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SAMMANFATTNING 
Nyckelord 

Barnhälsovård, Samspel, Engagemang, Föräldraskap, Hälsa 

Bakgrund 

Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling. Uppsala universitet har 

genomfört en studie som kartlägger förskolebarns hälsa och beteende. Tidigare forskning har 

visat att anknytning och engagemang hos föräldrar har samband med barns hälsa och 

beteende. 

Syfte 

Syftet var att studera om faktorer såsom sociodemografisk bakgrund och hälsa hos föräldrar 

och deras 3-åriga barn hade påverkan på förälderns samspel och engagemang i sitt barn.  

Metod  

Studien var en tvärsnittsstudie. data samlades in via frågeformulär till föräldrar om barns och 

föräldrars hälsa och föräldraskap vid treårsbesöket på barnavårdscentraler (2013–2016). Chi-2 

test användes som analysmetod. 

Resultat 

Resultatet visade att mammor (n=2879) hade ett bättre samspel och engagemang än pappor 

(n=2516). Pappor som hade bättre samspel och engagemang var mer praktiskt engagerade. 

Föräldrar som läste för sina barn hade ett bättre samspel och engagemang. Mammor som inte 

gått föräldrakurs hade i större utsträckning bättre samspel och engagemang. 

Sociodemografiska faktorer såsom födelseland, antal barn och utbildningsnivå var likaså 

associerade med samspel och engagemang. För mammor fanns även samband gällande ålder 

och civilstånd. Bättre psykisk hälsa var kopplat till bättre samspel och engagemang hos båda 

föräldrarna. Pappor som skattade sitt barns hälsa som dålig skattade i högre utsträckning 

sämre samspel och engagemang. Barns psykiska hälsa och beteende var associerat med 

graden av samspel och engagemang hos båda föräldrarna.  

Slutsats  

Samspel och engagemang var associerat med hälsa och beteende, men studiedesignen kan inte 

ange orsakssamband. Barnhälsovården bör medvetandegöras om faktorer som är associerade 

med sämre samspel och engagemang för att uppfylla målen.  

 

 

 



	

ABSTRACT 

Key words 

Child health, Interaction, Involvement, Parenting, Health 

Background  

The Child Health Services aim to promote children's health and development. Uppsala 

University has conducted a study aiming to investigate children's health and behavior. 

Previous research has shown that affiliation and involvement in parents are related to 

children's health and behavior 

Purpose 

The aim was to study whether socio-demographic background and the health of parents and 

their three-year-old child had an impact on parents’ interaction and involvement.  

Methods 

The study was a cross-sectional study. Data were collected by questionnaires to parents about 

children and parents' health and parenting at the three-year visit at Child Health Centers 

(2013-2016). Chi-2 test was used for data analysis. 

Results 

Mothers (n=2879) had more interaction an involvement than fathers (n=2516). Fathers with 

better interaction and involvement were more practically involved. Parents who read to their 

children and mothers who had not attended a parent support program showed better 

interaction and involvement. Sociodemographic factors such as country of birth, number of 

children and educational level were associated with interaction and involvement. For mothers 

there was also a relationship regarding age and marital status. Good mental health was 

associated with higher interaction and involvement. Fathers that rated child health as low 

showed lower interaction and involvement. Childs mental health and behavior was associated 

with the interaction and involvement for both parents.  

Conclusions  

Interaction and involvement was associated with health and behavior, but the study design 

can’t reveal causality. Child health care should acknowledge factors associated with lower 

interaction and involvement to achieve their goals.  
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DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
 

Samspel och engagemang: I följande studie står begreppet samspel och engagemang för 

känslan av att räcka till för sitt barn och utgörs av påståenderna: Tala med barnet om det som 

barnet visar intresse för; Hjälpa barnet att uppmärksamma det som finns och händer omkring 

er; Beskriver det som ni upplever tillsammans; Förklarar för barnet vad ni upplever 

tillsammans.  

 

Praktiskt engagemang: I följande studie står begreppet praktiskt engagemang för hur mycket 

föräldern gör för sitt barn och utgörs av påståenderna: Tar barnet till vårdcentralen, BVC eller 

annan vårdinrättning; Går upp med barnet då han/hon vaknar på natten; Hjälper barnet med 

bad/hårtvätt; Stannar hemma och tar hand om barnet då han/hon är sjukt; Ordnar med papper 

till kommunen, förskolan, Försäkringskassan eller liknande.  

 

Hälsa: Hälsa är ett begrepp som definierades av världshälsoorganisationen 1948 och lyder att 

det är ett tillstånd av total tillfredsställelse gällande psykiska, fysiska och sociala aspekter i 

livet och inte endast frånvaro av sjukdom (World Health Organization, 2003). Detta är den 

definition som används i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor med 

distriktssköterskeexamen i Sverige och som yrkesverksamma inom professionen skall förhålla 

sig till (Svensk sjuksköterskeförening & Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

 

BVC-sjuksköterska: En sjuksköterska som arbetar på en barnavårdcentral (BVC) och som bör 

ha en specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska eller med inrikting mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdom (Berglund, Fassih, Holmqvist, Nygren & Thor, 2015). 
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BAKGRUND    

Barnhälsovården i Sverige 

I Sverige har i stort sett alla familjer kontakt med barnhälsovården via barnavårdscentraler 

(BVC). Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa samt 

tidigt identifiera och åtgärda problem i barnets hälsa eller uppväxtmiljö. Insatser ska erbjudas 

då det behövs till både barn och föräldrar och kan exempelvis bestå av stödjande åtgärder till 

föräldrar i föräldraskapet (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016; Socialstyrelsen, 

2014). Familjer till barn med ökad risk att drabbas av ohälsa har rätt till mer individanpassad 

hjälp, det samma gäller barn som redan lider av ohälsa (Socialstyrelsen, 2014). En BVC-

sjuksköterska behöver förmågan att se hela barnet och familjen för att främja dess hälsa och 

skapa delaktighet. Helhetssynen behövs också för att uppmärksamma barnets 

levnadsförhållanden och se hur miljön runt barnet påverkar barnets hälsa. BVC-

sjuksköterskan behöver också kunskap om barns rättigheter utifrån barnkonventionen då detta 

har en central roll i barnhälsovården. Åtgärder på BVC ska ha ett barnperspektiv och BVC-

sjuksköterskan har som uppgift att se till att barnets rättigheter alltid blir respekterade 

(Berglund et al., 2015; Socialstyrelsen, 2014).  

  

I barnhälsovården behöver hänsyn tas till olika etiska principer såsom 

människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Insatser och åtgärder ska göra gott och i barnhälsovården 

anses screening och hälsoövervakning (kontroll av barns hälsa och utveckling) vara positivt. 

Vinsten av hälsoövervakningen är tidig identifiering av problem och därmed ett 

förhoppningsvis snabbare omhändertagande med barnets hälsa i fokus. Det krävs dock att 

BVC-sjuksköterskan kan värdera den information som kommer av hälsoövervakningen och 

vid behov sätta in rätt åtgärder eller remittera till rätt instans. Etisk medvetenhet behövs även 

vid kartläggning av barnets levnadsförhållanden, då det finns risk att familjer känner sig 

kränkta då detta uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2014).  

 

I Uppsala län genomförs en studie under 2013 till 2017 av Uppsala universitet i samarbete 

med Uppsala kommun och barnhälsovården i Uppsala län. Studien heter “Fokus barn och 

föräldrar - en studie om 3–5 åringar i Uppsala län” och har som syfte att undersöka hälsan 

hos barn och föräldrar samt att undersöka om bättre hälsa kan fås av olika former av 

föräldrastöd inom barnhälsovård och kommun. Studien utgörs av frågeformulär till 
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vårdnadshavare och förskolan om barn i åldern tre till fem år. Rekrytering av deltagare sker i 

samband med kallelsen till de årliga BVC-besöken för tre-, fyra- samt fem åringar. I samband 

med att kallelsen skickas ut medföljer tre frågeformulär och information om studien. Önskar 

föräldrarna delta svarar de på varsitt frågeformulär och lämnar ett frågeformulär till barnets 

förskola (Salari et al., 2013; Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 2014). 

Forskning kring anknytning, föräldraengagemang och hälsa 

Anknytning innebär en känslomässig relation mellan barn och förälder som möjliggör att 

barnet kan söka närhet vid faror och stress. Begreppet kommer ifrån Bowlbys 

anknytningsteori som påpekar vikten av relationen mellan förälder och barn (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Att barnet knyter an till båda eller ena 

föräldern alternativt annan vuxen är viktigt för att skapa en trygg bas för barnet (Körner, 

2009). Anknytningen och den trygga basen bidrar till barnets personlighetsutveckling 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007), färre beteendeproblem (DelCarmen-Wiggins, 

Huffman, Pedersen & Bryan, 2000) men också att andra behov tillgodoses, såsom fysiska och 

emotionella (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). Dålig anknytning har visat samband med 

negativ utveckling av kognitiva funktioner, emotioner och beteende (de Cock et al., 2017) och 

nedsatt självkänsla hos barnet (Harris et al., 2017).  

  

För god anknytning krävs lyhördhet och engagemang från föräldrar (Wittkull, 2010). Enligt 

en studie är mammor och pappor lika lyhörda för sitt barn (Fuertes, Beeghly, Faria & Lopes-

dos-Santos, 2016). Det finns dock en skillnad i hur mycket tid föräldrarna spenderar med sitt 

barn, där mammor är mer engagerade och spenderar mer tid än pappor (Fuertes et al., 2016; 

Gaertner, Spinrad, Eisenberg & Greving, 2007; Lickenbrock & Braungart-Rieke, 2015). 

Pappor tenderar att vara mindre engagerade i varje enskilt barn desto fler barn han har 

(Gaertner et al., 2007). Lägre engagemang ses även hos pappor som arbetar flera timmar per 

vecka (Gaertner et al., 2007; Brown, Mangelsdorf & Neff, 2012) vilket bidrar till risken att 

utveckla en sämre kvalitet på anknytningen (Wong, Mangelsdorf, Brown, Neff & Schoppe-

Sullivan, 2009).  

 

Både mammor och pappor riskerar att känna sig otillräckliga i engagemanget till sitt barn och 

uppleva en känsla av att inte räcka till som förälder. Detta fenomen kallas föräldrastress och 

utlöses ofta tillsammans med andra faktorer, såsom brist på stöd, sömnbrist och andra 
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svårigheter med att få vardagen att fungera (Fridh et al., 2014). Fler mammor än pappor 

rapporterar stress i sitt föräldraskap (van der Veen-Mulders, Nauta, Timmerman, van den 

Hoofdakker & Hekstra, 2016). Upplevelsen av tidspress hos en förälder anses vara associerad 

med barnens ålder, föräldrarnas utbildningsnivå, familjeekonomi, brist på stöd samt 

övertidsarbete (Gunnarsdottir, Petzold & Povlsen, 2014). Föräldrastress kan påverka 

förälderns övriga hälsotillstånd negativt och leda till psykisk ohälsa (Fridh et al., 2014). 

Föräldrastressen hos mammor bidrar till ökad risk att barnet utvecklar beteendeproblem 

(Alakortes et al., 2017; Männtymaa, Puura, Louma, Salmelin & Tamminen, 2006) och 

påverkar anknytningen till barnet negativt (de Cock et al., 2017). Kvaliteten på anknytningen 

till barnet påverkas även negativt om mamman är nedstämd (Behrendt er al., 2016).  

 

För pappor med hög nivå av föräldrastress finns en koppling till negativ emotionella 

känsloyttringar och ett sämre temperament hos deras barn (Soo Yoo, Adamsons, Robinson & 

Sabatelli, 2013). Barn till pappor som uppvisar ett bristande engagemang riskerar att drabbas 

av beteendeproblem och psykisk ohälsa (Deklyen, Speltz & Greenberg, 1998; Opondo, 

Redshaw & Quigley, 2017; Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg, 2008). Föräldrar 

som besväras med depressiva symtom skattar sina barns temperament sämre (Kerstis, 

Engström, Edlund & Aarts, 2013). Det har även påvisats att det finns en skillnad mellan hur 

föräldrar skattar sitt barns hälsa, där mammor tenderar att skatta sina barn med sämre psykisk 

hälsa och fler beteendesvårigheter än pappor (Alakortes et al., 2017; van der Veen-Mulders et 

al., 2016).   

 

Barns fysiska och psykiska hälsa är sammankopplad med hur engagerade föräldrarna är. 

Föräldrarnas hälsa, relationen mellan barn och förälder samt uppväxtmiljön och social 

situation påverkar också barnets hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2013; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). En faktor i familjens sociala situation som påverkar 

föräldrarnas psykiska hälsa negativt är arbetslöshet och långtidssjukskrivning. Ytterligare en 

faktor är ekonomisk utsatthet i familjen. Ekonomiska problem kan leda till ohälsa och är 

vanligast i grupperna ensamstående föräldrar och utrikesfödda föräldrar (Fridh et al., 2014). 

Hushållets inkomst är relaterat till en sämre självskattad hälsa hos föräldrar vilket i sin tur är 

associerat med en sämre hälsa och välmående hos barn (Barreto, Giatti & Hernaez, 2010). 

Ensamstående föräldrar har också oftare sämre psykisk hälsa, med bland annat oro, 

sömnproblem och trötthet, likaså mår ensamstående mammor generellt sätt sämre än pappor 

(Linden-Boström & Pettersson, 2003). Föräldrar som rapporterar en sämre självskattad hälsa, 
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våld i nära relationer eller ekonomiska svårigheter riskerar att deras barn får besvär med 

återkommande buksmärtor i förskoleåldern enligt en studie (Köhler, Emmelin & Rosvall, 

2017).  

 

Svenska studier om barns mående och familjerelationer visar på olika resultat. Samband har 

exempelvis påvisats mellan barnets psykiska hälsa och hur barnet bor med separerade 

föräldrar. Förskolebarn som växer upp i ett växelvist boende (samma tid hos vardera 

föräldern) tenderade att ha en bättre psykisk hälsa än barn som bodde mestadels med en av 

föräldrarna (Bergström et al. 2017). Barn som växer upp med sammanboende föräldrar hade i 

en annan studie påverkats hälsomässigt av arbetsfördelningen mellan föräldrarna. Resultatet 

som motsäger jämställdhetstanken visade att pojkar som växer upp i familjer där mamman är 

mer aktiv tenderade ha mindre risk att utveckla depression. Flickor hade i sin tur minskad risk 

att utveckla ångest om en av föräldrarna var mer aktiv i hemmet, jämfört med om arbetet 

delades lika (Nordström, Lindberg & Månsdotter, 2012).  

 

I Sverige finns idag fler sammansättningar av barnfamiljer än vad det gjorde för 20–30 år 

sedan. Antalet barn med utlandsfödda föräldrar har ökat och detta har bidragit till utmaningar 

inom barnhälsovården. Medvetenhet och kompetens för andra kulturer är en nödvändighet i 

dagens barnhälsovård för att kunna bemöta, bedöma och fatta beslut på ett korrekt sätt. 

Gruppen med tonårsföräldrar har minskat sedan 1960-talet, men är fortfarande en grupp som 

kan behöva extra stöttning på BVC. Familjer med ensamstående föräldrar eller där föräldrarna 

är separerade kan också vara i behov av extra stöd. Separerade föräldrar med barn som bor 

växelvis kan behöva hjälp att stärka det gemensamma föräldraansvaret (Socialstyrelsen, 

2014). Ett sätt att stötta familjer som kan vara i behov av extra resurser är att anordna riktade 

föräldragrupper, med exempelvis enbart unga föräldrar eller föräldrar som talar ett annat 

språk, utöver de ordinarie föräldragrupper som hålls på BVC (Elfström, Skarped, Almkvist & 

Johannesson, 2014). 

 

Föräldrastöd är ett omfattande begrepp som behandlar allt från det egna sociala nätverkets 

stöd till samhällets resurser. Begreppet kan kortfattat beskrivas som bidrag till ökad kunskap 

kring barnet och dess utveckling samt att det stärker föräldrars sociala nätverk genom olika 

aktiviteter. Föräldrastöd ska erbjudas alla nyblivna föräldrar då det kan ha stor påverkan på 

barnets hälsa och utveckling (Folkhälsomyndigheten, 2014). En form av föräldrastöd är 

föräldragrupper, något som erbjuds på BVC och hålls av BVC-sjuksköterskan (Statens 
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Folkhälsoinstitut, 2004). Syftet med föräldragrupperna är att öka kunskaperna hos föräldrarna 

kring föräldraskapet och barnets utveckling, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och 

gemenskap mellan föräldrar samt bidra till att ge mer information om samhället till föräldrar 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). Ytterligare en form av föräldrastöd är föräldrakurser 

som erbjuds av kommunala verksamheter (Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Exempel på dessa 

föräldrakurser är Marte Meo, Community Parent Education (COPE) samt Positive Parenting 

Program (Triple P) som samtliga syftar till att ge redskap till föräldrar och hjälpa familjer med 

vardagssituationer och ofta förekommande problem som kan uppstå med barn (Verksamma 

inom mödra- och barnhälsovården, 2007).  

Teoretiskt ramverk 

Katie Eriksson anses vara den enda omvårdnadsteoretikern som definierar begreppet hälsa 

(Medin & Alexandersson, 2000). Definitionen innebär inte endast frånvaro av sjukdom utan 

hon menar att det är ett tillstånd av välbefinnande, friskhet och sundhet i kropp, själ och ande 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I denna studie kommer begreppet hälsa enligt Katie 

Erikssons teori vävas in i analysmodellen Pentagonen. Pentagonen är en analysmodell som 

används för att belysa de komponenter som är väsentliga för bland annat barnhälsovården och 

hur dessa komponenter ställer sig i relation till varandra. Komponenterna är mål, kompetens, 

utbud, efterfrågan och behov (Janson & Lagerberg, 1990). 

                                        

Ett av målen med barnhälsovården är att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2014) och Katie 

Eriksson beskriver att hälsofrämjande arbete är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Vidare 

menar hon att sjuksköterskan ska ha kompetens i att arbeta hälsofrämjande och benämner i 

teorin vikten av att skapa en interaktion samt ett samspel mellan sjuksköterskan och 

omsorgstagaren (Jahren Kristoffersen, 2007). I barnhälsovården uppnås Katie Erikssons tanke 

om interaktion genom ett utbud av exempelvis föräldragrupper och enskilda samtal med 

föräldrarna. Genom möten med föräldrar kan barnhälsovården erbjuda stöd, råd och kunskap 

om levnadsvanor och hälsa (Socialstyrelsen, 2014). Efterfrågan i pentagonen belyser den vård 

föräldrarna önskar och frågar efter (Janson & Lagerberg, 1990) och har likheter med 

Erikssons begrepp begär. Begär beskrivs som ett uttryck av längtan, hopp och önskan samt 

verkar som en utgångspunkt för förändring och utveckling enligt teorin (Jahren Kristoffersen, 

2007). Barnhälsovårdens uppgift är att tillmötesgå föräldrarnas efterfrågan, detta genom att 

bland annat stärka föräldrar i föräldrarollen och arbeta hälsofrämjande. Vidare menar 

myndigheten att barnhälsovården ska tillgodose barnets och familjens behov (Socialstyrelsen, 
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2014). Katie Eriksson beskriver att behov tillfredsställs genom jämvikt hos människan och att 

vården måste ha sin utgångspunkt i patientens behov (Jahren Kristoffersen, 2007).  

Problemformulering 

Barnhälsovården har som mål att bland annat främja barns hälsa och utveckling. Tidigare 

forskning har visat att barns hälsa och beteende är sammankopplat med anknytning, 

engagemang samt föräldrars hälsa. Det är därför av intresse att undersöka om mammors 

respektive pappors samspel och engagemang har samband med hälsa hos barn och föräldrar 

samt beteendeproblem hos barn. Hälsan kan även påverkas av olika sociodemografiska 

faktorer vilket gör även detta till en intressant faktor att undersöka i relation till samspel och 

engagemang. Genom att kartlägga hur samspel och engagemang påverkar hälsan kan 

distriktssjuksköterskor verksamma vid BVC tillföras ny kunskap som kan utveckla arbetet 

med att främja hela familjens hälsa. 

Syfte 

Syftet var att studera om faktorer såsom sociodemografisk bakgrund och hälsa hos föräldrar 

och deras 3-åriga barn hade påverkan på förälderns samspel och engagemang i sitt barn.  

Frågeställningar   

1. Föreligger någon skillnad mellan mammor och pappor avseende bättre respektive 

sämre samspel och engagemang? 

2. Föreligger något skillnad i föräldrars läsning, föräldrakurs samt praktiskt engagemang 

i sitt barn vad gäller bättre respektive sämre samspel och engagemang? 

3. Föreligger någon skillnad gällande sociodemografisk bakgrund mellan föräldrar som 

skattar bättre respektive sämre samspel och engagemang? 

4. Finns det skillnad i föräldrarnas självskattade hälsa i relation till bättre och sämre 

samspel och engagemang? 

5. Föreligger skillnad i hur föräldrar skattar sitt barns generella hälsa i relation till bättre 

respektive sämre samspel och engagemang? 

6. Finns skillnad i hur föräldrar skattar sitt barns psykiska hälsa och beteende i relation 

till bättre respektive sämre samspel och engagemang?  
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METOD   

Design 

Studiedesignen var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och jämförande ansats. 

Studiedesignen innebar att datainsamlingen skedde vid ett specifikt tillfälle per barn, vid 

treårsbesöket på BVC, och pågick kontinuerligt under tre års tid (Billhult & Gunnarsson, 

2012).  

Urval 

Urvalet utgjordes av föräldrar till barn på tre år. Inklusionskriterier var mammor (n=2879, 

53,4%) och pappor (n=2516, 46,6%) som deltagit i projektet “Fokus barn och föräldrar - en 

studie om 3–5 åringar i Uppsala län” i samband med deras barns treårsbesök på BVC i 

Uppsala län under 2013–2016. Totalt antal informanter som inkluderades i föreliggande 

studie var 5395. Enkäter som besvarades av annan närstående än mamma och pappa till 

barnet exkluderades (n=24).  

 

Svarsfrekvensen under studiens tre år var sammanlagt 37%, bortfallet var således 63%. Sista 

studieåret gick svarsfrekvensen upp till 47%. En genomförd bortfallsanalys av deltagarna 

under studiens första år visade att högutbildade, föräldrar som arbetar, föräldrar som var 

gifta/sambos och som var svenskfödda var överrepresenterade i jämförelse med Uppsala 

kommuns befolkning (Berggren & Pagnell, 2015).  

Datainsamlingsmetod 

Data till studien kom från enkäter som insamlades i samband med barnets treårsbesök på 

BVC mellan hösten 2013 och hösten 2016. Enkäterna delades ut i set om tre, varav två 

besvarades av respektive förälder/vårdnadshavare och den tredje av förskolan. Enkäterna som 

besvarades av föräldrarna utgjordes av frågor om barnets styrkor och svårigheter genom 

instrumentet “Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ), barnets och förälderns 

självskattade hälsa “Self Rated Health” (SRH), förälderns egen generella hälsa ”General 

Health Questionnaire” (GHQ), samt förälderns sociodemografiska bakgrund och frågor om 

engagemang i barnet (Salari et al., 2013).  

 

Frågor om barnets fysiska hälsa, bland annat SRH, ingick första året (2013-2014) i båda 

föräldrarnas enkäter. De två senare åren (2014-2016) ingick frågorna om barnets fysiska hälsa 
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enbart i en av föräldrarnas enkäter. Reduceringen av frågor gjordes för att underlätta 

ifyllandet av frågeformulären och öka svarsfrekvensen. För att nå fler föräldrar fanns 

föräldrarnas enkäter och studieinformation på svenska, engelska, arabiska och somaliska. 

Studieinformation men inte enkäter fanns översatt till sorani. Under studieperioden, hösten 

2013 till hösten 2016, svarade likaså barnets förskola på SDQ och ytterligare några frågor om 

barnets beteende och språkutveckling. Förskolans svar analyseras inte i föreliggande studie. 

Föräldrars engagemang och föräldraskap 

Föräldrarnas engagemang i sitt barn mättes med två frågor med olika inriktning samt 

ytterligare frågor om hur ofta föräldrarna läser för sitt barn och deltagande i föräldrakurs. 

Engagemangsfrågorna handlade dels om föräldrarnas känsla av att räcka till och dels om ett 

mer praktiskt engagemang och föräldraskap. Huvudfrågan för denna studie “I vilken 

utsträckning tycker du att du räcker till för att:” följdes av fyra påståenden som föräldrarna 

skulle ta ställning till. Påståendena var: ”Tala med barnet om det som barnet visar intresse 

för”; ”Hjälpa barnet att uppmärksamma det som finns och händer omkring”; ”Beskriva det 

som ni upplever tillsammans”; ”Förklara för barnet vad ni upplever tillsammans”. Varje 

påstående besvarades med ett av tre svarsalternativ på ordinalskala: mycket lite, måttligt och 

väldigt mycket. Studiens huvudfråga med respektive påstående benämns fortsättningsvis som 

förälderns “samspel och engagemang”. 

  

Den andra frågan som behandlade engagemang och föräldraskap löd “När följande saker 

händer eller måste göras, hur ofta är det du som gör dem?”. Frågan följdes av fem 

påståenden som föräldrarna skulle ta ställning till; ”Tar barnet till vårdcentralen, BVC eller 

annan vårdinrättning”; ”Går upp med barnet då han/hon vaknar på natten”; ”Hjälper 

barnet med bad/hårtvätt”; ”Stannar hemma och tar hand om barnet då han/hon är sjukt”; 

”Ordnar med papper till kommunen, förskolan, Försäkringskassan eller liknande”. Varje 

påstående besvarades med fyra svarsalternativ på ordinalskala som var alltid, ofta, ibland och 

aldrig. Dessa påståenden sammanfattas fortsättningsvis såsom “praktiskt engagemang”. 

 

Frågan angående hur ofta föräldrarna läste för sitt barn var “Hur många gånger i veckan 

brukar du eller någon annan i familjen läsa eller titta i en bok tillsammans med ditt barn?”. 

Frågan hade fem svarsalternativ som var 10 gånger eller fler, 6-9 gånger, 3-5 gånger, 1-2 

gånger och aldrig. Den sista frågan rörande engagemang och föräldraskap handlade om 

deltagande i föräldrakurs; “Har du gått en föräldrakurs det senaste året?”. Fem 
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svarsalternativ fanns vilka var nej, ja COPE, ja Triple P, ja Marte Meo och ja annan: (fri 

text). 

Föräldrars bakgrund 

Frågor som behandlade föräldrarnas sociodemografiska bakgrund utgjordes av nominalskalor 

och bestod av frågorna: “Ditt födelseår”, “Är du född i Sverige?”, “Ditt civilstånd”, “Din 

sysselsättning”, “Barnet bor”, “Din högsta avslutade utbildning” och “Hur många barn har 

du?”. 

Föräldrars och barns hälsa 

Föräldrarnas psykiska ohälsa skattades med det validerade frågeformuläret GHQ (McDowell, 

2006). GHQ bestog av tolv frågor som bland annat berörd nedstämdhet, koncentration och 

beslutsfattande. Alla frågor besvarades med fyra svarsalternativ på ordinalskala. 

  

Självskattad hälsa besvarades för både föräldern och barnet genom SRH, en fråga som i 

tidigare studie bekräftats ha hög validitet (Fosse & Haas, 2017). Frågan hade fem 

svarsalternativ som rangordnas på ordinalskala (Undén & Elofsson, 1998). Föräldrarnas fråga 

lydde “Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” och frågan om barnet lydde “Hur 

bedömer du ditt barns allmänna hälsotillstånd”. De fem svarsalternativen var samma för 

båda frågorna: mycket bra, bra, någorlunda, dåligt och mycket dåligt. 

Barnets psykiska hälsa och beteende 

Data gällande hur föräldrarna bedömde sitt barns psykiska hälsa och beteende inhämtades 

från SDQ som är ett validerat bedömningsinstrument för att bedöma barns beteende 

(Goodman, 1997), och psykiska mående (Malmberg, Rydell & Smedje, 2003). 

Frågeformuläret bestod av 25 frågor som mätte barnets totala problemtyngd. Frågorna kunde 

också delas in i fyra problemområden: hyperaktivitet, beteende/uppförandeproblem, 

emotionella symptom, kamratrelationsproblem samt en positiv skala som mätte prosocialt 

beteende (Goodman, 1997). De 25 frågorna besvarades med tre svarsalternativ stämmer inte, 

stämmer delvis och stämmer helt på ordinalskalenivå.  

Tillvägagångssätt 

De enkäter som ingick i projektet “Fokus barn och föräldrar - en studie om 3–5-åringar i 

Uppsala län” skickades hem till föräldrar inför treårsbesöket på BVC. Under 2013 deltog 43 

(av 45) BVC från hela Uppsala län. År 2014 och 2015 deltog 20 (av 22) BVC från enbart 
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Uppsala kommun. Under datainsamlingen skickades enkäter ut till cirka 7500 familjer med 3-

5-åringar per år (12000 familjer första året). Tillsammans med enkäterna medföljde 

information om studien samt en förfrågan om deltagande. Föräldrar som valde att delta 

svarade på varsin enkät som togs med och lämnades till BVC-sjuksköterskan vid 

treårsbesöket. Föräldrarna lämnade även en enkät till förskolan som barnets förskolepedagog 

skulle fylla i. Förskolepedagogens enkät skickades sedan per post till BVC innan barnets 

treårsbesök. Enkäterna som fylldes i av föräldrar och förskolepedagoger hämtades på BVC av 

forskningsassistenter. Enkätsvaren avlästes maskinellt och registrerades i Excelfiler. Data 

exporterades därefter och statistiska analyser genomfördes i programmet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Enkätsvaren kodades genom att svaren som handlade om 

samma barn (från mammor/pappor och pedagoger) fått samma kodnummer. Det gick därmed 

att se om båda eller ena föräldern till ett barn har svarat på enkäten och se vilka som är 

föräldrapar. Antalet enkäter som lämnats ut till BVC registrades, likaså hur många enkäter 

som fyllts i och lämnats in av föräldrar och förskolepedagoger. Ansvariga för projektet hade 

också samlat in och räknat enkäter som inte blivit utlämnade under respektive studieår av 

sjuksköterska på BVC inför treårsbesöket. Projektet var godkänt av regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr: 2012/437). 

Forskningsetiska överväganden  

Deltagare i studien informerades skriftligt om bland annat syftet med projektet, att BVC-

besöket inte påverkades samt att deltagandet i projektet var frivilligt och att det när som helst 

gick att avbryta deltagandet. Även kontaktuppgifter fanns med till forskningsansvariga och 

information om hur personuppgifter hanterades. Alla deltagare hade lämnat skriftligt 

samtycke. Information och procedur följde ”Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor” (SFS, 2003:460) och ”Personuppgiftslagen” (SFS, 1998:204). All persondata blev  

likaså avidentifierad i databasen med inskannade enkätsvar. 

Bearbetning och analys 

Programmet SPSS användes för att analysera deskriptiv data och undersöka eventuella 

skillnader enligt frågeställningarna. Data analyserades med Chi-2 test där signifikansnivån för 

samtliga Chi-2 test valdes till 95 procent (p£0,05) (Björk, 2010). Genomgående analyserades 

mammor och pappor separat eftersom en del av dem var föräldrar till och hade svarat för 

samma barn. Uppdelningen gjordes då eventuell analys av mammors och pappors ihopslagna 

svar ansågs minska resultatets trovärdighet.  
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Föräldrars engagemang och föräldraskap  

Föräldrarnas nivå av samspel och engagemang beräknades genom poängsättning av 

svarsalternativen till påståendena i frågan “I vilken utsträckning tycker du att du räcker till för 

att:”, med poängen ett till tre där ett poäng var Mycket lite, två poäng var Måttligt och tre 

poäng var Väldigt mycket. Liknande poängsättning har gjorts i en studie gjort av Lagerberg, 

Magnusson och Sundelin (2005), som utvecklade totalt åtta frågor varav fem användes i 

föreliggande studie. För att minska risken för slumpmässiga mätfel och öka säkerheten för att 

ett samlat fenomen mättes i påståendena kontrollerades Cronbach’s alpha i SPSS (Barmark, 

2009). Värdet av Cronbach’s alpha var 0,8, alltså ett högt värde som visade på hög intern 

konsistens. Totalpoäng för varje förälders svar på de fem frågorna räknades ut och indelning 

av bättre respektive sämre samspel och engagemang gjordes utifrån fördelningen av poängen. 

I gruppen med ”bättre samspel och engagemang” ingick föräldrar som skattat 12 poäng, alltså 

maxpoäng. Två grupper med ”sämre samspel och engagemang” utformades. Den ena gruppen 

fördelades efter gränsvärdet där alla föräldrar som skattat 4-11 poäng ingick, alltså alla 

föräldrar som inte skattat maxpoäng. I den andra gruppen med sämre samspel och 

engagemang ingick enbart föräldrar som skattat allra lägst på skalan (4-8 poäng). I 

resultatredovisningens tabeller presenteras resultatet utifrån de två analyserna av 

”sämre/bättre” och ”mycket sämre/bättre” samspel och engagemang bredvid varandra. 

 

Föräldrarnas praktiska engagemang beräknades på liknande sätt genom att poängsätta 

svarsalternativen på frågan “När följande saker händer eller måste göras, hur ofta är det du 

som gör dem?”, med poängen noll till tre där noll poäng var aldrig, ett poäng var ibland, två 

poäng var ofta och tre poäng var alltid. Totalpoängen för varje enskild förälder räknades ut 

och dikotomisering gjordes därefter till ”bättre respektive sämre praktiskt engagerade” 

föräldrar efter att ett gränsvärde sattes utifrån poängens fördelning i percentilen till mer 

engagemang (6-15 poäng, 90:e percentilen) och mindre engagemang (1-5 poäng, 10:e 

percentilen).  

  

För att analysera frågan gällande hur ofta föräldrarna läste för sitt barn delades 

svarsalternativen till frågan “Hur många gånger i veckan brukar du eller någon annan i 

familjen läsa eller titta i en bok tillsammans med ditt barn?” in i två grupper enligt följande: 

10 gånger eller fler och 6-9 gånger, blev “Läser ofta”, samt 3-5 gånger, 1-2 gånger och 

aldrig blev ihopslagna till “Läser sällan”.  
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För analys av frågan “Har du gått en föräldrakurs det senaste året?” dikotomiserades 

svarsalternativen till en grupp med föräldrar som gått någon föräldrakurs och en grupp med 

föräldrar som inte gått föräldrakurs. I gruppen “gått föräldrakurs” ingick kurserna: COPE, 

Triple P, Marte Meo eller annan kurs.  

Föräldrars bakgrund 

Vid analys av ålderns betydelse på engagemang jämfördes yngre föräldrar med äldre. 

Mammor dikotomiserades till ”yngre mammor” (£34) och ”äldre mammor” (³35) baserat på 

medelvärdet (34,94). Pappor dikotomiserades till ”yngre pappor” (≤36) och ”äldre pappor” 

(≥37) med hänsyn till medelvärdet (37,26). För att jämföra om föräldrarnas födelseland 

påverkade samspelet och engagemanget delades föräldrarna in i grupperna ”svenskfödda” och 

”utrikesfödda”. För att jämföra variabeln föräldrarnas sysselsättning dikotomiserades den in i 

de som hade ”sysselsättning” (anställd, egen företagare, hemarbetare, föräldraledig, 

studerande och sjukskriven) och de som ”inte hade sysselsättning” (arbetslös/arbetssökande) i 

enlighet med svarsalternativen i enkäten. 

 

För att jämföra utbildning och dess påverkan på samspelet och engagemanget 

dikotomiserades svarsalternativen i enkäten till föräldrar med ”högre utbildning” och ”lägre 

utbildning”, där lägre utbildning var gymnasium eller lägre och högre utbildning motsvarade 

högskole-/universitetsstudier. För att besvara om antal barn påverkade samspelet och 

engagemanget räknades medelvärdet (2,02) ut för antalet barn per förälder i studien. Antal 

barn dikotomiserades sedan till grupperna ”ett till två barn” (≤2) och ”tre eller fler barn” (≥3). 

För att se eventuell betydelse av hur barnet bor hos föräldern/föräldrarna delades barnets 

boende in i kategorierna: ”bor med båda föräldrarna” (Med båda föräldrarna), ”växelvis hos 

föräldrarna” (Växelvis hos föräldrarna, Ungefär lika mycket hos båda) och ”mest hos ena 

föräldern” (Växelvis hos föräldrarna, Mest hos mig; Växelvis hos föräldrarna, mest hos den 

andra föräldern; Enbart hos mig; Enbart hos den andra föräldern). För att undersöka samband 

med föräldrarnas civilstånd dikotomiserades föräldrarna in i grupperna ”ensamstående” 

(Ensamstående) och ”sammanboende” (Gift, Sambo). 

Föräldrars hälsa 

Frågeställningen om skillnader fanns i självskattad hälsa relaterat till bättre respektive sämre 

samspel och engagemang besvarades genom Chi-2 analys av SRH-frågan “Hur bedömer du 

ditt allmänna hälsotillstånd?”. Frågan hade fem svarsalternativ “Mycket bra” (1 poäng), 



	 14	

“Bra” (2 poäng), “Någorlunda” (3 poäng), “Dåligt” (4 poäng) och “Mycket dåligt” (5 

poäng). Svarsalternativen dikotomiserades utifrån hur svarsfördelningen såg ut för respektive 

alternativ. Svarsalternativen “Mycket bra”, “Bra” och “Någorlunda” utgjorde kategorin 

“God SRH förälder” samt “Dåligt” och “Mycket dåligt” utgjorde kategorin “Dålig SRH 

förälder”. 

  

Frågeställningen besvarades även genom analys av GHQ-frågorna relaterat till bättre 

respektive sämre samspel och engagemang genom Chi-2 test. GHQ bestog av tolv frågor med 

fyra svarsalternativ, två positiva och två negativa. De två positiva svarsalternativen som tydde 

på god hälsa poängsattes till noll poäng var. De två negativa svarsalternativen som tydde på 

nedsatt hälsa poängsattes till ett poäng var. Summan av poängen för samtliga frågor 

beräknades och dikotomiserades för mammor respektive pappor till kategorierna ”Bra GHQ” 

och ”Dålig GHQ”. En totalpoäng på tre poäng eller fler gav utfallet ”Dålig GHQ” i enlighet 

med riktlinjer för instrumentet.  

Barnets hälsa 

För att besvara frågeställning fem analyserades SRH-frågan “Hur bedömer du ditt barns 

hälsotillstånd?” på samma sätt som ovan. Efter granskning av den procentuella 

svarsfördelningen dikotomiserades svaren genom att  “Mycket bra” och “Bra”  utgjorde 

“God SRH barn”, samt “Någorlunda”, “Dåligt” och “Mycket dåligt” utgjorde “Dålig SRH 

barn”. 

Barnets psykiska hälsa och beteende 

Analys av psykisk hälsa gjordes med hjälp av hur föräldrar hade skattat sitt barn i SDQ. 

Svarsalternativen till de 25 frågorna i SDQ poängsattes med noll till två poäng. För alla 

delskalor utom prosocialt beteende innebar höga poäng svårigheter och i skalan för prosocialt 

beteende innebar låga poäng svårigheter. Gränsvärdet för vad som visade på utfall 

(svårigheter) sattes till en totalpoäng på ≥13 poäng för pojkar och ≥12 poäng för flickor enligt 

normering från en svensk rapport (Ghaderi, Kadesjö, Kadesjö & Enebrink, 2014).  
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RESULTAT     

Föräldrarnas engagemang 

Vid analys av skillnader mellan mammor och pappor sågs en statistiskt signifikant skillnad 

gällande samspel och engagemang. En större andel mammor skattade att de hade bättre 

samspel och engagemang än vad papporna uppgav att de hade med barnet. Samma resultat 

visades i analyserna mellan grupperna ”sämre/bättre” och ”mycket sämre/bättre” (Tabell 1). 

  
Tabell 1: Samspel och engagemang hos mammor och pappor.  

  
 

Sämre 
<12 n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre  
(4-8) n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Förälder  
 Mamma 

Pappa 

n=1800 n=2511   n=536 n=2511   
875 (38,3) 1412 (61,7)   252 (15,1) 1412 (84,9)   
925 (45,7) 1099 (54,3) 24,451 0,000 284 (20,5) 1099 (79,5) 15,141 0,000 

 

Ingen signifikant skillnad sågs vid analys av mammor angående samspel och engagemang 

samt praktiskt engagemang (Tabell 2). Vid analys av pappor sågs dock en signifikant skillnad 

både i gruppen ”sämre/bättre” och ”mycket sämre/bättre” mellan deras samspel och 

engagemang samt praktiska engagemang. Pappor som hade skattat ett bättre samspel och 

engagemang hade också i större utsträckning skattat ett bättre praktiskt engagemang i sitt barn 

(Tabell 3). 

 
Tabell 2: Samspel, engagemang och föräldraskap hos mammor. 

 Sämre 
<12 n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre  
(4-8) n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Praktiskt 
engagemang  

Bra 
  Dåligt 

 
n=860 

 
n=1398 

   
n=246 

 
n=1398 

  

844 (38,4) 1356 (61,6)   240 (15,0) 1356 (85,0)   
16 (27,6) 42 (72,4) 2,784 0,095 6 (12,5) 42 (87,5) 0,236 0,627 

Läsning  
   Ofta 

Sällan 

n=859 n=1397   n=246 n=1397   
575 (33,6) 1137 (66,4)   152 (11,8) 1137 (88,2)   
284 (52,2) 260 (47,8) 60,700 0,000 94 (26,6) 260 (73,4) 47,537 0,000 

Föräldrakurs  
Ja 

Nej 

n=867 n=1405   n=251 n=1405   
47 (44,8) 58 (55,2)   20 (25,6) 58 (74,4)   
820 (37,8) 1347 (62,2) 2,033 0,154 231 (14,6) 1347 (85,4) 6,996 0,008 
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Angående läsning sågs en statistiskt signifikant skillnad relaterat till samspel och engagemang 

hos mammor och pappor, för båda indelningarna av gränsvärdena ”sämre/bättre” och ”mycket 

sämre/bättre” (Tabell 2, Tabell 3). Föräldrar som skattade ett bättre samspel och engagemang 

tenderade att läsa fler antal gånger i veckan för sitt barn än de som skattat ett sämre samspel 

och engagemang. 

 
Tabell 3: Samspel, engagemang och föräldraskap hos pappor. 

 Sämre 
<12 n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre 
(4-8) n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Praktiskt 
engagemang  

Bra 
  Dåligt 

 
n=914 

 
n=1083 

   
n=282 

 
n=1083 

  

709 (43,9) 907 (56,1)   198 (17,9) 907 (82,1)   
205 (53,8) 176 (46,2) 12,253 0,000 84 (32,3) 176 (67,7) 26,586 0,000 

Läsning  
 Ofta 

Sällan 

n=913 n=1082   n=281 n=1082   
598 (41,0) 860 (59,0)   169 (16,4) 860 (83,6)   
315 (58,7) 222 (41,3) 49,224 0,000 112 (33,5) 222 (66,5) 45,101 0,000 

Föräldrakurs  
  Ja 

Nej 

n=919 n=1089   n=282 n=1089   
27 (52,9) 24 (47,1)   11 (31,4) 24 (68,6)   
892 (45,6) 1065 (54,4) 1,085 0,298 271 (20,3) 1065(79,7) 2,593 0,107 

                                                                       

Det fanns en signifikant skillnad mellan samspel och engagemang och deltagande i 

föräldrakurs vid analys av mammor i gruppen “mycket sämre/bättre”. De mammor som inte 

hade gått en föräldrakurs hade i större utsträckning skattat ett bättre samspel och engagemang 

i sitt barn (Tabell 2). Vid analys av enbart pappor påvisades ingen signifikant skillnad 

gällande deltagande i föräldrakurs (Tabell 3). 

Föräldrars bakgrund 

Vid analys av mammor och pappor separat gällande sociodemografisk bakgrund sågs 

signifikanta skillnader mellan bättre respektive sämre samspel och engagemang angående 

födelseland, antal barn samt utbildningsnivå i grupperna ” sämre/bättre ” och ”mycket 

sämre/bättre ”. Hos mammor och pappor med ett bättre samspel och engagemang fanns ett 

samband med att vara född i Sverige, ha ett till två barn samt ha högskole- eller 

universitetsutbildning (Tabell 4, Tabell 5). 
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Tabell 4: Mammas sociodemografi 

  Sämre <12 
n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre 
(4-8) n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Ålder  
  Yngre 
  Äldre 

n=875 n=1412   n=252 n=1412   
370 (35,7) 666 (64,3)  

5,195 
 
0,023 

102 (13,3) 666 (86,7)  
3,852 

 
0,050 505 (40,4) 746 (59,6) 150 (16,7) 746 (83,3) 

Födelseland       
  I Sverige 

I annat land 

n=855 n=1390   n=244 n=1390   
713 (36,9) 1220 (63,1)  

8,479 
 
0,004 

203 (14,3) 1220 (85,7)  
3,860 

 
0,049 142 (45,5) 170 (54,5) 41 (19,4) 170 (80,6) 

Civilstånd 
  Gifta/sambos 

Ensamstående 

n=852 n=1386   n=246 n=1386   
816 (38,1) 1325 (61,9)  

0,039 
 
0,843 

242 (15,4) 1325 (84,6)  
4,207 

 
0,040 36 (37,1) 61 (62,9) 4 (6,2) 61 (93,8) 

Utbildning  
Gymnasium eller lägre 

Högskola/universitet 

n=841 n=1369   n=238 n=1369   
252 (45,7) 299 (54,3)  

18,369 
 
0,000 

75 (20,1) 299 (79,9)  
10,621 

 
0,001 589 (35,5) 1070 (64,5) 163 (13,2) 1070 (86,8) 

Sysselsättning  
Anställd 

Arbetslös/arbetssökande 

n=875 n=1412   n=252 n=1412   
860 (38,2) 1390 (61,8)   247(15,1) 1390 (84,9)   
15 (40,5) 22 (59,5) 0,083 0,774 5 (18,5) 22 (81,5) 0,243 0,622 

Antal barn 
  1-2 barn 

3-7 barn 

n=861 n=1392   n=248 n=1392   
675 (36,6) 1170 (63,4)  

11,469 
 
0,001 

179 (13,3) 1170 (86,7)  
20,335 

 
0,000 186 (45,6) 222 (54,4) 69 (23,7) 222 (76,3) 

Var bor barnet 
  Med båda föräldrar 
Växelvis lika hos föräldrar 

Mest/enbart hos den ena 
föräldern 

n=859 n=1397   n=245 n=1397   
814 (38,3) 1311 (61,7)  

 
1,928 

 
 
0,381 

238 (15,4) 1311 (84,6)  
 
4,463 

 
 
0,107 

14 (28,6) 35 (71,4) 2 (5,4) 35 (94,6) 
31 (37,8) 51 (62,2) 5 (8,9) 51 (91,1) 

 

Tabell 5: Pappors sociodemografi 

  
 

Sämre 
<12 n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre  
(4-8) 
n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Ålder  
 Yngre 

Äldre 

n=925 n=1099   n=284 n=1099   
423 (45,3) 510 (54,7)   116 (18,5) 510 (81,5)  

2,817 
 
0,093 502 (46,0) 589 (54,0) 0,092 0,761 168 (22,2) 589 (77,8) 

Födelseland 
  I Sverige 

I annat land 

n=914 n=1079   n=282 n=1079   
762 (44,5) 951 (55,5)  

9,314 
 
0,002 

227 (19,3) 951 (80,7)  
11,215 

 
0,001 152 (54,3) 128 (45,7) 55 (30,1) 128 (69,9) 

Civilstånd 
  Gifta/sambos 

Ensamstående 

n=903 n=1078   n=279 n=1078   
885 (45,4) 1064 (54,6)  

1,492 
 
0,222 

275 (20,5) 1064 (79,5)  
0,031 

 
0,861 18 (56,3) 14 (43,8) 4 (22,2) 14 (77,8) 

Utbildning  
  Gymnasium eller lägre 

Högskola/universitet 

n=887 n=1056   n=271 n=1056   
352 (50,9) 339 (49,1)  

12,093 
 
0,001 

108 (24,2) 339 (75,8)  
5,799 

 
0,016 535 (42,7) 717 (57,3) 163 (18,5) 717 (81,5) 

Sysselsättning  
  Anställd 

Arbetslös/arbetssökande 

n=925 n=1099   n=284 n=1099   
911 (45,8) 1078 (54,2)   282 (20,7) 1078 (79,3)   
14 (40,0) 21 (60,0) 0,467 0,495 2 (8,7) 21 (91,3) 2,009 0,156 

Antal barn  
1-2 barn 
3-7 barn 

n=917 n=1083   n=282 n=1083   
705 (44,1) 892 (55,9)  

9,277 
 
0,002 

201 (18,4) 892 (81,6)  
17,237 

 
0,000 212 (52,6) 191 (47,4) 81 (29,8) 191 (70,2) 

Var bor barnet 
  Med båda föräldrar 

Växelvis lika hos föräldrar 
Mest/enbart hos den ena 

föräldern 

n=912 n=1087   n=280 n=1087   
881 (45,5) 1056 (54,5)  

 
0,810 

 
 
0,667 

274 (20,6) 1056 (79,4)  
 
1,600 

 
 
0,449 

21 (47,7) 23 (52,3) 3 (11,5) 23 (88,5) 
10 (55,6) 8 (44,4) 3 (27,3) 8 (72,7) 
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I analysen för mammor blev även ålder statistiskt signifikant i jämförelsen med samspel och 

engagemang i grupperna ” sämre/bättre ” och ”mycket sämre/bättre ”. Civilstånd blev 

signifikant för mammorna i jämförelsen med samspel och engagemang enbart i gruppen 

”mycket sämre/bättre”. Mammor som var yngre och mammor som var ensamstående skattade 

i större utsträckning ett bättre samspel och engagemang (Tabell 4). 

Föräldrars hälsa 

Vid analys av enbart mammor och deras självskattade hälsa enligt SRH påvisades en 

signifikant skillnad i grupperna ”sämre/bättre” och ”mycket sämre/bättre”. Av mammor med 

bättre skattad hälsa hade en större andel ett bättre samspel och engagemang i sina barn (Tabell 

6). Vid separat analys av pappor fanns ingen signifikant skillnad gällande självskattad hälsa 

enligt SRH och samspel och engagemang (Tabell 7). 

 
Tabell 6: Mammors och deras barns hälsa 

 Sämre 
<12 n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre  
(4-8) n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Mamma SRH 
  God 

Dåligt 

n=870 n=1402   n=250 n=1402   
846 (38,0) 1383 (62,0)   241 (14,8) 1383 (85,2)   
24 (55,8) 19 (44,2) 5,695 0,017 9 (32,1) 19 (67,9) 6,417 0,011 

Mamma GHQ 
  Bra 

Dåligt 

n=875 n=1412   n=252 n=1412   
766 (37,5) 1275 (62,5)   218 (14,6) 1275 (85,4)   
109 (44,3) 137 (55,7) 4,270 0,039 34 (19,9) 137 (80,1) 3,330 0,068 

Barn SRH 
  God 

Dåligt 

n=471 n=1188   n=208 n=1188   
731 (38,4) 1175 (61,6)   205 (14,9) 1175 (85,1)   
10 (43,5) 13 (56,5) 0,252 0,615 3 (18,8) 13 (81,3) 0,189 0,664 

Barn SDQ 
 Ej utfall 

Utfall 

n=871 n=1410   n=251 n=1410   
755 (36,6) 1307 (63,4)   210 (13,8) 1307 (86,2)   
116 (53,0) 103 (47,0) 22,430 0,000 41 (28,5) 103 (71,5) 21,941 0,000 

 

Vid analys av mammors psykiska hälsa enligt GHQ fanns signifikant skillnad endast mellan 

indelning i grupperna "sämre/bättre" där mammors bättre mående hade samband med ett 

bättre samspel och engagemang (Tabell 6). Analys av enbart pappor visade däremot 

signifikant skillnad endast för grupperna “mycket sämre/bättre”, där en större andel pappor 

som skattat ett bättre samspel och engagemang också skattade en bättre psykisk hälsa (Tabell 

7). 
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Tabell 7: Pappors och deras barns hälsa 

 Sämre 
<12 n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2  

 
p 

Mycket 
sämre  
(4-8) n(%) 

Bättre 12 
max n(%) 

 
x2 

 
p 

Pappa SRH 
 God 

Dåligt 

n=920 n=1095   n=283 n=1095   
909 (45,6) 1085 (54,4)   278 (20,4) 1085 (79,6)   
11 (52,4) 10 (47,6) 0,387 0,534 5 (33,3) 10 (66,7) 1,522 0,217 

Pappa GHQ 
Bra 

Dåligt 

n=925 n=1099   n=284 n=1099   
843 (45,2) 1023 (54,8)   253 (19,8) 1023 (80,2)   
82 (51,9) 76 (48,1) 2,652 0,103 31 (29,0) 76 (71,0) 5,059 0,025 

Barn SRH 
  God 

Dåligt 

n=389 n=479   n=115 n=479   
380 (44,4) 476 (55,6)   112 (19,9) 476 (81,0)   
9 (75,0) 3 (25,0) 4,483 0,034 3 (50,0) 3 (50,0) 3,645 0,056 

Barn SDQ 
 Ej utfall 

Utfall 

n=923 n=1097   n=283 n=1097   
772 (43,4) 1005 (56,6)   236 (19,0) 1005 (81,0)   
151 (62,1) 92 (37,9) 30,111 0,000 47 (33,8) 92 (66,2) 16,787 0,000 

Barns hälsa  

Vid analys av hur mammor skattade sitt barns hälsa enligt SRH förelåg ingen signifikant 

skillnad gällande hur samspelta och engagerade mammorna skattat sig i respektive 

”sämre/bättre” och ”mycket sämre/bättre” (Tabell 6). För pappor förelåg dock en signifikant 

skillnad mellan barnets hälsa och samspel och engagemang i gruppen "sämre/bättre". Pappor 

som skattade att deras barn mår sämre skattade i högre utsträckning också ett sämre samspel 

och engagemang i sitt barn (Tabell 7). 

Barns psykiska hälsa och beteende 

Vi analys av mammor respektive pappor sågs en signifikant skillnad i båda grupperna 

”sämre/bättre” och ”mycket sämre/bättre” för samspel och engagemang samt skattning av 

SDQ poäng. Mammor som skattade ett bättre samspel och engagemang skattade i större 

utsträckning inget utfall på SDQ för sitt barn. Det samma gäller för pappor i gruppen ”mycket 

sämre/bättre”. För pappor i gruppen ”sämre/bättre” handlar den statistiska skillanden 

troligtvis om att en större andel pappor med sämre samspel och engagemang skattat utfall för 

deras barn i SDQ (Tabell 6, Tabell 7). 
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DISKUSSION 
Sammanfattningsvis visade resultatet att mammor hade ett bättre samspel och engagemang än 

pappor i sitt barn. Pappor som visade sig ha ett bättre samspel och engagemang i sitt barn 

hade också ett bättre praktiskt engagemang. Föräldrar som läste ofta för sina barn skattade 

också ett bättre samspel och engagemang. De mammor som inte gått föräldrakurs visade ett 

bättre samspel och engagemang. Samspelet och engagemanget hade också samband med 

sociodemografiska faktorer såsom födelseland, antal barn och utbildningsnivå. För mammor 

sågs även samband för de sociodemografiska faktorerna ålder och civilstånd. Mammor med 

bättre skattad hälsa (SRH) hade ett bättre samspel och engagemang, detta sågs dock inte för 

papporna. Den psykiska hälsan (GHQ) hos båda föräldrarna hade samband med samspel och 

engagemang, bättre psykisk hälsa var kopplat till bättre samspel och engagemang. Pappor 

som skattade sitt barns hälsa som dålig skattade också i högre utsträckning ett sämre samspel 

och engagemang i sitt barn. Barns psykiska hälsa och beteende (SDQ) var associerat med 

samspel och engagemang för båda föräldrarna.  

Resultatdiskussion 

Föräldrarnas engagemang 

Det har tidigare konstaterats att mammor och pappor är lika lyhörda för sitt barns behov 

(Fuertes et al., 2016), men att det finns skillnader i hur engagerade och hur mycket tid 

föräldrarna spenderar med sitt barn (Fuertes et al., 2016; Gaertner et al., 2007; Lickenbrock & 

Braungart-Rieke, 2015). Resultatet från föreliggande studie påvisade att mammor är mer 

engagerad i sina barn än pappor vilket överensstämmer med tidigare forskning. Tidigare 

forskning har också visat att mammor i större utsträckning lider av föräldrastress (van der 

Veen-Mulders et al., 2016), en stress över att inte räcka till för sitt barn. Detta motsäger 

följande studies resultat som visar att mammor i större utsträckning faktiskt räcker till för sitt 

barn, har ett bättre samspel och engagemang. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

kvinnor i högre utsträckning mår sämre (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016).  

 

Resultatet visade att de pappor som hade ett bättre samspel och engagemang också hade ett 

bättre praktiskt engagemang. För mammorna i föreliggande studie fanns dock inte denna 

skillnad. Detta skulle kunna förklaras med att större delen av mammorna i studien skattat sig 

som bättre praktiskt engagerade. Det medför att den grupp mammor som inte skattat sig som 

praktiskt engagerade är väldigt liten (n=58) vilket skulle kunna bidra till att ingen skillnad 
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påvisades i genomförd analys för mammor. Trots den signifikanta skillnaden för pappor 

angående samspel och engagemang samt praktiskt engagemang var andelen pappor som 

skattat ett lågt praktiskt engagemang (n=381) betydligt större än de mammorna som skattat ett 

lågt praktiskt engagemang. Detta kan diskuteras i relation till tidigare studier (Gaertner et al., 

2007; Brown et al., 2012) som menar att hur engagerade papporna är i sitt barn är associerat 

med antal arbetstimmar i veckan. Enligt en rapport (SCB, 2016) jobbar män i Sverige 

genomsnitt mer antal arbetstimmar per vecka med förvärvsarbete än kvinnor, vilket enligt 

rapporten är en skillnad på cirka sju timmar. Vidare uppges även att kvinnor spenderar fler 

antal timmar i veckan till obetalt arbete som utförs i hemmet, där omsorg om egna barnen 

ingår.  

 

Resultatet från föreliggande studie angående mammornas bättre samspel och engagemang 

skulle kunna förklaras med fördelningen kring arbetstimmar samt hemarbete mellan 

föräldrarna. Mammornas större andel med mer samspel och engagemang skulle vidare kunna 

förklaras med skillnader i både inkomst och uttag av föräldraförsäkring mellan kvinnor och 

män. Rapporten från SCB (2016) visar att mammor tar ut fler dagar för vård av sjuka barn 

samt fler föräldrapenningdagar än pappor. Vidare ses att män i genomsnitt tjänar mer än 

kvinnor i Sverige oberoende av civilstånd eller barn. Anledningen till den ojämlika 

fördelningen mellan män och kvinnor i rapporten från SCB (2016) är outsagd. Men just 

löneskillnader kan vara en orsak. 

 

Föräldrar som läste för sitt barn minst sex gånger i veckan hade i större utsträckning också ett 

bättre samspel och engagemang. Tidigare forskning har visat att föräldrar med sämre 

självskattad hälsa läser mindre för sina barn (Köhler et al., 2017). Detta skulle kunna förklara 

att läsning och engagemang hörde ihop då även hälsa och engagemang var associerat. 

Definitionen av samspel och engagemang i den här studien handlade kortfattat om att räcka 

till för sitt barn och hjälpa barnet att sätta ord på omvärlden, något som föräldrar kanske gör 

genom att läsa böcker. Tidigare forskning som undersökt läsning i relation till kommunikation 

och engagemang mellan barn och förälder har också påvisat liknande resultat som 

föreliggande studie (Westerlund & Lagerberg, 2008).  

 

Studien visade också att mammor som inte gått en föräldrakurs hade ett bättre samspel och 

engagemang i sitt barn. Detta resultat kan anses intressant då att mammorna som uppgivit att 

de medverkat i en föräldrakurs till större andel skattat ett sämre samspel och engagemang i 
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sitt barn. Eftersom mammor som deltagit i en föräldrakurs bör ha fått verktyg för att hjälpa 

och engagera sig mer i barnet vilket är ett mål i de flesta föräldrastödsprogram. Alternativt 

kan man ha nått ”rätt” föräldrar med kurserna eftersom syftet med föräldrastöd är att stärka 

föräldraskapet och mammorna kan ha upplevt ett behov av att få hjälp och kan ha skattat ännu 

lägre innan kursen. Studien visade också att mammor som hade ett bättre samspel och 

engagemang inte skattade sitt barn med beteendesvårigheter enligt SDQ i samma utsträckning 

som de mammor som uppgivit att de hade ett sämre samspel och engagemang. Resultatet kan 

eventuellt förklaras med att mammor som sökte sig till en föräldrakurs kanske både hade ett 

sämre samspel och engagemang men också barn med beteendeproblem. Studiedesignen gör 

emellertid att det inte går att uttala sig om vad som föranleder det ena eller andra.  

Föräldrars bakgrund  

Resultatet visade att föräldrar med ett till två barn hade ett bättre samspel och engagemang i 

sitt treåriga barn. En förklaring till följande resultat skulle kunna vara att det är lättare för en 

förälder med färre barn att få tiden att räcka till. I tidigare nämnd studie (Gaertner et al., 2007) 

påvisas att ju fler antal barn pappor har desto mindre tid spenderar han med varje enskilt barn. 

I följande studie studerades föräldrar till treåriga barn, ett äldre syskon kan då redan finnas 

eller så kan ett yngre syskon tillkommit i familjen. Föräldrar med flera barn kan uppleva att 

deras engagemang riktas till det yngsta barnet i familjen (Hwang & Nilsson, 2011). Föräldrar 

födda i Sverige hade ett bättre samspel och engagemang i sitt barn än de föräldrar som var 

utrikesfödda i följande studie. Utrikesfödda har i tidigare studier visats vara en sårbar 

grupp när det kommer till ohälsa och ekonomisk utsatthet. Den nedsatta hälsan och 

ekonomiska utsattheten skulle kunna vara förklaringen till att föräldrar födda i Sverige har ett 

bättre samspel och engagemang (Fridh et al., 2014) men också kulturella olikheter. 

Barnuppfostran och förhållningssätt till barn skiljer sig åt inom olika kulturer både gällande 

lek och samtal med barnet (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Angående föräldrarnas samspel och engagemang samt utbildning visade denna studie att 

föräldrar med högre utbildning hade ett bättre samspel och engagemang. Få studier har 

undersökt kopplingen mellan föräldrars utbildning och engagemang, men viss forskning 

påvisar samband mellan utbildning och föräldrastress samt utbildning och hälsa. En lägre 

utbildningsnivå är kopplat till sämre självskattad hälsa (SCB, 2016) och högre nivå av 

föräldrastress (Östberg & Hagekull, 2000). Den höga föräldrastressen och sämre hälsa skulle 

kunna var en förklaring till att utbildningsnivå påverkar samspel och engagemang.  
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Resultatet av studien visade också att yngre mammor och mammor som var ensamstående 

hade ett bättre samspel och engagemang. Detta skulle kunna bero på att den yngre mamman 

har färre barn att räcka till för och kan spendera mer tid med sitt barn. Att ensamstående 

mammor hade ett bättre samspel och engagemang är förvånande då tidigare forskning visar 

att ensamstående mammor oftast har ett sämre psykiskt mående än de som är sammanboende 

(Linden-Boström & Pettersson, 2003). Nedstämdhet hos mamman är associerat med sämre 

kvalitet på anknytning (Behrendt et al., 2016). Resultatet skulle också kunna bero på att 

ensamstående mammor är de som i realiteten funnits där mest för sina barn att visa och prata 

med barnet. 

Föräldrars hälsa 

Resultatet i studien visade att det fanns en koppling mellan mammors självskattade hälsa 

(SRH) och samspel och engagemang, men sambandet sågs inte för pappor. Vidare hade den 

psykiska hälsan (GHQ) ett samband med samspelet och engagemanget hos båda föräldrarna 

där en bättre psykisk hälsa var associerat med ett bättre samspel och engagemang i sitt barn. 

Som det tidigare nämnts finns en koppling mellan hushållets inkomst och föräldrars 

självskattade hälsa (Barreto et al., 2010). I följande studie var föräldrar med högskole- och 

universitetsutbildning samt föräldrar med arbete överrepresenterade (Berggren & Pagnell, 

2015). Utifrån detta kan det antas att medverkande i studien mår bättre än 

normalpopulationen. Detta gör att det är svårt att uttala sig om ett samband föreligger mellan 

sämre samspel och engagemang samt sämre hälsa hos föräldrar. 

Barns hälsa 

Barn som mådde dåligt enligt SRH hade i större utsträckning pappor som hade ett sämre 

samspel och engagemang, något som inte påvisades för mammor. Om det är barnets hälsa 

som påverkar pappans samspel och engagemang eller tvärtom går inte att utläsa ur denna 

studie. Tidigare forskning har dock visat att pappors engagemang är viktigt för barnets 

beteendemässiga och kognitiva utveckling samt psykiska hälsa (Sarkadi et al., 2008). En god 

anknytning mellan förälder och barn är också en förutsättning för att tillgodose barns behov 

och hälsoutveckling (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2007). Det skulle således kunna vara så 

att pappor med ett sämre samspel och engagemang också haft en sämre anknytning och att 

detta tillsammans bidrog till att barnets hälsa skattades sämre. Att detta samband inte gått att 

se för mammorna kan förklaras med att mammor i denna studie hade ett bättre samspel och 
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engagemang i sitt barn och att de därmed skattat sitt barns hälsa som bättre. Som det tidigare 

har nämnts så tar mammor ut fler föräldrapenningdagar och är oftare hemma vid vård av sjukt 

barn vilket ökar tiden med barnet (SCB, 2016). 

Barns psykiska hälsa och beteende 

Föräldrar som skattat sitt barn med bättre psykisk hälsa och färre beteendeproblem (SDQ) 

uppgav även att det hade ett bättre samspel och engagemang. Vad som är orsak och verkan, 

om barnet hade en god psykisk hälsa och få beteendeproblem relaterat till förälderns goda 

samspel och engagemang eller omvänt, är svårt att avgöra. Det skulle kunna vara så att det är 

svårare för en förälder att vara engagerad i ett barn som kräver uppmärksamhet relaterat till 

olika svårigheter, vilket skulle kunna medföra en känsla hos en förälder av att inte räcka till. 

Anknytningen kan också utgöra en betydande roll i engagemanget till sitt barn, där brister i 

anknytningen medför en minskad chans att positivt engagera sig (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2007). Den bristande anknytningen kan även bidra till en negativ utveckling av 

kognitiva funktioner, emotioner och beteende (de Cock et al., 2017) och nedsatt självkänsla 

hos barnet (Harris et al., 2017). Detta resonemang skulle kunna vara en delförklaring till 

resultatet.   

Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket Pentagonen kan användas för att förklara hur resultatet av den här 

studien kan användas av distriktssköterskor i praktiken. De centrala komponenterna i 

Pentagonen är mål, kompetens, utbud, efterfrågan och behov (Janson & Lagerberg, 1990). 

Vad som är barnhälsovårdens mål har tidigare nämnts i denna studie, likaså vilken kompetens 

distriktssköterskan bör ha för att utföra sitt arbete. För att distriktssköterskan ska kunna främja 

hälsa och uppfylla barnhälsovårdens mål krävs kunskap om utbud, behov och efterfrågan, 

något som till viss del belyses i denna studie. Resultatet visade på att det fanns 

sociodemografiska faktorer som påverkade föräldrar i deras föräldraskap negativt. Föräldrar 

med dessa sociodemografiska faktorer, så som att var utrikesfödd, ha gymnasieutbildning 

eller lägre samt ha fler än två barn, hade således ett ökat behov av stöttning från BVC. För att 

uppfylla barnhälsovårdens mål och ha ett barnperspektiv i arbetet bör familjens situation 

kartläggas. Detta för att uppmärksamma de barn som har föräldrar som tillhör en sårbar grupp 

och därmed riskerar ett sämre samspel och engagemang. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt 

att ha i åtanke att föräldrar kan känna sig kränkta vid kartläggning och behandling utifrån 

levnadsförhållanden och sociodemografiska faktorer (Socialstyrelsen, 2014).  
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Studien belyser också vikten av att både mammor och pappor borde vara engagerade i sina 

barn. Utifrån resultatet ses att mammor hade ett bättre samspel och engagemang än pappor i 

sitt barn, därmed ses ett behov av att involvera pappor till att bli mer engagerade. BVC bör 

anpassas sitt utbud så att pappor får större uppmärksamhet. För att öka barns möjlighet till 

god hälsa skulle sjuksköterskan på BVC exempelvis kunna arbeta med riktade 

föräldragrupper till pappor som belyser hans viktiga roll i föräldraskapet. Resultatet belyser 

familjers behov men inte vad familjerna själva efterfrågar. För att undersöka vad föräldrarna 

efterfrågar bör en kvalitativ studie genomföras.  

 

För att vidare reflektera utifrån barnhälsovårdens mål bör Katie Erikssons hälsobegrepp tas i 

beaktning med hänsyn till pentagonen och studiens resultat. Katie Eriksson anser att hälsa är 

en central del i sjuksköterskans arbete och att sjuksköterskan bör ha kompetens gällande 

hälsans alla dimensioner (kropp, själ och ande) för att uppmärksamma och tillgodose 

familjens behov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Katie Eriksson belyser därmed att både 

barn och föräldrars fysiska och psykiska hälsa ska uppmärksammas vid kontakt med 

barnhälsovården. I dagens barnhälsovård är det WHOs (2003) definition av hälsa som är 

aktuell. WHOs definition lyfter förutom psykisk och fysisk hälsa även sociala aspekter för 

hälsa, något Katie Ericsson inte berör i sin huvudsakliga definition. Att hälsa och föräldrars 

engagemang är associerat (Statens Folkhälsoinstitut, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2014) 

tyder på vikten av de sociala aspekterna för hälsan.  

Metoddiskussion 

Följande studie var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och jämförande ansats. 

Denna studiedesign var aktuell relaterat till frågeställningarnas utformning och att 

datainsamlingen skedde vid ett specifikt tillfälle per barn, vid treårsbesöket på BVC. Denna 

studie svarade på hur skillnader och associationer såg ut gällande samspel och engagemang. 

För att kunna förklara varför skillnaderna såg ut som de gjorde och utröna vad som var orsak 

och verkan borde denna studien kompletteras med långtidsuppföljning av barn och föräldrar 

samt med djupintervjuer med kvalitativ ansats (Borglin, 2012). Likaså skulle ytterligare 

analyser med multivariat ansats kunna ge information ifall de skillnader som sågs i resultatet 

kvarstod om analysen kontrollerades för eventuella störande faktorer som skulle kunna ha 

påverkat engagemanget, exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, civilstånd eller antal barn.  
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Mätinstrumenten i studien som mätte hälsa var bland annat SDQ, SRH samt GHQ. 

Instrumentens trovärdighet och höga validitet har i tidigare studier befästs och använts; SDQ 

(Goodman, 1997), SRH (Fosse & Haas, 2017) och GHQ (McDowell, 2006). I följande studie 

hade dessa tre instrument, via formulär i studien, bidragit till att mäta och kartlägga hälsa och 

beteende. De statistiska analyser som genomförts för att finna skillnader, Chi-2 test, har varit 

adekvat att använda i följande studie (Björk, 2010). Frågan om samspel och engagemang har 

använts i tidigare studier för att studera liknande fenomen vilket stärker validiteten av 

huvudfrågan (Lagerberg et al., 2005).  

 

Studiens validitet, i termer av intern och extern, kan vidare diskuteras. Studiens interna 

validitet kan anses vara hög och trovärdig och gälla för deltagarna som medverkat i studien. 

Den externa validiteten är dock begränsad för denna studie på grund av det tidigare 

redovisade bortfallet (63%). Det externa bortfallet påverkades också negativt bland annat av 

att högutbildade och svenskfödda var överrepresenterade i studien (Berggren & Pagnell, 

2015). Detta gör att resultatet inte kan generaliseras till normalpopulationen. För att öka 

studiens externa validitet och därmed öka generaliserbarheten borde studiens bortfall ha 

begränsats och fler deltagare med andra sociodemografiska förutsättningar inkluderats. 

Bortfallet hade eventuellt kunnat minskas genom färre frågor i enkäterna, finnas tillgängliga 

på flera språk och genom eventuell kompensation till studiedeltagare.   

 

Studies reliabilitet anses vara hög då mätinstrumenten (SDQ, SRH och GHQ) har hög 

tillförlitlighet för att mäta det som frågeställningarna syftade till att besvaras. Reliabiliteten 

stärks ytterligare av att studiepopulationen som svarat på formulären var stor och att 

parametriska analyser kunnat utföras (Björk, 2010; Gunnarsson & Billhult, 2012). Studiens 

huvudfråga som behandlade samspel, engagemang och förmågan att räcka till kontrollerades 

via Cronbach´s alpha (Barmark, 2009) och påvisade ett högt värde (0,8) vilket innebär en hög 

intern konsistens. Frågan mätte det fenomenet som följande studie efterfrågade och har 

således en hög reliabilitet. Reliabiliteten bekräftas även av tidigare studie som använt frågorna 

(Lagerberg et al., 2005).  

 

Studiens resultat presenteras i en uppdelning som innebär en grupp vid namn ”sämre/bättre” 

och en annan grupp vid namn ”mycket sämre/bättre”. Uppdelningen har gjorts för att inte gå 

miste om något resultat. Hade resultatet i gruppen ”mycket sämre/bättre” inte presenterats 

hade en del av resultatet inte framkommit. Likväl som det är av intresse att undersöka 
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studiedeltagare som skattat högsta poäng är det också av intresse att undersöka 

studiedeltagare som skattat mycket låga poäng. Att kunna jämföra de olika analyserna har 

bidragit till en tydligare helhetsbild. 

Forskningsetiskt övervägande 

Studien “Fokus barn och föräldrar - en studie om 3–5 åringar i Uppsala län” har genomgått 

etikprövning och godkänts som studie (Dnr: 2012/437). Denna studie är etiskt försvarbar då 

den belyser faktorer som påverkar och påverkas av föräldrars föräldraskap och engagemang. 

Studien har ett värde för samhället, individen och professionen och motiverar därför studiens 

genomförande (Kjellström, 2012). 

Klinisk relevans 

Studiens resultat kan bidra till utökad kunskap för den kliniska verksamheten och professioner 

som arbetar inom barnhälsovård. Genom att uppmärksamma bristande samspel och 

engagemang eller riskfaktorer som kan leda till sämre samspel och engagemang kan 

distriktssköterskan fånga upp dessa familjer och verka för tidiga insatser. Resultatet visade 

också på vikten av att kartlägga familjens sociodemografiska bakgrund, familjemedlemmars 

hälsa (SRH och GHQ) och barns beteendeproblem (SDQ). Detta för att främja föräldrars 

hälsa samt barns hälsa och utveckling. Både mammans och pappans hälsa är associerat med 

samspel och engagemanget för sitt barn, vilket i sin tur kan påverka exempelvis 

anknytningen. Detta belyser vikten av att både mammor och pappor bör tillfrågas om sitt eget 

och familjens hälsotillstånd.  

Slutsats 

Samspel och engagemang har betydelse för föräldraskapet och är associerade med 

beteendeproblem hos barn samt barn och föräldrars hälsa. Studien visar också att mammor i 

större utsträckning har ett bättre samspel och engagemang än pappor samt att 

sociodemografiska faktorer inverkar. Det är viktigt att inom barnhälsovården vara medveten 

om faktorer som är associerat med föräldrars samspel och engagemang för att uppfylla 

barnhälsovårdens mål, att främja barns hälsa och utveckling samt tidigt identifiera och åtgärda 

problem i barnets hälsa eller uppväxtmiljö.  
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