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Sammanfattning 

Bakgrund: För föräldrarna till ett spädbarn har barnets sömn stor betydelse. BVC-

sköterskan är den som främjar barns hälsa och ger föräldrastöd. Syfte: Syftet med den 

här studien var att beskriva BVC-sköterskors erfarenheter och redovisa reflektioner 

kring föräldrastöd som rör sömnfrågor hos spädbarn upp till ett års ålder. Metod: Stud-

ien hade en beskrivande design med en kvalitativ ansats och genomfördes via semi-

strukturerade intervjuer med åtta BVC-sköterskor inom BVC-verksamheter i en mellan-

stor svensk kommun. Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resu-

ltat: Resultatet utgjordes av tre beskrivande kategorier. Kategorin ”Samtalar om barnet 

och hjälper föräldrarna att se till barnets behov” beskriver hur BVC-sköterskorna kom-

municerar med föräldrarna om deras barn och vilka råd de ger för att förebygga prob-

lem. Kategorin ”Ger föräldrarna strategier att klara sin nya livssituation” beskriver hur 

BVC- sköterskorna bedömde föräldrarnas individuella behov av stöd i föräldraskapet 

kring sömnfrågor och om BVC-sköterskornas beskrivning av råd de ger kring omgiv-

ningsfaktorer som kan underlätta. Kategorin ”Spädbarns sömnproblem är komplexa och 

det finns sällan en enkel lösning” beskriver hur BVC-sköterskorna arbetar med föräl-

drastöd när de får kännedom om att ett spädbarn upplevs ha ett sömnproblem, vad de 

har för reflektioner runt det arbetet och vad de har erfarenhet av som kan ligga bakom 

sömnproblem. Slutsats: Slutsatsen är att BVC-sköterskorna gav råd om åtgärder som 

förebyggde sömnproblem. Det var ofta samma typ av åtgärder som också kunde avhjäl-

pa sömnproblem. När barnen utvecklat större sömnproblem så krävdes det ofta mer 

struktur och konsekvens av föräldrarna. BVC-sköterskorna utgick från hela familjens 

situation när de stöttade föräldrar. 

 

Nyckelord: BVC-sköterskor, föräldrastöd, intervjustudie, spädbarns sömn, spädbarns 

sömnproblem 

  



 

 

Abstract 

Background: For the parents of an infant the child's sleep is of great importance. The 

child health care nurse (CHCN) is the one who ensures children's health and provide 

parental support. Aim: The aim of this study was to describe the CHCN's experiences 

and reflections on parental support in sleep related issues in infants up to one year of 

age. Method: The present study had a descriptive design with a qualitative approach 

and was carried out through semi-structured interviews with eight nurses at child health 

care centers in a medium-sized Swedish municipality. The material was analyzed using 

qualitative content analysis. Result: The result consisted of three descriptive categories. 

The category "Talks about the infant and helps the parents to ensure the infant's needs," 

describes how the CHCN's communicate with parents about their children and what ad-

vice they provide to prevent problems. The category "Gives parents strategies to cope 

with their new life situation" describes how CHCN's assessed the parents' individual 

needs for parental support around sleep issues and about the surrounding factors that 

can facilitate. The category "Infant sleep problems are complex and there is rarely a 

simple solution" describes how the CHCN's works with parental support when they gain 

knowledge that an infant is perceived to have a sleep problem, their reflections on the 

work and their experiences of sleep problems. Conclusion: The conclusion was that the 

CHCN's gave advice on measures that prevented sleep problems. It was often the same 

type of action that could also remedy sleep problems. When children develop greater 

sleep problems it often took more structure and consistency of the parents to manage it. 

CHCN's emanated from the whole family's situation when they supported parents. 

 

Key words: child health care nurses, infant sleep, infant sleep problems, interview 

study, parental support
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Introduktion 

För nyblivna föräldrar är barnets sömn en fråga som kan engagera. Den påverkar livet 

för hela familjen. En stor andel av barnen i Sverige får del av den svenska barnhälsovår-

den. Barnavårdscentralssköterskan (BVC-sköterskan) är den person många föräldrar 

vänder sig till med förhoppning om att hon ska kunna ge råd som hjälper när barnet inte 

sover. 

 

Bakgrund 

BVC-sköterskans roll att främja hälsa  

Barnhälsovården i Sverige organiseras i form av barnavårdscentraler (BVC). Vissa 

BVC ligger i familjecentraler, vilket betyder att de delar lokal och samarbetar nära med 

socialtjänst, mödravård och öppen förskola. BVC-sköterskan är legitimerad sjuksköter-

ska med specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Målen för 

barnhälsovårdens verksamhet regleras av Socialstyrelsen. Barnhälsovården vänder sig 

till alla barn, från födseln tills de börjar skolan. Den svenska barnhälsovården är frivillig 

men den når ändå ut till nästan alla barn. Några av målen för verksamheten är att främja 

barnens hälsa, trygghet och utveckling samt att minska skadlig påfrestning för föräldrar 

och barn. Alla anslutna barn och deras föräldrar erbjuds hälsoövervakning, hälsovägled-

ning och föräldrastöd (Socialstyrelsen 2014). Hälsoövervakning innefattar kontroller av 

barnets tillväxt och utveckling. Den praktiska verksamheten regleras i Rikshandboken 

Barnhälsovård (Sveriges landsting och regioner 2015). Barnhälsovårdsverksamheten ut-

går ifrån ett grundprogram som startar med ett hembesök som BVC-sköterskan gör när 

barnet är nyfött. Under barnets första år rekommenderas tio besök och två hembesök en-

ligt basprogrammet. Det finns lokala variationer på programmet. I Rikshandboken för 

barnhälsovård finns det specificerat i detalj vilka områden som BVC-sköterskan ska gå 

igenom under varje besök. Verksamheten ska utgå från grundprogrammet men anpassas 

efter behoven hos varje familj och barnets bästa ska alltid vara i fokus (Sveriges lands-

ting och regioner 2015). En viktig del av barnhälsovårdsverksamheten är att stödja för-

äldrar i deras föräldraskap och därigenom skapa gynnsamma förhållanden för barn. Det-

ta relaterar till omvårdnadens bärande begrepp hälsa och det är intressant för ämnet om-

vårdnad. 
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Sömnens betydelse  

Sömn är ett av de grundläggande behoven hos människor. Studier har visat att om 

sömnbehovet inte blir tillfredställt hos en människa kan det påverka humöret, hälsan, 

prestationsförmågan, beslutsfattandet och hormonregleringen i kroppen till det negativa 

(Alvarez & Ayas 2004, Bonnet 1986, Copinschi 2005, Durmer & Dinges 2005, Harri-

son & Horne 2000). Det finns ett samband mellan sömnproblem hos barn och depres-

sion hos modern till barnet (Goldberg et al. 2013, Hiscock & Wake 2001). I en austra-

liensisk enkätstudie från 2011 deltog mödrar som hade barn med rapporterade sömnpro-

blem. Den visade samband mellan utmattning hos modern och låg självkänsla, fientligt 

föräldraskap och lågt engagemang som förälder (Giallo et al. 2011). Sömn är även en 

faktor som påverkar hur barnet mår samt dess psykologiska utveckling (Lam et al. 

2003). Det har även visats att barn som skriker mycket och sover dåligt har negativa 

följder för föräldrarnas förhållande till varandra (Meijer & Van den Wittenboer 2007). 

 

Spädbarns utveckling 

Ett spädbarn definieras som ett barn upp till två års ålder i internationell litteratur. Det 

vanligaste i svensk litteratur är att spädbarn avser barn under ett år (Hwang & Wickberg 

2001). Spädbarns sömnmönster skiljer sig från vuxnas. Det nyfödda barnet behöver so-

va 16 till 20 timmar per dygn. De har kortare sömnperioder omväxlat med vakna peri-

oder på en till tre timmar. Ett nyfött barns sömn är beroende av om barnet har ätit till-

räckligt, utvidgningen av magsäcken är en viktig sömninducerande faktor och nyfödda 

barn behöver äta på natten för att må bra (Sveriges landsting och regioner 2015). Barn 

som är fyra månader gamla behöver 14 till 15 timmars sömn per dygn. I den åldern har 

de flesta barn kommit in i en dygnsrytm med mer sömn nattetid än dagtid. Många barn 

äter fortfarande på natten vid sex månaders ålder, men det behövs egentligen inte längre 

vid den tidpunkten utan kan för barnet ha utvecklats till en vana (Sveriges landsting och 

regioner 2015). 

 

Meleis Transitionsteori 

Transition är ett begrepp som beskriver förändringar som människor går igenom i livet. 

Att bli förälder är en förändring som kan vara omvälvande att gå igenom. Transition är 

ett viktigt begrepp för personalen inom barnhälsovården eftersom de ständigt har att 

göra med människor som genomgår transition i sin egenskap av att vara nyblivna för-

äldrar. Enligt Meleis transitionsteori så finns det fyra typer av transition, och perioden 
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som spädbarnsförälder är en utvecklingsrelaterad transition.  De sex faktorer som påver-

kar hur människan genomgår transitionen är mening, förväntningar, kunskapsnivå, om-

givning, planering samt emotionellt och fysiskt välbefinnande (Meleis et al. 2000). Des-

sa faktorer kan alla vara intressanta utifrån hur BVC-sköterskan lägger upp sitt stöd till 

nyblivna föräldrar. Hur förutsättningarna ser ut i samhället och omgivningen kan vara 

betydande för hur transitionen att bli förälder utfaller (Meleis et al. 2000). Barnhälso-

vårdsverksamheten är en del av de förutsättningarna. 

 

Sömnmetoder 

I Rikshandboken barnhälsovård rekommenderas förebyggande åtgärder mot sömnpro-

blem hos spädbarn, men inga sömnmetoder. Det står inte heller att de sistnämnda inte 

rekommenderas, bara att vid svåra problem bör en barnläkare kopplas in. Det poängte-

ras att man som förälder bör lyssna på sitt barns signaler, och våga lita på sin egen över-

tygelse (Sveriges landsting och regioner 2015). ”Controlled crying” innebär att man 

låter barnet skrika och går in med jämna mellanrum och visar sig för barnet. Det finns 

varianter på metoden. I Sverige är metoden mest känd som Femminuters-metoden. Den 

varianten av ”controlled crying” utvecklades av Berndt Eckerberg på 70-talet (www.ec-

kerberg.se). På senare år har femminuters-metoden varit ifrågasatt i Sverige. I tidskrif-

ten Barnläkaren (nr 3, 2011) skrev läkarna Lars H Gustavsson och Tor Lindberg en de-

battartikel där de avråder ifrån ”controlled crying” metoder, av etiska och psykologiska 

skäl (Gustavsson & Lindberg 2011). En annan ”snällare” sömnmetod som varit populär 

bland svenska föräldrar på senare år är ”Somna utan gråt” som är utvecklad av den ame-

rikanska författaren och föräldrautbildaren Elizabeth Pantley (Pantley 2007). Det finns 

många studier av effekten hos olika beteendevetenskapliga interventioner som syftar till 

att få spädbarn och även något äldre barn att sova bättre (Crncec et al. 2010, Healey et 

al. 2009, Loutzenhiser et al. 2014, Matthey & Črnčec 2012, Skuladottir  & Thome 

2003). 

 

Litteraturgenomgång  

Det har undersökts hur ofta nyblivna föräldrar vaknar på natten och varför.  Insana et al. 

(2014) undersökte vad som fick nyblivna föräldrar att vakna på nätterna och vad de 

gjorde på nätterna. Mammorna i studien var i genomsnitt vakna 108 minuter per natt 

och vaknade tre gånger per natt.  De vaknade fler gånger, var vakna längre tidsperioder 

och gjorde fler aktiviteter med barnet nattetid än vad papporna gjorde. Papporna vak-



 

4 

 

nade i genomsnitt ca två gånger per natt. Det var till största delen ”passiva uppvaknan-

den” då de inte gjorde några aktiviteter (Insana et al. 2014). Det har visats att sömnstör-

ningar hos nyblivna föräldrar i huvudsak orsakas av att spädbarnet skriker nattetid (Nis-

hihara et al. 2002). Thunström (1999), har i en större studie i Uppsala undersökt före-

komsten av sömnproblem, och svåra sömnproblem hos barn upp till 20 månader. Det 

visade sig i den studien att 16 % av föräldrarna uppgav att deras barn hade måttliga eller 

stora svårigheter att somna. Trettio procent uppgav att barnet vaknade ofta på natten. 

Bland gruppen barn som var 6 till 12 månader gamla rapporterades 4,9 % av barnen ha 

svåra problem med insomning, och 8,6 % av barnen ha svåra problem med att de vakna-

de på natten. Svåra sömnproblem som varat i mer än tre månader räknades som kroni-

ska i sammanhanget och 2-3 % av barnen rapporterades ha kroniska sömnproblem. Det 

visades också att det var vanligare att barnen i ”problemgruppen” hade problem med 

maten. Det hittades ingen skillnad i hälsa mellan de båda grupperna. Däremot fanns det 

mer oro hos föräldrarna rörande barnens hälsa i gruppen med barn som sov dåligt. De 

föräldrarna var också benägna till fler åtgärder på natten än de andra föräldrarna. Ett 

fynd Thunström (1999) ansåg som viktigt var att nästan alla föräldrar hade sökt hjälp 

både på BVC och hos vänner och släktingar, men bara lite mindre än hälften var nöjda 

med hjälpen de fick på BVC och det var ungefär lika många som var nöjda med hjälpen 

de fick hos vänner, släktingar och grannar (Thunström 1999).  

 

Hallberg et al. undersökte i en större kvalitativ studie vad föräldrar, BVC-sköterskor 

och BVC-läkare hade för syn på BVC-verksamheten. Både föräldrar och BVC-sköter-

skor såg utvecklingskontroller och stöd som viktiga delar i verksamheten. Man kom 

fram till att föräldrarna såg barnhälsovårdsverksamheten ur ett personligt perspektiv me-

dan BVC-personalen såg den utifrån basprogram och samhällsbehov (Hallberg et al. 

2001). Fägerskiöld et al. undersökte i en kvalitativ studie vad BVC-sköterskor trodde att 

föräldrarna de mötte i barnhälsovården förväntade sig av dem och vad de fann svårt i 

sitt arbete med föräldrastöd. De kom fram till att BVC-sköterskorna trodde att föräldrar-

na förväntade sig en sköterska som brydde sig om spädbarnet och familjen, som de kun-

de vända sig till och lita på. De trodde att de förväntades vara ett stöd för föräldrarna i 

att våga tro på sin föräldraförmåga. BVC-sköterskorna trodde också att de förväntades 

kunna svara på frågor och ge råd om allt inklusive uppfödning och sömnproblem. Att de 

skulle göra utvecklingskontroller trodde de att föräldrarna tog för givet. De fann olika 

typer av hinder som kunde försvåra för BVC-sköterskorna att nå målen och nå fram till 
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föräldrarna. En positiv relation till föräldrarna framhävdes som en viktig faktor för att 

kunna utföra sitt arbete (Fägerskiöld et al. 2000). I en senare studie jämfördes vad 

BVC-sköterskorna trodde att föräldrar förväntade sig med vad föräldrarna berättade att 

de förväntade sig av BVC-sköterskan. Föräldrarna förväntade sig en tillgänglig BVC-

sköterska som kontrollerade barnets utveckling, gav vaccin, hade en stöttande, bekräf-

tande och rådgivande roll samt anordnade föräldragrupper. Även där uttryckte föräldrar 

att de väntade sig att kunna få hjälp med sömnproblem hos barnet. BVC-sköterskornas 

beskrivning av vad de trodde att föräldrar väntade sig, skilde sig en del från föräldrar-

nas. BVC-sköterskornas beskrivning var i högre grad inriktad på att ge stöd till föräld-

rarna än vad föräldrarnas beskrivning var (Fägerskiöld & Ek 2003). Funkquist et al. 

2005) undersökte i en kvalitativ studie vilka attityder som låg bakom de råd som gavs 

om sömn- och matfrågor för spädbarn. Informanterna arbetade på BVC eller special-

BVC. Funkkvist et al. kom fram till att informanterna rekommenderade ”controlled 

crying” när barn hade sömnproblem. Vissa av informanterna var inte helt säkra på att 

barnen verkligen inte tog skada av detta på sikt men de rekommenderade det ändå 

(Funkquist et al. 2005).  

 

Problemformulering 

Det visar sig att många spädbarn har sömnproblem och att föräldrarna uttrycker oro 

över detta och att både föräldrar och barn upplever lidande på grund av sömnbrist. 

Sömnbrist är ett tillstånd som har stor inverkan på välbefinnandet. Att ta hand om ett 

spädbarn kan gå ut över sömnen hos resten av familjen även om spädbarnet sover till-

räckligt. När ett spädbarn sover otillräckligt kan det påverka vardagen i familjen och 

hälsan hos både barn och föräldrar. Det kan även skada relationen mellan förälder och 

barn. Sömnfrågor är komplexa och det finns många aspekter på sömnen hos spädbarn 

och föräldrar. Det finns forskning kring vilka attityder som ligger bakom BVC-sköter-

skornas råd till föräldrar samt vad BVC-sköterskorna tror föräldrarna förväntar sig av 

barnhälsovården och vilken syn BVC-sköterskor och föräldrar har på barnhälsovården. 

Det finns ett flertal kvalitativa studier som behandlar BVC-sköterskors erfarenheter av 

andra aspekter inom barnhälsovården. Författaren har inte hittat någon studie, varken 

svensk eller utländsk som undersöker vilka erfarenheter BVC-sköterskor har av att ar-

beta med just sömnfrågor. Det verkar inte heller självklart vad som ska rekommenderas 

vid sömnproblem. Den sömnmetod som tidigare varit kutym att rekommendera inom 

svensk barnhälsovård har ifrågasatts. Föräldrastöd i sömnfrågor är en viktig del av 
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BVC:s hälsofrämjande arbete men ett som kanske inte är så enkelt eller lätt att lyckas 

med. Genom att studera detta område kan ökad kunskap ges som kan vara ett stöd för 

BVC-sköterskor i det arbetet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sköterskors erfarenheter och reflektioner kring 

föräldrastöd som rör sömnfrågor hos spädbarn upp till ett års ålder. 

 

Metod  

Design  

Föreliggande studie hade en beskrivande design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck 

2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

För att kunna svara på studiens syfte gjordes ett ändamålsurval, vilket innebär att delta-

garna valdes efter inklusionskriterier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriteriet i den här 

studien var att deltagarna hade arbetat minst ett år med BVC-verksamhet. Det valdes för 

att de skulle ha hunnit få erfarenheter att delge. Att vara nyanställd och inte ha hunnit få 

ett års erfarenhet var ett exklusionskriterie. Det var önskvärt att ha åtta deltagare i studi-

en för att få tillräckligt med information. Totalt tillfrågades 11 BVC-sköterskor om att 

delta, två tackade nej och en svarade inte. De deltagande åtta BVC-sköterskorna var alla 

kvinnor och åldern varierade mellan 41 och 66 år, medelåldern var 53 år. De hade arbe-

tat på BVC mellan 3 och 27 år, i genomsnitt drygt 16 år. Alla deltagarna hade minst ett 

eget barn, ingen hade fler än tre barn. Några informanter hade även barnbarn. Deltag-

arnas egna barn var i de flesta fall vuxna, men några hade barn i skolåldern. Två av 

BVC-sköterskorna arbetade på familjecentral och de andra sex i vanlig BVC-verksam-

het. Två arbetade deltid på BVC och resten av sin arbetstid på hälsocentral. 

 

Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. För att kunna säkerställa 

att hela syftet täcks och öka chansen att få bra information så användes en frågeguide 

som författaren har utformat. Den bestod av öppna frågor som utgick ifrån studiens syf-

te. Innan intervjuerna informerades deltagarna om att enbart författaren kommer att lys-

sna på det inspelade materialet och om att det inte finns några ”fel svar” på frågorna, för 
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att de skulle känna sig mer avslappnade i situationen. Alla informanter fick samma frå-

gor. Frågorna berörde arbetet med föräldrastöd angående spädbarns sömn, erfarenheter 

av detta, och även personliga reflektioner och åsikter om arbetet med föräldrastöd i an-

gående spädbarns sömn. Frågor som ställdes var exempelvis: Kan du beskriva de situa-

tioner då du brukar prata om spädbarns sömn med föräldrar? Kan du ge exempel på si-

tuationer när du ger råd om sömnproblem? Hur brukar du följa upp dina råd? Följdfrå-

gor ställdes för att utveckla svaren, som exempelvis: Vad sa du då, vad föreslog du? Hur 

menar du? Intervjuerna var i genomsnitt 21 minuter långa, den kortaste tog 13 minuter 

och den längsta 35 minuter. Intervjuerna spelades in på ljudfil. Ljudfilen förvarades se-

dan skild från obehöriga. En provintervju genomfördes först, som efter transkribering 

lästes av handledaren. Efter en diskussion med handledare kring intervjuteknik godkän-

des provintervjun att ingå studien. Inga ändringar gjordes av frågeguiden efter detta. 

Bakgrundsinformation om deltagarna, som kön, ålder, hur länge de arbetat i sin nuvar-

ande position och ifall de har egna barn, inhämtades i samband med intervjuerna, då det 

är viktigt för att sätta insamlad information i ett sammanhang (Kvale & Brinkmann 

2015). 

 

Tillvägagångssätt  

För att komma i kontakt med möjliga deltagare kontaktades först fyra BVC-verksamhet-

er i en kommun i Mellansverige via verksamhetscheferna på respektive enhet. De kon-

taktades dels per telefon, dels med ett brev där studien beskrivs tillsammans med en 

skriftlig förfrågan om att få genomföra studien. När godkännande för att genomföra stu-

dien erhållits via post eller e-post så inhämtades kontaktuppgifter till möjliga deltagare 

dels via e-post, dels via telefonsamtal. Ett informationsbrev med en förfrågan om delta-

gande skickades till de BVC-sköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Detta re-

sulterade i fem deltagare som ville delta i studien. Ytterligare fyra BVC-verksamheter 

kontaktades på samma sätt som är beskrivet ovan. Det resulterade i att ytterligare tre 

deltagare tackade ja. De åtta som tackade ja till att delta kontaktades per telefon och fick 

bestämma tid och plats för intervjun. Alla valde att göra intervjun på sin arbetsplats. 

Målet var att en timme avsattes till intervjuerna för att tidbrist inte skulle påverka infor-

mationen som gavs (Polit & Beck 2012). Intervjuerna utfördes under våren 2015 av för-

fattaren.  
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Dataanalys  

Det utskrivna materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv 

ansats (Graneheim & Lundman 2004). Det innebär en förutsättningslös analys av berätt-

elserna. Intervjuerna transkriberades ordagrant, det innebär att allt tas med, pauser, 

skratt etc.  De utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för 

helheten i materialet. De delar av innehållet som svarade mot studiens syfte markerades. 

Varje mindre del av datainnehållet som svarade mot syftet kallades ”meaning unit” en-

ligt (Graneheim & Lundman 2004), översatt till svenska blir det ”meningsbärande en-

heter = MBE (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). De meningsbärande enheterna kon-

denserades sedan, med kärnan intakt så inte meningen med texten förändrades, konden-

serade meningsbärande enheter = KMBE. Alla meningsbärande enheter försågs med ko-

der som beskrev innehållet (Graneheim & Lundman 2004). Dessa koder sorterades uti-

från likheter och skillnader och analyserades utifrån innehåll och betydelse i samman-

hanget. Koderna samlades sedan till 15 underkategorier som beskriver vad innehållet 

handlar om, och utifrån dessa kunde tre beskrivande kategorier urskiljas. Materialet och 

analysprocessen har diskuterats fortlöpande i handledningsgruppen.  Exempel på ana-

lysprocessen redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalysprocessen 

MBE KMBE KOD Underkategori Kategori 

Så kanske det blir lite… 

svårt på dagen med 

sömnen, då kommer det ju 

in till det här med rutiner 

igen, att har man sina 

sovtider på dagen också, 

så blir det bättre på natten 

… men det är väl lite 

samma råd egentligen… 

med barn som vaknar 

mycket på natten… 

Svårt på dagen med 

sömnen, då 

kommer det till det 

här med rutiner 

igen, har man sina 

sovtider på dagen, 

så blir det bättre på 

natten…  

Bra med rutiner 

och sovtider på 

dagen 

Ger råd om ett 

förebyggande 

förhållningssätt 

till barnets 

behov 

Samtalar om 

barnet och 

hjälper föräld-

rarna att se till 

barnets behov  

Hur jobbigt det än är så 

måste man försöka nån 

gång att skaffa sig sömn. 

På nåt vis och det måste ju 

bara dom veta hur dom 

kan göra då… om barnet 

kan vara med någon annan 

och man får sova, nån 

stund på dan eller att man 

lägger sig nån annanstans 

en natt och kan koppla 

av… 

Hur jobbigt det än 

är så måste man 

försöka att skaffa 

sig sömn. det måste 

bara dom veta 

hur… om barnet 

kan vara med någon 

annan och man får 

sova, eller att man 

lägger sig nån 

annanstans … 

Föräldrarna 

måste försöka 

skaffa sig 

sömn, och bara 

de vet hur de 

kan lösa det 

Uppmanar till 

att ta chansen att 

sova när man 

kan 

Ge föräldrarna 

strategier att 

klara sin nya 

livssituation 
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Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetscheferna på berörda enheter fick skriftlig information och tillfrågades om 

att godkänna studien innan den genomfördes. Informerat samtycke har inhämtats från 

alla deltagare och samtliga har fått läsa informationsbrevet om studien. Alla deltagare 

informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och de närsomhelst kan avbryta 

sitt deltagande utan förklaring. Både skriftlig och muntlig information har getts till de 

berörda, och möjlighet har funnits att kontakta författaren och handledaren med eventu-

ella frågor (Helsingforsdeklarationen 2008). Enligt Polit och Beck (2012) kan det inne-

bära olägenheter för deltagarna att delta i en intervjustudie.  Författaren är medveten om 

att vissa av intervjufrågorna och svaren eventuellt kan upplevas vara av känslig natur 

eftersom deltagarnas personliga åsikter och erfarenheter efterfrågades. Deltagarnas åsik-

ter behandlades med respekt och intervjuaren förhöll sig neutral under intervjun. För att 

förebygga att deltagarna kände sig stressade under intervjusituationen så avsattes till-

räckligt med tid till intervjuerna. Författaren har inte upplevt att det förekom stress eller 

obehag hos deltagarna. Deltagarnas identitet behandlades konfidentiellt och de beskrivs 

inte på så sätt att de går att identifiera utifrån omständigheterna; inga detaljer som är för 

personliga eller särskiljande har tagits med. Deltagarna blev informerade om detta i 

samband med intervjuerna. Föräldrar och barn som nämns i intervjuerna beskrivs inte 

heller så det går att identifiera dem utifrån omständigheterna. Inspelade intervjuer har 

förvarats säkert och bara författaren har haft tillgång till ljudfilerna. Transkriberat mate-

rial har förvarats skilt från obehöriga och bara författaren och handledningsgruppen ha-

de tillgång till det avidentifierade materialet. Deltagarna informerades skriftligt och 

muntligt om detta. Materialet kommer förstöras när examensarbetet är godkänt (Hel-

singforsdeklarationen 2008). Deltagarna erbjöds att ta del av det färdiga arbetet.  

 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre beskrivande kategorier; Samtalar om barnet och hjäl-

per föräldrarna att se till barnets behov, Ger föräldrarna strategier att klara sin nya 

livssituation och Spädbarns sömnproblem är komplexa och det finns sällan en enkel lös-

ning. Kategorier och underkategorier sammanställs i tabell 2. Resultatet presenteras i 

textform och beskrivningen av kategorierna tydliggörs genom representativa citat. Inter-

vjuerna har benämnts med bokstäverna A-H för att det ska gå att skilja på dem. 
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Tabell 2: Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Samtalar om barnet 

och hjälper föräldrarna 

att se till barnets 

behov 

Upplysande samtal om sömn är rutin 

Betydelsefullt med åldersanpassad rådgivning 

Förespråkar ett förebyggande förhållningssätt till barnets behov 

Viktigt att åtskilja mat och sömn 

 

Ger föräldrarna 

strategier att klara sin 

nya livssituation 

Viktigt med individuellt stöd i föräldraskapet 

Uppmanar till att ta chansen att sova när man kan 

Samsyn och samarbete i familjen är viktigt 

Uppmanar att ta hjälp och stöd från omgivningen 

 

Spädbarns 

sömnproblem är 

komplexa och det 

finns sällan en enkel 

lösning 

Viktigt med en noggrann kartläggning av problemen 

Många orsaker kan ligga bakom sömnproblem 

Brukar inte finnas några snabba lösningar 

Tröstar med att det blir bättre sen 

Ibland nödvändigt att ta hjälp från andra instanser 

Upplevelse av maktlöshet hos BVC-sköterskan 

Uppföljning anpassas till situationen 

 

 

Samtalar om barnet och hjälper föräldrarna att se till barnets behov  

Kategorin beskriver hur BVC-sköterskorna kommunicerar med föräldrarna om deras 

barn och vilka råd de ger för att gynna välmående och bra sömn hos spädbarn och före-

bygga problem. Kategorin utgörs av fyra underkategorier. 

 

Upplysande samtal om sömn är rutin 

BVC-sköterskorna beskrev att sömn var ett vanligt förekommande samtalsämne i kon-

takten med föräldrar och barn. Flera av dem använde rutinfrågor som de ställde vid var-
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je besök, barnets sömn ingick som en del de alltid frågade föräldrarna om, de andra del-

arna är hur det fungerar med mat och med magen.  

 

”Man tar ju alltid upp det vid varje besök ska jag väl säga, det är ju mat, sömn och om 

magen sköter sig, det är dom här standardfrågorna man använder.” (C) 

 

BVC-sköterskorna berättade att de frågade föräldrarna om sömnen redan vid det första 

hembesöket då barnen är nyfödda. Det förekom också att de väntade med att fråga om 

det en tid tills barnen inte var helt nyfödda längre. Föräldrarnas frågor sågs som en vik-

tig faktor som ofta fick styra samtalet. Det framkom att BVC-sköterskorna hade en sak 

som rör sömn som de var skyldiga att informera alla föräldrar om, nämligen att späd-

barn rekommenderas att sova på rygg för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. 

De gav även råd om hur samsovning med spädbarnet kan göras säkrare. BVC-sköter-

skorna berättade att de informerade föräldrar om hur sömnmönstret hos spädbarn kan se 

ut i olika åldrar. De berättade för föräldrarna hur mycket barnet kan behöva sova och 

hur spädbarns sömn skiljer sig från vuxna människors genom att vara ytligare och med 

kortare cykler.  

 

Betydelsefullt med åldersanpassad rådgivning 

Det framkom under intervjuerna att åldern på barnet var en central fråga för vilka prak-

tiska råd och åtgärder som kunde vara aktuella att prata om. När BVC-sköterskorna pra-

tade om nyfödda barn sågs det som viktigt att barnet skulle styra efter sin egen rytm och 

de rådde föräldrar att följa med i den rytmen till en början.  

 

”Sen beror det ju alldeles på hur dom är, i början är det ju bara att gilla läget...” (G) 

 

Hos barn som bara var några månader gamla sågs det som normalt och en naturlig del i 

utvecklingen att de vaknade flera gånger på natten. Barnen förväntades gradvis mogna 

in i ett annat sömnmönster när de blev äldre. När barnet blivit äldre rådde BVC-sköter-

skorna ibland föräldrarna till att fasa ut matningar nattetid. 

 

Ger råd om ett förebyggande förhållningssätt till barnets behov 

Alla BVC-sköterskor poängterade under intervjuerna att det inte går att skilja ut behovet 

sömn ifrån spädbarnets andra behov, eftersom behoven hänger ihop och påverkar varan-
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dra. Det framkom att en viktig förutsättning för god nattsömn är att spädbarnet får större 

delen av sitt behov av föda tillgodosett på dagen och de rekommenderade föräldrar både 

att amma intensivt dagtid och att ge barnen mat utspritt så att inte det övervägande var 

på kvällen och natten barnen fick mat. När BVC-sköterskorna fick indikationer på att ett 

barn sov sämre så frågade de om hela dygnsrytmen, när och hur mycket barnet åt och 

sov för att kunna se om det kunde göras förbättringar på dagen som kunde främja bättre 

sömn på natten. De brukade också höra efter när barnen sov middag och ibland ge råd 

om att ändra de tiderna om det var för sent på kvällen. 

 

”Är det ett barn som är en liten sovtuta, sover på dagen och lägger ätandet på kvällen, 

eftermiddag kvällning och natt, brukar jag försöka få dem att se sammanhangen att ett 

barn äter ju den mängd det behöver under ett dygn, men då lägger de ätandet på peri-

oden, eftersom de sover under dagen så lägger de all ätande under kvällen, och natten. 

Då blir det ju stört sen…” (B) 

 

BVC-sköterskorna framhöll vikten av rutiner som något grundläggande för att få späd-

barn att sova bra och bli trygga. Alla BVC-sköterskorna gav råd till föräldrarna om att 

införa rutiner för spädbarnen. De gav råd om rutiner som gav en bra dygnsrytm, att vara 

aktiv dagtid och vara ute så barnen får frisk luft.  De berättade att det var bra att ta det 

lugnt kvällstid och varva ner och ha samma kvällsrutiner återkommande så barnen lär 

sig känna igen sig i rutinerna. Det framkom att även om spädbarnen var små så kunde 

de ge råd om att börja fasa in rutiner genom att ”göra kväll”, anpassa belysningen och ta 

det lugnt.  

 

Det framkom i intervjuerna att BVC-sköterskorna brukade samtala med föräldrar om 

praktiska förutsättningar som kunde underlätta. De rekommenderade att ha svalt, mörkt 

samt lugn och ro där barnet sov. Föräldrarna råddes att undvika stök och onödiga åtgär-

der med barnet nattetid. Många av BVC-sköterskorna hade sett exempel på att ett eget 

sovrum kunde förbättra sömnen hos spädbarn och att de brukade fråga föräldrar om de 

hade möjlighet till att ge barnet eget sovrum, men de nämner att det inte hjälper för alla 

spädbarn. Några av BVC-sköterskorna reflekterade även en del över att det blir lättare 

för föräldrar om de undviker att börja med ”ovanor” som att gunga barn till sömns på 

sätt som blir jobbigt i längden. En annan reflektion gällde hur benägna föräldrarna var 
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att ta upp barnet vid minsta ljud, och att det kunde bli lättare att ge barnet tid att somna 

själv när man hade mer erfarenhet som förälder. 

 

”Vissa kan ju säga, men sällan dom med första barnet, att får dom ligga en stund... då... 

kan dom somna, att dom behöver lite tid på sig att låta litegrann och så vidare” (D) 

 

Viktigt att åtskilja mat och sömn 

En sak som många av BVC-sköterskorna såg som värd att trycka extra på när de pratade 

med föräldrar var att det är viktigt att inte låta spädbarn somna vid bröstet när de am-

mas. De berättade att det kunde göra att barnet sedan sov oroligt eller vaknade efter kort 

tid när barnet kommer i ytligare sömn och märker att omgivningen förändrats. BVC-

sköterskorna rådde föräldrarna till att lära barnet att somna själv, i den meningen att bar-

net somnar där det är tänkt att det ska sova och somnar utav sig självt, utan att gungas 

eller äta sig till sömns. 

 

” … brukar säga såhär att barnen, om barnet lär sig somna själv, så kan dom också 

somna om själv. Det brukar vara en sån där gyllene regel.” (E) 

 

Ger föräldrarna strategier att klara sin nya livssituation 

Kategorin innehåller fyra underkategorier. Den handlar om hur BVC- sköterskorna ar-

betade med föräldrarnas individuella behov av stöd i föräldraskapet kring sömnfrågor 

och om BVC-sköterskornas beskrivning av råd de ger kring omgivningsfaktorer som 

kan underlätta för föräldrarna till ett spädbarn. 

 

Viktigt med individuellt stöd i föräldraskapet 

BVC-sköterskorna beskrev hur viktigt det var att anpassa samtalet efter föräldrarnas in-

dividuella behov, som kan variera på flera sätt. Vissa föräldrar upplevde de som lugna 

och trygga, andra tyckte de visade mycket oro och hade många funderingar. Det kom 

fram att BVC-sköterskorna såg behov hos föräldrarna av att få förståelse när det kändes 

jobbigt, bekräftelse att de gjorde ett bra jobb och positiv uppmuntran när föräldrarna var 

uttröttade. De framhöll vikten av att skapa en bra kontakt och en tillåtande stämning så 

att föräldrarna vågade ställa frågor. Vikten av att ha ett bra samtal och lyssna in föräld-

rarna poängterades. 
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”… och lyssnar in, föräldrarnas, behov, och.. det är ett samspel där, att  försöka hjälpa 

och stötta föräldrarna att få en struktur på det här med sömnen” (A) 

 

Det framkom i flera intervjuer att BVC-sköterskorna såg att omställningen att få barn är 

stor, större än vissa föräldrar var beredda på. En BVC-sköterska berättade att hon 

brukade informera föräldrarna om att det var bra att inte förvänta sig att det skulle 

fungera på något speciellt sätt. Vidare framkom det att BVC-sköterskorna hade 

erfarenhet av att föräldrarna kunde skuldbelägga sig själva när barnen inte sov bra. En 

BVC-sköterska reflekterade över att det var viktigt för henne att poängtera för föräl-

drarna att dålig sömn hos barnet inte betyder att de är dåliga föräldrar. En annan av 

BVC-sköterskorna berättade att hon brukade understryka att det inte alltid finns så myc-

ket rätt eller fel, utan att föräldrarna kan behöva välja strategier utifrån vad som passar 

dem bäst. BVC-sköterskorna brukade anpassa besök och kontakter efter föräldrarnas be-

hov. BVC-sköterskorna hade möjlighet att boka besök tätare och brukade göra det i 

samråd med föräldrarna om det var en situation när det var påkallat. Föräldrarna kunde 

ha telefonkontakt också och det framkom att föräldrar med mycket oro kring barnet ha-

de täta kontakter på grund av det.  

 

Uppmanar till att ta chansen att sova när man kan 

Många av BVC sköterskorna brukade råda föräldrar att ta chansen till att sova själva när 

de kunde, på de tider barnet sov. De rekommenderade att sova middag eller i alla fall vi-

la på dagen om de inte kunde sova. De hade erfarenhet av att föräldrar är olika och natt-

vak är inte lika jobbigt för alla, vissa föräldrar klarar det sämre än andra. 

 

”sen kan det bli som en chock det här att man… får faktiskt inte sova och det vet man 

inte innan hur man blir påverkad av det, så det är svårt att förbereda sig riktigt för det 

är så olika, vissa klarar det bra och kan sova igen på dagen, och vissa blir riktigt knäc-

kta av det, så det förtar liksom allt roligt, förtar liksom allting” (G) 

 

Samsyn och samarbete i familjen är viktigt 

BVC-sköterskorna berättade att de pratade med föräldrarna om vikten av att hjälpas åt 

när det är jobbigt. De föreslog för föräldrarna att de skulle dela på nattvaken och turas 

om, och låta mamman få chans att sova ostört en natt emellanåt eller en sovmorgon.  
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”...sen så är det ju också det här att, hur mycket kan man avlasta varandra? Är det två 

föräldrar som har möjlighet att turas om, när det gäller barnet?” (A) 

 

En informant reflekterade över att även om mamman fick chansen att sova ostört så 

kanske mamman inte kunde slappna av när barnet var hos någon annan. Relationen 

mellan föräldrarna var också ett ämne som BVC-sköterskorna tog upp. De hade sett 

exempel på att det kunde uppstå problem i relationen när föräldrarna var trötta. De såg 

det som viktigt att föräldrarna pratade ihop sig och var överens om hur de skulle göra 

med barnet. Det reflekterades över att pappan kunde ha stor betydelse om mamman be-

hövde hjälp med att sätta rimliga gränser för amningen.  

 

Uppmanar att ta hjälp och stöd från omgivningen 

Flera av BVC-sköterskorna berättade att de brukade efterforska vad föräldrarna kunde 

få för stöttning av omgivningen och de uppmanade föräldrarna att våga be om stöd och 

hjälp från anhöriga. En informant reflekterade över att det kan finnas en dold vilja att 

hjälpa till hos anhöriga till familjen. 

 

”… dom ska verkligen visa att dom klarar utav det (ta hand om barnet) att dom ser det 

som ett nederlag (att ta emot hjälp), och jag säger, många anhöriga, med mor-och far-

föräldrar dom kanske inte vill säga nånting, för man pratar ju om idag så mycket om 

hur vi lägger oss i, men att dom flesta är ju jättetacksamma (för att få hjälpa till), dom 

tar gärna hand om sina barnbarn…” (D) 

 

Många av BVC-sköterskorna talade om föräldragruppens funktion för föräldrarna när 

barnen hade svårt att sova. De såg att föräldragruppen kunde vara ett stöd, ett forum för 

hjälp och tips och att det kunde vara en tröst att känna gemenskap med andra som hade 

liknande bekymmer som de själva. De berättade också att det blev mycket jämförelser i 

föräldragrupperna och att de upplevde att föräldrarna kunde känna att det kändes svårt 

när andras barn sov bättre än ens eget. 

 

Spädbarns sömnproblem är komplexa och det finns sällan en enkel lösning 

Kategorin som utgjordes av sju underkategorier handlar om hur BVC-sköterskorna ar-

betar med föräldrastöd när de får kännedom om att ett spädbarn upplevs ha ett sömnpro-
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blem, vad de har för reflektioner runt det arbetet och vad de har erfarenhet av som kan 

ligga bakom sömnproblem. 

 

Viktigt med en noggrann kartläggning av problemen 

Många av BVC-sköterskorna berättade att när de hör av föräldrarna att det inte fungerar 

bra med sömnen så behöver de mycket information för att kunna ge stöd. De beskrev att 

de brukade kartlägga omständigheterna med frågor om hur och var barnet sover, hur det 

somnar och hur sömn, mat och eventuellt skrik ser ut över hela dygnet. De frågade för-

äldrarna om hur rutinerna ser ut och hörde efter om det finns något som skulle kunna 

störa sömnen. En BVC-sköterska berättade att hon ibland bad föräldrarna föra dagbok 

över hur barnet åt, sov och skrek för att kunna se hur det verkligen såg ut och utgå ifrån 

när hon gav råd. Där såg hon också en möjlighet att belysa de gånger det varit bra, för 

att ge positiv uppmuntran. Flera av BVC-sköterskorna påpekade att när de tog reda på 

mer om vad som upplevdes som problematiskt av föräldrarna så kunde det ibland fram-

träda en lite annan bild av problemet. Några nämnde att de brukade höra efter hur båda 

föräldrarna upplevde det och tyckte att det var mer givande om båda föräldrarna var 

med i samtalet. Om föräldrarna inte uppfattade situationen med barnet på samma sätt, 

om de inte var överens om vad som var problematiskt så upplevdes det också som ett 

hinder för BVC-sköterskan. Det framkom också att det förekommer att föräldrar tar upp 

något som ett problem, men att det inte är de själva som tycker att det är problematiskt 

utan andra i omgivningen, och att det kan vara svårt för föräldrar som får olika åsikter 

från människor i omgivningen. 

 

”… lyssna, för ibland kan ju föräldrarna ta opp.. såna här saker, men ändå är det inte 

för dom det är problem, utan det är för omgivningen som tycker att dom skämmer bort 

sina barn på ett eller annat sätt. Själv upplever dom inte så, den frågan tycker jag man 

ska bolla tillbaks till föräldrarna, är det ni som upplever det som ett problem, eller.. är 

det nå andra?” (D) 

 

Många orsaker kan ligga bakom sömnproblem 

BVC-sköterskorna lade fram lite olika definitioner av vad som är sömnproblem för ett 

spädbarn. Några definierade sömnproblem utifrån föräldrarnas bedömning av att det var 

ett problem, andra menade att sömnproblem var när barnet vaknade väldigt många gån-

ger på natten och en beskrev att det är när barnet är trött och behöver sova men inte kan.  
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BVC-sköterskorna hade erfarenhet av många varierande anledningar till att sömnpro-

blem kunde uppstå hos spädbarn. Några orsaker till sömnproblem som framkom var 

fysiska obehag och sjukdomar som kan störa sömnen. De sjukdomar och obehag som 

nämndes var: Komjölksproteinallergi, allergi, klåda, kolik, magknip, gaser i magen, 

tandsprickning, smärtor och återkommande sjukdom hos barnet. Erfarenhet fanns av att 

sömnproblem som beror på någon fysisk orsak i vissa fall kunde gå bra att komma till-

rätta med när det fysiska tillståndet förbättrats. Det framkom att de brukade rekommen-

dera Sempers magdroppar och ibland komjölksproteinfri kost för barn och ammande 

mammor när de trodde att spädbarnet hade magont.  

 

Många av BVC-sköterskorna tog upp amning som en viktig bit som kan ge sömnpro-

blem om det ”går över styr”.  De beskrev fall där amningen blivit en ovana som mam-

man tar till även när det inte behövs, och att det kan ge sömnproblem när barnen blir 

vana att bli ammade hela nätterna. Amningen nattetid kunde vara svår att komma ifrån 

när barnet vant sig vid att vakna och ammas ofta.  

 

Brist på rutiner var en annan orsak till sömnproblem som BVC-sköterskorna hade erfar-

enhet av. Det framkom att många miljöbyten för spädbarn kan vara negativt och skapa 

oro hos barnen. Det togs upp att om rutinerna på dagen var dåliga så kunde barnet bli 

hungrigt och vakna av hunger, eller ha sovit så mycket på dagen att det inte var trött till 

kvällen. Några hade erfarenhet av att barnen helt vänt på dygnet och sov hela dagen. 

Det kunde också vara så att det var stök på natten och onödiga åtgärder som störde 

spädbarnens sömn och skapade problem.  

 

”… kan också vara en viktig del att barnet vet var de somnar på kvällen. Har barnet 

somnat i famnen, har barnet somnat i en annan säng och sen man lyfter över barnet, öh, 

till en annan sängplats, så kan det vakna upp och, eh, det var inte där jag somnade.” 

(A) 

 

En annan faktor som BVC-sköterskorna hade erfarenhet av var stress, oro och irritation 

hos föräldrarna. Flera av dem såg att det påverkade barnen negativt och skapade en ond 

cirkel. De såg samband mellan en orolig personlighet hos föräldrarna och dålig sömn 

hos barnen. En del oroliga föräldrar störde barnen när de sov därför att de var oroliga att 
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barnen inte andades. Några deltagare berättade hur de såg att en sämre anknytning kun-

de vara en anledning som skapade oro hos barnen och som påverkade hur barnen mådde 

och sov. 

 

Brukar inte finnas några snabba lösningar 

En BVC-sköterska konstaterade att det var viktigt att först kontrollera med föräldrarna 

om de var beredda att göra något åt problemen de hade, innan man började ge råd. 

 

”När dom tar upp det som ett problem, då måste man också checka med dom om, är 

dom beredd att göra någonting åt det? Det är inte bara att komma och säga.. det här är 

ett sånt stort problem så det orkar inte vi med, då måste dom vara beredd att ta emot 

råd också.” (E) 

 

Det reflekterades kring att det kunde vara svårt för föräldrarna att bryta mönster och ta 

tag i en förändring när de redan var uttröttade och att det kan bli så att föräldrarna gör 

det som är lättast för stunden. Det togs upp att det inte går så fort att ändra mönster och 

bryta vanor, och att det går bäst om föräldrarna är överens och är konsekventa över tid 

och orkar med att det blir tufft periodvis. Några av BVC-sköterskorna betonade att det 

kunde vara svårt med föräldrar som trodde att BVC-sköterskan kunde åtgärda sömnpro-

blemen snabbt. De menade att det inte finns några snabba sätt att åtgärda sömnproblem 

på, utan föräldrarna måste ta tag i det och lära in nya vanor. Några BVC-sköterskor be-

rättade att det förekom att föräldrar ställde frågor om att ge sömnmedel till spädbarnen, 

men att det är väldigt ovanligt att medicin används.  

  

Flera av BVC-sköterskorna tog upp att de ansåg att sömnmetoder inte skulle användas 

före fem månaders ålder. BVC-sköterskorna brukade inte rekommendera fem-minuters-

metoden för att få barn att sova bättre.  Många tog avstånd från den helt och menade att 

den var inaktuell och att man numera såg mer till trygghet och anknytning och att den 

därför var dålig för barnen, andra tyckte att det var mer upp till föräldrarna om de ville 

använda den. Några av BVC-sköterskorna hade tillsammans med psykologerna som de 

samarbetade med lärt sig om ”Somna utan gråt” en annan typ av sömnmetod. De som 

hade erfarenhet av den metoden tyckte att den var bra för barnet.  
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Tröstar med att det blir bättre sen  

BVC-sköterskorna hade erfarenhet av att det brukar bli bättre med sömnproblem med 

tiden. De brukade ta upp det för att stötta föräldrarna och sätta problemen i ett tidsper-

spektiv. Många hade erfarenhet av att sömnen rättat till sig för barnen när mammorna 

slutat amma och barnen vant sig av med att ammas nattetid, men flera berättade att de 

var försiktiga med att rekommendera att sluta amma på grund av sömnproblem; det 

upplevdes som ett känsligt ämne. Det fanns också erfarenheter av barn som haft svåra 

sömnproblem under lång tid och som inte gått att komma tillrätta med.  

 

”… försöker jag trösta alla, att det kommer att bli bättre, det kommer att bli bra. Ja. Så 

dom försöker tänka på det att det är inte såhär för alltid” (F) 

 

Ibland nödvändigt att ta hjälp från andra instanser 

BVC-sköterskorna berättade att de kunde remittera eller hänvisa föräldrar vidare till an-

dra instanser på grund av sömnproblem. När de såg ett behov hos en familj av mer hjälp 

än BVC kunde erbjuda så brukade de remittera. De brukade hänvisa till psykolog och 

ibland barnpsykolog på Barn- och familjehälsan. De BVC-sköterskor som arbetade på 

familjecentral hade tillgång till psykolog och socionom i samma lokal och hade möjlig-

het till ett tätt samarbete. En BVC-sköterska tog också upp att det fanns praktisk hjälp 

via socialtjänsten att få.  

 

”via soc finns det även familjestöd i hemmet. //…// Ja dom kan också stötta familjen 

överlag, och det är ingenting som journalförs utan de kan vara som en stöttepelare, det 

kan ju finnas andra, problematik än bara sömn i familjen //…//Att det är ingenting som 

journalförs utan det är ren.. eh.. stödgrupp” (B) 

 

De hade även erfarenhet av att barn remitterades till barnklinik för att utredas för soma-

tiska problem. En informant hade rekommenderat akupunktur någon gång, men kände 

sig kluven till att rekommendera det eftersom det inte är vedertaget eller något som 

barnhälsovården brukar rekommendera.  

 

BVC-sköterskan känner sig maktlös ibland 

Det framkom några reflektioner över det som känns svårt i kontakten med föräldrar och 

barn som har sömnproblem. Att inte nå fram till föräldrarna var en sak som upplevdes 
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svår. En BVC-sköterska beskrev att det svåraste var att möta de föräldrar som hon upp-

levde som uppgivna på grund av att de inte fick sova och de föräldrar som visade ilska 

och ingen kärlek till sitt barn på grund av att sömnen inte fungerade. Att känna att man 

inte kan hjälpa föräldrarna var också svårt.  

 

”Man kan uppleva såhär att... man skulle vilja hjälpa, så enkelt som möjligt, att det 

skulle bli bra fort... det vill man förstås, och det kan vara svårt, att veta att det inte kan-

ske blir så… Och förstås att man ser hur föräldrarnas desperation, trötthet och dom är 

slut, så.. det är svårt…” (F) 

 

Uppföljning anpassas till situationen  

BVC-sköterskorna brukade följa upp de råd de gett vid nästa besök. Många av dem bru-

kade anpassa hur tätt nästa besök skulle ske i samråd med föräldrarna. Det förkom ock-

så att de följde upp på telefon istället för att boka ett besök om det passade bättre. 

 

”När dom är så här små då träffas vi ju med jämna mellanrum ganska tätt. Eller också 

så kan det hända att jag ringer. Och hör hur det har gått eller så... det är oftast smid-

igast att göra så. Vill dom komma hit så får dom ju extrabesök.” (H) 

 

Diskussion  

Huvudresultat 

I studien framkom tre huvudkategorier; Samtalar om barnet och hjälper föräldrarna att 

se till barnets behov, Ger föräldrarna strategier att klara sin nya livssituation och 

Spädbarns sömnproblem är komplexa och det finns sällan en enkel lösning. Resultatet 

visade att BVC-sköterskorna tog hänsyn till många faktorer i sitt arbete med barns 

sömn. De strävade efter att arbeta förebyggande via föräldrarna för att främja god sömn 

hos spädbarnen. Det förebyggande arbetet innefattade en helhetssyn på barnets behov 

under hela dygnet. BVC-sköterskorna såg att spädbarnen och deras föräldrar hade olika 

individuella behov och anpassade sitt arbetssätt utifrån hänsyn till hela familjen och om-

ständigheterna runt familjen. BVC-sköterskorna hade erfarenhet av en mängd anled-

ningar till att spädbarn utvecklade sömnproblem. De hade ingen gemensam definition 

av vad sömnproblem innebar utan de bedömde det utifrån fall till fall. Till sin hjälp med 

de fall som behövde det hade de flera instanser att vända sig till. Vad som kunde göras 

åt sömnproblemen varierade utifrån vad som orsakat dem.  
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Resultatdiskussion 

BVC-sköterskorna i föreliggande studie uttryckte att de anpassar sina råd om spädbar-

nets omvårdnad utifrån flera faktorer, men en av de viktigaste är barnets ålder. De hade 

en bild av det nyfödda barnet som behöver äta ofta och sova mycket. Barnet mognar 

gradvis in i ett mönster av mer regelbundna måltider och längre nattsömn över de närm-

aste månaderna. BVC-sköterskorna såg ett behov hos föräldrarna att få information om 

hur ett spädbarns sömnmönster vanligen ser ut i relation till åldern på barnet. Den bilden 

stöds i den handbok som är styrdokument för den praktiska verksamheten på BVC, där 

rekommenderas det att informera om detta (Sveriges landsting och regioner, 2015). När 

barnet växer och blir äldre kan man se det som en pågående transition där barnets behov 

gradvis förändras under tiden (Meleis et al. 2000). BVC-sköterskan kan stötta föräldrar-

na i att följa med i dessa förändringar och anpassa barnets skötsel till åldern. Speciellt 

förstagångsföräldrar som inte har tidigare föräldraerfarenhet kan behöva stöd i det av en 

erfaren sköterska. 

 

BVC-sköterskorna arbetade utifrån förutsättningen att sömnproblem hos spädbarn kan 

och bör förebyggas tidigt. De brukade ge föräldrarna praktiska individuellt anpassade 

råd kring hur det skulle gå till. BVC-sköterskorna menade att föräldrarna kunde före-

bygga att barnen utvecklade sömnproblem. De rekommenderade att föräldrarna skulle 

reglera ljus och mörker utifrån tid på dygnet. BVC-sköterskorna rekommenderade även 

att sträva efter regelbundenhet i vardagen och ha rutiner för barnet både på kvällen och 

på dagen. De menade att om behoven av föda, närhet och stimulans tillfredställdes till 

största delen dagtid så förebyggdes sömnproblem. Detta stämmer väl överens med det 

som rekommenderas i Rikshandboken där det tas upp samma saker för att främja god 

sömn hos spädbarn (Sveriges landsting och regioner 2015). Det har gjorts en jämföran-

de studie där effekten av ett beteendevetenskapligt program som syftade till att förebyg-

ga sömnproblem hos spädbarn undersöktes. I det programmet ingick tre steg. Första ste-

get var att anpassa ljus och aktiviteter för att göra maximal skillnad på dag och natt re-

dan när barnen var nyfödda. Steg två var att lägga det sömniga barnet och låta det som-

na i en säng eller vagga utan att äta eller gungas till sömns. Steg tre påbörjades när bar-

net var tre veckor gammalt och det innebar att skjuta på nattliga matningar så de blev 

färre och färre, men utan att lämna barnet skrikandes. Man fann att programmet hade 

signifikant effekt på antalet gånger barnen vaknade på natten och hur lång tid de åt nat-

tetid när de uppnått en ålder av 12 veckor (Nikolopoulou & St James-Roberts 2003). 
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Det poängterades även i föreliggande studie att det är viktigt att vänja spädbarnen vid att 

”somna själv” i den meningen att barnet somnar där det är tänkt att det ska sova och 

somnar utav sig självt, utan att gungas eller äta sig till sömns. Det rekommenderades för 

att förebygga sömnproblem och även för att minska sömnproblem hos spädbarn. Det är 

även en del som ingår i flera andra beteendevetenskapliga program för att få spädbarn 

att sova bättre (Crncec et al. 2010, Healey et al. 2009, Matthey & Črnčec 2012, Skula-

dottir & Thome 2003). Studier har gjorts som visar att spädbarn som föräldrarna tror 

sover hela natten egentligen vaknar på natten men att de då somnar om av sig själva ut-

an att höra av sig (Keener et al. 1988). Det faktumet bekräftar de råd som ges av BVC-

sköterskorna i föreliggande studie; att om barn kan lära sig att somna själva så kan de 

också somna om själva.  

 

BVC-sköterskorna beskrev ett lyhört arbetssätt där de satte hela familjens behov i cent-

rum och strävade efter en tillåtande stämning i samtalet. Meleis (2000) upptäckte att det 

var en viktig faktor i upplevelsen av en transition att ha en bra kontakt med kunnig 

vårdpersonal som kan svara på frågor under tiden. För en nybliven förälder kan BVC-

sköterskan vara den kontakten. BVC-sköterskorna stöttade föräldrarna genom späd-

barnsperioden utifrån varje familjs olika förutsättningar. De uttryckte empati inför den 

omställning föräldrarna genomgick och förståelse för att olika omständigheter påverk-

ade föräldrarnas situation. De efterforskade vilka möjligheter som fanns till stöd i för-

äldrarnas omgivning och framhöll vikten av att vara överens och hjälpas åt i familjen. 

Enligt Meleis (2000) så är det nödvändigt att känna till de personliga omständigheter 

och förutsättningar som en människa har för att förstå den transition som genomgås. De 

stöttande resurser som finns kring personen är en faktor som kan underlätta en lyckad 

transition (Meleis et al. 2000). Vilka förväntningar föräldrarna hade innan de blev för-

äldrar var ett ämne som togs upp av BVC-sköterskan i samband med att föräldrarna 

upplevde problem. Även detta går att relatera till Meleis teori där det beskrivs huruvida 

man är förberedd kan påverka resultatet av hur man upplever en transition. BVC-sköt-

erskorna i föreliggande studie tog upp vikten av att vara tillgänglig, stöttande och att be-

kräfta barnens föräldrar. Det fyndet bekräftas av den kvalitativa studie som Fägerskiöld 

(2003) gjort där det framkom att föräldrar förväntar sig en tillgänglig, bekräftande och 

stöttande BVC-sköterska. Det framkommer även i den tidigare studien på samma ämne 

(Fägerskiöld et al. 2000). 
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BVC-sköterskorna hade ingen gemensam uttalad definition av vad sömnproblem är för 

spädbarn. Bedömningarna skiljde sig åt beroende på ålder på barnet och BVC-sköter-

skorna bedömde det utifrån föräldrarnas uppfattning i de flesta fall. Det finns ett fråge-

formulär för att mäta graden av sömnsvårigheter, det är testat på spädbarn från 6 måna-

der (Sadeh 2004). Ingen av BVC-sköterskorna nämnde någon form av objektivt mätin-

strument. Det har funnits stöd för att föräldrars subjektiva upplevelse av sömnproblem 

hos spädbarn stämde väl överens med de diagnoskriterier man använde (Tsai et al. 

2014). I rikshandboken rekommenderas inte heller någon annan metod (Sveriges lands-

ting och regioner 2015). Det framkom i intervjuerna att många av BVC-sköterskorna 

såg ett samband mellan sömnproblem och svårigheter för föräldrarna med att sätta grän-

ser kring amningen. Det framträder en bild där mamman fortsätter att amma barnet fre-

kvent på nätterna även när det inte längre är nyfött och inte längre behöver äta på nätter-

na ur näringssynpunkt. En australiensisk studie bekräftar det mönstret och den visade 

även att ammade barn vaknade oftare på nätterna för att äta än barn som fick bröst-

mjölksersättning och att ammade barn hade svårare att sova själva (Galbally et al. 

2013). Det förefaller som ett extra viktigt område för BVC-sköterskan att stötta mam-

morna att kunna amma sina barn med tanke på de fördelar amningen för med sig utan 

att det skapas en ohållbar situation i familjen. Den bild som framkommer i föreliggande 

studie angående sömnmetoder visar att det till största delen rekommenderas förebyggan-

de åtgärder och den mjuka sömnmetoden ”Somna utan gråt” (Pantley 2007). Funkquist 

et al. (2005) kom fram till att det var ”controlled crying” alltså skrikmetoder som re-

kommenderades av BVC-personal vid sömnproblem hos spädbarn. Vissa av deras in-

formanter var inte helt säkra på att barnen verkligen inte tog skada av detta på sikt men 

de rekommenderade det ändå. Det finns en möjlighet att skillnaden i fynd beror på att 

attityderna ändrats till ”controlled crying” med tanke på att de är ifrågasatta på senare år 

(Gustavsson & Lindberg 2011).  

 

Metoddiskussion 

Metoden diskuteras utifrån tre aspekter på trovärdighet; giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet, enligt Graneheim och Lundmans artikel från 2004 (Graneheim & Lund-

man 2004).  

 

En passande design ökar studiens giltighet. Syftet med studien var att beskriva BVC-

sköterskors erfarenheter och reflektioner kring föräldrastöd som rör sömnfrågor hos 
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spädbarn upp till ett års ålder. Polit och Beck (2012) beskriver att en kvalitativ studie 

med deskriptiv design används när syftet är att beskriva upplevelser (Polit & Beck 

2012). Utifrån detta valde författaren att använda sig av nämnda design då den passar 

syftet. Ett ändamålsurval gjordes för att kunna få en grupp informanter med god erfaren-

het av ämnet som kunde ge en rik mängd av information. För att underlätta att få infor-

manterna att delge information som svarade mot syftet så användes en intervjuguide 

med semistrukturerade frågor. Informanterna gavs information om att enbart författaren 

kommer lyssna på det inspelade ljudet och om att det inte finns några ”fel svar” på frå-

gorna, för att de skulle känna sig mer avslappnade i situationen (Kvale & Brinkmann 

2015). En datainsamlingsmetod som passar syftet ökar också giltigheten för studien 

(Graneheim & Lundman 2004). Alla informanter i studien var kvinnor, vilket skulle 

kunna utgöra en svaghet, men författaren tror att det i det här fallet speglar hur verk-

ligheten ser ut. Materialet och de meningsbärande enheterna har analyserats i handled-

ningsgruppen flera gånger och diskuterats utifrån syftet. Även kategoriernas och under-

kategoriernas giltighet har analyserats vid handledningstillfällena. Det tillvägagångssät-

tet med en dialog och enighet runt analysen ökar också giltigheten enligt Graneheim och 

Lundman (2004).  

 

En aspekt som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är att författaren saknade tidigare 

erfarenhet av att intervjua (Kvale & Brinkmann 2015). För att minimera påverkan av 

detta faktum så genomfördes en provintervju, och en genomgång av intervjuteknik gjor-

des. Inga kompletteringar behövde göras därefter men författaren fick förslag på följd-

frågor att använda i kommande intervjuer. Samma öppna frågor har ställts i alla inter-

vjuer, vilket är viktigt för tillförlitligheten, att täcka in samma områden i alla intervjuer -

(Graneheim & Lundman 2004). Följdfrågorna har dock improviserats utifrån vad in-

formanterna berättat. Författaren har utvecklat sin förmåga att intervjua under studiens 

gång, under de intervjuer som gjordes i början var det lite mindre uppmuntran till infor-

manterna i form av följdfrågor vilket kan ha haft påverkan och i förlängningen lett till 

att någon information uteblev. Intervjuerna har ändå resulterat i ett rikt material. Inter-

vjuerna och analysen gjordes under en begränsad tid på tre månader. 

 

Alla informanterna arbetar i samma kommun vilket kan påverka överförbarheten till an-

dra geografiska områden. För att underlätta bedömning av överförbarheten har urval, 

kontext, tillvägagångssätt, datainsamling och analys beskrivits utförligt. Resultatet har 



 

25 

 

beskrivits utförligt med representativa citat vilket även underlättar för läsaren att bedö-

ma hur överförbart resultatet är (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studiens resultat kan bidra med flera aspekter på bemötande av familjer som har ett 

spädbarn. Den kan ge kunskap om vilka omständigheter som kan vara viktiga att ta hän-

syn till när man som BVC-sköterska ska ge råd till nyblivna föräldrar om sömnfrågor. 

Den kan bidra med praktisk kunskap om att förebygga sömnproblem för spädbarn. Re-

sultatet som är en beskrivning av erfarna BVC-sköterskors erfarenheter och reflektioner 

kan användas som stöd för andra sjuksköterskor samt studerande. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författaren hittade inte någon kvalitativ studie som behandlar BVC-sköterskors erfaren-

heter av att arbeta med sömn hos spädbarn. Det vore intressant att undersöka hur attityd-

erna till förebyggande råd mot sömnproblem och sömnmetoder ser ut i en större skala. 

Det har tidigare framkommit att bara hälften av föräldrarna som hade barn med sömn-

problem var nöjda med hjälpen från BVC (Thunström 1999). Det vore intressant att un-

dersöka om det ser ut på samma sätt i dagsläget. Mer forskning om attityden till skrik-

metoder hos BVC-personal och föräldrar vore ett annat intressant område att undersöka.  

 

Slutsats 

BVC-sköterskorna beskrev att de gav råd om åtgärder som förebyggde sömnproblem 

hos spädbarn. Det var ofta samma typ av åtgärder som de gav råd om när sömnproblem 

hade uppstått. De hade erfarenhet av att när ett barn utvecklat sömnproblem så krävdes 

det mycket struktur och konsekvens av föräldrarna för att få barnet att sova bättre. 

BVC-sköterskorna utgick från hela familjens situation när de stöttade föräldrar.  
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