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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka BVC:s möjligheter att förebygga de 

separationer som sker till följd av omställningen från att vara ett par till att även 

bli förälder. I studien beskrivs BHV-sjuksköterskors uppfattning om prevention 

av separation under småbarnsfasen samt hur BHV-sjuksköterskor ser på sina 

förutsättningar att arbeta med föräldrars parrelation. Studien är en kvantitativ 

enkätstudie. Enkäten har besvarats av BHV-sjuksköterskor anställda i Region 

Östergötland eller privata utförare med Region Östergötland-avtal. Totalt 

delades 99 enkäter ut. Svarsfrekvensen var 83 %. Resultatet visar att BHV-

sjuksköterskor uppfattar att det är möjligt att förebygga separation hos föräldrar 

i småbarnsfasen, att brister sällan framkommer i föräldrars parrelation på BVC 

och att många BHV-sjuksköterskor inte upplever att de har förutsättningar att 

arbeta med frågan. Slutsatsen är att BVC är i behov av ett förtydligat uppdrag 

om de ska arbeta med föräldrars parrelation liksom få rätt förutsättningar att 

utföra ett sådant uppdrag.  

 

Nyckelord: Familjens livscykel, småbarnsfasen, separation, prevention, BHV-

sjuksköterskor 

  



	

	

Separation between Parents with Small Children  
- A study of Child Health Care nurses’ perception of how to prevent 

separations 
 

Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the possibilities for Swedish Child 

Healthcare Centers to prevent parents separating as a consequence of 

transitioning from being a couple to having a child and becoming parents. The 

current study describes Child Health Care nurses’ opinions on preventing 

parents with small children from separating, as well as these nurses’ opinions on 

their possibilities to work with the parents on their relationships. The study is a 

quantitative questionnaire study answered by Child Health Care nurses working 

in public healthcare in Region Östergötland or in private facilities contracted by 

Region Östergötland. 99 questionnaires were handed out in total, and the answer 

frequency was 83 %. The results show that Child Health Care nurses feel it is 

possible for them to prevent parents with small children from separating, that 

flaws in the parents’ relationships are rarely detected at the Child Health Care 

Centers, and that many Child Health Care nurses don’t feel they have any 

possibilities to work on this issue. The conclusion is that Child Health Care 

Centers are in need of a clear description of their task, and whether or not this 

includes working with parents’ relationships; and if it does, how the centers can 

attain the necessary prerequisites for carrying out this task. 

 

Keywords: Family lifecycle, small children, separation, prevention, Child Health 

Care nurses´. 

 



	

	

Förord 

 

Tack till alla BHV-sjuksköterskor som har tagit er tid att delta i denna studie- Ni 

som dagligen, med enträgen omsorg, möter dessa våra minsta vid livets början. 

Det är stort! Vi hoppas att politiker, ledning och chefer inser vilken resurs ni är i 

samhället och vilka vinster det finns i att satsa på er.  

 

Malin Wallberg, tack för all hjälp! Tack också till alla ni andra som stått ut med 

oss under skrivandet av denna uppsats.  

 

Sist men inte minst: Tack till vår handledare Madeleine Cocozza!  
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Föräldrars separation under småbarnsfasen  

– en studie om BHV-sjuksköterskors uppfattning om prevention av 

separation 

 

Att bli förälder innebär en stor omställning i livet (McGoldrick, Carter & 

Garcia-Preto, 2015). Vissa par klarar av omställningen och fortsätter vidare i 

livet som par, andra inte. Familjens livscykel har sex olika faser som alla 

innefattar olika utvecklingsuppgifter. Familjer kan hamna i utvecklingskriser av 

olika skäl. Att exempelvis inte ha löst tidigare utvecklingsuppgifter ökar risken 

att senare hamna i en utvecklingskris, vilket kan leda till separation (ibid). 

Sammantaget förefaller det rimligt att tänka att det stora antalet separationer 

(SCB, 2012) som sker under småbarnsfasen vissa gånger skulle kunna vara ett 

uttryck för en utvecklingskris som paret inte förmådde att lösa självt.  

 

Hansson och Ahlborg (2016) föreslår att BVC skulle kunna arbeta med 

föräldrars parrelation med syfte att förhindra vissa separationer under 

småbarnsfasen. Syftet med denna studie är att undersöka BVC:s möjligheter att 

arbeta preventivt med den andel separationer som sker till följd av 

omställningen från att vara ett par till att även bli förälder.  

 

Då separationer många gånger medför sorg och smärta på olika sätt torde det 

finnas stora vinster i att förhindra separation hos småbarnsföräldrar de gånger de 

sker på grund av svårigheter att lösa utvecklingsuppgifter knutna till 

livscykelfasen (McGoldrick et al., 2015). 
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Bakgrund 

 

Familjens livscykel 

Att bli förälder utgör för många par en av de största utmaningarna i en 

parrelation (Kluwer, 2010; Nazarinia Roy, Schumm & Britt, 2014). Även om 

relationen många gånger fördjupas så är det samtidigt vanligt att olika 

kvalitetsdimensioner i parrelationen försämras (Doss, Rhoades, Stanley & 

Markman, 2009; Hackel & Ruble, 1992; Hansson & Ahlborg, 2016; Kluwer, 

2010). Vissa parrelationer ”hämtar sig”, medan de ökade svårigheterna i 

relationen för andra leder till separation (Feinberg et al., 2016), något som 

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) bekräftar. Av 34000 par som fick 

sitt första barn år 2000 hade nästan var tredje par separerat 10 år senare (SCB, 

2012). I medeltal var första barnet 4:8 år när separationen skedde (ibid). 

 

Utifrån teorin om familjens livscykel beskriver McGoldrick et al. (2015) 

innebörden av de sex olika faser som en familj enligt teorin kan genomgå. Varje 

fas inbegriper fasspecifika utvecklingsuppgifter som familjen ställs inför att 

lösa:  

Fas 1:  Frigörelse från ursprungsfamiljen. Ungdomen och föräldern ska 

acceptera att ungdomen lämnar hemmet och blir självständig.  

Fas 2:  Ett blir två. Relationen mellan paret definieras och utvecklas.  

Fas 3:  Småbarnsfasen.  

Fas 4:  Tonårsfamiljen. Frigörelse- och separationsprocessen för 

tonårsfamiljen börjar. Föräldrar får arbeta med nya positioner samt 

gränssättning. 

Fas 5:  Barnen slussas ut och föräldrarna går vidare. Barnen lämnar hemmet 

och föräldrarna blir kvar och får mer tid för varandra och den egna 

personen.  
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Fas 6:  Den åldrande familjen. Föräldrarna har nu eventuellt blivit mor- och 

farföräldrar och relationer till barnbarn byggs.  

 

McGoldrick et al. (2015) beskriver den omfattande förändring som 

småbarnsfasen innebär. Föräldrablivande är det mest definitiva steget i livet som 

innebär att livet aldrig mer kommer att bli detsamma. De flesta föräldrar 

upplever lycka, passionerad kärlek och fascination inför sitt barn. En annan sida 

av föräldraskapet kan vara den sömnbrist, oro för barnets utveckling samt 

ändlösa arbete vilket inte sällan blir en chockartad upplevelse (McGoldrick et 

al., 2015). Detta bekräftas i Hansson och Ahlborgs (2016) material i vilket vissa 

föräldrar rapporterar att den nya livscykelfasen kom att utgöra en alltför stor 

kris/omställning som de saknade beredskap för: ”Our relationship changed 

drastically for the worse when we became parents, despite it being a planned 

pregnancy.” (s. 50) 

 

När ett par ska bli föräldrar är den mest centrala uppgiften att göra plats för en 

ny familjemedlem (McGoldrick et al., 2015). Detta innebär att familjesystem i 

den aktuella fasen genomgår grundläggande och genomgripande förändringar 

(Watzlawick, Weakland, Fisch & Frisch, 1978):  

1. Paret i parsystemet ska börja ingå i och forma ett föräldrasystem.  

2. Roller och funktioner omförhandlas de nyblivna föräldrarna emellan. 

Exempelvis ifråga om hur ansvar och fördelning när det gäller 

hushållssysslor, barnuppfostran och ekonomi. Roller och funktioner 

omförhandlas även i relation till föräldrarnas respektive ursprungsfamilj. 

 

Utvecklingsuppgifterna i livscykelfasen präglas alltså i hög grad av 

omförhandling av relationer, regler, roller, gränser tid och ansvar. Då även i 

relation till den utökade familjen (McGoldrick et al., 2015). 
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Teorin om familjens livscykel beskriver att livscykelfaser i sig producerar olika 

utvecklingsuppgifter. Under småbarnsfasen kommer utvecklingsuppgifter i hög 

grad an på just föräldrars relation. Föräldrar har att arbeta sig igenom de olika 

uppgifterna (McGoldrick et al., 2015). Detta är per definition inte enkelt och 

utifrån teorin om familjens livscykel kan vissa separationer vara ett uttryck för 

en utvecklingskris som paret inte förmådda att lösa själva (McGoldrick et al., 

2015). Det är här viktigt att skilja på vilka eventuella symtom i en relation som 

är uttryck för en utvecklingskris kontra andra typer av hinder som kan finnas i 

en relation, oavsett livscykelfas. 

 

Förslag på åtgärder 

Att bli förälder är oftast förenat med en omfattande glädje, men också behov av 

långtgående förändring och anpassning till det nya livet (Doss, Cicila, Hsueh, 

Morrison & Carhart, 2014) och ett barns födelse har ofta en stor inverkan på 

föräldrars relation (Doss et al., 2009; Hackel & Ruble, 1992; Hansson & 

Ahlborg, 2016; Kluwer, 2010; Nazarinia Roy et al., 2014). Omställningen till att 

bli förälder kan vara en extremt belastande tid, med negativ inverkan på 

föräldrars parrelation (Castellano, Velotti, Crowell & Zavattini, 2014), vilket 

också visar sig i tidigare nämnd SCB-statistik. Hansson och Ahlborg (2016) drar 

i sin studie slutsatsen att vissa av dessa separationer sker ”i onödan”. De föreslår 

att BVC skulle kunna arbeta förebyggande med frågan.  

 

McGoldrick et al. (2015) föreslår att den generella hållningen hos professionella 

som möter människor i aktuell livscykelfas, liksom även andra faser, bör 

utforska ett flertal aspekter av familjesystemet. Detta även om det presenterade 

problemet enbart rör barnet.  



5	
	
	

McGoldrick et al. (2015) utgår från ett cirkulärt tänkande och menar att problem 

med barnet ibland döljer problem i parrelation, men att svårigheter med barnet 

också påverkar parrelationen. Även Tissot, Udry-Jorgensen, Frascarolo och 

Despland (2015) uppfattar att professionella som möter dyader i form av barn 

och förälder bör vara uppmärksamma på i vilken mån barns symtom är ett 

uttryck för bekymmer i föräldradyaden.  

 

Hansson och Ahlborg (2016) föreslår att de områden föräldrar i småbarnsfasen 

borde få hjälp att arbeta förebyggande med på BVC är: 

 

- Bristande arbetsfördelning 

- Dysfunktionell kommunikation 

- Bristande intimitet 

 

Även Carter och McGoldrick (1999) har ett liknande förslag och menar att 

följande dimensioner i en parrelation bör utforskas och arbetas med i mötet med 

nyblivna föräldrar:  

 

- Kommunikation 

- Beslutsfattande 

- Tid 

- Ekonomi  

- Intimitet  

 

Detta då dessa aspekter i parrelation knyter an till livscykelfasens 

utvecklingsuppgifter. Därtill att det är viktigt att bedöma familjesystemets 

utvidgade kontext då faktorer i både meso- och makrosystemet kan vara av 

relevans (ibid).  
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Tidigare forskning 

Då det är svenska förhållanden som undersöks är det också tidigare svensk 

forskning som är relevant för denna studie. Det saknas svenska studier som 

kvantitativt kartlagt hur BHV-sjuksköterskor i Sverige själva ser på sina 

förutsättningar när det gäller sin kunskap, sitt uppdrag och sin roll när det gäller 

arbete med föräldrars parrelation. Därtill saknas studier på hur BHV-

sjuksköterskor ser på prevention. Examensarbeten har däremot kunnat hittas: 

 

Ahlner (2015) är, utifrån sin kliniska erfarenhet från BVC, av uppfattningen att 

det saknas formaliserade sätt att, på någon nivå, arbeta med par på BVC. 

Antagandet innefattar också att det blir slumpartat vilka familjer som erbjuds 

stöd i frågan eller inte. Roos och Widegren (2011) förefaller dela denna 

uppfattning då de drar slutsatser att det är individuell erfarenhet, förmåga och 

kunskap som avgör om BHV-sjuksköterskan ställer frågor till föräldrarna om 

deras parrelation eller ej. Enligt Roos och Widegren (2011) saknas 

organisatoriska riktlinjer för hur mycket utrymme parrelationen ska få ta i 

arbetet på BVC. Även Damm och Simonsson (2011) drar samma slutsatser: 

BHV-sjuksköterskor saknar riktlinjer för hur de eventuellt ska ge stöd till 

föräldrar i deras parrelation. Resultaten pekar på att stödet till föräldrar i aktuell 

fråga därför är beroende av vilken BHV-sjuksköterska de möter. Därtill vilket 

BVC de besöker samt BHV-sjuksköterskans personliga inställning, erfarenhet 

och kunskap om ämnet var också av betydelse i sammanhanget. I Damm och 

Simonssons (2011) studie framkommer även att BHV-sjuksköterskorna intuitivt 

trodde sig kunna förstå att föräldrar hade problem eller var i behov av stöd i sin 

parrelation, men att de valde att inte fråga utan det var föräldrarna själva som 

initierade att prata om ämnet. För att kunna ge stöd i parrelationen uppfattar 

Damm och Simonsson (2011) att BHV-sjuksköterskor behöver kunskap och 

resurser såsom ändamålsenliga lokaler, material och tid. 
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Ahlner (2015) föreslår att barnhälsovårdens kontext skulle behöva studeras för 

att förstå hur förutsättningarna för att upptäcka och arbeta med eventuella 

bekymmer i föräldrars parrelation ser ut. I intervjuer med ett litet antal BHV-

sjuksköterskor framkommer att brist på kunskap samt tveksamheter inför om 

föräldrars parrelation tillhör BVC:s uppdrag ibland påverkar om BHV-

sjuksköterskor väljer att lyfta ämnet eller ej (Västberg, 2017).  

 

BHV-sjuksköterskors uppdrag 

Regleringen av vad den enskilda BHV-sjuksköterskan ska erbjuda den enskilda 

familjen är reglerat från makro- till mikronivå 

(Bronfenbrenner, 1979) genom lagar, nationella riktlinjer, kunskapsstöd samt 

avtal på följande sätt:  

 
Nationell nivå 

 

 
Lagar 

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 
 

Nationella riktlinjer och kunskapsstöd 
- Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014) 
- Rikshandboken barnhälsovården (Rikshandboken 

barnhälsovård, 2018) 
 

 
Lokal nivå 

 
Avtal och uppdragsspecifikation 

- Överenskommelse om uppdrag 2018 mellan Hälso- och 
sjukvårdscentrum och Primärvårdscenrum (Region 
Östergötland, 2018b) 

- Uppdragsspecifikation: Vårdval primärvård i 
Östergötland. Regelbok för auktorisation- Vårdval 
Primärvård 2018 (Region Östergötland, 2018a) 
 

Figur 1. Reglering av BVC-verksamheter i Östergötland från nationell till lokal 

nivå.  
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Sammanfattning av de ovan nämnda styrande dokumenten vad gäller BHV-

sjuksköterskors arbete med föräldrars parrelation:  

 

- Lagar: HSL (SFS 2017:30) är en ramlag som innehåller bestämmelser om 

övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för vården i Sverige. 

Flera paragrafer anger att primärvård, samt hälso- och 

sjukvårdsverksamheter i stort, ska arbeta preventivt. Arbete med 

föräldrars parrelation regleras inte här.  

 

- Kunskapsstöd: Socialstyrelsen (2014) anger i kunskapsstödet Vägledning 

för barnhälsovården att föräldrafunktion ska beaktas de gånger barn 

uppvisar psykisk ohälsa som en möjlig faktor som påverkar barnets hälsa. 

Arbete med föräldrars parrelation nämns ej.  

 

- Nationella riktlinjer: Rikshandboken barnhälsovård (2018) är den 

skrivelse som reglerar BVC:s konkreta dagliga arbete. Det föreslås där att 

följande teman ska lyftas vid den föräldrautbildning som samtliga 

föräldrar ska erbjudas delta i:  

§ ”Första tiden” 

§ ”Omställningen” 

§ ”Hur kan man vårda parrelationen?”  

Närmare vägledning vad gäller innehåll saknas.  

 

- Avtal (Region Östergötland, 2018a): Hänvisar till HSL (SFS 2017:30), 

Vägledning för barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014) samt 

Rikshandboken barnhälsovård (Rikshandboken barnhälsovård, 2018) 
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Således står det klart att det ligger i BHV-sjuksköterskors uppdrag att arbeta 

med föräldrars parrelation vid ett tillfälle med de föräldrar som väljer att delta i 

den föräldrautbildning som ska erbjudas. I övrigt är det inte skriftligt uttalat att 

det ska ligga i BVC:s uppdrag annat än det som möjligen är hänvisat till 

tolkningar av skrivningen ”preventivt arbete” i HSL (SFS 2017:30).  

 

Nuvarande skrivningar skiljer sig åt från det utredarna i SOU (2008:131) 

föreslog var ett viktigt inslag i arbetet på BVC:  

 

”Det finns mycket som pekar på vikten av att blivande och nyblivna 

föräldrar som så önskar kan få stöd och hjälp med att arbeta med 

parrelation och i att finna sig tillrätta i sina nya roller som föräldrar. 

Studier tyder på att parförhållandets kvalitet har stor betydelse för 

föräldraskapet och för barns möjligheter senare i livet.” (s.36) 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka BVC:s möjligheter att arbeta preventivt 

för att förhindra separationer som sker till följd av omställningen från att vara ett 

par till att även bli förälder. Detta genom att dels beskriva BHV-sjuksköterskors 

uppfattning om prevention av separation under småbarnsfasen, dels genom att 

beskriva hur BHV-sjuksköterskor ser på sina förutsättningar att arbeta med 

föräldrars parrelation.  

1. Uppfattar BHV-sjuksköterskor att det är möjligt att förebygga separation? 

2. Hur hanterar BHV-sjuksköterskor bekymmer i föräldrars parrelation idag? 

3. Upplever BHV-sjuksköterskor att de har förutsättningar att arbeta med 

föräldrars parrelation idag? 
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Metod 

Urval  

Inklusionskriterier för deltagande i denna kvantitativa enkätstudie har varit 

anställning som BHV-sjuksköterska i Region Östergötland alternativt 

anställning hos privat utförare/aktör med avtal med samma region. Det är ett 

bekvämlighetsurval i förhållande till totalpopulationen som skulle bestått av 

motsvarande BHV-sjuksköterskor från hela landet.  

 

Samtliga BHV-sjuksköterskor som deltagit i studien var kvinnor. Medelåldern 

för gruppen var 48 år, medianen 48 år. Medelvärde för antal år i yrket var 9 år, 

medianen 7 år.  

 

Tillvägagångssätt  

I ett första skede skickades ett missivbrev (se Bilaga 1) för godkännande av 

deltagande ut till berörda chefer. Missivbrevet skickades till 40 chefer för 44 

BVC-mottagningar. Av dessa avböjde 8 chefer för 14 anställda BHV-

sjuksköterskor deltagande på grund av för hög arbetsbelastning eller andra 

liknande försvårande omständigheter. Påminnelsemail om svar skickades två 

gånger, 3 chefer ringdes dessutom upp. För de BHV-sjuksköterskor (n=99) vars 

chefer samtyckt till medverkan skickades sedan ett riktat brev. Brevet till 

respektive BHV-sjuksköterska innehöll missivbrev (se Bilaga 2) innehållande 

samma information som chefernas brev samt enkät (se Bilaga 3) och 

svarskuvert. På enkäterna fanns även ett personligt meddelande till BHV-

sjuksköterskan med information om att berörd chef samtyckt till att vi skickar ut 

enkäten. BHV-sjuksköterskorna påmindes sedan två gånger per mail att skicka 

in sitt svarskuvert med enkäten. Samtliga enkäter numrerades efterhand de kom 

in.  
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Figur 2. Deltagarflödet.  

 

Enkäten 

Enkätfrågorna formulerades utifrån vad som ansågs relevant för 

frågeställningarna. Utöver frågor om ålder, antal år i yrket och kön fick BHV-

sjuksköterskorna besvara 20 frågor med fokus på BHV-sjuksköterskors 

förutsättningar, roll och syn på förebyggande arbete gällande separationer. De 

flesta av frågorna hade fasta svarsalternativ bortsett från fyra frågor som var 

öppna fritextfrågor. BHV-sjuksköterskorna uppmanades att ha heterosexuella 

par i åtanke när de besvarade enkäten då studier som aktuell studie refererar till 

har haft denna avgränsning. För enkät se Bilaga 3.  

40 chefer tillfrågades om samtycke 
till att skicka ut enkäten till 
samtliga anställda BHV-
sjuksköterskor i Östergötland 
(n=113) 8 chefer samtyckte ej till enkät skickades 

till 14 anställda BHV-sjuksköterskor 
(n=14).  

Enkäter skickades ut till de BHV-
sjuksköterskor (n=99) vars chefer 
samtyckt till att enkät skickades 

Svar saknas (n=17) 

Inkomna enkäter (n=82) 
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Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens reliabilitet och validitet har personer som arbetar eller 

tidigare har arbetat inom BVC i ett annat län fått läsa och kommentera enkäten. 

Efter detta skedde en viss redigering; mestadels förtydliganden. Enkäten lades in 

i SPSS innan utskick och med detta gjordes en del justeringar; exempelvis 

ändrades användning av kvotskala för ålder till att BHV -sjuksköterskan istället 

fick ange sin faktiska ålder. 

 

Dataanalys 

IBM SPSS Statistics version 24 har använts för statistisk analys. 

Studien innehåller i huvudsak deskriptiv statistik. Den procentuella fördelningen 

mellan de olika svarsalternativ som respektive fråga innefattar har angivits. 

Därefter har korrelationsanalyser gjorts i hela materialet, Pearsons 

produktmomentkorrelation (r) har använts för detta. Få korrelationer med r<.30 

har gått att finna. Korrelationernas styrka har bedömts med utgångspunkt i att 

korrelationer r=.10 till r=.29 betraktas som small, r=.30 till r=.49 medium och 

korrelationer r=.70-r= 1.00 betraktas som large (Pallant, 2016). De 

korrelationer som redovisas har samtliga signifikansnivå p=0,01 (Pearson, 2-

tailed). Även t-test har använts och skillnader mellan grupper har bedöms med 

utgångspunkt i p=<0,05. Även icke parametriska test (Mann Whitney U) har 

använts för de grupper för vilka t-test har gjorts. Samtliga t-testresultat 

bekräftades genom Mann Whitney U.  

Utöver de fasta svarsalternativen i fråga nr 11 fanns svarsalternativet ”Annan” i 

vilket informanten fritt kunde ange sitt svar vid behov (se Bilaga 3). Samtliga 

svar som angavs i ”Annan” var följande fyra varianter; ”Jag/Kvinnan”, 

”Kvinnan/Mannen”, ”Jag/Kvinnan/Mannen” samt ”Olika”.  
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Fråga nr 16 och 17 är fritextfrågor (se Bilaga 3). De svar som fördes in i SPSS 

var de i vilka BHV-sjuksköterskan svarat att BVC har uppgiften idag (fråga 16). 

Samma princip valdes för fråga 17. Detta då det bedömdes relevant utifrån 

studiens syfte. Fritextfråga 20 redovisas med valda citat i diskussionen.  

 

Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de fyra etiska huvudkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, kravet på konfidentialitet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2018): 

Informationskravet: Samtliga BHV-sjuksköterskor i urvalet liksom deras chefer 

fick skriftlig information om studien och dess syfte. I den skriftliga 

informationen framgick att deltagandet var frivilligt. Information lämnades även 

om att studien genomförs inom ramen för Psykoterapeutprogrammet, inriktning 

systemisk familjeterapi, vid Linköpings universitet samt att studien vände sig till 

BHV-sjuksköterskor i Östergötland. Den skriftliga informationen innehöll även 

kontaktuppgifter. Att chefer var med och samtyckte var av vikt då de hade en 

möjlighet att avstå medverkan för sina anställda BHV-sjuksköterskor.  

Nyttjandekravet: BHV-sjuksköterskorna informerades om att det insamlade 

materialet används i forskningssyfte. Utgångspunkten som ligger till grund för 

studien är att det skulle kunna finnas stora vinster i att ge i synnerhet 

förstagångsföräldrar möjlighet att förberedas på övergången till att bli föräldrar. 

 

Samtyckeskravet: Respektive BHV-sjuksköterska fick själv ta ställning till sin 

medverkan. När enkäten skickats in har det individuella samtycket betraktats 

som godkänt. 
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Konfidentialitetskravet: Av informationen framgick att allt material som har 

med studien att göra behandlas och hanteras konfidentiellt. Enkäterna, som 

besvarades anonymt, skickades i svarskuvert till en av författarnas arbetsplats. I 

de frågor där anonymiteten skulle kunna hotas har hänsyn tagits i sättet att 

redovisa svaren. Överväganden som syftade till att undanröja eventuella 

negativa konsekvenser för BHV-sjuksköterskorna, exempelvis i relation till chef 

och ledning, skedde också redan vid konstruerandet av frågorna. 

 

Resultat 

 

Uppfattar BHV-sjuksköterskor att det är möjligt att förebygga separationer? 

När det gäller synen på om separation under småbarnsfasen är möjlig att 

förebygga uppfattar 74,4% (n=61) av BHV-sjuksköterskor att detta är möjligt i 

hög grad och 12,2 % (n=10) att det möjligt i mycket hög grad (se Tabell 1). 

Detta medan 11,0% (n=9) svarar att det i låg grad är möjligt. Av BHV-

sjuksköterskorna är det 4,9 % (n=4) som i mycket hög grad tror att de genom sitt 

arbete kan vara med och förebygga separation under småbarnsfasen (se Tabell 

1). Korrelationsanalyser visar att det finns en viss korrelation mellan de som 

uppfattar att separation under småbarnsfasen är möjlig att förebygga inom 

ramen för BVC och de som upplever sig vara i behov av mer utbildning (r.34, 

p= 0,01). Det finns även en viss korrelation mellan de som uppfattar att det är 

möjligt att arbeta förebyggande på BVC och de som hänvisar vidare (r.32, p= 

0,01). Korrelationer med övriga variabler såsom exempelvis ålder, år i yrket 

eller kunskapsnivå saknas. 
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Tabell 1 

BHV-sjuksköterskors uppfattning om prevention av separation under 

småbarnsfasen 

 

 

Antal 

enkäter 

(n=82) 

Mycket 

låg grad 

Låg 

grad 

Hög 

grad 

Mycket 

hög 

grad 

Tror du att det är möjligt att 

förebygga separation under 

småbarnsfasen? 

97,6 % 

(n=80) 

 

0,0 % 

(0) 

11,0 % 

(9) 

74,4 % 

(61) 

12,2 % 

(10) 

Tror du att du genom ditt arbete 

kan vara med och förebygga 

separation under småbarnsfasen? 

98,8 % 

(n=81) 

3,7 % 

(3) 

42,7 % 

(35) 

47,6 % 

(39) 

4,9 % 

(4) 

 

Hur hanterar BHV-sjuksköterskor bekymmer i föräldrars parrelationer idag? 

Vad gäller hur frågan om hur ofta brister i föräldrars parrelation framkommer på 

BVC idag så är det 65,9% (n=54) av BHV-sjuksköterskorna som svarar att 

brister sällan framkommer, medan 7,3 % (n=6) svarar att det är mycket sällan 

som brister framkommer.  Däremot uppfattar en dryg fjärdedel (26,8 %, n=22) 

att det istället är ofta som brister framkommer (se Tabell 2).  

Inga korrelationer (r<.30) framkommer vad gäller hur ofta brister i parrelationer 

i framkommer. Exempelvis förklarar inte ålder, antal år i yrket eller 

kunskapsnivå vilka 26,8% BHV-sjuksköterskor (n=22) som upplever att brister i 

parrelation ofta framkommer. T-test på dessa 22 BHV-sjuksköterskor visar i 

linje med ovanstående att det inte finns någon skillnad i mellan dem och övriga 

gruppen i någon variabel. Resultaten bekräftades av Mann Whitney U-test.   
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Tabell 2 

BHV-sjuksköterskors uppfattning om hur ofta det framkommer brister i 

föräldrars parrelation under besöken på BVC   

 

 

Antal 

enkäter 

(n=82) 

Aldrig Mycket 

sällan 

Sällan Ofta Mycket 

ofta 

Alltid 

Hur ofta 
framkomm
er det att 
föräldrars 
parrelation 
är 
bristfällig?   

100 % 

(n=82) 

 

0,0 % 

(0) 

7,3 % 

(6) 

65,9 % 

(54) 

26,8 % 

(22) 

0,0 % 

(0) 

0,0 % 

(0) 

 

Av samtliga BHV-sjuksköterskor (n=77) menar cirka en tiondel (9,8 %) att det 

är de själva som har lyft temat de gånger brister framkommer i parrelationen. I 

flertalet av gångerna (59,8%) är det kvinnan som är den som lyft frågan. 

”Annan” är kombinationer av kvinnan, mannen och BHV-sjuksköterskan. Det 

vill säga att det kan vara olika från gång till gång (se Figur 3).                                                              

 

Figur 3. Vem som lyft temat att det finns brister i en parrelation.  

BHV-ssk 
[PROCENT] 

Kvinnan 
60% 

Mannen 
1% 

Annan 
29% 

(n=77)	
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Som figuren (Figur 3) visar så är det övervägande mammorna som lyfter att 

paret har bekymmer i sin parrelation de gånger de är aktuellt, inte BHV-

sjuksköterskorna. 

När det framkommer bekymmer i en parrelation så hänvisar BHV-

sjuksköterskor föräldrar vidare i olika omfattning (se Figur 4). Som figuren 

(Figur 4) visar så anger 50% (n=38) av BHV-sjuksköterskorna att de hänvisar 

paret vidare 80% av gångerna eller oftare. Det är 16% (n=12) av BHV-

sjuksköterskorna som hänvisar vidare samtliga gånger bekymmer i parrelationen 

framkommer.  

 

 
Figur 4. Andel av ärenden som BHV-sjuksköterskorna hänvisar vidare där det 

framkommit bekymmer i parrelationen. 

I studien uppfattade 23,2% (n=19) av BHV-sjuksköterskorna att det är BVC:s 

uppdrag att arbeta med föräldrar som har bekymmer i sin parrelation. Detta 

medan något fler, 24,4% (n=20), uppfattar att uppdraget borde ligga på BVC (se 

Tabell 3).  
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Andra instanser som nämndes i denna fråga var familjerådgivning, familjerätt, 

socialtjänstens öppenvårdsinstanser samt Svenska kyrkan. Av de svar som 

nämndes föreslogs övervägande olika typer av kommunala instanser. 

Tabell 3 

Andel av BHV-sjuksköterskor som uppfattar att BVC har uppdraget att arbeta 

med föräldrars parrelation  
 Antal 

enkäter 

(n=82) 

BVC     

Vilken instans i samhället anser 

du har uppdraget att arbeta med 

föräldrar som har bekymmer i 

sin parrelation under 

småbarnsfasen?   

100 % 

(n=81) 

 

23,2 % 

(19) 

      

Vilken instans borde ha 

uppdraget som beskrivs i 

ovanstående fråga?   

100 % 

(n=76) 

24,4% 

(20) 

 

 
 

Upplever BHV-sjuksköterskor att de har förutsättningar att arbeta med 

föräldrars parrelation idag?  

Till BVC-besöken är det nästan uteslutande (95,1%, n=78) barnets mamma som 

kommer. I 1,2 % (n=1) av gångerna är det barnets pappa som kommer (se Tabell 

4). En stor andel av BHV-sjuksköterskorna (64,6% , n=53) ser dock helst att det 

är paret som kommer med barnet till BVC. Cirka en tredjedel av BHV-

sjuksköterskorna (34,1%, n=28) uppfattar däremot att det inte spelar någon roll 

vem som kommer till besöken (se Tabell 5).  
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I vilken mån det är av betydelse vem det är som kommer med barnet till BVC är 

svaren varierande. Närmare två tredjedelar (59,8%, n=49) menar att det är av 

stor betydelse vem som följer med barnet, medan en knapp fjärdedel (24,4%, 

n=20) tycker att det spelar liten roll (se Tabell 6).  

Korrelationsanalyser visar att det inte finns någon variabel i materialet som 

korrelerar med frågorna i Tabell 4-6. Det finns därmed ingen variabel som 

förklarar vilka BHV-sjuksköterskor som är av uppfattningen att det är att föredra 

om paret kommer till besöken, eller om det inte spelar någon roll. Inte heller om 

det är av vikt vem som kommer till besöken med barnet.  

Tabell 4  

Närvarande på BVC-besöken 

 Antal 

enkäter 

(n=82) 

Kvinnan Mannen Paret 

Vem kommer på de flesta besök 

av dina återbesök tillsammans 

med barnet?   

98,8% 

(n=81) 

95,1% 

(78) 

1,2 % 

(1) 

2,4 % 

(2) 

Tabell 5 

BHV-sjuksköterskans önskemål om närvarande på BVC-besöken  

 Antal 

enkäter 

(n=82) 

Kvinnan Mannen Paret Spelar 

ingen 

roll 

Vem ser du helst kommer på 

dina återbesök tillsammans med 

barnet?   

98,8% 

(n=81) 

0,0 % 

(0) 

0,0 % 

(0) 

64,6% 

(53) 

34,1% 

(28) 
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Tabell 6 

BHV-sjuksköterskors uppfattning om det spelar någon roll vem som kommer 

med barnet till BVC  

 Antal 

enkäter 

(n=82) 

Mycket 

liten 

roll 

Liten 

roll 

Stor 

roll 

Mycket 

stor 

roll 

Ingen 

uppfattning 

Uppfattar du att det spelar 

roll om föräldrar kommer 

enskilt eller tillsammans till 

BVC?   

100 % 

(n=82) 

 

2,4 % 

(2) 

24,4 % 

(20) 

59,8% 

(49) 

6,1 % 

(5) 

7,3 % 

(6) 

 

När det gäller i vilken utsträckning BHV-sjuksköterskor uppfattar att det finns 

en koppling mellan barnets hälsa och kvalitén i föräldrarnas parrelation är det 

42,7% (n=35) som svarar att det i mycket hög grad finns en koppling, medan 

56,1 % (n=46) svarar att det i hög grad finns en koppling.  

Resterande 1,2 % (n=1) menar att det enbart finns en koppling i låg grad (se 

Tabell 7). Resultatet visar även att 17,1% (n=14) av BHV-sjuksköterskorna i 

mycket hög grad och 63,4% (n=54) i hög grad uppfattar att det ligger i deras 

uppdrag att undersöka hur föräldrarna mår i sin parrelation. Det är dock en 

femtedel som i låg (18,3%, n=15) eller mycket låg grad (1,2 %, n=1) tänker att 

frågan om föräldrars parrelation hör till BVC:s uppdrag (se Tabell 7).  

När det gäller förutsättningar att arbeta med föräldrars parrelation så är det 

ungefär tre fjärdedelar som uppger att det i låg (69,5 %, n=57) eller mycket låg 

grad (7,3 %, n=6) finns tillräckligt med tid att undersöka föräldrarnas 

parrelation. När det gäller att ha tillräcklig kunskap för att kunna ställa frågor 

om föräldrars parrelation redovisar majoriteten (61,0 %, n=50) att kunskaperna 
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är tillräckliga i låg, eller till och med mycket låg grad (3,7 %, n=3). Behovet av 

utbildning uppges övervägande stort (se Tabell 7). 

Korrelationsanalyser visar det finns en viss korrelation mellan de BHV-

sjuksköterskor som upplever att det ligger i deras uppdrag att utforska 

parrelationen, och de som också upplever sig ha tillräcklig kunskap att ställa 

frågor om parrelationen (r.43, p=0,01). Därtill att en viss korrelation föreligger 

mellan upplevelse av tillräcklig kunskap och upplevelse av att det finns 

tillräckligt med tid för att ställa frågor om parrelation (r.47, p=0,01). På liknande 

sätt finns en viss korrelation mellan de BHV-sjuksköterskor som upplever att det 

ligger i deras uppdrag att utforska föräldrars parrelation och de som upplever sig 

ha redskap att hjälpa föräldrar när bekymmer i parrelationen framkommer (r.36, 

p=0,01). De som upplever sig ha tillräckliga redskap för att hjälpa par för vilka 

bekymmer i parrelationen har framkommit tenderar också att uppleva att det 

finns tillräcklig tid att undersöka parrelationen (r.38, p<0,01). 

Den grupp på 14 BHV-sjuksköterskor som i mycket hög grad uppfattar att det 

ligger i deras uppdrag att undersöka hur föräldrar mår i sin parrelation har 

genom t-test jämförts med övriga: De 14 BHV-sjuksköterskorna tenderar att 

vara i genomsnitt 6 år äldre jämfört med övriga (p=0,07). En trend är också att 

de har arbetat i genomsnitt 3,5 år längre än övriga i urvalet (p=0,15). De 14 

BHV-sjuksköterskorna som skattar att det i mycket hög grad uppfattar att det 

ligger i deras uppdrag att undersöka hur föräldrar mår i sin parrelation skattar i 

något högre grad än övriga att de har tillräcklig kunskap för att ställa frågor 

kring föräldrars parrelation (p=0,01). Vidare att de i något högra grad har 

tidsutrymme att undersöka hur föräldrar mår i sin parrelation (p=0,01) och att de 

har redskap att hjälpa föräldrar när de har bekymmer i sin parrelation (p=0,05). 

Det föreligger ingen skillnad i upplevelsen av behov av mer utbildning i ämnet. 

Resultaten bekräftades av Mann Whitney U-test.   
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Tabell 7 

BHV-sjuksköterskors förutsättningar  

 Antal 

enkäter 

(n=82) 

Mycket 

låg grad 

Låg 

grad 

Hög 

grad 

Mycket 

hög 

grad 

I vilken grad tänker du att 

föräldrars kvalitet i parrelationen 

påverkar barnets hälsa? 

100 % 

(n=82) 

0,0 % 

(0) 

1,2 % 

(1) 

56,1% 

(46) 

42,7% 

(35) 

Uppfattar du att det ligger i ditt 

uppdrag att undersöka hur 

föräldrar mår i sin parrelation? 

100 % 

(n=82) 

1,2 % 

(1) 

18,3% 

(15) 

63,4% 

(52) 

17,1% 

(14) 

Anser du att du har tidsutrymme 

att undersöka hur föräldrar mår i 

sin parrelation? 

100 % 

(n=82) 

7,3 % 

(6) 

69,5% 

(57) 

15,9% 

(13) 

7,3 % 

(6) 

Anser du att du har tillräcklig 

kunskap för att ställa frågor 

kring föräldrars parrelation?  

100 % 

(n=82) 

3,7 % 

(3) 

61,0% 

(50) 

32,9% 

(27) 

2,4 % 

(2) 

Anser du att har redskap att 

hjälpa föräldrar när de har 

bekymmer i sin parrelation?  

100 % 

(n=82) 

7,3 % 

(6) 

61,0 % 

(50) 

31,7% 

(26) 

0,0 % 

(0) 

Anser du att du är i behov av 

mer utbildning i ämnet? 

100 % 

(n=81) 

0,0 % 

(0) 

24,4 % 

(20) 

52,4 % 

(43) 

22,0 % 

(18) 
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Resultatdiskussion 
 
Uppfattar BHV-sjuksköterskor att det är möjligt att förebygga separationer? 

BHV-sjuksköterskor uppfattar i hög grad att det är möjligt att förebygga 

separationer under småbarnsfasen. När det kommer till i vilken mån BHV-

sjuksköterskor uppfattar att de själva har möjlighet att arbeta preventivt med 

föräldrars parrelation så ställer de sig dock mer tveksamma. Flera förslag på hur 

separation under småbarnsfasen kan förebyggas framkommer. Att föräldrar bör 

förberedas på vad småbarnsfasen innebär är ett exempel på detta.    

 

Hansson och Ahlborg (2016) föreslår att BVC ska arbeta förebyggande med 

föräldrars parrelation under småbarnsfasen. Resultatet i denna studie visar att 

knappt hälften av BHV-sjuksköterskorna dock tvekar kring sin egen möjlighet 

till detta och ställer sig på så sätt tveksamma till förslaget. Tidigare forskning 

pekar på att brist på formaliserade arbetssätt, kunskapsbrist samt osäkerhet kring 

om föräldrars parrelation ingår i BVC:s uppdrag eller ej samt kunskapsbrist är 

faktorer som försvårar BHV-sjuksköterskors möjlighet att arbeta förebyggande 

med föräldrars parrelation (Ahlner, 2015; Damm & Simonsson, 2011; Roos & 

Widegren, 2011).  

 
BHV-sjuksköterskor tror alltså att det är möjligt att förebygga separationer 

under småbarnsfasen, om än att möjligheterna är tveksamma just på BVC idag. 

När det kommer till på vilket sätt prevention bäst går till så föreslår 

nedanstående BHV-sjuksköterska att förberedelser på vad den nya 

livscykelfasens utvecklingsuppgift innebär är viktigt:  

 

”Mödravården behöver intala blivande föräldrar att INGENTING 

kommer att bli som innan. Tiden och åren man har tillsammans innan 

man får barn är ganska avgörande för hur man kommer klara av 
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småbarnsåren. Hur väl man känner sin partner och sig själv. Det är 

både fysiskt och psykiskt jobbigt och om ingen är beredd på de och man 

ska ta hand om det då när man får barn, då kan det bli trassligt.”  

Idén om vikten av förberedelse går i linje med interventioner som prövats 

internationellt (Daley-McCoy, Rogers & Slade, 2015; Mortensen, Torsheim & 

Thuen, 2016; Shapiro, Nahm, Gottman & Content, 2011). 

Två av BHV-sjuksköterskorna trycker även på vikten av att båda föräldrarna bör 

involveras som en förutsättning för prevention av separation under 

småbarnsfasen: 

”Viktigt att se båda föräldrarna. Båda bör få samma inblick i barnets 

utveckling. Bra att föräldraledigheten delas likvärdigt. Genom att ge 

båda föräldrarna samma kunskap om barnets behov: Insikt om att små 

barn initialt belastar parrelationen kan öka förståelsen för varandra.” 

”Information till alla; Individuellt och i grupp. Före förlossningen samt 

1:a året m babyn om parrelation & småbarnstid.” 

BHV-sjuksköterskorna förefaller här tänka att det finns skäl att förbereda båda 

de nyblivna föräldrar på vad livscykelfasens naturliga utvecklingskriser innebär. 

Att det nästan uteslutande är kvinnan som kommer till besöken på BVC torde ur 

detta perspektiv utgöra ett hinder.  

 
Hur hanterar BHV-sjuksköterskor bekymmer i föräldrars parrelation idag? 

En övervägande andel av BHV-sjuksköterskorna uppfattar att det ligger i deras 

uppdrag att undersöka hur paret mår i sin parrelation. Det är därför 

anmärkningsvärt att brister i föräldrars parrelation inte framkommer under 

BVC-besöken.  
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Trots att BHV-sjuksköterskorna uppfattar att det ligger i deras uppdrag att arbeta 

med parrelationen så är det sällsynt att det är BHV-sjuksköterskan som lyft 

temat de gånger bekymmer i parrelationen framkommit. Det är oftast kvinnan 

som lyfter temat, inte BHV-sjuksköterskan. Det går i linje med det som Damm 

och Simonsson (2011) uppmärksammade i sin studie; att det inte är BHV-

sjuksköterskan som frågar. Till besöken på BVC är det nästan uteslutande 

kvinnan som kommer. Av BHV-sjuksköterskorna är det 20 % som anser att 

uppdraget att arbeta med föräldrars parrelation borde ligga på BVC. När 

bekymmer i en parrelation finns hänvisar många BHV-sjuksköterskor paret 

vidare till andra instanser, medan andra inte gör det.  

 

Hur kommer det sig att det sällan är BHV-sjuksköterskan som är den som har 

ställt frågan om parrelationen de gånger bekymmer framkommer när de i så hög 

grad uppfattar att det ligger i deras uppdrag?  

 

Ahlner (2015) menar att det saknas formaliserade sätt för hur BVC ska arbeta 

med föräldrars parrelation. Roos och Widegren (2011) menar i linje med detta 

att det saknas riktlinjer för hur mycket utrymme föräldrars parrelation på BVC 

ska få, liksom Damm och Simonsson (2011) som också påtalar att det saknas 

riktlinjer för hur BHV-sjuksköterskor ska ge stöd till föräldrar i aktuell fråga.  

 

Tidigare forskning antyder just att det är en upplevd otydlighet i BVC:s uppdrag 

samt kunskapsbrist som i vissa fall kan hindra BHV-sjuksköterskor att närma sig 

ämnet i mötet med föräldrar (Damm & Simonsson, 2011; Västberg, 2016). Detta 

medför enligt flera författare att det idag blir slumpartat om, på vilket sätt och i 

vilken omfattning en BHV-sjuksköterska, arbetar med föräldrars parrelation 

(Damm & Simonsson, 2011; Roos & Widegren, 2011; Västberg, 2016).  
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De menar att det idag är den enskilda BHV-sjuksköterskans individuella 

inställning, förmåga, erfarenhet och kunskap som styr om frågan lyfts och 

arbetas med eller ej (ibid). Om detta är fallet, vilket resultaten i denna studie 

stöder, föreligger rimligen ett behov att förtydliga BVC:s uppdrag. Ska BHV-

sjuksköterskor arbeta med föräldrars parrelation: ja eller nej? På vilket sätt? I 

vilken omfattning?  

 

Resultat i denna studie samt tidigare forskning vittnar om att det finns 

otydligheter på makronivå (Bronfenbrenner, 1979) som gör sig gällande i den 

enskilda BHV-sjuksköterskans möte med en familj på BVC i aktuell fråga.   

 

Upplever BHV-sjuksköterskor att de har förutsättningar att arbeta med 

föräldrars parrelation? 

BHV-sjuksköterskorna beskriver genom sina svar att deras förutsättningar för att 

arbeta med föräldrars parrelation är bristfälliga. Många upplever att det råder 

brist på tid, men också på kunskap. Flertalet av BHV-sjuksköterskorna uppfattar 

att de är i behov av mer utbildning för att kunna arbeta med föräldrars 

parrelation.  

De 14 BHV-sjuksköterskor som uppfattar det i mycket hög grad ligger i deras 

uppdrag är undersöka hur föräldrar mår i sin parrelation tenderar att skilja ut sig 

något från övriga gruppen. Detta ifråga om något högre ålder, antal år i yrket 

samt upplevelse av att ha tillräckliga förutsättningar i olika avseenden att arbeta 

med frågan.  

BHV-sjuksköterskor uppfattar alltså inte idag att de har förutsättningar att arbeta 

med föräldrars parrelation såsom Hansson och Ahlborg (2016) föreslår.  
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Även om den grupp på 14 BHV-sjuksköterskor som verkligen tycker frågan 

ligger i deras uppdrag också tycker sig ha lite bättre förutsättningar, så är det 

klart intressant att det i föräldrars möte med dessa inte oftare i jämförelse med 

övriga BHV-sjuksköterskor framkommer bekymmer i föräldrars parrelation. 

Varken ålder, antal år i yrket, upplevelse av tidsutrymme eller kunskap har 

betydelse för hur ofta bekymmer i en parrelation framkommer. Frågan avgörs 

uppenbarligen av andra förutsättningar. 

 

Vad gäller uppdrag och riktlinjer så anger avtalet som gäller Region 

Östergötland (Region Östergötland, 2018a) att Rikshandboken barnhälsovård 

(2018) ska vägleda det dagliga arbetet. Den nyss nämnda nationella riktlinjen 

ger dock inte mycket konkret vägledning i om, och hur, BVC ska arbeta med 

föräldrars parrelation annat än att ett föräldrautbildningstillfälle ska användas till 

att diskutera hur en parrelation kan vårdas. Det är därför förbryllande att så 

många BHV-sjuksköterskor i materialet uppfattar att det ligger i deras uppdrag 

att utforska om det finns bekymmer i föräldrars parrelation. En fråga som 

infinner sig med koppling till detta är hur tidigare avtal har varit formulerade. 

Exempelvis menade utredarna i SOU 2008:131 att det är av vikt att hjälpa 

föräldrarna att hitta sina nya roller som föräldrar. Detta ligger väl i linje med 

antaganden i teorin om familjens livscykel (McGoldrick et al., 2015). En annan 

fråga som också infinner sig är hur BHV-sjuksköterskors teoretiska ansats spelar 

in i tolkningen av uppdraget, och därmed hur den enskilda BHV-sjuksköterskan 

arbetar, exempelvis med föräldrars parrelation.   

 

Vad gäller BVC:s uppdrag så rör det primärt barnet (Region Östergötland, 

2018a; Region Östergötland, 2018b). Hur BHV-sjuksköterskor ska förebygga, 

arbeta med och följa upp barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling torde 

dock bitvis få lite olika praktisk innebörd beroende på teoretisk utgångspunkt. 
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Både McGoldrick et al. (2015) och Tissot et al. (2015) menar utifrån en 

systemteoretisk ansats att det är viktigt att utforska människors kontext. Detta då 

exempelvis barn kan uppvisa symtom som ett uttryck för bekymmer i 

familjesystemet, såsom exempelvis föräldrars parrelation. Att det nästan är 

uteslutande är kvinnan som kommer till BHV-besöken är utifrån detta ett 

potentiellt anmärkningsvärt och bekymmersamt resultat. En fråga som väcks är 

hur BHV-sjuksköterskors möjlighet att fånga upp signaler på bekymmer i 

föräldrars parrelation skulle se annorlunda ut om det var paret, och inte enbart 

kvinnan, som kom till besöken på BVC. 

 

Resultatet i denna studie visar på att flertalet BHV-sjuksköterskor uppfattar att 

det finns en koppling mellan kvalitén i föräldrars parrelation och barnets hälsa 

vittnar möjligen om en viss systemteoretisk hållning. Men i vilken omfattning 

utgår arbetet på BVC från systemteori och teorin om familjens livscykel på? Här 

kan man ställa sig frågan om hur avgörande den enskilda BHV-sjuksköterskans 

kunskap om familjens livscykel är, och på vilket sätt frågan om föräldrars 

parrelation arbetas med? Närmare bestämt om kunskapen om att många 

utvecklingsuppgifter under småbarnsfasen kommer an på föräldrars parrelation 

och därför, utifrån teorin, ökar risken för separation påverkar BHV-

sjuksköterskans sätt att arbeta.   

 

BVC i Östergötland skall erbjuda jämlik vård (Region Östergötland, 2018b). 

Det förefaller som att förutsättningar att erbjuda jämlika insatser idag är 

haltande när det kommer till just aktuell fråga. Utöver att frågan i någon mening 

handlar om BHV-sjuksköterskornas arbetsmiljö så handlar frågan också, inte 

minst, om barnen och deras föräldrar. Liksom det angavs inledningsvis torde det 

finnas stora vinster i att arbeta preventivt med föräldrars parrelation.  
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Detta för att undvika den sorg och de smärtsamma relationsbrott som en 

separation kan innebära de gånger separationen sker ”i onödan”. Vems är detta 

uppdrag?  

 

Metoddiskussion 

Det finns begrepp i denna studie som ej har definierats. Uttrycket 

”bekymmersam parrelation” har använts i enkäten och studien i övrigt, liksom 

”arbete med föräldrars parrelation”. Att dessa begrepp har hänvisats till BHV-

sjuksköterskornas subjektiva uppfattning om dess innebörd påverkar sannolikt 

studiens interna validitet. Å andra sidan bör här sägas att symtom i en 

parrelation kan uppvisas på ett stort antal sätt. Avsikten har därför medvetet 

varit att hänvisa begreppen till BHV-sjuksköterskornas subjektiva tolkning för 

att inte exkludera något som av ett par skulle kunna upplevas som ett 

bekymmer.  

Svarsfrekvensen i studien har varit god (83 %). Det är svårt att veta hur 

bortfallet påverkat studiens resultat då anledningarna till att bortfallen är okända. 

Då bortfallet är relativt litet bedöms det inte påverka resultatet på något 

betydande sätt. Vad gäller generaliserbarheten i förhållande till den totala 

populationen, det vill säga BHV-sjuksköterskor i Sverige, så kan denna dock 

diskuteras. Demografiskt nationellt beskrivande siffor finns tyvärr ej att tillgå 

varför det ej är möjligt att uttala sig om det aktuella urvalet är nationellt 

representativt. Det är också svårt att uttala sig om generaliserbarheten då BVC i 

Östergötland regleras av avtal. Huruvida olika BVC-verksamheter avtal i olika 

delar av landet skiljer sig åt till sitt innehåll är okänt.  
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Slutsatser  

Då BVC möter flertalet nyblivna föräldrar förefaller det vara en god idé att BVC 

ska vara den instans inom vilken arbete med föräldrars parrelation skulle kunna 

ske. Med vilket innehåll ett sådant arbete i sådana fall skulle ha behöver i sådana 

fall specificeras då det idag förefaller saknas formaliserade arbetssätt. Om BHV-

sjuksköterskors uppdrag förtydligas blir nästa steg att ta ställning till om BHV-

sjuksköterskorna har förutsättningar att arbeta med det som fastställts i 

uppdraget.  

 

Kortfattat blir slutsatserna:  

 

1. Det föreligger behov av att förtydliga BVC:s uppdrag. Ska BVC arbeta 

med föräldrars parrelation: ja eller nej?  

2. BVC bör få bättre förutsättningar att arbeta med föräldrars parrelation om 

frågan ska ligga i deras uppdrag. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Resultaten från denna studie väcker nya frågor:  

 

- Hur sker prevention av separation under småbarnsfasen mest effektivt? 

- Vilka förutsättningar behöver professionella som möter föräldrar under 

småbarnsfasen om de ska kunna arbeta förebyggande på ett effektivt 

sätt?  

- Var går skiljelinjen mellan förebyggande arbete och psykoterapi när 

det gäller förebyggande arbete med småbarnsföräldrars parrelation?  

 

Aktuell studie skulle även kunna göras med hela populationen BHV-

sjuksköterskor. 
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Bilaga 1 

 
 

 
 
 
 

Till	dig	som	är	chef	för	BVC-sjuksköterskor-	Information	om	och	
förfrågan	om	deltagande	i	enkätstudie.	

 
Småbarnsåren kan vara en påfrestande period under vilken föräldrars parrelation utsätts 
för prövningar- Något som visar sig i höga separationstal. BVC-sjuksköterskor har som 
redan känt en central roll för familjen när föräldrar befinner sig just i denna fas vilket 
också innebär att vi tror att de besitter en stor kunskap inom området. Vi skulle därför 
vilja genomföra en enkätstudie med BVC- sjuksköterskor i Region Östergötland. 

 
Vi som genomför studien arbetar som socionomer på BUP-klinikerna i Linköping 
respektive Västervik och heter Jenny Augustsson och Emma Nelsson. Vi studerar på 
Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi, vid Linköpings Universitet. I 
utbildningen ingår att göra ett uppsatsarbete, vilket är bakgrunden till att denna enkätstudie 
kommer att göras. 

 
Syftet med studien är att undersöka BVC-sjuksköterskors tankar kring separation samt 
prevention av separation under småbarnsåren. Vår förhoppning är att resultatet kan bidra 
till en ökad kunskap om hur separation under aktuell fas kan förebyggas. 

 
Samtliga BVC-sjuksköterskor inom Region Östergötland vars chef samtyckt till deltagande 
kommer att tillfrågas om att medverka i denna enkätstudie. 

 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och möjlighet finns att avbryta medverkan när som helst. 

 
Enkäterna besvaras anonymt och allt material som har med studien att göra hanteras och 
behandlas konfidentiellt. 

 
Om du samtycker till att dina medarbetare (BVC-sjuksköterskor) deltar i studien så 
kommer informationsbrev samt enkät att skickas direkt till respektive BVC-
sjuksköterska. OSA gällande deltagande senast 2018-09-18. Ange vilka BVC-
sjuksköterskor du är chef för i ditt mailsvar. 

 
Vill du läsa vår uppsats får du gärna maila till oss så skickar vi uppsatsen när den är klar. 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 

 
 

Linköping 2018-09-03 
 
 

Studerande: Studerande: 
Socionom Socionom 
Jenny Augustsson Emma Nelsson 
010-1035057 0490-87919 
jenny.augustsson@regionostergotland.se emma.nelsson@ltkalmar.se 

inriktning	systemisk	
familjeterapi,	ht-18.	
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Bilaga 2 

 
 

 
 
Till	dig	som	är	BVC-sjuksköterska	i	
Östergötland-	Information	och	förfrågan	om	
deltagande	i	enkätstudie.	

Småbarnsåren kan vara en påfrestande period under vilken föräldrars parrelation 
utsätts för prövningar- något som visar sig i höga separationstal. Ni BVC-sjuksköterskor 
har som bekant en central roll för familjen när föräldrar befinner sig just i denna fas 
vilket också innebär att vi tror att ni besitter viktig kunskap inom området. Vi skulle 
därför vilja genomföra en enkätstudie med er. 

 
Vi som genomför studien arbetar som socionomer på BUP-klinikerna i Linköping 
respektive Västervik och heter Jenny Augustsson och Emma Nelson. Vi studerar på 
Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi, vid Linköpings Universitet. I 
utbildningen ingår att göra ett uppsatsarbete, vilket är anledning till att denna enkätstudie 
kommer att göras. 

 
Syftet med studien är att undersöka BVC-sjuksköterskors tankar om sitt uppdrag och sin 
roll när det gäller arbete med föräldrars parrelation. Syftet är också att undersöka synen 
på prevention av separation under småbarnsåren. Vår förhoppning är att resultatet kan 
bidra till en ökad kunskap om hur separation under aktuell fas kan förebyggas. 

 
Samtliga BVC-sjuksköterskor inom Östergötland kommer att tillfrågas om 
deltagande i denna enkätstudie. 

 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 
Ni besvarar enkäterna anonymt. Materialet från enkäterna kommer att hanteras och 
behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del 
av det. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

 
Enkäten tar högst 5 minuter att besvara. Skicka din enkät i bifogat frankerat och 
färdigadresserat svarskuvert senast 181009. 

 
Vill du läsa vår uppsats får du gärna maila till oss så skickar vi uppsatsen när den är klar. 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 

 
Tack för din medverkan!  
 
Linköping 2018-09-23 

Studerande: Studerande: 
 
Jenny Augustsson Emma Nelsson 

Socionom Socionom 
010-1035057 0490-87919 
jenny.augustsson@regionostergotland.se emma.nelsson@ltkalmar.se 

inriktning	systemisk	
familjeterapi,	ht-18.	
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Bilaga 3 
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