland enligt Peterson, Peterson 
och Håkanson (2004, s.85) bli så starkt att fadern känner sig utesluten från 
gemenskapen. Wells, Varga, Kerstis och Sarkadi (2013, s.760). Massoudi, Wickberg & 
Hwang,2010, s. 400) menar att bvc-sjuksköterskan var mer aktiv i att uppmuntra 
mödrarnas besök på BVC än fäderna trots att det var positiva till att fäderna engagerade 
sig. Det krävs av distriktssköterskan att ge likvärdigt stöd och att finna lösningar som 
gör det möjligt att komma på besökstider som passar dem. 
 
Föräldrarnas känsla av social isolering menar Lagerberg et al (2005,ss 339,340) tyder på 
att mycket har förändrats i deras liv som påverkar deras välmående. Tid och ork räcker 
inte till att träffa vänner och gemensamma samtalsämnen förändras om vännerna inte 
har barn. Låg social support till föräldrar och speciellt till mödrar kan leda till en sämre 
kontakt med barnet men frånvaro av social isolering kan leda till att interaktionen 
mellan barn och föräldrar ökar med positiva effekter. I denna studie kunde inte påvisas 
något samband att föräldrastress orsakad av social isolering skulle ge sömnproblem hos 
barn. BVC-sjuksköterskans uppgift att skapa relationer mellan föräldrar som har barn i 
samma ålder är viktig menar Peterson et al. (2004, ss.84,87)och föräldrautbildningen är 
en sådan träffpunkt som kan stimulera till att skapa trygghet och stöd för familjerna. 
Ofta fortsatte föräldrarna att träffas efter att utbildningen avslutades. Det krävs då att 
BVC-sjuksköterskan har tillräckligt intresse och kompetens att leda en föräldragrupp.  
 
Det ingår i BVC-sjuksköterskans kompetensbeskrivning att undervisa och handleda 
vuxna och barn enskilt eller i grupp med utgångspunkt från ett vårdvetenskapligt sätt för 
att främja hälsa. Det innebär att fysiska, psykiska och sociala hälsorisker ska identifieras 
(Socialstyrelsen, 2007, ss. 12-14). Men det måste finnas förutsättningar för detta med 
resurser på den enskilda arbetsenheten. Förutsättningarna för föräldrautbildning 
undersökte Sarkadi, Wallby och Fabian (2013, ss.2-3) då det fanns misstanke om att det 
fanns skillnader i hur BVC såg ut nationellt. Det visade sig att BVC-sjuksköterska på 
familjecentral jämfört med de som arbetade och hade BVC lokaliserat till sin 
vårdcentral erbjöd fler att delta i utbildning och såg till att fädernas deltagande ökade. 
Sannolikt påverkade hög arbetsbelastning på grund av större antal nyfödda barn och 
sämre stöd för föräldrautbildning i grupp. Det finns andra sätt som BVC-sjuksköterskan 
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kan använda för att stärka föräldraskap. Det visade Rautio (2013, s. 931) i sin studie att 
hembesök vid flera tillfällen fick föräldrarna att känna sig bekräftade genom positiv 
feedback hur de tog hand om sina barn och hur de vårdade sin egen relation till 
varandra. Social isolering minskade också för förälder som var ensamma med ansvaret 
för barnet under dagen.  
 
Överraskande visade denna studie på att ökad föräldrastress i parrelation på mindre 
sömnsvårigheter hos barn. Hur påverkade det föräldrarnas uppfattning om sitt barns 
sömnbeteende? En teori som Minuchin (Währborg, 2009,s. 102) förde fram var hur 
olika sociala samhällsmönster kunde se ut och hur de interagerade mellan individer. 
Han menade att i en del familjer fanns en oförmåga att identifiera och lösa konflikter i 
familjen. Oftast upplevdes familjen som problemfri men det fanns en rädsla i dessa 
familjer att möta problem. McKelvey, Fitzgerald, Schiffman och Von Eye 
(2002, s. 168, 175,176) menar att familjen ibland söker aktiv hjälp antingen av släkt och 
vänner eller barnavårdscentral för att klara av sina relationsproblem och stärka familjen 
med god effekt. Det visade sig också att mödrarna med få stressorer i övrigt där problem 
i parrelation ingick hade bättre kontakt med sitt barn och svarade på dess signaler men 
förutsättning var ett gott socialt stöd utanför familjen. Där det förekom mycket hög 
stress i familjen söktes inte stöd på samma sätt och kunde tyda på att kraften inte fanns 
att ta itu med problemen. Hur problemen hanterades kunde bero på andra underliggande 
faktorer som depression och självförtroende. Påverkan på moderns självförtroende 
menade Mulsow, Caldera, Pursley och Reifman (2002, s.949, 951, 954) att föräldrarnas 
intimitet i relationen hade betydelse för moderns upplevelse av stress mer under barnets 
första levnads månad och vid 36 månader. Efter första levnadsåret hade allmän social 
support från omgivningen större betydelse än att vara nära i sin partnerrelation. Med 
detta menades ett nätverk med andra mödrar, som kan översättas till svensk modell som 
föräldragrupp på BVC. 
 
Betydelsen av social isolering är något som tidigare nämnts av Widarsson et al (2005, 
s.8) kan påverka även föräldrarnas egen relation. Stress som orsakas av den ena partnern 
kan enligt Östberg et al(2007, s. 229) och som tidigare nämnts påverka parrelationen 
negativt men även grunda sig i ökade hälsoproblem hos föräldrar men i denna studie 
kunde ohälsa inte relateras som orsak till sömnproblem hos barn. Dahlberg et al (2010 
ss 72, 157)menar att förutsättningen för hälsa styrs av människans livsrytm och hör 
samman med stabilitet i tillvaron. BVC-sjuksköterskan kan genom ett vårdvetenskapligt 
förhållningssätt förstå vad hälsa innebär för individen och se det utifrån föräldrarnas 
livsvärld. Dock behöver BVC-sjuksköterskan både vårdvetenskap och medicinsk 
vetenskap för att lindra ohälsa. Även om föreliggande studie inte tydde på stark 
korrelation mellan föräldrastress och barns sömnsvårigheter så finns det större studier 
som påvisar vikten av hur föräldrastress kan påverka barn emotionellt och fysiologiskt 
negativt om familjen är i obalans. Währborg (2012, s. 99) menar att det sociala stödet 
som ges av omgivande personer till familjen är viktig för både vuxna och barn och kan 
fungera som skydd mot stress och att reaktionen mildras. BVC-sjuksköterskan kan 
också menar Eronen, Nursing, Pincombe och Calabretto (2010, s.137) genom respekt 
för föräldrars egna kunskaper, bekräfta och stärka deras självkänsla i sin föräldraroll och 
visades sig vara  det som kändes mest betydelsefullt. 
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En studie av Essex, Amstrong, Boyse, Hertzman, Lam, Neuma och Kobor (2013 ss. 58-
75) är ensam om att förutse vad som kan hända med barnets DNA och dess 
konsekvenser vid stress under en längre tid från barnets tidiga ålder och upp till tonåren. 
Mödrars stress kunde påverka barnet redan i spädbarnsåldern och fäderna hade större 
effekter då barnet blivit något äldre. Det finns också förklaringar att barn sover mer 
oroligt menar Owens och Witmans (2004,s.158) att det ligger i barnets normala 
utvecklingsfas vid 18 månader att barnet är mer självständigt och samtidigt är som mest 
känsligt för separation från föräldrarna. 

 
Slutsatser 
Föräldrastress och barnens sömn är viktiga områden. Studien kan inte påvisa samband 
och tidigare forskning som pekar i samma riktning är sparsam.  Det är vanligt 
förekommande att det undersökts bakomliggande faktorer för föräldrastress än vilket 
inflytande det har på barnets sömnproblem. Utifrån studien kan BVC-sjuksköterskan 
ändå arbeta med fokus på barns sömnbeteende och föräldrastress men det krävs mer 
forskning i ämnet.  
 
BVC-sjuksköterskans uppgift är att stärka föräldrarnas självkänsla, stödja beslut för 
familjen som leder till hälsa. Det är inte bara viktigt att ge stöd till förstagångsföräldrar 
då omföderskor och mödrar som är äldre verkar vara de som måste uppmärksammas 
mer. Fädernas behov av samtal med BVC-sjuksköterska behöver tillgodoses för att 
främja jämnställdhet och delat ansvar för barnen. Det behöver då skapas fler möjligheter 
hur vi ska fånga in vad som händer i familjen. Samarbete mellan barn- och 
mödrahälsovård behöver också stärkas då de har ett gemensamt uppdrag för familjen.  
Hembesök är av stort värde och samverkan i familjecentral där fler samarbetspartner 
finns, kan öka möjligheterna att kartlägga familjens situation och ge ökad trygghet. 
 
Hälso- och sjukvården behöver ta ett ännu större ansvar för att förstå bakomliggande 
orsaker för att hälsa ska kunna främjas. Framförallt behövs tydliga styrdokument för hur 
barnhälsovården ska lyckas med sitt uppdrag att främja hälsa. Idag finns inga nationella 
riktlinjer för barnhälsa då varje basprogram utformas inom varje landsting men arbete 
inom Socialstyrelsen (2011, s. 19-20) pågår på uppdrag av regeringen. Forskning måste 
beredas plats i den kliniska verksamheten på ett ännu tydligare sätt så att utvecklingen 
sker snabbare. Resultatet visade att föräldrarnas upplevelse av barnets sömn inte 
påverkades negativt av problem i parrelationen. Det behöver undersökas närmare. 
Kommer vi att kunna implementera metoder som kan mäta föräldrar och barns 
stressnivåer inom BVC i framtiden?  
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121201        FORSKNINGSINFORMATION 
 
Bakgrund och syfte 
Jag är distriktssköterska och är verksam inom barnhälsovård. Jag läser nu en fristående 
kurs på Institutionen för Vårdvetenskap i Borås som ska leda till magisterexamen. Då 
jag även är studenthandledare för specialistutbildning till distriktssköterska har jag 
ansett det viktigt att höja min kompetens men även för verksamheten då 
kompetenshöjning är viktig för utveckling av arbetsmetoder på kliniken. Det ämne som 
jag kommer att studera är föräldrars upplevelse av stress och barns sömn. Jag vänder 
mig till föräldrar som har barn 18 mån gamla och är inskrivna på BVC. 
  
Förfrågan om deltagande 
Studien kommer att genomföras på BVC inom primärvård vecka 4-10 2013.Föräldrarna 
erbjuds delta genom att besvara en enkät  med frågeformulär  Swedish Parenthood 
Stress Questionnaire (SPSQ )som handlar om föräldrastress och Childrens Sleep Habits 
Questionnaire (CSHQ) med  frågor om barns sömn. Tid för att besvara frågorna 
beräknas till högst 10 minuter. Detta sker enskilt och konfidentiellt och kan samordnas 
med barnets besök för 18- månaders kontroll på BVC. Jag kommer att tillfråga om 
föräldrars deltagande genom BVC-sköterska som vidarebefordrar skriftlig information 
från mig hur studien går till. 
 
Etik 
Jag kan inte se några risker att delta i studien. Det finns heller inga personliga fördelar 
för föräldern att delta men studien kan däremot leda till att det uppmärksammas vad 
föräldrar har för tankar om livsstilsfrågor med fokus på stress och barns sömn och det 
kan bidra till att väcka mer uppmärksamhet för ämnet inom BVC när det gäller 
familjens hälsa. 
 
Hantering av data 
Inga namn på förälder eller övriga i familjen kommer att finnas med. Enkäterna kan om 
de behöver sparas för uppföljande studie arkiveras på Högskolan i Borås.Ingen obehörig 
kommer att få tillgång till materialet.Om ni önskar mer information angående 
undersökningen kan ni vända er till: 
 
Ing-Britt Johansson distriktssköterska Ängabo BVC   
xxxxxxx@vgregion.se, xxxxxxxxxx 
  
Björn-Ove Suserud  professor , Institutionen för  vårdvetenskap, Högskolan i Borås                                 
xxxxxxx@hb.se, xxxxxxxxx                                                                                                                                                  
 
Göran Jutengren universitetslektor,Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås                                          
xxxxxxx@hb.se, xxxxxxxxx 

mailto:ing-britt.johansson@vgregion.se
mailto:bjornove.suserud@hb.se
mailto:goran.jutengren@hb.se
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121201 
 
Förfrågan om medverkan i en enkät med frågor om föräldrastress och 
barns sömn.  
 
Jag heter Ing-Britt Johansson och är verksam som distriktssköterska inom 
barnhälsovård. Just nu fortbildar jag mig och läser en fristående utbildning inför en 
magisterexamen vid Institutionen för Vårdvetenskap i Borås. I anknytning till min 
vidareutbildning genomför jag en undersökning om föräldrastress och barns sömn. 
 
Studien kommer att rikta sig mot föräldrars upplevelse av stress men även barns sömn. 
Resultaten kommer att ge oss mer kunskaper om hur vi kan förbättra våra arbetsmetoder 
i barnhälsovården. Jag ber dig som förälder att besvara frågor i en enkät om din 
upplevelse av stress och några frågor om ditt barns sömn. Jag riktar mig till dig som har 
barn inskrivna på BVC som är 18 månader. Det kommer att ta ca 10 minuter av din tid 
och kommer att ske på din barnavårdscentral i samband med den planerade kontrollen 
av barnet hos BVC-sjuksköterska. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och resultatet 
kommer att redovisas så att man inte kan identifiera vem som tillhandahållit dem. 
Verksamhetschefen på din BVC-mottagning har givit sitt godkännande. Deltagandet är 
frivilligt och Du kan avbryta det utan att behöva förklara anledningen. Det finns ingen 
personlig fördel för dig att delta men det kan bidra till att uppmärksamma behov för 
föräldrastöd inom BVC. 
 
Om intresse finns att ta del av studiens resultat är Du välkommen att ta kontakt med oss: 
 
Ing-Britt Johansson Distriktssköterska,xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Björn-Ove Suserud Professor,Institutionen för vårdvetenskap,Högskolan i Borås 
xxxxxxxxxxx 
 
Göran Jutengren Universitetslektor,Institutionen för vårdvetenskap,Högskolan i Borås 
xxxxxxxxxxxx 
   
                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                     

   
                                          

mailto:bjornove.suserud@hb.se
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