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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Föräldrars omvårdnadsbeteende skiljer sig mellan familjer och kulturer. 

Barnhälsovårdens främsta uppgift är att främja barns hälsa och utveckling. Det saknas idag 

kunskap om hur olika föräldrar resonerar kring omvårdnaden av sina barn. The Baby Care 

Questionnaire undersöker föräldrars omvårdnadsbeteende och hur de svarar på sina barns 

behov under spädbarnstiden. 

Syfte: Syftet med denna studie var att validera The Baby Care Questionnaire för att kunna 

använda mätinstrumentet i svensk kontext. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys och ett bekvämlighetsurval 

användes. Kognitiva intervjuer genomfördes och tio föräldrar med barn upp till två år deltog i 

studien

Resultat: Utifrån resultatet utformades fyra kategorier; regelbundenhet, erfarenhet, 

generalisering och anknytning och ett övergripande tema; tolkningar. Föräldrarna hade svårt 

att förstå innebörden av ordet “regelbundenhet”. Förståelsen för påståendena grundades 

mycket i vad föräldrarna hade för bakgrund och kunskap om små barn sedan innan. 

Föräldrarna ville också gärna svara på ett generellt sätt på påståendena i enkäten. Föräldrarna 

betonade även vikten av trygghet för barnet. 

Slutsats: För att enkäten ska kunna bli tillförlitlig i en svensk kontext med en hög validitet 

bör vissa påståenden omformuleras så att de tolkas på liknande sätt av deltagarna.

Nyckelord: omvårdnadsbeteende, föräldraskap, spädbarn
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ABSTRACT
Background: Parents caregiving behaviors differ within and across families and cultures. The 

main goal for Child health care is to promote children’s health and growth. There is a lack of 

knowledge about how parents think while providing care of their children. The Baby 

Questionnaire measures parents care giving behaviors and how they respond to their 

children’s needs during infancy.

Aim: The aim of this study was to validate the Baby Care Questionnaire to be used it in a 

Swedish context. 

Method: A qualitative content analysis and a convenience sample was used for the study. 

Cognitive interviews were conducted and ten parents with children up to two years 

participated.

Results: Based on the result, four categories were identified; regularity, experience, 

generalization and attachment and an overall theme; interpretations. The parents had 

difficulties understanding the meaning of the word “regularity”. Parents background, 

knowledge and previous experience of parenting was reflected in the way they understood the 

different statements. The parents wanted to respond in a general way to the statements in the 

BCQ. The parents also emphasized the importance of the child feeling secure.

Conclusion: In order for the questionnaire to be reliable with a high validity in a Swedish 

context, certain statements should be reconstructed so that they are interpreted in the same 

way by the participants.  

Keywords: caregiving behaviors, parenting, infant
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1. BAKGRUND 

Varje dag, runtom i världen, fattar vårdgivare beslut om hur de ska ta hand om sina spädbarn. 

Beslut om omvårdnad skiljer sig inom och mellan familjer och kulturer, trots spädbarns 

biologiska likheter. Omvårdnadsbeslut grundar sig på allmänna omvårdnadsprinciper och de 

återspeglas i praxis eller specifika beteenden som föräldrar använder sig av för att uppnå ett 

bra omhändertagande av sina barn (Winstanley & Gattis, 2013). 

I internationell litteratur definieras ett spädbarn som ett barn upp till två års ålder medan det i 

svensk litteratur definieras som ett barn upp till ett års ålder (Hwang & Wickberg, 2001).

Spädbarnstiden är för barnet en period av stort beroende och för föräldrarna en tid av intensiv 

omvårdnad där de måste svara på spädbarnets behov av mat, sömn och känslomässigt 

engagemang. Vad som anses bäst sätt att möta dessa behov på skiljer sig mellan olika 

föräldrar (Winstanley & Gattis, 2013). 

Barnhälsovårdens främsta uppdrag är att främja alla barns hälsa och allsidiga utveckling. Dess 

huvudmål är att minska skadliga påfrestningar för barnet och dess föräldrar, minska 

sjuklighet, dödlighet och funktionsnedsättningar hos barn samt att aktivera och stödja 

föräldrarna i deras föräldraskap (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009).

Föräldrarnas omvårdnad av sitt barn har redan i ett tidigt skede stor betydelse för barnets 

vidare anknytning. Den tidiga anknytningen gör att barnet utvecklar olika 

anknytningsmönster som har betydelse för barnets utveckling. Den är beroende av hur väl 

vårdaren bemöter barnets behov under uppväxten (Bowlby, 2010). 

The Baby Care Questionnaire är en enkät utformad av forskare på universitetet i Cardiff, 

Wales. Enkäten undersöker föräldras omvårdnadsbeteenden av sina spädbarn. Enkäten 

innehåller tre delar: sömn, mat och gråt/tröst. Enkäten har hittills testats på hundratals 

brittiska föräldrar. Men forskarna i Cardiff vill gå vidare och även testa enkäten på andra 

kulturer och i andra länder, däribland Sverige (Winstanley & Gattis, 2013).  
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1.1 Sömn 

Sömnmönstret hos ett barn förändras med barnets ålder. Vissa spädbarn har långa 

vakenhetsperioder, både dag- och nattetid medan andra sover nästan hela dygnet, bortsett från 

matnings- och omvårdnadsperioderna (Magnusson et al., 2009). Sömnen hos ett nyfött barn är 

beroende av om barnet har fått i sig tillräckligt med mat. Utvidgningen av magsäcken är en 

viktig faktor för sömnen och nyfödda barn behöver äta nattetid för att må bra (Vikström, 

2015). Spädbarns sömnbehov och sömnmönster skiljer sig från vuxnas. Det som skiljer 

barnets sömn från de vuxna är REM-sömnen (rapid eye movement), den ytliga sömnen. Ju 

yngre barnet är desto större är andelen REM-sömn. Sömnen pendlar mellan de olika 

sömndjupen hos ett barn mot slutet av det första levnadsåret och dessa pendlingar tar ungefär 

en timme. Under den ytliga sömnen är det vanligt att barnet vaknar upp. För ett spädbarn är 

det således helt normalt att vakna under natten (Magnusson et al., 2009). Att föräldrar 

upplever att deras barn har sömnproblem, såsom att vakna på natten, är bland det vanligaste 

som föräldrar oroar sig över hos spädbarn och yngre barn (Thunström, 2002). Vissa barn lär 

sig att kunna somna om på egen hand när de vaknar under den ytliga sömnen medan andra 

barn behöver hjälp av sina föräldrar för att kunna somna om, genom att till exempel få sin 

napp instoppad, få mat eller bli vyssjad eller vaggad (Magnusson et al., 2009).

Att samsova med sitt barn kan underlätta välmåendet, hälsan och anknytningen ur många 

aspekter under spädbarnstiden. Samsovning har skett i urminnes tider och barnet har ett 

förankrat biologiskt behov av fysisk närhet till sina föräldrar, vilket åtgärdas under 

samsovningen. I de flesta kulturer är det norm att samsova med sina barn och det främjar 

också amningen. I västvärlden uppskattas det att cirka 30 % av spädbarnen har vad som anses 

som sömnproblem. Det är orsaker som att barnet vaknar mitt i natten och söker sin förälders 

uppmärksamhet. Det handlar också om att barnet har svårt att somna självständigt på kvällen 

(Olafsdottir, Fäldt & Funkquist, 2014). Men det är kanske egentligen inte ett sömnproblem. 

Detta är många gånger spädbarnets normala beteende- och sömncykel, och “problemen” 

uppstår snarare på grund av västvärldens förväntningar på barnet. I västvärlden låter 

föräldrarna många gånger barnet sova i egen säng och eget rum redan från tidig ålder, troligen 

på grund av den sömnrådgivning som råder idag. När ett barn vaknar på natten är barnet i 

behov av en vuxen som tillfredsställer barnets behov. Det har gjorts studier som visar på att 
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barn som samsover med sina föräldrar har en tryggare anknytning jämfört med de barn som 

inte samsover. Detta förklaras genom att barnet är extra utsatt nattetid och behöver mer 

föräldrakontakt när de vaknar och är hungriga på natten (ibid.).

Socialstyrelsen ger idag ut rekommendationen att föräldrar inte skall samsova med sina barn 

under de tre första levnadsmånaderna med tanke på risken för plötslig spädbarnsdöd. De 

skriver att barnet sover säkrast i egen säng, då barnets andningsvägar av misstag kan täppas 

till av en vuxen eller av bäddmaterial i sängen. Även temperaturen kan bli för hög hos ett barn 

intill en sovande vuxen. Om föräldrarna använder sig av alkohol, röker eller brukar andra 

droger är risken ännu större att samsova och kvarstår även efter de första tre 

levnadsmånaderna (Socialstyrelsen, 2014a). Bartick och Smith (2014) menar att fokus idag 

ligger fel angående var ett spädbarn ska sova och hur ett spädbarn sover säkert. Författarna 

menar att dagens rådgivning kring att inte samsova med sina barn inte är bra. Att samsova 

med sina barn gynnar amningen och anknytningen. Om föräldrarna har en sund livsstil så är 

samsovning förenat med låg risk för plötslig spädbarnsdöd, som är orsaken till att nyblivna 

föräldrar avråds från samsovning idag. Bartick och Smith (2014) anser istället att fokus bör 

läggas på att hjälpa föräldrar att undvika riskfaktorer som användning av alkohol och droger, 

rökning, att somna på soffan och flaskmatning. Bartick och Smith skriver att samhället, 

istället för att lägga stora summor på kampanjer för att minska samsovning, bör lägga resurser 

på att utbilda föräldrar i hur de kan samsova säkert med sina barn. Samsovningen främjar 

amning och amningens fördelar har också stora hälsovinster på lång sikt, till exempel minskad 

risk för övervikt och diabetes hos barnet i senare skede, men även minskad risk för 

bröstcancer och hjärtsjukdom hos mamman (ibid.). Amningen minskar också risken för 

infektioner såsom akut öroninflammation, magsjuka och lunginflammation i ett tidigare 

skede. Det minskar också risken för plötslig spädbarnsdöd hos barnet (Berglund, 2015).

En svensk intervjustudie (Funkquist, Carlsson & Hedberg Nyqvist, 2005) visade hur olika 

vårdpersonal ser på att tvinga i barn mat och att tvinga barn att sova. Att tvinga i barnet mat 

anses inkräkta på barnens integritet och självbestämmanderätt, medan att tvinga ett barn att 

sova främjar istället självständigheten hos barnet. Deltagarna i studien som gav uttryck för 

dessa synsätt är framstående forskare och har stor inverkan på policyn inom barnhälsovården i 

Sverige. Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till varför dessa idéer har fått fäste hos 
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vårdpersonal och utformningen av riktlinjer i rådgivningen inom barnhälsovården. En 

anledning skulle kunna vara de samhällsvinster det leder till. Om barn lär sig somna själva 

och äta självständigt, krävs färre personal på förskolor och föräldrarna till dessa barn får mer 

tid över, som kan läggas på andra samhällsnyttiga saker (ibid).

Funkquist et al. (2005) anser att om samhället skall uppmuntra till sömntvång så måste bevis 

klarlägga att det inte är skadligt för barnet att somna själv, i egen säng och gråta och vakna 

under långa perioder. Det lever än idag kvar en gammal syn på att barn inte skadas mentalt av 

metoder som går ut på att barnet ska lämnas att trösta sig själv, trots att det finns studier som 

visar på motsatsen. En annan problematisk aspekt är att familjer får samma rådgivning kring 

sömn oavsett om de uppger sömnen som problematisk eller oproblematisk. En anledning till 

denna rådgivning kan vara att barnhälsovårdspersonal betonar vikten av föräldrarnas 

välbefinnande av att ha ett självständigt barn som sover i en egen säng. Konsekvensen blir att 

många barn uppvisar symtom på separationsångest, depression och nöd, men att dessa 

symtom i dagens samhälle ses som en del i barnets normala utveckling. Istället borde fokus 

ligga på att besvara barnets känslomässiga behov av fysisk kontakt och skydd mot ångest av 

föräldern (ibid).  

1.2 Mat

Det nyfödda barnet äter till en början bröstmjölk och/eller bröstmjölksersättning och så 

småningom introduceras mat i fastare former. Föräldrar anser ibland att barnet äter för små 

mängder trots att barnets vikt ökar. Det uppstår ofta en oro hos föräldrarna om barnet 

protesterar och inte tar emot den mat som erbjuds. Denna oro måste tas på allvar och extra 

stöd bör ges till föräldrarna (Magnusson et al., 2009).

World Health Organization (WHO) rekommenderar exklusiv amning till det att barnet är sex 

månader, därefter delvis amning till det att barnet är två år eller äldre. WHO utarbetade dessa 

direktiv för att öka amningsfrekvensen och dess duration globalt sett. I samband med WHO:s 

amningsdirektiv utarbetades en handlingsplan om “10 steg till lyckad amning” som bland 

annat innehåller uppmaningar som att inte skilja mor och barn efter förlossning, att barnet 
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skall ha fri tillgång till bröstet och amma hur ofta- och hur länge det vill. Bröstmjölken 

innehåller all näring ett spädbarn behöver under de sex första levnadsmånaderna, med 

undantag från D-vitamin. Att lära sig amma kan ta tid både för barnet och för mamman. Det 

är viktigt att som barnsjuksköterska uppmuntra mamman i starten. De vanligaste orsakerna till 

att amningen kan upplevas problematisk är att barnet har en felaktig position och får ett för 

litet tag om bröstet (Birgersson, Bramhagen & Lindberg, 2009).

Amningsperioden skiljer sig mycket mellan industriländer och afrikanska länder. 

Industriländer har ofta ett mer bestämt mönster kring amning och dess tidpunkter. I afrikanska 

länder låter mammorna i större utsträckning barnet amma när det vill. Detta har visat sig ofta 

resultera i en längre och mer frekvent amning ju äldre barnen blir, medan de barn som följer 

en mer schemalagd amning, ammar mindre och under kortare episod av livet. I 

industriländerna är synsättet att detta är med empati för mammorna. Det anses som jobbigt att 

amma varannan timme eller oftare och att mammorna måste även få en chans att delta i andra 

uppgifter i hemmet och i samhället. Genom att betona vikten av empatin för modern 

försvinner det öppna tvånget för barnet (Funkquist et al., 2005).

I början av 1900-talet, när industrialismen utvecklades, ställdes förändrade krav på människor. 

Uppfostran av spädbarn var ett av de viktigaste motiven till amningens schemaläggning och 

reglering och spädbarnet skulle anpassas till samhället, med regelbundenhet och scheman, 

både vad gäller amning och sömn och annat. Redan före 1900-talet började experter 

propagera för att amningen skulle begränsas och schemaläggas. En viktig anledning till att 

reglera amningen var att spädbarnet skulle uppfostras och lära sig att inte genast få sina behov 

tillfredsställda (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). I Sverige, och i andra industriländer, 

sjönk amningssiffrorna mellan 1940-talet och 1970-talet. En anledning till detta var att 

sjukhusförlossningar och BB-vård blev allt vanligare. Mammor och barn separerades på 

sjukhusen och barnen fick komma till sina mammor var fjärde timme för att amma. Den 

nedåtgående amningstrenden vände i mitten av 1970-talet då det skedde en attitydförändring 

som förde fram både sociala och medicinska fördelar med amning (ibid.).

Det är viktigt att tänka på att amning inte bara är näring för barnet. Barnet får även värme, 

närhet och tröst av bröstet. Oavsett orsak till att barnet vill komma till bröstet är det alltid rätt 
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att låta barnet amma (Birgersson et al., 2009). När barnet är mellan fyra och sex månader 

utvecklas munmotoriken och barnet kan tugga, svälja och flytta runt fast föda i munnen 

(Kathy, 2010). Barnet bör få prova olika smaker och konsistenser i lugn takt samtidigt som 

det ammas och detta är ett bra sätt att undvika problem kring maten. Att gradvis få vänja sig 

vid andra smaker under tiden barnet får bröstmjölk/bröstmjölksersättning verkar vara det 

optimala. Föräldrarna måste ha tålamod och vara envisa då vissa barn är mer tveksamma än 

andra till att våga pröva nya konsistenser och smaker (Magnusson et al., 2009). Spädbarn 

visar på olika sätt att de är hungriga och intresserade av mat genom att exempelvis tugga på 

sin hand eller föra saker till munnen som de sedan spottar ut eller sväljer (Kathy, 2010). 

Tidpunkten för introduktion av fast föda under spädbarnstiden är viktig på grund av att det har 

effekter på livslång hälsa (Kuo, Inkleas, Slusser, Maidenberg & Halfon, 2011) och detta stödjs 

av tidigare forskning (Arenz & Von Kries, 2009; Tarini, Carroll, Sox & Christakis, 2006). Den 

forskning som har gjorts visar att introduktion av fast föda för tidigt kan det leda till ökad risk 

för kroniska sjukdomar, eksem, celiaki och övervikt i vuxen ålder (Arenz & Von Kries, 2009; 

Tarini et al., 2006). Om introduktionen av fast föda skulle bli försenad kan det i sin tur leda 

till nutritionssvårigheter (Kuo et al., 2011). 

1.3 Gråt och tröst

Under de första tre levnadsmånaderna gråter/skriker ett spädbarn i genomsnitt några timmar 

per dygn. De skriker när de är hungriga, har svårt att komma till ro, när de vaknar och när de 

har tråkigt. Oavsett orsak till skriket är barnet i behov av närhet, de skriker alltså på grund av 

att de vill bli omhändertagna och är i behov av hjälp. Spädbarn har inget annat 

kommunikationsmedel än just visa ledsenhet och ilska. Att föräldrarna besvarar barnets gråt 

lägger grunden till anknytningen mellan barn och förälder. Anknytningen tar form när gråten 

stillas och barnets behov tillgodoses. Det har visat sig vara mycket viktigare för att barnet ska 

få en trygg anknytning, att föräldern är närvarande när barnet är ledset än att föräldern är 

närvarande när barnet visar glädje. När föräldern delar barnets känslor, hjälper det och sätter 

ord på det som är svårt hjälper det barnet att lära känna sig själv och sin omvärld (Lindfors & 

Bergström, 2015). För att kunna trösta ett gråtande barn behövs dels känslomässig närhet och 

dels praktisk omvårdnad. Omsorg är viktigt, men inte tillräckligt för att skapa ett gott 
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föräldraskap. Det krävs att föräldern känner in barnets känslor för att kunna trösta barnet och 

att “känslorna smittar över”. Föräldern kan i sin tur uppleva starka känslor och katastroftankar 

om barnet gråter och föräldern måste därför också hitta ett sätt att lugna ner sig själv i sådana 

situationer. Ett exempel kan vara andningsövningar för föräldrarna (ibid).

Det finns många olika sätt att besvara sitt barns gråt på. Till exempel kan föräldern besvara 

gråten på ett kärleksfullt sätt och vagga och vyssja barnet lugnt. Men föräldern kan också 

välja att ignorera skriket eller bli arg på barnet. Det sistnämnda kan bero på att föräldern själv 

mår dåligt, att det har liknande erfarenheter av sin egen barndom eller att de är fullt upptagna 

med annat. Föräldern kan också vara inkonsekvent och oberäknelig och därför ibland besvara 

barnets skrik på ett kärleksfullt sätt ena stunden och i andra stund bli ilsket på barnet. 

Konsekvensen kan då bli att barnet blir osäker på sig själv och sin förälder och börjar dra sig 

undan även andra barn och vuxna. När föräldern tröstar sitt gråtande barn blir barnet tryggt. 

Ett lyhört föräldraskap innebär att föräldern hjälper barnet när det signalerar om det, när 

barnet vet om att föräldern kommer besvara dessa signaler och behov. Föräldern är också 

förutsägbar och svarar hög grad på signalerna på samma sätt varje gång (Lanner Swensson & 

Reuter, 2014).  

1.4 Sjuksköterskans uppgift

När ett spädbarn har problem med skrikighet är det sjuksköterskans uppgift att ge 

uppmuntran, råd och tröst till föräldrarna, som oftast känner sig misslyckade. För att kunna 

göra detta är det viktigt att sjuksköterskan skapar en trygg och pålitlig relation till familjen. 

Föräldrarna bör uppmuntras att avlasta varandra, men också söka avlastning utanför den egna 

familjen. Sjuksköterskan bör även göra en bedömning av föräldrarnas förmåga till omsorg av 

barnet och undervisa om barnets behov av närhet, trygghet, mat och sömn. Föräldrarna bör 

uppmuntras att testa olika sätt att trösta sitt barn och det är även viktigt att förklara att de inte 

kan skämma bort sitt barn genom att bära på det och vara nära utan förklara att det är en del 

av den viktiga anknytningen (Landgren, 2009). 
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1.5 Barnhälsovård

Att föräldrarna upplever att deras barn har sömn- och matproblem är vanligt i de tidiga 

barnaåren (Magnusson et al., 2009). Barnavårdscentralen (BVC) är den enhet som möter 

föräldrar och barn med dessa upplevda problem i första hand (ibid.). Barnhälsovården är till 

för barn och deras föräldrar från födseln upp till start i förskoleklass. Deras mål är bland annat 

att förebygga ohälsa hos barn, främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera och påbörja 

åtgärder vid problem i barns hälsa, uppväxtmiljö och utveckling och stödja och aktivera 

barnets föräldrar i deras föräldraskap (Socialstyrelsen, 2014b). 

I en kvalitativ studie gjord av Fägerskiöld, Wahlberg & Ek (2000) undersöktes vad 

barnsjuksköterskor trodde att föräldrar som de mötte inom barnhälsovården förväntade sig av 

dem och vad de fann svårt i sitt arbete med att ge stöd till föräldrarna. Det framkom att 

barnsjuksköterskorna trodde att föräldrarna förväntade sig någon som bryr sig om spädbarnet 

och dess familj. Barnsjuksköterskorna trodde också att de förväntades kunna svara på frågor 

och ge råd och stöd om exempelvis sömnproblem och uppfödning (ibid.). I en annan studie av 

Fägerskiöld & Ek (2003) jämförde de vad föräldrarna förväntade sig av barnsjuksköterskan 

med vad barnsjuksköterskorna trodde att föräldrarna räknade med. Barnsjuksköterskornas 

beskrivning var då mer inriktad på föräldrastöd än vad föräldrarnas beskrivning var (ibid.).  

1.6 Teoretisk referensram

Den tidiga omvårdnaden av ett barn har stor betydelse för barnets vidare anknytning. 

Anknytningsteorin grundades av John Bowlby och teorin växte fram på 1950-talet då Bowlby 

började intressera sig för samspelet och det psykologiska bandet mellan barnet och dess 

vårdare. Bowlbys forskning har visat att separationen mellan ett barn och dess vårdare leder 

till negativa följder för barnet såsom ohälsa, förtvivlan och känslolöshet. Bowlby ville 

undersöka vad det är som skapar detta känslomässiga band och hur det ser ut (Holmes, 2014). 

De känslomässiga banden mellan den blivande mamman och barnet formas redan under 

graviditeten, men själva anknytningsmönstret utvecklas i samspelet mellan barn och vårdare 

och påverkas av om vårdaren är lyhörd och känslomässigt tillgänglig. Den här relationen 

ligger senare till grund för att barnet ska känna sig tryggt (ibid.). Från början hade 

anknytningsteorin fokus på relationen mellan barn och deras mammor och hur den 
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utvecklades. Senare menade Bowlby att alla vuxna människor har förmåga till anknytning till 

ett barn utan att vara biologisk förälder (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 

2006).

Bowlby (1982) delade in anknytningsteorin i fyra faser. Fas ett innebär att spädbarnet 

använder sina medfödda beteenden såsom gråt, skrik, sugande, joller och leenden för att 

signalera sina behov av omvårdnad. Genom förälderns gensvar och spädbarnets beteende 

skapas ett samspel mellan dem. En gemensam rytm kan ses hos barnet och dess förälder om 

föräldern regelmässigt svarar adekvat på spädbarnets signaler. Detta samspel leder då till att 

spädbarnets signaler får förutsägbar respons av föräldern vilket i sin tur leder till att 

spädbarnet känner trygghet och sammanhang. I fas två (andra till sjunde månaden) visar 

spädbarnet tydliga tecken på att hen prioriterar kontakt med dem som känner spädbarnet väl. 

Leenden och skrik och andra enklare beteenden börjar ske viljemässigt och antalet personer 

som kan framkalla ett leende eller som kan trösta barnet effektivt minskar. Barnet initierar 

kontakt med föräldrarna, både i anknytningssyfte och i syfte att skapa en allmän social 

kontakt. Tredje fasen (sju månader till två år) innebär att spädbarnet utvecklar sina motoriska 

och kognitiva förmågor. Spädbarnet kan klamra sig fast i föräldern samtidigt som hen riktar 

sin uppmärksamhet på något helt annat i syfte om att utforska omgivningen. Genom att 

fysiskt börja röra sig kan spädbarnet själv reglera avståndet till föräldern samtidigt som hen 

utforskar omvärlden. Under detta arbete utvecklas anknytningen för att spädbarnet inte ska 

utsätta sig för stora faror. Spädbarnet hittar en balans mellan trygghet och utforskande och 

anknytningspersonerna används som trygghetsbas. I fas fyra (två år och framåt) utvecklar 

barnet en förmåga att på egen hand kommunicera behov och reglera känslor med 

omgivningen. Det innebär alltså ett upprätthållande av en relation som är byggd på upplevd 

trygghet (Bowlby, 1982). 

Utifrån sin tidiga anknytning utvecklar barnet olika anknytningsmönster som har betydelse 

för barnets utveckling och som beror på hur väl vårdaren har kunnat bemöta barnets behov 

under uppväxten (Bowlby, 2010). Beroende på typen av omvårdnad barnet får utvecklar 

barnet olika anknytningsmönster; trygg anknytning, otrygg/ambivalent anknytning, otrygg/

undvikande anknytning eller desorganiserad anknytning (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 

1978).
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Med trygg anknytning menas att barnet kan lita på att föräldragestalten alltid kommer att 

finnas tillgänglig om han/hon råkar ut för svåra situationer, det bygger på tillit (Bowlby, 

2010). Med trygghet menas att barnet kan lita på sin förälder och att föräldern är beskyddande 

och tillgänglig om barnets anknytningssystem aktiveras. Trygg anknytning grundläggs då 

spädbarnet söker närhet hos föräldrarna när hen upplever otrygghet och genom att föräldern 

svarar förutsägbart och tryggt på spädbarnets negativa och positiva affekter används 

förälderns som en trygg bas. Otrygg/ambivalent anknytning stör balansen mellan utforskande 

och trygghetssökande hos spädbarnet. Barn med denna anknytning utvecklar en strategi där 

den upplevda farans tröskel sänks och barnet starkt signalerar ett skydds- och närhetsbehov 

till föräldrarna i till synes ofarliga situationer. Som reaktion på tidigare erfarenhet av bristande 

tillit till föräldern signalerar spädbarnet starkt och tidigt och förälderns närvaro räcker inte för 

att avaktivera anknytningssystemet (Broberg et al., 2006). Otrygg/undvikande anknytning 

innebär att individen inte är övertygad om han/hon får något positivt gensvar när hen söker 

omsorg, utan förväntar sig att bli bortstött istället (Bowlby, 2010). Spädbarnet upplever att 

föräldrarna förlöjligat eller avvisat barnets signaler till anknytning och lär sig istället att 

minimera signalerna till föräldern. En motsatt strategi uppstår hos spädbarnet och hen 

undviker att signalera sitt skydds- och närhetsbehov i hopp om att inte framkalla förälderns 

negativa känslor. Spädbarnet själv lär sig att avaktivera sitt anknytningssystem, vilket leder 

till att spädbarnet måste hantera situationer som hen inte är mogen att klara av ännu (Broberg 

et al., 2006). Desorganiserad anknytning är uppbyggt av rädsla. När anknytningssystemet är 

aktiverat uppvisar barnet underliga beteenden såsom att gå baklänges mot föräldern. 

Anledningen till detta tros vara att föräldern är den person som barnet söker skydd och 

omvårdnad hos men som samtidigt väcker rädsla hos barnet. Barnets behov av skydd förstärks 

om det blir oroligt och söker upp föräldern som i sin tur är skrämmande för barnet. 

Spädbarnet hamnar då i en konfliktsituation som leder till desorganiserad anknytning. 

Exempel kan vara en förälder som återkommande feltolkar spädbarnets signaler och reagerar 

på ett aggressivt sätt på grund av egna obearbetade trauman/upplevelser. Ett annat exempel 

kan vara att föräldern vanvårdar eller misshandlar sitt barn (Broberg et al., 2006). 
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1.7 The Baby Care Questionnaire

The Baby Care Questionnaire (BCQ) är en enkät som undersöker föräldrars 

omvårdnadsbeteende och praktiska handlingar under spädbarnstiden. Enkäten innehåller tre 

delar som berör frågor om hur föräldrarna hanterar barnets mat, sömn och gråt/tröst. Enkäten 

är ursprungligen utarbetad på universitetet i Cardiff, Wales. För att få en bredare förståelse för 

föräldrars uppfattning kring spädbarnets omvårdnad vill forskarna gå vidare och undersöka 

samma principer och handlingar hos föräldrar från andra länder och kulturer (Winstanley & 

Gattis, 2013).

1.8 Problemformulering

The Baby Care Questionnaire undersöker föräldrars omvårdnadsbeteende och hur föräldrar 

handlar praktiskt under spädbarnstiden och hur de svarar på sina barns behov angående sömn, 

mat och gråt/tröst. Hur föräldrar resonerar i omvårdnaden av barnet har stor betydelse i 

barnets liv. Det saknas idag kunskap kring hur föräldrar resonerar kring omvårdnaden av 

barnet och det krävs mer forskning och insyn kring ämnet. Kunskapen kommer att kunna ge 

hälso- och sjukvårdspersonal kunskap kring hur föräldrar resonerar och därigenom anpassa 

sin rådgivning till familjens individuella behov (Winstanley & Gattis, 2013).

1.9 Syfte

Studiens syfte var att validera The Baby Care Questionnaire och dess frågor och påståenden 

för att kunna använda enkäten i en svensk kontext.

1.10 Frågeställning

Hur uppfattar svenska föräldrar utformningen av The Baby Care Questionnaire? Behöver 

någon fråga eller något påstående i enkäten formuleras om? Kan frågorna eller påståendena i 

enkäten tolkas på flera olika sätt och på så sätt ge olika svar? 

2. METOD 
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2.1 Design/ Urval

För att genomföra studien valdes en kvalitativ intervjustudie. Sammanlagt har tio 

föräldraintervjuer genomförts. Inklusionskriterier för studien var föräldrar som förstod och 

kunde hantera det svenska språket och som hade ett barn som var 24 månader eller yngre. 

Exklusionskriterier var föräldrar till tvillingbarn samt föräldrar till barn med missbildningar 

eller funktionshinder som kunde tänkas påverka omvårdnaden av barnet. Fyra pappor och sex 

mammor deltog i studien och de var i åldrarna 24 till 34 år. Samtliga barn var 24 månader 

eller yngre när föräldrarna intervjuades, i enlighet med Hwang och Wickbergs (2001) 

definition av spädbarn. Föräldrarna som deltog hade olika bakgrund, utbildning, yrken och 

lön för att få en tillförlitlig spridning av kunskapsnivån. Yrkeskategorierna var följande: tre 

grundutbildade sjuksköterskor, en undersköterska, en grossisthandlare, två studenter, en 

förskolelärare, en egenföretagare och en IT- tekniker. Två av barnen var över ett år, övriga åtta 

barn i studien var under ett år. Sex av deltagarna var förstagångsföräldrar och fyra deltagare 

hade ett eller flera barn sedan innan. 

2.2 Datainsamlingsmetod

Forskarna i denna studie använde sig av kognitiva intervjuer via en intervjuguide (bilaga 1) 

som är utarbetad efter The Baby Care Questionnaire (bilaga 2). Enkäten var översatt av en 

svensk forskare som var aktiv i de pågående studierna i Wales. Samma intervjuguide 

användes under studierna som har gjorts i Wales och forskarna i denna studie förberedde sig 

genom att titta på en filminspelning av hur en intervju i Wales gick till. Kognitiva intervjuer 

innebär att forskarna uppmanar föräldrarna att ”tänka högt” medan de svarar på enkäten och 

forskarna uppmanade även föräldrarna att reflektera högt kring frågor där de ”körde 

fast” (Willis, 1999). Enkäten handlade om föräldrars upplevda förmåga att tillfredsställa sitt 

barns behov av mat, sömn och tröst. Syftet med intervjuerna var att förstå hur föräldrarna 

resonerar och låta dem berätta hur de tänkte när de fyllde i enkäten samt hur de tolkade 

frågorna och påståendena.

2.3 Tillvägagångssätt

Studien genomfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Forskarna rekryterade inom sin 

utvidgade bekantskapskrets föräldrar som ansågs lämpliga med tanke på inklusions- och 

exklusionskriterier. Dessa föräldrar tillfrågades om de vill delta i studien. Samtliga tillfrågade 
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föräldrar valde att delta. Deltagarna i studien tilldelades ett informationsbrev med 

samtyckesblankett (bilaga 3) samt fick en muntlig redovisning av studien och dess syfte. Tio 

föräldrar godkände sitt deltagande genom att skriva på samtyckesblanketten. Forskarna skrev 

även under informationsbrevet som föräldrarna fick behålla. Föräldrarna fick själva bestämma 

tidpunkt och plats för intervjun. Samtliga intervjuer ägde rum i deltagarnas egen hemmiljö. 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning på mobiltelefon och varade mellan 22 minuter och 

40 minuter. Författarna gjorde fem intervjuer var. De inspelade intervjuerna transkriberades, 

vilket innebär att ljudinspelningarna överförs till skrift för att lättare kunna analyseras (Polit 

& Beck, 2010). 

2.4 Bearbetning och analys

Data bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman 

(2004). Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskarna letar efter meningsbärande enheter 

som sedan kan bilda kategorier och ett eller flera teman. Innehållsanalysen kan även ha två 

olika abstraktionsnivåer, manifest och latent. Manifest innehållsanalys innebär att forskarna 

tittar på det uppenbara och synliga, medan den latenta innehållsanalysen undersöker det dolda 

och underliggande i texten (ibid.) Studiens material har analyserats med hjälp av en latent 

kvalitativ innehållsanalys på grund av att författarna vill studera vad föräldrarna tänker när de 

fyller i enkäten och är mindre intresserade av deras svar i de olika enkätpåståendena. 

Forskarna läste igenom materialet upprepade gånger för att få en helhetsbild. Därefter sökte 

forskarna efter meningsbärande enheter som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten utan 

att viktigt innehåll gick förlorat. Sedan kodades dessa kondenserade meningsbärande enheter 

för att gruppera dem i kategorier (Tabell 1). Utifrån dessa kategorier utformades ett tema. 

Författarna har validerat enkäten, det vill säga att de har tittat efter att det som är menat att 

undersökas har undersökts (Polit & Beck, 2010).  

Tabell 1. Exempel på hur kategori och tema uppkom.
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2.5 Forskningsetiska överväganden

Forskarna informerade deltagarna om vad deras medverkan i studien innebar. Deltagarna 

medverkade frivilligt och informerades om sin rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång. Föräldrarna fick också information om att ett avbrytande av deras 

deltagande inte skulle innebära några negativa följder för dem. 

Forskarna inhämtade både muntligt och skriftligt samtycke från deltagarna (bilaga 3).

Det förelåg inte något beroendeförhållanden mellan forskarna och deltagarna i studien 

(Codex, 2017). 

3. RESULTAT 

Resultatet redovisas i löpande text med stöd av citat under fyra kategorier och ett 

övergripande tema. Kategorierna är följande regelbundenhet, erfarenhet, generalisering och 

anknytning. Det övergripande temat i resultat är tolkningar (Tabell 2). Regelbundenhet var det 

ord föräldrarna hade mest svårt att förstå innebörden av. Förståelsen för påståendena 

grundades mycket i vad föräldrarna hade för bakgrund och kunskap om små barn sedan innan 

och detta resulterade i kategorin erfarenhet. Föräldrarna ville också gärna svara på ett 

generellt sätt på påståendena i enkäten, varför kategorin generalisering uppstod. Anknytning 

blev en kategori då föräldrarna tolkade dessa påståenden på liknande sätt samt att föräldrarna 

betonade vikten av trygg anknytning. Temat tolkningar kom fram då föräldrarna gjorde sina 

egna tolkningar om vad regelbundenhet stod för. De hade olika förståelser och gjorde därmed 

MENINGSBÄRAND

E ENHET 

”Alltså regelbundna 

sovtider? Det beror ju 

på hur man menar med 

regelbundet?!

KOD

 

Osäkerhet kring 

begrepp

KATEGORI

 

Regelbundenhet

TEMA

 

Tolkningar
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olika tolkningar av påståendena. De gjorde även tolkningar om vad som var generaliserbart 

och inte i enkäten. 

 Tabell 2. Översikt kategorier och tema

3.1 Regelbundenhet

Spridningen av vad ordet regelbundenhet står för var stor mellan föräldrarna. Främst handlade 

det om regelbundenhet som något som är ständigt återkommande eller regelbundenhet som 

vid fasta klockslag på dygnet. Genom att analysera intervjuerna framkommer detta tydligt 

genom dess olika svar, även då föräldrarna inte muntligt uttryckte någon fundering kring det. 

Men de flesta föräldrar frågade intervjuaren en eller flera gånger under intervjun vad som 

efterfrågades när det kom till regelbundenhet och intervjuaren svarade då att det är deltagaren 

som får göra sin egen tolkning av frågan. 

Något som också upptäcktes var att de föräldrar med lite äldre barn, framför allt de föräldrar 

med barn över ett år, tolkade nästan enbart regelbundenheten som fasta klockslag. Däremot 

tolkade föräldrarna med barn som var under tre månader som enbart ammade/gavs ersättning 

tolkade främst regelbundenheten som ofta förekommande.

Så här resonerade förälder nr. 1 med ett barn på 18 månaders ålder kring påståendet 

“Regelbundna sovtider gör små barn ledsna”: 

Förälder: Det tror jag inte det gör. Eller om barnet blir ledset för att det måste gå och lägga sig? 
Det är ju jag som avgör.. Fan vad svårt.. Hur litet är ett smått barn då?

Intervjuare: Du utgår från ditt barn men enkäten är barn upp till 2 år…
Förälder: Regelbundna, det tror jag inte att det gör.. eller vänta lite här.. Jag vill nog ändra mig. 
Men om tvingar.. eller inte tvingar.. eller jo strikt tvingar barnet att sova klockan 19 på kvällen, 

då blir det nog ledset. Så då tar jag till stor del istället.

KATEGORIER ÖVERGRIPANDE TEMA

Regelbundenhet

Erfarenhet Tolkningar

Generalisering

Anknytning
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Föräldern tolkade alltså regelbundna sovtider som sovtider på fasta klockslag.

Här följer ett annat exempel hur förälder nr. 2 med ett spädbarn på en månad tänker kring 

samma påstående:

“Alltså regelbundna sovtider? Det beror ju på hur man menar med regelbundet? Det beror ju på 

hur man menar. Alltså hon sover ju ofta..så att det gör ju henne glad. Så då tar jag ju instämmer 
helt.”

I detta fall tolkade föräldern regelbundenheten som ofta förekommande. Nästkommande 

påstående i enkäten lyder “Det är viktigt att börja med regelbundna sovtider så tidigt som 

möjligt”, varpå samma förälder nr. 2 svarade:

“Det går ju inte tänker jag i början.. eller ja, hon får ju sova när hon sover. Jag får ju gå efter 
hennes tider i början. Liksom så. Jag tänker liksom vad är en regelbunden sovtid? Är det att hon 

sover regelbundet, att hon sover ofta? Eller är det eh.. att det är en rutin liksom? Men jag tänker 
liksom att hon sover regelbundet.. det låter som rutiner. Så att jag, så jag instämmer till viss 
del..”

Här tolkade föräldern istället regelbundenheten som rutiner och bestämda klockslag på 

dygnet. Liknande resonemang har de flesta andra föräldrar också haft. Föräldrarna hade svårt 

att sätta fingret på vad regelbundenheten stod för och tolkade det olika beroende på hur 

påståendet var formulerat. De föreföll också bli förvirrade när de tänkte efter, eftersom de inte 

kunde bestämma sig för vad regelbundenhet stod för hos dem.

Här är ett annat exempel från förälder nr. 3 på förvirringen kring regelbundenhet och dess 

innebörd: 

“Det beror ju på vad regelbundenhet är i så fall. Att de får sova regelbundet eller att det är 
bundet till en viss tid att de får sova samma tid hela tiden. Så det beror på vad regelbundet 
betyder? För de behöver ju absolut sova efter en viss tid igen. Men..

Nä, det är ju svårt att styra det tycker jag. Men jag tolkar det som att när de har varit vakna en 
stund att de behöver sova igen.. att man inte ska hålla de vakna och sådär. Men inte vissa 
klockslag. Så då blir det att jag instämmer inte alls. För de blir inte ledsna om de får sova..”
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3.2 Erfarenheter

Föräldrarna har bidragit med mycket olika resonemang när det kommer till påståendena i 

enkäten. De föräldrar som hade barn sedan tidigare och de föräldrar som tillhörde studiens 

“äldre åldersspann” ansåg att enkäten var mer komplicerad och svårtolkad än vad 

förstagångsföräldrarna och de yngre föräldrarna ansåg. Flera av föräldrarna hakade också upp 

sig på att enkäten byter benämning på “barnet” i fråga. I första delen lyder benämningen “små 

barn” och i mittendelen av enkäten är benämningen “babyn” för att sedan återgå till “små 

barn” igen.

Efter analysen av intervjuerna framkom också oenighet till vem frågan var riktad mot. En del 

utgick från sig själva som förälder och andra hade ett barnperspektiv och svarade enbart på 

frågorna utifrån barnet. Ett exempel var påståendet “Mattider som babyn själv får styra leder 

till beteende- och sömnproblem”. Så här resonerade förälder nr. 4 med en två månaders bebis:

Förälder: För vem? för babyn eller för föräldrarna?
Intervjuare: Det får du utgå ifrån.

Förälder: (skratt) Ja, man skulle ju önska att man kunde mata henne sista gången klockan 22 och 
sedan inte förrän klockan 06, det hade ju varit optimalt men det tror jag ju inte funkar.. Tolkar 
man frågar så, så…eh..(paus). Oj vilken svår fråga…

Intervjuare: Är det för att du kan tolka den på flera olika sätt, eller är det för att det är svårt att 
svara på den?
Förälder: Nej, det är för jag vet inte riktigt hur jag ska tolka den.. Är det sömnproblem hos 

föräldern eller hos babyn?
Jag hade nog formulerat den lite annorlunda om ah, för att man ska förstå den.. Jag tolkar det 
ändå som att det är babyn, att det är bebisen som får sömnproblem och då tycker jag inte att det 
stämmer. Det tror jag löser sig, det väger upp.

Här är ett annat exempel från förälder nr. 5 under påståendet “Det är bra för små barn med 

regelbundna tider när de ska sova middag/sova på natten”:

“Alltså egentligen, de här med regelbundna tiderna är mest för oss vuxna, så att vi ska kunna 
planera in livet. Så jag tror inte barnen mår så dåligt av att det inte blir..Man märker när de är 

trötta och då är det bara att söva dem.”

Hur barnet och föräldern interagerar med varandra tolkades också olika.
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Ett påstående som föräldrarna var oeniga om var “Små barn vaknar och somnar om oberoende 

av vad föräldrarna gör”. Förälder nr. 4 tolkade och menade på:

“Att det spelar nog ingen roll om jag sover, eller står på händer, så sover eller vaknar hon ändå. 

Det beror nog inte på vad jag gör, utan om hon behöver sova eller inte..”

Medan förälder nr. 2 tänkte: 

“Ja, alltså den kan ju va lite.. svår att svara på. Ja, alltså ger jag henne mat somnar hon ju lättare 
om, så givetvis somnar hon ju om beroende på vad jag gör.. skiter jag i att ge henne mat så 

somnar hon ju såklart inte om för hon är ju hungrig och då skriker hon ju. Så då stämmer det ju 
inte alls då?”

Flera föräldrar ville dela upp påståendet, då de hävdade att barnet vaknar oavsett vad de gör 

men att barnet behöver hjälp att somna om därefter. Föräldrarna upplevde därmed påståendet 

besvärligt att svara på. 

Hur föräldrarna resonerade kring hur mycket barnet ska få vara med och bestämma styrdes 

mycket av åldern på barnet. Majoriteten av föräldrarna med barn som ammade/tog ersättning 

ansåg att barnen skulle få äta när de ville och också sova när de ville, medan föräldrarna med 

lite större barn menade på att det var en kompromiss och att föräldern måste vara med och 

styra in barnet i vissa rutiner. 

Vad som räknas som att bära sitt barn var ett annat påstående som föräldrarna uppfattade 

olika. En del begränsade sitt svar till att enbart omfatta stunder när de regelrätt höll i sitt barn 

medan andra ville räkna med stunder när de sov tätt intill barnet och höll om det. Andra 

undrade om knäsittande räknades och någon undrade om amningen skulle räknas in.

Majoriteten av föräldrarna påpekade likheten i flera av påståendena och ansåg att de redan 

hade svarat på samma påstående nyligen. Flera föräldrar menade även att vissa påståenden 

bara var omformulerade till ett motsatt budskap. Eftersom dessa föräldrar upplevde att 

påståendena endast var omformulerade, så motsade de sig själva utan att tänka på det. 
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“Vissa påståenden var ju jättesvåra att fatta. Var tvungen att läsa de flera gånger. Vissa 

påståenden, om jag svarade en sak på ett ställe så kunde jag ge motsvar på ett annat påstående. 
Så man var tvungen att tänka till”

Likt ovannämnda exempel från förälder nr. 6 ansåg majoriteten av föräldrarna någon gång 

under intervjun att något eller några påståenden var konstiga eller svåra att förstå och tyckte 

att dessa påståenden borde formuleras om. Föräldrarna behövde också läsa vissa påståenden 

upprepade gånger för att få grepp om vad som egentligen efterfrågades.

3.3 Generalisering

Föräldrarna hade svårt att inte svara generellt på påståendena med tanke på dess utformning, 

det vill säga att föräldrarna ville svara hur de tänkte kring små barn i allmänhet. Författarna 

påpekade innan studien startade att de skulle utgå från sig själva, sina värderingar och sitt eget 

barn och att det inte fanns något rätt eller fel. Men majoriteten av föräldrarna svarade ändå 

generellt på vissa påståenden. Flera föräldrar frågade om det var meningen att de skulle svara 

generellt under intervjuns gång. Något som också tydde på deras generaliseringar var att 

flertalet föräldrar hade svårigheter att svara på påståenden kring fasta rutiner. De menade att 

de inte kunde svara på hur barnet hade reagerat om de hade gjort på ett annat sätt. Under 

påståendet “Små barn med fasta rutiner gråter inte lika mycket som ett barn utan fasta rutiner” 

svarade förälder nr. 7 såhär:

Förälder: Jag har ju bara ett barn..

Intervjuare: Du utgår ifrån dig
Förälder: Ja precis. VET EJ! Instämmer inte..alltså vet inte, jag vill ju svara generellt på den.. jag 
tror det är en trygghet för barnen att ha regelbundna vanor. Men jag tror det hänger bara på det.. 
men jag svarar till stor del då. 

Flera föräldrar tänkte ungefär likadant och menade på att påståendet bör formuleras om för att 

kunna svara på ett individuellt sätt. Här är ett annat exempel hur förälder nr. 1 resonerade 

kring samma påstående:

Förälder: Suck.. Den är svår att svara på tycker jag. 

Intervjuare: För att..?
Förälder: För att om man kör på ett vis liksom är det svårt att veta hur det skulle va om man 
gjorde på ett annat vis..
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Intervjuare: Och vad tror du på då?

Förälder: Ja, att de gråter ungefär lika mycket ändå. Jag tror inte de gråter mindre i alla fall. 
Instämmer till viss del kan vi ta då..

3.4 Anknytning

Något som föräldrarna var överens om var de påståenden som hade med bindningen till barnet 

att göra och barnets anknytning till föräldern. Flera påståenden i enkäten tar upp just 

ageranden från föräldrar i situationer där barnet är i en utsatt ställning eller där barnet bara 

kallar på uppmärksamhet. Exempel på dessa påståenden var hur snabbt föräldern ansåg att de 

skulle reagera när barnet gråter, om de ville höra sina barn under natten, om de ansåg att 

barnet blir mer krävande om de höll barnet mycket och om de ansåg att barnet behöver fysisk 

kontakt om barnet vaknar under natten. På flera påståenden svarade majoriteten av föräldrarna 

tveklöst, utan att kommentera ytterligare kring påståendena, och svarade till fördel för barnets 

anknytning. 

Nedan följer exempel på hur föräldrarna ville ha ett nära föräldraskap till sitt barn och hur de 

ville binda till sina barn. Under påståendet “jag bör kunna höra mitt barn under natten” 

resonerade förälder nr. 8 såhär: 

“Ja, alltså jag skulle inte vilja ha henne sovandes i källaren. Så att hon inte blir hörd om hon 
skriker. Det låter konstigt?”

Föräldern tog det alltså det som en självklarhet att hen ville höra sitt barn under natten. 

Förälder nr. 4, delade åsikten:

“Ja, det instämmer jag nog helt på också. Man bör ju hålla koll på så att de andas eller hur de 
mår. Inte bara lämna dem i ett annat rum i en annan del av lägenheten eller huset.. särskilt när de 
är såhär små.”

Under påståendet “Det är bra för små barn att ha fysisk kontakt med föräldrarna när de vaknar 

under natten” har de allra flesta föräldrar sagt “Instämmer helt” utan att tveka. Här nedan 

följer ett exempel på hur förälder nr. 4 tänkte kring påståendet:

“Ja, det tror jag ju absolut. Det är väl alltid bra med fysisk kontakt. Instämmer helt på den.” 
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Två påståenden som påminner lite om varandra och som flertalet föräldrar verkade bli 

provocerade av var “Föräldrar bör vänta lite innan de reagerar på att deras baby gråter” samt 

“Det är bra om babyn ges en viss tid för att lugna ner sig själv och att denna tid förlängs varje 

vecka”

Såhär svarade förälder nr. 8 på det förstnämnda påstående:

“Dedär har jag ALDRIG förstått mig på varför man skulle göra så det instämmer jag inte alls på. 
Typ att deras baby skulle få gråta lite innan.. jag vette fan vad det skulle vara bra för?”

Förälder nr. 2 hade liknande uppfattning:

“De..de..De instämmer jag inte alls. Det är ju en diskussion på sociala medier. Det har jag även 
fått höra flera gånger att man skämmer bort dem.. men liksom, det är ju enda sättet hon kan 
förmedla sig, det är att gråta. Om jag då ska vänta, det gör ju tillslut att hon ger upp.. Det är ju 

samma sak med sömn, olika sånna här..alltså nä..Så det tycker jag inte alls att man ska göra.”

Under andra påståendet tänkte förälder nr. 5 såhär:

“Nej. Lugna ner sig själv? Den gråter ju av en anledning, jag menar ett litet barn är ju beroende 
av föräldrarna. Så nä.” 

Förälder nr. 1 resonerade på liknande sätt:

“Suck.. svårt att svara på vad de menar.. typ fem minuters metoden? Typ att nu får den skrika i 
fem minuter.. Neej, instämmer inte alls. Man ska inte lämna dem själva om de är jätteledsna. Då 

ser jag ingen vits med att förlänga det varje vecka heller”

Detta tyder på att de allra flesta föräldrarna delade samma värdering kring detta. 

Enkäten fortsätter i samma anda med tar upp fler påståenden som kan kopplas till anknytning 

och bindning till barnet. Ett exempel är påståendet “En baby som ofta hålls i famnen under 

dagen blir mer krävande”. Såhär tänkte förälder nr. 9 kring det:
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“Både ja och nej. Jag tänker att om man bara håller barnet för hållandets skull, att barnet aldrig 

får ligga själv så kommer det ju vänjas vid att aldrig ligga själv och titta på saker. Men jag tror 
även att barn som blir hållt mer än när det äter blir tryggare i sig självt för att få närheten.”

I ovanstående exempel var föräldern något tveksam, men kommer ändå fram till att barnet 

skulle bli tryggare i slutändan. Förälder nr. 8 svarade tveklöst på samma påstående:

“Nä, snarare tvärtom skulle jag tro..”

Ett sista exempel på påstående inom anknytning där föräldrarna var överens var “Att reagera 

snabbt när en baby gråter leder till mindre gråt på lång sikt”. Förälder nr. 3 svarade likt 

följande: 

“Ah, det tror jag. Instämmer helt. Då känner hon sig trygg med mig, att då vet hon att jag 
kommer. Hon ligger liksom inte och gråter för sig själv liksom.. Då behöver hon inte gråta för 
allt heller, utan då vet hon att vi finns här för henne”

Som ovannämnda citat visar, var föräldrarna noga med att barnet skulle känna sig tryggt och 

vill att barnet ska få en trygg anknytning. 

4. DISKUSSION 

Studien resulterade i fyra huvudkategorier och ett övergripande tema. Kategorierna var 

regelbundenhet, erfarenhet, generalisering och anknytning. Temat var tolkningar. Resultatet 

visade hur olika uppfattningar föräldrar kan ha av ordet regelbundenhet. Erfarenheter kring 

barn och deras utveckling har stor betydelse för hur föräldrarna tolkar påståenden och vilket 

perspektiv de valde att ta, ett barn- eller ett vuxenperspektiv. Åldern på barnet hade också stor 

betydelse för hur föräldrarna tänkte kring vissa påståenden, framför allt vad det gällde rutiner 

kring mat och sömn. Studiens resultat visade också på att föräldrar har svårt att utgå från sig 

själva på grund av påståendenas uppbyggnad. Föräldrarna delade dock samma uppfattning 

och mening kring påståendena som kan knytas an till barnets anknytning. Dessa påståenden 

upplevdes inte krångliga att tolka och majoriteten av föräldrarna delade samma värderingar 

och svarade utan att tveka på flera av dessa påståenden.
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4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Regelbundenhet 

Studiens tema “tolkningar” ansåg författarna passade bra eftersom det framkom i intervjuerna 

att många påståenden kan tolkas olika beroende på vem betraktaren är. Detta resulterade i en 

mängd olika svar och kanske heller inte tillförlitliga svar eftersom deltagarna har svarat på 

olika saker beroende på hur de har tolkat påståendena. De påståenden som föräldrarna hade 

svårast för var de som innehöll ordet “regelbundenhet” och hur de tolkade regelbundenheten 

växlade inte bara mellan olika föräldrar utan också hos samma förälder beroende på hur 

frågan var formulerad. För att få en tillförlitlig enkät anser författarna att ordet regelbundenhet 

borde bytas ut alternativt specificeras för att föräldrar ska förstå vad som efterfrågas. Det 

finns en mängd olika synonymer till ordet regelbunden och dessa bekräftar de båda 

tolkningssätten. Några exempel är regelmässig, reguljär, periodisk, lagbunden, med jämna 

mellanrum, bestämd, punktlig, balanserad och symmetrisk (Gerhardsen, 2009). Med tanke på 

de olika nyanserna av “regelbunden” är det förståeligt att föräldrar tolkar ordet olika.

I den engelska versionen av The Baby Care Questionnaire är ordet regelbunden översatt från 

engelskans “regular schedules”. Vilket skulle kunna översättas till “regelbundna scheman” på 

svenska. Därav kan författarna anta att enkäten är ute efter regelbundenhet som i fasta 

klockslag. Regelbundna scheman eller liknande kan i så fall vara ett lämpligare uttryck även 

på svenska för att föräldrarna inte ska missförstå påståendena i enkäten.  

4.1.2 Erfarenhet 

Föräldrarna gjorde också olika tolkningar av vem påståendet var riktat till. Det kan ge ett 

missvisande resultat om hälften av föräldrarna antar att påståendet är riktade till dem som 

föräldrar och hälften antar att de ska svara utifrån sitt barn. Barnperspektivet utgår alltid från 

barnets bästa och att de vuxna, i den mån det går, ska sätta sig in i barnets situation med syfte 

att bevara barnets intressen och behov (Rikshandboken, u.å.). Än idag finns det dock runt om 

i världen flera kulturer som ser barn som ägodelar och föräldrarnas egendom utan några som 

helst egna rättigheter. Detta är än mer vanligt när det handlar om flickor (Hallström, 2009). 

Vilket perspektiv föräldrarna väljer att ta beror på deras perception. Perception är den samling 

processer i hjärnan som tolkar informationen som ges och utifrån den skapar en meningsfull 

enhet. Hjärnan försöker då sammankoppla informationen med förväntningar, erfarenheter och 
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behov som finns lagrade (Passer & Smith, 2011). Med detta i åtanke menar författarna att det 

kan skilja sig mycket mellan till exempel hur en förskollärare med flera barn sedan innan 

tolkar påståenden och hur en förstagångsförälder som arbetar som tekniker tolkar samma 

påståenden. Värderingar och uppfostringsmetoder föräldrar själva är uppväxta med, påverkar 

också vad som känns “naturligt” för föräldern när hen senare själv får barn (Broberg, 2009). 

Författarna upptäckte en betydande skillnad i tolkningarna kring påståenden relaterade till 

barnets ålder och dess näringsintag. De yngre barnen hade inga rutiner och föräldrarna till 

dessa barn var heller inte angelägna om att införa några. De äldre barnen hade rutiner och 

föräldrarna tolkade samtliga påståenden om regelbundenhet till fasta rutiner och klockslag. De 

hade också andra förhållningssätt till barnets olika vanor och till dess gråt. Föräldrarna till de 

äldre barnen såg barnen som mer självständiga individer och att de till viss mån kunde reda 

sig själv, men också att de ibland behövde hjälp att styras in i vissa mönster. Föräldrarna till 

de yngre barnen däremot, rättade sig helt och hållet efter sina barn. Författarna har inte kunnat 

se någon skillnad i hur mammor och pappor tolkade frågorna i enkäten.

Flertalet föräldrar tog upp komplexiteten i påståendena och tyckte att de överlag var mycket 

svåra att svara på och förstå. Det kan ha varit en bidragande anledningen till att föräldrarna 

ansåg att de redan svarat på ett påstående och upplevde att det var många upprepningar i 

enkäten. De kunde helt enkelt inte urskilja vad som efterfrågades i varje påstående. 

4.1.3 Generalisering 

Föräldrarna hade också svårt att inte generalisera sina svar. Föräldrarna uppgav att det 

berodde på påståendenas utformning och att påståendena inte var riktade till dem och deras 

barn, utan att de handlade om deras värderingar i allmänhet. Vidare menade de att eftersom de 

bara provat att göra på ett sätt så kunde de inte veta hur det skulle ha varit om de valt att göra 

på ett annat sätt, till exempel när det kommer till rutiner.  

4.1.4 Anknytning 

Samtliga föräldrar svarade likartat på de påståenden som främst representerar anknytningen 

till barnet. Det finns fyra olika typer av anknytning; trygg anknytning, otrygg/ambivalent 

anknytning, otrygg/undvikande anknytning och desorganiserad anknytning (Broberg et al., 

2006). Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att föräldrarna var eniga om att en trygg 
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anknytning är viktig för deras barn, oavsett ålder på barnet. Föräldrarna ville bland annat höra 

sina barn under natten, de ansåg att det var viktigt att reagera snabbt om barnet kontrollerade 

om någon vuxen var i närheten. De trodde också att det var viktigt med fysisk kontakt med 

barnet, de ansåg att barnet grät mindre om de tröstade barnet på en gång och ingen föräldrar 

tyckte att barnet skulle ges tid att lugna ner sig själv eller att denna tid skulle förlängas varje 

vecka. Flertalet föräldrar uttryckte till och med att de kände sig provocerade av vissa 

påståenden som handlade om att de inte borde reagera direkt på barnets gråt. Studier visar att 

om en förälder visar sitt barn mycket värme och kärlek, så bidrar det att främja barnets 

kommunikationsförmåga och sociala kompetens (Girard, Doyle & Tremblay, 2017)

 De åsikter föräldrarna uttryckte kring barnets trygghetsbehov är i linje med Bowlbys teori om 

trygg anknytning (Bowlby & Ainsworth, 1992).

4.1.5 Slutsas av resultatdiskussion 

För att få en tillförlitlig enkät och en hög validitet i en svensk kontext anser författarna att 

ordet “regelbundenhet” borde bytas ut till ett mer specifikt ord beroende på vad som åsyftas i 

de olika påståendena. Om påståendet efterfrågar fasta klockslag så kan förslagsvis ordet vara 

“bestämda tider” och om påståendet syftar på något som återkommer ofta kan ordet istället 

vara “med jämna mellanrum”. Enkäten bör också enligt författarna delas upp i spädbarn som 

äter fast föda och de som enbart ammar/tar ersättning eftersom denna studie visade att svaren 

skiljer sig avsevärt beroende på barnets ålder och vilken näring de får, snarare än föräldrarnas 

olika värderingar. Enkäten bör också ha en genomgående benämning av ordet “barn”. 

Förslagsvis då “små barn”, då föräldrarna med barn över ett år i denna studie inte längre 

ansåg sina barn som bebisar. Det kan också vara en idé att vara tydligare med vem frågan 

riktar sig till, så att inte resultatet blir missvisande. Till exempel skulle påståendet “Mattider 

som babyn själv får styra leder till beteende- och sömnproblem” kunna formuleras om till 

“Mattider som babyn själv får styra leder till beteende- och sömnproblem hos barnet”. 

Påståendena kring barnets anknytning och föräldrars bindning till barnet har en hög validitet 

enligt författarna till denna studie, då föräldrarna i studien inte bara har svarat likartat utan 

heller inte har några större funderingar kring dessa påståenden. 
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De som skapat the Baby Care Questionnaire menar att vidare forskning med hjälp av enkäten 

kan karaktärisera tidiga föräldraprinciper och hur föräldrar agerar i praktiken när det gäller 

omvårdnaden av sina barn, samt att verktyget också kan få fram barns inflytande egenskaper, 

miljöfaktorer som påverkar och vuxna kognitioner. The Baby Care Questionnaire kan bidra 

till att ge en större förståelse för skillnaderna mellan föräldrars omvårdnadsbeteenden i det 

kulturella sammanhanget och vilket inflytande det ger. Bättre kännedom om olika 

föräldraprinciper skulle kunna underlätta för personal inom hälso- och sjukvården att ge bättre 

råd, anpassade efter olika familjers individuella behov (Winstanley & Gattis, 2013). 

Rådgivningen från barnhälsovården ser idag likadan ut oavsett om föräldrarna upplever att 

deras spädbarn har problem med mat eller sömn idag (Funkquist et al., 2005). Detta anser 

författarna till denna studie tyder på att ytterligare forskning behövs för att kunna ge en mer 

individanpassad rådgivning kring spädbarns omvårdnad. 

Sverige har en folkhälsopolitik med elva målområden. Ett målområde beskriver vikten av 

barns behov av trygga och goda uppväxtvillkor och hur dessa är avgörande för deras framtida 

hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Ett annat målområde belyser behovet av en mer 

hälsofrämjande sjukvård och att den har en stor betydelse för den framtida hälsoutvecklingen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2003).

4.2 Metoddiskussion

Denna studie utfördes med en kvalitativ metod för att kunna uppnå studiens syfte och svara på 

studiens frågeställningar. Det anses som en styrka då en kvalitativ ansats belyser människors 

egna tolkningar och berättelser av en situation. Deltagarnas egna upplevelser förstås på ett 

mer fördjupat plan (Bryman, 2011). Det var också denna metod som användes under den 

ursprungliga studien för att få en hög validitet av den engelskspråkiga enkäten, vilket också 

anses som en styrka av författarna i denna studie. En nackdel med kvalitativ metod är 

generaliserbarheten, eftersom det är ett fåtal enheter som studeras. Detta kan leda till problem 

med representativiteten hos deltagarna då intervjupersonernas åsikter inte alltid motsvarar 

hela populationens. En annan nackdel med denna metod är att den är resurskrävande 

(Bryman, 2011).
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Urvalet i studien var ett bekvämlighetsurval. Den största risken med ett bekvämlighetsurval är 

att studiepopulationen är avvikande i förhållande till befolkningen. Detta kan leda till att 

resultatet inte kan överföras på andra, större grupper (Polit & Beck, 2010). Författarna 

bedömer dock att det inte är troligt att detta påverkat resultatet eller att en annan urvalsmetod 

hade varit lämpligare. I och med att deltagarna rekryterades inom författarnas utvidgade 

bekantskapskrets, det vill säga vänner, bekanta till vänner eller bekanta till någon av 

författarna, kan det ha lett till en relativ enhetlig grupp vad gäller ålder, familjesituation, 

etnisk tillhörighet, utbildningsnivå och bostadsort. I resultatet framkom dock att det fanns en 

viss spridning i deltagarnas ålder och utbildningsnivå. Författarna hade social kontakt med 

vissa deltagare både innan och efter intervjun och detta skulle kunna ha lett till att deltagarna 

hindrades att prata helt öppet om sina erfarenheter. Å andra sidan kan det också ha inneburit 

att deltagarna kände sig trygga med intervjuaren och motiverade att prata öppet om sina 

erfarenheter. Enligt Malterud (2009) är det viktigt att deltagaren känner sig trygg för att få ett 

så öppet samtal och en så bra intervju som möjligt. Författarna upplevde att deltagarna kände 

sig trygga och kunde öppna sig under intervjuerna.

Intervjuerna spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Författarna valde att inte 

föra anteckningar under intervjuerna i syfte om att helt kunna fokusera på intervjuerna. Enligt 

Ahrne & Svensson (2015) är det bra att föra anteckningar under intervjuer ifall tekniken 

skulle fallera. Det uppstod dock inga problem med tekniken under intervjuerna och därför 

anser författarna att mobiltelefonerna var en bra metod för att dokumentera intervjuerna.

Författarna transkriberade ordagrant de intervjuer som de själva haft huvudansvaret för. Detta 

anses som en fördel då det gör det lättare att förstå saker som är svåra att höra, än vad det 

hade varit om författarna hade köpt en transkriberingstjänst (Ahrne & Svensson, 2015). Det 

upplevdes av författarna att det var lättare att få distans till textmaterialet till de intervjuer som 

den andre författaren utfört, samtidigt som författarna hade en djupare känsla för de intervjuer 

som de själva utförde. För att båda författarna skulle få en tydligare känsla för samtliga 

intervjuer delade författarna med sig av sina upplevelser och erfarenheter av intervjuerna 

genom att diskutera innehållet med varandra. Det anses vara en styrka i tolkningsprocessen att 

textmaterialet lästes och bearbetades av båda författarna. 
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Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att kunna identifiera 

likheter och skillnader från intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna 

transkriberades och texten lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för att få en 

känsla av helheten. Meningar och fraser som innehöll information som var relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar plockades sedan ut, så kallade meningsbärande enheter. 

Dessa kondenserades därefter med syfte att korta ner texten men samtidigt behålla hela 

innehållet. Vidare kodades de kondenserade meningsenheterna och grupperades in i kategorier 

och slutligen utformades ett tema. Fördelarna med denna metod är att den kan genomföras på 

olika abstraktions- och tolkningsnivåer, samt att den kan anpassas till olika syfte. Omfattande 

tolkningar av texter hjälper oss att få fram kategorier och teman då tolkning ökar möjligheter 

att se mönster och sammanhang i texten. En nackdel kan vara svårigheter att få fram relevanta 

kategorier och teman då det finns risk att material som överblivit pressas in i de kategorier 

som redan finns. De meningsbärande enheterna kan vara svåra att välja ut. En för kort enhet 

riskerar att brytas sönder och tappa sin innebörd och en för lång enhet kan vara svårhanterlig 

(ibid.).

För att öka trovärdigheten i en studies resultat är det viktigt att forskarna till studien 

reflekterar över sin roll och visa om och hur forskarnas förförståelse kan ha påverkat 

resultatet. Förförståelse innebär att en forskare har en bild av det fenomen som ska studeras i 

studien. (Graneheim & Lundman, 2004b). Båda författarna i denna studie hade en viss 

förförståelse för det som studerades. Båda jobbar inom barnsjukvård och har därmed tidigare 

erfarenheter av spädbarn. Författarna studerar även till specialistsjuksköterska inom hälso- 

och sjukvård för barn och unga. En av författarna har även egna barn i småbarnsåldern, vilket 

ger en ökad förförståelse inom föräldraskapet. Författarna var väl medvetna om sin 

förförståelse och anser att analysprocessen ändå skedde på ett objektivt sätt. Tillförlitligheten i 

denna studie kan vara något nedsatt på grund av det bekvämlighetsurval som användes. Detta 

på grund av de homogena grupper som kan ha uppstått i form av familjesituation, etnisk 

bakgrund, utbildningsnivå och bostadsort när bekvämlighetsurval använts. Överförbarheten 

kan därför också vara något nedsatt av samma anledning. Dock hade föräldrarna viss 

spridning i yrke, lön och utbildningsnivå. Det var också relativt stor spridning i ålder sett till 

att vara spädbarnsförälder och det var även spridning mellan föräldrar som fått sitt första barn 
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och föräldrar med flera barn sedan innan. Föräldrarna rekryterades från två medelstora städer i 

Sverige. Dessa ovannämnda faktorer talar ändå för en styrka i tillförlitlighet och 

överförbarhet.

5. SLUTSATS 

The Baby Care Questionnaire är en enkät som studerar föräldrars omvårdnadsbeteende och 

praktiska handlingar under spädbarnstiden. Resultatet visade på olika tolkningar av flera av 

enkätens frågor och påståenden. För att enkäten skall kunna bli tillförlitlig i en svensk kontext 

med en hög validitet i sin helhet, anser författarna att enkäten bör ses över och att flera 

påståenden bör omformuleras. Då vissa begrepp har mer än en betydelse inom det svenska 

språket gör det att föräldrar tolkar dessa påståenden olika. Påståenden kring anknytning 

visade dock en hög validitet i enkäten. Om enkäten skulle omarbetas skulle vidare forskning 

inom detta ämne kunna hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att få en större insyn i föräldrars 

omvårdnadsbeteende. Detta kan då leda till att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge bättre 

rådgivning inom ämnet efter familjers olika behov. 
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Bilaga 1 

Cognitive Interviews for the BCQ 
Instructions for Researchers 

Please note that we have a training video for cognitive interviews. You should watch the 
training video at least twice before beginning any data collection.  

Before the questionnaire 

Make sure that you give your participant an information sheet and consent form. You should 
not begin the study until you have a signed consent form. Turn on your recording device once 
you have a consent form.  

If you want to ask your participant any questions before the Baby Care Questionnaire (BCQ), 
you need to discuss it with me. In general I prefer that you save any additional interview 
questions for after the participant completes the BCQ. 

When you are ready to begin, tell the participant:  

The Baby Care Questionnaire consists of a series of questions about your baby’s sleeping, 
eating and soothing. It asks questions about your experiences with these caregiving tasks, as 
well as your opinions about these aspects of caregiving. Please give your opinion and do not 
worry about what others may think – you will probably agree with some, and not with others. 

We are interested in parents’ thought processes whilst they complete this questionnaire. So, I 
would like you to “think aloud” whilst you complete the questionnaire. Please first read the 
question or statement aloud, and then discuss what you are thinking about whilst reading that 
question or statement, and what information you use to provide your response. 

During the questionnaire 

In an ideal case, the participant should remember to think aloud throughout the duration of the 
questionnaire and barely any prompting should be needed. 

In many cases however a participant will stop talking, and this nearly always indicates that 
they are thinking without verbalizing. When this happens, you will need to rely on a standard 
set of prompts to encourage the participant to talk aloud whilst thinking.  

Here are examples of situations that have arisen in the past and possible responses to them. 

  



After the questionnaire 

If you have other interview questions, you can begin them after the participant has completed 
the BCQ. It helps to have a transition, something like:  

Thank you for completing this questionnaire. I have a few questions that I would like to ask 
you now. 

You should have my approval for the interview script that follows, and stick to the script 
when you are collecting data.  

When the interview is finished, thank the participant and give them an opportunity to ask 
questions. This is the debriefing opportunity.  

Situation Possible Prompt

Interviewee is / falls silent for a longer 
time when looking at questionnaire

What are you thinking?

‘What does this mean?’ What do you think it is asking for? / Can 
you think of a way to rephrase the 
question? / Do you have an idea?

‘I am not sure how to answer this / I don’t 
know which answer to pick.’

What are your thoughts? / Do you agree 
with one more than with the other?

‘I don’t know/ I know it’s like this with 
MY baby, but I don’t know about others. / 
I’m not sure this is the right answer.’

There is no right or wrong answer. / We 
are interested in your opinion rather than 
that of others so feel free to put down 
what you think.



Bilaga 2 

Enkät om omvårdnad av små barn

Dagens datum:     Ditt kön: man / kvinna

Var bor du?                                            (Land & stad)

Mitt barn har inte fötts än.  Stämmer / Stämmer inte
Om du har markerat "Stämmer" fyller du endast i avsnitten A2, B2, C2 och D1.

Mitt barns födelsedatum:   Mitt barns kön: pojke / flicka / vet 
inte än 

Mitt barn är på sjukhus.  Ja / Nej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

Nästa avsnitt innehåller frågor som rör ditt barns sömn de senaste nätterna. Fundera 
en stund på hur ditt barn har sovit de senaste tre nätterna.
 

A. Sömn
1. i) Var har ditt barn sovit de senaste tre nätterna? Markera allt som gäller för ditt 

barn.

a) På sjukhus e) I min säng

b) I en babysäng i barnets 
rum

f) I en släktings eller 
barnskötares/barnvakts 
säng

c) I en babysäng i mitt 
sovrum

g) I en så kallad bed-in-bed 
i min säng.



ii) Hur mycket har ditt barn sovit sammanlagt per natt de senaste tre nätterna?

iii) Har ditt barn vaknat de senaste tre nätterna? Om så är fallet, hur ofta vaknade 
barnet?

2. Läs varje påstående noga. Ringa in det som stämmer bäst med din inställning 
till påståendet, dvs. "instämmer helt", "instämmer till stor del", "instämmer till 
viss del" eller "instämmer inte alls". 

d) I en babysäng i släktings 
eller barnskötares/
barnvakts 
sovrum

h) Någon annanstans 

Uppskattad tid

I natt timmar minuter

I går natt timmar minuter

I förrgår natt timmar minuter

I natt

I går natt

I förrgår natt

Det är svårt att avgöra när små barn 
behöver sova.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Små barn kan få tillräcklig nattsömn 
även utan regelbundna sovtider.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Strikta sovrutiner utgör ett hinder för 
föräldern/föräldrarna att njuta av sitt 
barn.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Små barn vaknar och somnar om 
under natten oberoende av vad 
föräldrarna gör.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Jag bör kunna höra mitt barn under 
natten. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls



Nästa avsnitt innehåller frågor som rör ditt barns matvanor de senaste dygnen. 
Fundera en stund på ditt barns matvanor de senaste tre dygnen.

B.Mat
1. i) Vilken mat ger du ditt barn? Markera allt som gäller för ditt barn.  

ii) Uppskatta hur mycket tid som du under de senaste tre dygnen sammanlagt 
ägnat åt att mata ditt barn. Räkna endast med den tid som du varit tillsammans 

Regelbundna sovtider gör små barn 
ledsna. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Det är viktigt att börja med 
regelbundna sovtider så tidigt som 
möjligt.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Små barn sover bättre i ett tyst rum. Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Det är bra för små barn med 
regelbundna tider för när de ska 
sova middag/sova på natten. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Vissa dagar behöver små barn mer 
sömn och vissa dagar mindre sömn. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Det är bra för små barn att ha fysisk 
kontakt med föräldrarna när de 
vaknar under natten. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

När små barn gråter på natten för att 
kontrollera om det finns någon i 
närheten är det bäst att inte reagera.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

a) Bröstmjölk vid amning e) Mos, puré etc.

b) Modersmjölkersättning e) Fast föda

c) Bröstmjölk som 
pumpats ut

f) Komjölk

d) Mjölk från mjölkbank g) Välling



med ditt barn. Räkna inte med tid då ditt barn vårdats av någon annan. 

2. Läs varje påstående noga. Ringa in det som stämmer bäst med din inställning 
till påståendet, dvs. "instämmer helt", "instämmer till stor del", "instämmer till 
viss del" eller "instämmer inte alls". 

Uppskattad tid

Det senaste dygnet timmar minuter

Det näst senaste dygnet timmar minuter

Dygnet dessförinnan timmar minuter

Små barns matvanor förändras 
naturligt med åldern.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Regelbundna mattider gör babyn 
nöjd och lugn.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Det är lätt att följa fasta matrutiner. Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

En risk med regelbundna mattider 
är att babyn kanske inte får i sig 
tillräckligt med mat.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Föräldrarna bör hitta matrutiner 
som passar babyn.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Mattider som babyn själv får styra 
leder till beteende- och 
sömnproblem.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Fasta matrutiner utgör ett hinder för 
föräldern/föräldrarna att fullt ut njuta 
av att vara förälder.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Det är viktigt att börja med 
regelbundna mattider så tidigt som 
möjligt. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Att erbjuda en baby mjölk/mat är ett 
bra sätt att testa om hon/han är 
hungrig. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls



Nästa avsnitt innehåller frågor som rör hur mycket ditt barn har gråtit de senaste 
dygnen. Fundera en stund på hur ditt barns gråtmönster sett ut de senaste tre 
dygnen.

C.Gråt och tröst
1. i) Uppskatta hur lång tid ditt barn gråtit sammanlagt när ni varit tillsammans. 

Räkna inte med tid då ditt barn vårdats av någon annan, t.ex. inom 
barnomsorgen.

ii) Uppskatta hur mycket tid som du under de senaste tre dygnen sammanlagt 
ägnat åt att hålla ditt barn. Räkna även med tid då du burit barnet i bärsele 
etc. Räkna inte med tid då ditt barn vårdats av någon annan.  

2. Läs varje påstående noga. Ringa in det som stämmer bäst med din inställning 
till påståendet, dvs. "instämmer helt", "instämmer till stor del", "instämmer till 

Små barn vet inte när de är 
hungriga. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Små barn äter när de blir erbjudna 
mjölk/mat, även om de inte är 
hungriga. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Små barn rättar sig inte efter fasta 
mattider. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Uppskattad tid

Det senaste dygnet timmar minuter

Det näst senaste dygnet timmar minuter

Dygnet dessförinnan timmar minuter

Uppskattad tid

Det senaste dygnet timmar minuter

Det näst senaste dygnet timmar minuter

Dygnet dessförinnan timmar minuter



viss del" eller "instämmer inte alls". 

Små barn med regelbundna vanor 
gråter inte lika mycket.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Små barn gråter oberoende av vilka 
rutiner de har.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Föräldrar bör vänta lite innan de 
reagerar på att deras baby gråter.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Fasta rutiner leder till mer gråt. Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Man kan aldrig veta varför en baby 
gråter. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Det är bra om babyn ges en viss tid 
för att lugna ner sig själv, och att 
denna tid förlängs varje vecka.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Fysisk kontakt, som att smeka eller 
vyssja, hjälper en baby att bli lugn.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

En baby som ofta hålls i famnen 
under dagen blir mer krävande. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Att reagera snabbt när en baby 
gråter leder till mindre gråt på lång 
sikt. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Fasta rutiner gör att en gråtande 
baby lättare lugnar ner sig.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

En baby med fasta rutiner gråter 
precis lika mycket som en baby 
utan fasta rutiner.

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls

Att låta en baby ligga och gråta kan 
göra att babyn känner sig otrygg. 

Instämme
r helt

Instämme
r till stor 

del

Instämme
r till viss 

del

Instämme
r inte alls





D.Råd och stöd till föräldrarna  

1. Varifrån upplever du att du har fått stöd? Markera allt som gäller för dig.

2. Vilken typ av barnomsorg använder du dig av just nu? För varje typ av 
barnomsorg ska du uppskatta ungefär hur många dagar per vecka som du 
använder dig av den.

a) Din partner f) Personal inom hälso- 
och sjukvården

b) Barnets farföräldrar g) Böcker

c) Barnets morföräldrar h) Tidningar och tidskrifter

d) Andra släktingar i) Nätet

e) Vänner och grannar

I hemmet med en 
eller båda föräldrar

halvdag(ar) heldag(ar)

Hemma hos 
farförälder/-föräldrar

halvdag(ar) heldag(ar)

Hemma hos 
morförälder/-föräldrar

halvdag(ar) heldag(ar)

Hemma hos annan 
släkting

halvdag(ar) heldag(ar)

Hemma hos dagbarn-
vårdare/barnvakt

halvdag(ar) heldag(ar)

Förskola halvdag(ar) heldag(ar)

I hemmet med vän 
eller släkting

halvdag(ar) heldag(ar)

I hemmet med 
barnskötare/barnvakt

halvdag(ar) heldag(ar)



----------------------------------------------------------------------------------------

Vilket år är du född? ____________

Vilken är din högsta avslutade utbildning?
�  Ingen formell examen
� Avgångsbetyg från grundskola eller motsvarande

� Avgångsbetyg från gymnasieskola, yrkesutbildning på gymnasienivå eller 
motsvarande
� Högskoleexamen på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande
� Högskoleexamen på avancerad eller forskarnivå, t.ex. magister- eller 
doktorsexamen etc.

Vad arbetar du med? 
� Finans- eller försäkringsbranschen
� Akademiskt, vetenskapligt eller tekniskt arbete

� Information och kommunikation
� Grossist- eller detaljhandel
� Arbetslös

Hur mycket uppgår din månadsinkomst till före skatt?

Är detta ditt första barn?     Ja / Nej

Om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta Paola Oras:

0–14 000 kr

14 001 kr–22 000 kr

22 001 kr–31 000 kr

31 001 kr eller mer



paola.oras@kbh.uu.se

Bilaga 3 

Till dig som är förälder och har ett barn som är 24 månader eller yngre 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om hur föräldrar går tillväga för att tillfredsställa sina 
barns behov av  mat, sömn och tröst. Studiens syfte är att testa The Baby Care Questionnaire 
(BCQ), som är en enkät som berör barnets behov. Målet är att enkäten ska kunna kan 
användas i en svensk kontext.  

Du som väljer att delta i studien kommer att få fylla i The Baby Care Questionnaire. Sedan 
kommer du att intervjuas om vad du tycker om frågorna i enkäten. Detta kommer göras med 
hjälp av en kognitiv intervjuguide, vilket innebär att du som deltagare ”tänker högt” kring 
frågorna när du fyller i enkäten. Intervjun kommer att spelas in. Enkäten kommer att delas ut i 
samband med att intervjun startar. 

Deltagandet är frivilligt vilket innebär att du kan avbryta ditt deltagande när som helst under 
studiens gång utan att förklara varför. Det kommer heller inte innebära några negativa följder 
för dig som deltagare att avbryta studien..  

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas för forskning, vilket 
innebär att endast de ansvariga för studien kommer att kunna härleda enkätsvar och intervju 
till dig och din familj. De ansvariga för studien har tystnadsplikt som bekräftas med 
underskrift nedan.  

Kontakta Tove Björkenbeck eller Ida Magnusson vid frågor och funderingar. 

Tove Björkenbeck    Ida Magnusson 
Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska 
Mail: tovebjorkenbeck@hotmail.com   Mail: idalinnea@hotmail.com 
Telefon: 073-7861739    Telefon: 073-8342591 

_______________________________  _______________________________ 

Studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. 

Handledare för studien:  

Eva-Lotta Funkquist, barnsjuksköterska 
eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se 

mailto:tovebjorkenbeck@hotmail.com
mailto:eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se


Paola Oras, barnmorska 
paola.oras@kbh.uu.se 

Institutionen för kvinnor och barns hälsa 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 

Samtyckesblankett: 

Jag väljer att delta i studien 

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Telefon:


