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Sammanfattning 
Anknytningen mellan förälder och barn utgör en viktig del för bar-

nets fortsatta utveckling i livet. Inom familjevård möter kliniker 

föräldrar som är i behov av extra stöd i föräldraskapet. Det är vik-

tigt att kliniker uppmärksammar och bedömer om eventuella risk-

faktorer i föräldraförmåga föreligger för att kunna erbjuda insatser 

som ökar möjligheten för att det väntade barnet utvecklas gynn-

samt. Utifrån åtta intervjuer med kliniker, familjebehandlare och 

barnmorskor, som möter blivande föräldrar har studiens syfte un-

dersökts, vilken vikt som inom familjevård tillskrivs anknytnings-

perspektivet i barnets första levnadsfas. Vidare syftar studien till 

att ta del av verksamma socionomers, inom familjebehandling, och 

barnmorskors kunskap och erfarenheter kring att tidigt uppmärk-

samma och bedöma föräldrars förmåga att knyta an till sitt väntade 

barn. Resultatet av studien visar att samtliga respondenter är för-

trogna med anknytningens vikt i barnets första levnadsfas och den-

na kunskap omsätts i praktiken genom att respondenterna bland 

annat informerar blivande föräldrar om anknytningens vikt. Genom 

samtal med föräldrarna uppmärksammas och bedöms riskfaktorer 

som explicit eller implicit kan påverka föräldrars förutsättningar att 

ge sitt barn möjlighet till trygg anknytning. Respondenternas totala 

bedömningar av föräldrars förmåga att tillgodose sitt väntade barns 

behov grundas på personlig erfarenhet, yrkeskunskap samt infor-

mation som framkommer i mötet med föräldrarna. Respondenterna 

framhöll delade åsikter angående om bedömningsinstrument kan 

underlätta bedömningar av föräldraförmåga.  

 

 

Nyckelord: Anknytning, Bedömning, Bedömningsinstrument, För-

äldrar, Föräldraförmåga, Utbildning. 
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Abstract 
The attachment between parent and child is an essential part of a 

child´s development. Professionals within family care meet parents 

who are in need of extra support in their parenting. It’s important to 

observe and assess possible factors that may have bad influence in 

the parenting skills. This to offer these parents extra support and 

interventions during their parenting in order to prevent adverse de-

velopment of their child. The purpose of the study was gained 

through eight interviews, held with professionals within family 

care, and it illustrates the meaning that professionals in family care 

attributes attachments influence in a child’s first period of life. The 

purpose of the study also aims to illustrate knowledge and experi-

ence related to attachment that the professionals possess. The re-

sults of the study indicate that the respondents are aware of the im-

portance of attachment in the first period of a child’s life and they 

use their knowledge about attachment by, for example, informing 

parents who are expecting a baby about the importance to develop 

good attachment. The respondents get information through conver-

sations with the parents that helps them to identify and assess fac-

tors that explicit and implicit can affect the parent’s ability to bond 

with their child. The respondents total assess of parenting ability 

are based on personal experience, professional knowledge and in-

formation revealed in the meeting with the parents. The respon-

dents showed variety in the effects of using assessment tools dur-

ing assessment of parenting ability.  

 

 

Keyword: Attachment, Assessment, Assessment Tools, Parents, 

Parenting ability, Education. 
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Förord 

Denna studie har utvecklat vår kunskap om familjebehandlares och barnmorskors syn på 

anknytningens vikt i det praktiska arbetet. Vi vill tacka våra respondenter som låtit oss ta del 

av deras yrkeserfarenheter, upplevelser och kunskaper. Genom denna studie har vi fått ökad 

förståelse för komplexiteten i att bedöma riskfaktorer kopplade till föräldraförmåga. Vi vill 

även tacka vår handledare Lia Ahonen för stort engagemang och stöd i utformandet av 

uppsatsen.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, många skratt och roliga minnen.   

 

 

 

Sofia Lundh  

Evelina Mårtensson 

Maj 2012 
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Inledning 
Det nyfödda barnet är helt beroende av skydd och omsorg från sina vårdnadshavare, oftast 

föräldrarna, och genom interaktion mellan dem utvecklas en anknytningsprocess vilken på-

verkar barnets framtida sociala och kognitiva utveckling. Det svenska samhället ansvarar ge-

nom undertecknande av barnkonventionen för att tillförsäkra barn i Sverige skydd och om-

vårdnad. För att möjliggöra detta behöver kliniker på vårdenheter sträva efter att i ett tidigt 

stadium uppmärksamma barnets hälsa och möjlighet till utveckling (Andersson, Andersson & 

Thorsén, 2002). Det finns flera yrkesgrupper inom socialt arbete, såsom familjebehandlare 

och barnmorskor inom familjevård, vars arbetsuppgifter bland annat syftar till att förebygga 

ohälsa hos barn. Det är viktigt att kliniker inom familjevård uppmärksammar och bedömer 

förälderns förmåga att skapa goda förutsättningar för att ge barnet en gynnsam utveckling. 

Flertalet studier visar att kvalitén på relationen mellan förälder och barn är avgörande för bar-

nets framtida sociala och kognitiva utveckling (Byrne, O’connor, Marvin & Whelan, 2005; 

Havnesköld & Risholm Mothander, 2010; Hwang & Wickberg, 2001; Thomassen, 2007). 

Kliniker som utför socialt arbete bör vid mötet med blivande föräldrar uppmärksamma deras 

förmåga och förutsättningar att ge sitt barn trygg anknytning. Familjebehandlare och barn-

morskor kan utifrån god kunskap om anknytningens betydelse samt genom att tidigt upp-

märksamma risk för bristande anknytning skapa förutsättningar för att förbättra samspelet 

mellan föräldrar och barn.  

 

Anknytningen i den första levnadsfasen yttrar sig genom att barnet har ett medfött behov av 

att söka närhet och kontakt med andra människor. Denna process övergår sedan alltmer i kon-

taktsökande med de primära anknytningspersonerna vilka i regel är föräldrarna. Exempelvis 

har det nyfödda barnet inte förmåga att röra sig fritt och blir därmed beroende av en vuxens 

hjälp och beskydd. Barnets kontaktsökande yttrar sig vanligtvis i affekter såsom gråt eller 

leende (Hwang & Wickberg, 2001). Föräldrar har en biologisk beredskap att reagera på signa-

ler från sitt nyfödda barn som yttrar sig genom vilja att beskydda och ta hand om barnet 

(Thomassen, 2007). Östberg (1998) beskriver att det finns undantag från denna automatisera-

de respons, där den psykologiska anspänningen föräldrar upplever vid födseln av ett barn ris-

kerar att utvecklas till psykosociala problem och stress hos föräldrarna. Detta påverkar i sin 

tur deras förmåga att skydda barnet (Östberg, 1998). Föräldrars känslomässiga reglering samt 

deras sätt att tolka och hantera olika känslomässiga tillstånd hos barnet påverkas av samspelet 

mellan föräldern och barnet. Samspelet ligger till grund för barnets sociala och kognitiva ut-

veckling på så sätt att det skapar en inre arbetsmodell som barnet kommer att använda sig av 

för att hantera sina känslor senare i livet (Hwang & Wickberg, 2001). Begreppet inre arbets-

modell återfinns inom anknytningsteori som i dagsläget används flitigt av kliniker då teorin 

skapar förutsättningar för att förstå och tolka ett barns känslomässiga beteende utifrån ett antal 

grundläggande anknytningsmönster (Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). 

 

Anknytningsperspektivet är i dagsläget ett välkänt och använt perspektiv inom såväl utveck-

lingspsykologi som behandling och många professionella är väl insatta i dess betydelse. Inom 

familjevård kan kliniker såsom familjebehandlare och barnmorskor möta blivande föräldrar 

som uppvisar tecken på att inte kunna knyta an till sitt väntade barn på ett adekvat sätt. Enligt 

Hwang och Frisén (2007) kan sådana tecken på bristande omsorgsförmåga innebära att föräld-

rarna saknar lyhördhet inför barnets signaler eller är oförmögna att tillgodose barnets behov. 

Då föräldrarna inte kan svara på barnets signaler och tillgodose dess behov av närhet och 

skydd ökar risken för att barnet får en ogynnsam utveckling (Hwang & Frisén, 2007). Det är 

därför viktigt att personal som möter dessa föräldrar, exempelvis familjebehandlare och 

barnmorskor, har grundläggande utbildning i anknytningsteori samt färdigheter i att tidigt 

identifiera eventuella riskfaktorer för bristande omsorgsförmåga. Melin och Näsholm (1998) 
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skriver vidare att klinikerns intuition påverkar dennes bedömningar och handlingar i det prak-

tiska arbetet. Klinikerns intuition kan ibland vara ett stöd vid bedömningar, såvida klinikern 

förhåller sig till och är medveten om hur egna erfarenheter och kunskaper kan påverka be-

dömningarna. Denna medvetenhet är ytterst viktig för att skilja eget tyckande och antaganden 

från strukturerad bedömning (Melin & Näsholm, 1998). Om personalgruppen enat utgår från 

en vedertagen teori och metod förhindrar detta att en enskild anställd grundar sina handlingar 

enbart på egen intuition (Andreassen, 2003).  

 

Bedömningshjälpmedel i olika former används inom bland annat psykiatri, klinisk psykologi 

och medicin för att inhämta information om en persons livsförhållanden och aktuella situation 

samt eventuell sjukdomshistoria (Egdigus, 2008; Lundh & Malmqvist, 2005). Ofta bygger 

bedömningar på standardiserade mätinstrument vilka enligt Socialstyrelsen (2007) ökar san-

nolikheten för att bedömningarna utförs lika oberoende av vem eller i vilken kontext de 

genomförs (Socialstyrelsen, 2007). Standardiserade bedömningsinstrument kan användas som 

verktyg för kliniker att utföra bedömningar av hjälpsökandes individuella förhållanden, funk-

tionstillstånd, faktiska situation och/eller behov. När standardiserade bedömningsinstrument 

används inom socialt arbete är individens sociala förhållande i fokus, dock är även psykolo-

giska faktorer såsom personlighetsbedömningar av vikt för helhetsbedömningen. Den hjälp-

sökandes- och klinikerns erfarenheter ligger även till grund för bedömningen i det enskilda 

fallet (Jergeby, 2008a). För att bedömningar skall vara så rättvisa som möjligt är det viktigt att 

klinikerna använder bedömningsinstrument som är anpassade utifrån vilken grupp individer 

de avser bedöma, exempelvis barnfamiljer, missbrukare eller fysiskt funktionshindrade (Jer-

geby, 2008a). Det finns både för- och nackdelar med mätinstrument, vissa kritiker menar att 

bedömningsinstrument med fördel kan användas då de underlättar den hjälpsökandes insyn i 

bedömningen samt ökar dess relevans och tillförlitlighet. Andra kritiker anser att nyttjande av 

bedömningsinstrument kan leda till att viktig information inte synliggörs i bedömningen då 

bedömningsinstrumenten ofta utgår från den hjälpsökandes utsaga. Socialstyrelsen uppmunt-

rar trots nackdelarna användandet av standardiserade bedömningsinstrument och därmed ökar 

nyttjandet av dessa hjälpmedel inom socialtjänstens verksamheter (Jergeby, 2008b). För att 

kliniker ska kunna uppmärksamma och rikta förebyggande insatser till nyblivna föräldrar be-

höver de vara lyhörda och ha förmåga att tolka den information de tar del av på ett adekvat 

sätt (Hwang & Wickberg, 2001). 

 

Problemformulering 

Anknytningen mellan förälder och barn har stor påverkan på barnets senare personliga och 

sociala utveckling. Föräldrars förmåga att ta till sig och knyta an till barnet är av stor vikt för 

anknytningens grundläggande processer. Inom familjebehandling och primärvård utförs idag 

bedömningar av föräldrars förmåga att skapa förutsättningar för att ge sitt barn trygga upp-

växtförhållanden. Sammantaget finns behov av att undersöka hur dessa bedömningar utförs 

och hur de är utformade. Detta för att uppmärksamma och identifiera eventuella riskområden i 

den totala bedömningen och mer specifikt områden som kan relateras till anknytningsproble-

matik. Vidare finns behov av att undersöka hur bedömningarna kan uppmärksamma föräldrar 

som är i riskzon för att utveckla otrygg anknytning till sitt barn.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken vikt som inom familjevård tillskrivs 

anknytningsperspektivet i barnets första levnadsfas. Vidare är syftet att ta del av verksamma 

socionomers, inom familjebehandling, och barnmorskors kunskap och erfarenheter kring att 

tidigt uppmärksamma och bedöma föräldrars förmåga att knyta an till sitt väntade barn. 
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Vilken kunskap har familjebehandlare och barnmorskor om anknytningens vikt i barnets för-

sta levnadsfas, och hur omsätts denna i deras dagliga praktik? 

Hur uppmärksammar de bedömningar som görs områden som explicit eller implicit kan visa 

på risk för att blivande föräldrar inte har förutsättningar att ge sitt barn trygg anknytning? 

På vilket sätt anser familjebehandlare och barnmorskor att deras totala bedömningar upp-

märksammar föräldrars förmåga att knyta an till sitt barn? 

Hur resonerar familjebehandlare och barnmorskor kring att utveckla sina nuvarande bedöm-

ningar med bedömningsinstrument?  

 

Verksamhetsbeskrivningar 

Verksamhet A 

Verksamhet A tar emot blivande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Gemen-

samt för familjer som kommer till verksamheten är att de har olika typer av samspelssvårighe-

ter samt vill ha hjälp att utvecklas som föräldrar. Föräldrarna ger personalen uppdrag vilka 

behandlingsarbetet tar sin utgångspunkt från, dessa revideras efter behov. Uppdragen består 

av vad föräldrarna söker hjälp med i föräldraskapet (Örebro läns landsting, 2011). Verksam-

heten bygger på grundtanken att alla föräldrar vill sitt barns bästa och att de gör så gott de kan 

utifrån sina förutsättningar. Det finns olika vägar för föräldrar att få hjälp av verksamheten 

dels kan de på eget initiativ söka stöd från verksamheten dels finns det möjlighet att få beho-

vet förmedlat via kontakt med BVC-sköterskor, socialsekreterare eller personal på förskolan. 

Vissa föräldrar blir även remitterade från dessa verksamheter. På förmiddagarna tar verksam-

heten emot inskrivna föräldrar och barn i dagvård och på eftermiddagarna kommer föräldrar 

som har mildare behov av stöd men inte är inskrivna (Örebro läns landsting, 2011). 

 

Verksamhet B 

Inom primärvården arbetar flera olika yrkeskategorier såsom barnmorskor, kuratorer, läkare, 

sjuksköterskor och sjukgymnaster. Till barnmorskorna kommer bland annat blivande föräldrar 

under graviditeten. Föräldrarna tar på eget initiativ kontakt med barnmorskan då de fått reda 

på att de väntar barn och i mötet med barnmorskan samtalar parterna om föräldraskap och 

barnmorskan genomför kontroller på modern för att försäkra att hon och barnet mår bra. Un-

der första samtalet, hälsosamtalet, diskuteras exempelvis frågor och funderingar från föräld-

rarna, förberedelser inför föräldraskapet, relationer i föräldrarnas omgivning samt levnadsva-

nor såsom tobak, alkohol och mediciner (Örebro läns landsting, 2011). Barnmorskan och för-

äldrarna, ibland enbart modern, träffas cirka 8-11 gånger under graviditeten. Träffarna inne-

håller sammanfattningsvis inskrivningsbesök med den gravida kvinnan då barnmorskan jour-

nalför tidigare graviditeter och sjukdomar samt samtal kring föräldrarnas funderingar och 

känslor angående föräldraskapet. Dessutom finns möjlighet för föräldrarna att delta i föräldra-

grupper där de träffar andra blivande föräldrar och syftet med träffarna är att deltagarna ska få 

möjlighet att dela med sig av tankar och erfarenheter till varandra samt få information från 

barnmorskor om barn och föräldraskap (Örebro läns landsting, 2011).   

 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter  
Anknytningsteorin har valts som grund i denna studie då teorin anses mest lämpad för att be-

svara studiens syfte då teorin behandlar tidig interaktion mellan förälder och barn och dess 

påverkan på barnets utveckling. Studien kommer att belysa anknytningsteorins huvudsakliga 

karakteristika drag samt anknytning i den första levnadsfasen. Barnets första levnadsfas 
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kommer beskrivas utifrån huvudpersoner i utformandet av anknytningsteorin, Bowlby och 

Ainsworth.  

 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin har sin grund i ett psykobiologiskt perspektiv och kan utgöra ett hjälpme-

del för kliniker att tolka barns tidiga känslomässiga beteende. Teorin kan även vara till hjälp 

vid bedömning av risker och framtida socioemotionell anpassning (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2010). Anknytning påbörjas redan vid födseln och utvecklas när förälder och barn 

genom en ömsesidig process interagerar med varandra (Hwang & Fransén, 2007). Beroende 

på hur interaktionerna utvecklas ligger de till grund för skapandet av olika anknytningsmöns-

ter som återfinns inom anknytningsteorin. Ainsworth (1913-1999) utvecklade fyra olika an-

knytningsmönster vilka beskriver samspelet mellan förälder och barn. Dessa anknytnings-

mönster benämns som; trygg-, otrygg/undvikande-, otrygg/ambivalent- samt desorganiserad 

anknytning (Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). Utifrån vilken typ av anknytnings-

mönster ett barn erfarit skapas inre arbetsmodeller vilka påverkar individens upplevelse av sig 

själv och andra i framtiden (Byrne, m.fl. 2005; Killén, 2000). Bowlby (2010) beskriver att 

inre arbetsmodeller utvecklas utifrån den erfarenhet barnet bär med sig och påverkar bilden av 

sig själv, sina omsorgspersoner och förhållandet mellan sig själv och omsorgspersoner 

(Bowlby, 2010). Den inre arbetsmodellen kan således ge en förståelse för barnets inre upp-

fattning av sig själv och andra och påverkar dennes förväntningar på sig själv och andra bety-

delsefulla personer, exempelvis dennes anknytningspersoner (Killén, 2000). En individs inre 

arbetsmodell påverkar dennes syn på egenvärde, kompetens och kontroll (Carlsson, 2007). 

Killén (2000) lyfter att de inre arbetsmodellerna påverkar föräldraskapet och kan förstås ge-

nom att förälderns grund i föräldrarollen formas utifrån dennes erfarenhet av sina föräldrar. 

Arbetsmodellen utgör en grund för hur föräldern har förmåga att hantera stress och påfrest-

ningar, om modellen präglas av trygghet klarar föräldern sannolikt att inte ta ut sin frustration 

på barnet. Dessvärre har föräldrar med otrygg inre arbetsmodell inte samma förutsättningar 

och frustrationen kommer troligtvis att gå ut över barnet (Killén, 2000). 

 

Havnesköld och Risholm Mothander (2010) belyser hur anknytningen under barnets första 

levnadsår kan delas in i fyra faser, den första fasen utvecklas när barnet är 0-3 månader. I 

denna fas söker barnet kontakt med andra människor för att få sociala erfarenheter vilket ytt-

rar sig genom att barnet visar intresse för dem och då särskilt deras ögon. Kontaktsökandet 

antas påskynda barnets förmåga att med tiden känna igen vissa människor, exempelvis föräld-

rarna, och i takt med att barnet blir större övergår barnets anknytningsprocess alltmer till ett 

samspel och närmande gentemot föräldrarna (Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). En-

ligt Bowlby (2010) visar sig anknytningsbeteendet på så sätt att barnet skapar närhet till en 

annan individ som av barnet uppfattas vara i bättre stånd att klara av världen (Bowlby, 2010). 

Bowlby (1969) beskriver att barnets beteende spelar en viktig roll för den tidigaste fasen av 

barnets sociala interaktion. Barnets kontaktsökande yttrar sig genom signaler såsom exempel-

vis gråt eller leende vilket förklaras vara en form av ”anknytningsbeteende” då dessa syftar 

till att väcka intresse hos föräldrarna att vilja svara an på och beskydda barnet (Bowlby, 

1969).  

Trygg anknytning 

Enligt Hwang och Wickberg (2001) innebär en trygg anknytning att individens emotionella 

behov blir tillgodosedda. Trygg anknytning utvecklas när samspelet fungerar mellan förälder 

och barn vilket innebär att föräldern har förmåga att känslomässigt reglera sitt barn och vara 

lyhörd inför dennes behov. Detta leder i sin tur till att föräldern kan utgöra en trygg bas vilken 
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barnet kan återvända till då denne utforskar omvärlden. Anknytningsbehovet uppstår om bar-

net upplever fara, exempelvis då en annan vuxen kommer in i ett rum vilket kan upplevas som 

skrämmande, och barnet söker sig vanligtvis tillbaka till kontakt och närhet hos den trygga 

basen som utgörs av föräldern. Föräldrar till trygga barn har förmåga att svara på barnets sig-

naler (Hwang & Wickberg, 2001).  

Otrygg anknytning 

Det är inte alla barn som får en tillfredställande anknytning, detta gäller exempelvis dem som 

inte kan använda sina föräldrar som en trygg bas, dessa barns anknytningsmönster brukar be-

skrivas utifrån tre olika former av otrygg anknytning; otrygg/undvikande anknytning, 

otrygg/ambivalent anknytning samt otrygg/desorganiserad anknytning (Hwang & Wickberg, 

2001). 

 

Otrygg/undvikande anknytning och otrygg/ambivalent anknytning 

Hwang och Wickberg (2001) skriver vidare att när föräldrar inte har förmåga att på ett ade-

kvat sätt respondera på sitt barns behov kan barnet riskera att utveckla undvikande anknyt-

ning. Den undvikande anknytningsformen avser barn som inte använder sina föräldrar som en 

trygg bas. Barnet bryr sig exempelvis inte om ifall föräldrarna är inom synhåll och de avvisar 

kontakten med dem när de återvänder. Ambivalent anknytning yttrar sig genom att barnet är 

inkonsekvent i kontakten med sina föräldrar, barnet både söker och avvisar kontakten till för-

äldrarna (Hwang & Wickberg, 2001). 

 

Otrygg/desorganiserad anknytning 

Hwang och Wickberg (2001) skriver att desorganiserad anknytning är den typ av otrygg an-

knytning som i studier visats ha flest negativa konsekvenser för barnets utveckling på lång 

sikt. Denna form av anknytning kan kännetecknas av att samspelet mellan förälder och barn 

baseras på rädsla. Anknytningsbehovet synliggörs genom att barnet både vill vara nära föräl-

dern samtidigt som barnet blir räddare ju närmre föräldern denne kommer och detta utlöser en 

konfliktfylld situation för barnet. En desorganiserad anknytning utvecklas om barnet ofta upp-

lever denna konfliktfyllda situation och kan förstås utifrån att barnet upplever föräldern som 

både oförutsägbar och skrämmande vilket leder till att barnet inte klarar av att utveckla en 

organiserad anknytning (Hwang & Wickberg, 2001). 

 

 

Tidigare forskning 
Det har varit svårt att hitta forskning till denna studie som visar på klinikers bedömningsför-

måga utifrån anknytningsteorin och även svårt att finna forskning kring klinikers syn på föräl-

derns anknytningsförmåga därav belyses angränsande forskning. Inledningsvis behandlas an-

knytningens påverkan på en individs förutsättningar. Forskning kring kunskapens betydelse 

för kliniker kommer att behandlas utifrån de olika yrkesområdenas specifika kontext då studi-

en syftar till att belysa klinikers, inom familjevård, erfarenheter av att tidigt uppmärksamma 

riskfaktorer hos föräldrar gällande anknytning. För att ge en förståelse för vad klinikers be-

dömningar kan baseras på beskrivs riskfaktorer som kan påverka föräldrars förmåga att knyta 

an till sitt barn. Slutligen lyfts bedömningsinstrument och anamneser vilka kan utgöra hjälp-

medel för att bedöma risker i föräldraförmåga. 

 



11 

 

Anknytningsteori 
Studier av Byrne m.fl. (2005) visar att barn som upplever trygg anknytning har större förut-

sättningar för att klara stressfyllda situationer och påtryckningar som vuxen än barn som vuxit 

upp med otrygg anknytning. Vidare påverkar typ av anknytningsmönster även barnets kogni-

tiva utveckling senare i livet. Anknytningsprocessen spelar en central roll för en individs soci-

ala utveckling och självuppfattning redan i det första utvecklingsstadiet (Byrne m.fl. 2005). 

Föräldrar till barn med undvikande anknytning kännetecknas av att inte vara tillräckligt lyhör-

da för sitt barns signaler, de saknar fysisk kontakt med barnet och har inte förmåga att visa 

positiva känslor gentemot sitt barn. Eftersom små barn är beroende av sina föräldrars beskydd 

för att säkerställa sin trygghet kan barn som inte får beskydd riskera att utveckla undvikande 

anknytning. Detta kan exempelvis förstås genom att barnet lär sig att hålla oron inom sig då 

föräldrarna signalerar att det inte är acceptabelt att barnet uttrycker känslor i form av gråt eller 

skrik. Barnet lär sig att det inte lönar sig att söka tröst och skydd från föräldern (Hwang & 

Wickberg, 2001). Föräldrar till barn med ambivalent anknytning har liknande mönster i sitt 

samspel med barnet som mammor till barn med otrygg/undvikande anknytning. Skillnaden är 

dock att föräldern varierar i sin förmåga att kunna tillgodose barnets behov vilket resulterar i 

att barnet får svårt att ”läsa av” föräldern. Föräldern styrs mer av sina behag än av barnets 

signaler vilket lär barnet att det själv inte kan påverka samspelet med föräldern. Barn som 

utvecklat ambivalent anknytning kan uppleva motstridiga känslor mot sina föräldrar bland 

annat eftersom de har svårt att läsa av dem till skillnad från barn med trygg anknytning som 

med stor sannolikhet upplever att deras föräldrar har förmåga att svara adekvat på deras behov 

(Hwang & Wickberg, 2001; Hwang & Fransén, 2007). Föräldrar till ett barn med desorgani-

serad anknytning har i många fall själva upplevt trauman eller händelser som påverkar dem i 

föräldrarollen på så sätt att de ofta feltolkar barnets signaler eller svarar på dem med aggressi-

vitet eller rädsla (Hwang & Fransén, 2007).  

 
Utbildning och kompetens inom vården 

Socialstyrelsen (2004) beskriver att grunden för god kvalitet i socialt arbete är att personal har 

kompetens och möjlighet till kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2004). Oscarsson (2009) 

beskriver att kliniker behöver förmåga till kritisk reflektion och empati samt flexibilitet, livs-

erfarenhet och mognad för att nå kompetens. Kravet på lämplig utbildning möjliggör att klini-

ker får en grund i sin förmåga och lämplighet gällande att utföra ett adekvat arbete (Oscars-

son, 2009). Olika yrkeskategorier såsom representanter från socialtjänst, tillsynsmyndigheter, 

hälso- och sjukvård, forskare samt personer som tagit del av socialtjänstens insatser har belyst 

ett antal kunskapsområden som viktiga för socialarbetarnas kompetens. De kunskaper som 

samstämmigt lyfts fram är kontaktförmåga, empati och sakkunskap främst gällande barn, för-

äldraskap och människors villkor (Socialstyrelsen, 2004). Vikten av personalens kompetens 

belyses i 3 kap. § 3 Socialtjänstlagen (SoL) där det bland annat står att personal bör ha lämp-

lig utbildning och erfarenhet. Dessa begrepp är dock något svårtolkade varför en mängd olika 

utredningar tillsattes i syfte att skapa kompetensbeskrivningar i försök att belysa vad som 

åsyftas med ”lämplig” utbildning och erfarenhet inom socialtjänsten. Det finns olika grundut-

bildningar som är olika lämpade för socialt arbete, den vanligaste utbildningen bland utredare 

är exempelvis socionomutbildningen. Inom socialt arbete ställs yrkesutövande inför komplexa 

sociala situationer och problem, därmed är det viktigt att kliniker har fördjupade teoretiska 

kunskaper (Socialstyrelsen, 2004). Kompetensbeskrivningarna ska ange vilken kunskap soci-

alarbetare bör ha och på så sätt förstärka den systematiska kunskapsuppbyggnaden inom soci-

altjänstens verksamheter. Detta är viktigt för att de hjälpsökande skall kunna ställa krav på 

socialarbetarens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För ledningen blir kompetensbe-

skrivningarna viktiga då de utgör ett hjälpmedel för att bedöma om personalen har rätt kom-
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petens eller om kompetensutveckling behövs för att nå verksamhetens mål. Vidare kan kom-

petensbeskrivningar syfta till att kvalitetssäkra socialarbetarnas kunskap genom planering av 

fort- och vidareutbildning av personalen (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Liksom i socialt arbete styrs kliniker inom vården av lagar, Patientsäkerhetslagen (PSL) och 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), vilka reglerar vad som bör ingå i deras yrkeskompetens. 

Enligt PSL 6 kap. § 2 framgår att personal har eget ansvar att utföra och fullgöra sina arbets-

uppgifter gentemot patienten. Vidare framgår i PSL 6 kap. § 1 att personal inom hälso- och 

sjukvård bör bedriva sitt arbete i enlighet med beprövad vetenskap och erfarenhet (Vårdhand-

boken, 2012). Verksamheters föreståndare bör enligt HSL § 2 tillförsäkra att det inom verk-

samheten finns personal med rätt kompetens. För att möjliggöra detta bör arbetsuppgifters 

innehåll tydliggöras utifrån kompetens och vid behov bör föreståndaren erbjuda utbildning. 

Vidare framhålls att det finns olika typer av kompetens, formell och reell. Formell innebär att 

personalen har legitimation för yrket vilket innebär att denne har kunskaper som ger kompe-

tens för att utföra vissa arbetsuppgifter. Med reell kompetens menas att personal har praktisk 

yrkeserfarenhet eller förvärvade kunskaper genom fortbildning (Vårdhandboken, 2012). Led-

ningen på varje vårdenhet skall säkerställa att det finns tillvägagångssätt inom verksamheten 

som tillgodoser att personalen har nödvändig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter, 

ytterligare behöver rutiner finnas som uppmärksammar personalens eget ansvar och vilka be-

fogenheter de har (Socialstyrelsen, 2005).  

Praktisk yrkeserfarenhet  

Ytterligare en kompetens som anses viktig för kliniker inom socialt arbete är praktisk yrkeser-

farenhet. Denna kan kliniker utveckla genom att exempelvis vara medhandläggare i det arbete 

som utförs på en verksamhet, vidare erhålls erfarenhet genom handledning och övande på 

yrkessituationer. Därutöver kan diskussioner med medarbetare om deras erfarenheter vara ett 

bidrag till den individuella klinikerns kompetens (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen 

nämner kunskapsområden som kräver fördjupad vetskap, exempelvis kring samspelet mellan 

förälder och barn dessutom nämns vikten av att utreda föräldrars omsorgsförmåga samt famil-

jens livsvillkor (Socialstyrelsen, 2004). Klinikers intuition kan utgöra ett hjälpmedel i mötet 

med föräldrar om klinikern har förmåga att separera bedömningar från antaganden. För att 

lyckas med detta krävs kunskap och medvetenhet om hur egna känslor och erfarenheter kan 

påverka dennes bedömningar (Melin & Näsholm, 1998). Socialstyrelsen (2004) beskriver att 

klinikers förhållningssätt bör innehålla både god självkännedom samt etiskt reflekterande för 

att uppfylla adekvat yrkeskompetens. Vidare beskrivs väsentligt att kliniker kontinuerligt 

strävar efter att nå ökad kunskap och därigenom förhåller sig uppdaterade på ny utvärdering 

och forskning vilket ökar sannolikheten att de har kunskap om de effektivaste handlingsalter-

nativen (Socialstyrelsen, 2004). Sammanfattningsvis finns det flera vägar som leder till att 

kliniker kan utveckla praktisk yrkeserfarenhet bland annat är god självkännedom och förmåga 

till kritisk reflektion viktiga för yrkeskompetensen. 

 

Föräldrars omsorgsförmåga 

Ett otal faktorer påverkar föräldrars förmåga att ta hand om sitt barn. Då denna studie är tids-

begränsad har den avgränsats till några områden som av litteraturen framgått som viktiga i 

förhållande till utvecklande av otrygg anknytning. Dessa områden utgår från tydligt uttalade 

riskgrupper där samspelet mellan förälder och barn, enligt bland annat Broberg, riskerar ut-

vecklas till otrygg anknytning (Broberg, 2000). Det är väl belagt att dessa riskgrupper kan 

kopplas till multiproblemfamiljer då studier visar att barn som lever i sådana familjer i högre 

grad än andra riskerar utveckla otrygg anknytning. Exempelvis gäller detta barn i familjer där 
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det förekommer hög grad av stress, fysisk- eller psykisk misshandel och/eller annan form av 

bristande föräldraförmåga. Dessutom riskerar barn till föräldrar, främst mammor, som lider av 

psykisk ohälsa såsom depression och/eller alkoholmissbruk att utveckla otrygg anknytning 

(van Ijzendoorn, 1995). 

Flergenerationsperspektivet 

Killén (2000) beskriver att föräldrars omsorgsförmåga bland annat styrs av erfarenheter från 

dennes barndom. Föräldrar bär med sig upplevelser från barndomen in i föräldraskapet, upp-

levelsen av de egna föräldrarna, av att vara barn och av relationen dem emellan. Många för-

äldrar har en resursbank med bra erfarenheter som stärker deras föräldraförmåga, dessa byg-

ger på inre arbetsmodeller av trygghet. Föräldrar som har erfarenhet av trygghet i sin barndom 

kan identifiera sig med de egna föräldrarna vilket utgör en trygg grund att bygga sitt föräldra-

skap på både vad gäller att förstå föräldraskapet men också förstå barnet (Killén, 2000). Ut-

ifrån anknytningsteorin kan människors beteende och mående förstås genom att de styrs av 

sina erfarenheter och förutsättningar (Andersson m.fl. 2002). Exempelvis kan föräldrar med 

svåra och obearbetade upplevelser ses som en riskgrupp då deras upplevelser påverkar deras 

förmåga att tolka sitt barns signaler vilket kan leda till att de responderar på barnet med rädsla 

och/eller aggressivitet (Broberg, 2000). En anledning till att föräldrar kan ha svårt att se sitt 

barns behov är exempelvis att deras egna behov som barn inte har blivit tillfredsställda och 

det leder till att de har svårigheter att ge barnet något de själva inte har fått (Killén, 2000). 

Barnet kommer att uppleva föräldrarnas agerande som oförståeligt och istället för att uppleva 

tröst och beskydd blir denne rädd (Hwang & Wickberg, 2001). Förälderns erfarenheter påver-

kar således dennes förmåga att hantera och anpassa sig till olika situationer samt dennes förut-

sättningar för att kunna knyta an till sitt barn. Genom att kliniker inhämtar information kring 

föräldrars livssituation ur ett flergenerationsperspektiv kan de få en bild av vilken kapacitet 

dem har med sig in i föräldraskapet (Andersson, m.fl. 2002).  

 

Föräldrar som själva upplevt misstro till sina anknytningspersoner under uppväxten känne-

tecknas av att de haft en motsägelsefull relation till anknytningspersonerna som präglats av 

rädsla gentemot dem samtidigt som föräldern som barn haft en rädsla för att förlora anknyt-

ningspersonen. Den motsägelsefulla relationen har skapat oro och ångest hos barnet och 

otrygg anknytning har utvecklats (Killén, 2000). En grupp föräldrar som är särskilt utsatta när 

det gäller otrygg inre arbetsmodell är de gravida som har erfarenhet av sexuella övergrepp, för 

dessa blir förlossningen en kroppslig påminnelse om övergreppen vilket kan göra det svårt att 

hålla traumat ifrån sig. Mödrar med erfarenhet av sexuella övergrepp är överrepresenterade 

bland blivande mödrar som lider av depression och/eller missbruk. Dessa har i regel en inre 

arbetsmodell som gör att de känner sig värdelösa samt upplever ofta negativa förväntningar på 

sin omgivning. Föräldrar med otrygg inre arbetsmodell har ofta svårt att inse om deras om-

sorgsförmåga inte är tillräcklig för att kunna möta barnets behov (Killén, 2000).  

Psykisk ohälsa 

När psykisk sjukdom förekommer hos föräldrar har de oftast försämrad kapacitet att klara av 

det dagliga samspelet med sitt barn vilket ökar risken för att barnet utvecklar otrygg anknyt-

ning (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Psykisk ohälsa hos föräldern som framförallt visat sig 

påverka samspelet mellan förälder och barn är bland annat depression, ångest, personlighets-

störning samt psykos (Falk, 2007). Cullberg (2000) beskriver att psykoser är den form av 

psykisk ohälsa som tydligast påverkar föräldraförmågan negativt. Psykoser kännetecknas av 

att individen, föräldern, lever i sin egen värld på grund av svårigheter att tolka och orientera 

sin yttre verklighet vilket kan yttra sig i vanföreställningar. Förälderns verklighet stämmer 

således inte överens med den verklighet som barnet upplever via sina sinnesintryck och en 
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följd av detta kan bli att barnet känner sig ensamt. Vidare beskrivs hur psykiskt sjuka föräld-

rar till spädbarn ofta behöver extra stöd för att kunna fullgöra sina föräldrafunktioner på ett 

tillfredställande sätt. Genom tidigt stöd kan symtom på försämring hos föräldern synliggöras i 

tid och insatser kan sättas in (Cullberg, 2000). Ytterligare en risk som förekommer när föräld-

rar lider av psykisk ohälsa är att de kan vara så frånvarande att samspelet med barnet mesta-

dels utgår från föräldrarnas behov och därmed sällan utifrån barnets behov. Detta kan i sin tur 

leda till att banden som normalt skall utvecklas på ett ömsesidigt sätt mellan förälder och barn 

i stället blir ensidigt och enbart regleras av föräldern. Det finns mediciner ämnade att behand-

la de symtom som psykisk ohälsa för med sig, dock minskar dessa läkemedel sällan indivi-

dens självfokuserande och därmed kvarstår risken för att föräldrarna inte söker tillräckligt 

samspel med sitt barn (Andersson m.fl. 2002). Under barnets första levnadsfas är det viktigt 

att föräldern är psykiskt välmående då det förebygger ohälsa hos det nyfödda barnet. Om psy-

kisk ohälsa identifieras hos blivande föräldrar är det därför redan under denna fas av stor vikt 

att erbjuda stödinsatser av olika slag vilket i studier har visat positiva resultat (Falk, 2007).  

 

Socialstyrelsen (2009) beskriver hur kliniker inom mödrahälsovård har en indirekt roll när det 

gäller att förebygga ohälsa hos det väntade barnet, denna roll går ut på att stärka föräldrarnas 

förutsättningar för att kunna svara på sitt barns behov under uppväxten (Socialstyrelsen, 

2009). Kliniker inom mödrahälsovård erbjuder föräldrar att delta i föräldragrupper där de får 

möjlighet att utveckla sina kunskaper gällande föräldrar och barn. Dessa kliniker kan även 

stärka och förbereda föräldrar inför kommande föräldraroll genom individuella samtal då kli-

nikern exempelvis kan beröra vad som är god omvårdnad av barnet, vikten av det psykosocia-

la bemötandet av barnet samt motivera modern till amning. Klinikerna kan dessutom ge in-

formation kring var föräldrar kan få stöd om de upplever att de har svårt att få kontakt med 

sitt barn, denna information kan i vissa fall behöva ges till föräldrar redan innan barnet fötts 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Missbruk och våld inom familjen 

Föräldrar som missbrukar, framför allt alkohol eller droger, riskerar i och med detta att häm-

mas i sin föräldraförmåga vilket kan resultera i omsorgssvikt (Killén, 2000). Dessa föräldrar 

kan ha svårt att uppmärksamma och tolka sitt barns grundläggande behov eftersom förälderns 

egna behov av alkohol och/eller droger är större. Det är inte ovanligt att de föräldrar som har 

någon form av missbruksproblematik även har det redan innan graviditeten vilken följer med 

under förloppet från graviditet till efter barnets födsel (Falk, 2007). Missbruk riskerar påverka 

förälderns engagemang för barnet negativt och således även samspelet dem emellan. Föräl-

dern pendlar ofta mellan extremt intensivt engagemang gentemot barnet till inget engagemang 

alls (Killén, 2000). Förälderns/föräldrars förmåga att ta hand om sitt barn påverkas både av 

graden av missbruksproblematik och av om en eller båda föräldrarna missbrukar. Det finns 

dock inget som garanterar att den icke missbrukande föräldern har förmåga att svara upp mot 

barnets behov på egen hand. Den icke missbrukande föräldern är ofta upptagen av att hantera 

den andre förälderns problematik vilket gör att barnet ges mindre uppmärksamhet. Barnets 

utsatthet påverkas även av nätverket som finns kring barnet och de missbrukande föräldrarna 

vilket innebär att risknivån för att utveckla otrygg anknytning kan variera från fall till fall. 

Exempelvis är ett barn vars föräldrar med ett litet nätverk troligtvis mer utlämnat åt föräldrar-

nas oförmåga att svara på dennes behov än ett barn vars föräldrar har ett stort nätverk där 

andra vuxna eventuellt kan tillgodose dessa (Andersson m.fl. 2002).  

 

Missbruket tenderar att påverka familjesituationen på så sätt att hög stressnivå och oförutsäg-

barhet utvecklas inom familjen vilket leder till otrygghet hos barnet (Falk, 2007). Barnet till 

missbrukande föräldrar utvecklar inre arbetsmodeller för hur barn och föräldrar ska vara samt 
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för hur interaktionen dem emellan ska se ut (Killén, 2000). Dessutom riskerar barnet att utsät-

tas för både fysisk- och psykisk försummelse på grund av missbruket, exempelvis har studier 

visat att det finns samband mellan missbruk och våld (Falk, 2007). Missbruk och våld är ta-

bubelagda teman som kan påverka barn till föräldrar med sådan problematik genom att de blir 

bärare av en tryckande hemlighet. Inom dessa familjer är det vanligt att problemet bagatellise-

ras och/eller förnekas. Barnet ges inget utrymme att prata om hemligheten varken inom eller 

utanför hemmet vilket skapar oro och ångest över att andra ska få kännedom om situationen 

hemma. Barn som i sin vardag lever under våldsamma förhållanden och har föräldrar med 

missbruksproblematik upplever dessutom ofta ångest och oro som bland annat grundar sig i 

rädslan att förlora sin anknytningsperson. En annan faktor som kan bli påfrestande för barnet 

är deras motstridiga känslor till föräldern. Exempelvis tycker barnet om sina föräldrar samti-

digt som det tvingas hantera sin besvikelse gentemot dem, denna besvikelse kan ta sig uttryck 

såsom vrede och sorg (Killén, 2000).  

 

Att bedöma risker gällande anknytning  

Broberg (2007) belyser vikten av att barnet redan under de första levnadsmånaderna ges möj-

lighet till gynnsam utveckling. Det är framförallt föräldrarna som ansvarar för att tillförsäkra 

sitt barn detta och en god start i livet. Därmed är det viktigt att kliniker är uppmärksamma på 

och kan bedöma föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. Genom detta kan de så 

tidigt som möjligt upptäcka eventuella brister eller risker som skulle kunna innebära att för-

äldrarna inte lyckas ge barnet en trygg och gynnsam utveckling. Barnets anknytningsprocess 

påbörjas som nämnts redan vid födseln men kvalitén på anknytningen är inte möjlig att be-

döma förrän barnet är några månader gammalt då anknytningsprocessen utvecklats (Broberg, 

2007). Sedan 1979 finns en lag om att alla landsting i Sverige har skyldighet att erbjuda alla 

blivande eller nyblivna föräldrar föräldrautbildning vilken syftar till att öka deras kunskaper 

om barn och föräldraskap (Killén, 2007). Några aspekter gällande föräldrarnas omsorgsför-

måga som kan vara betydelsefulla för kliniker att uppmärksamma i ett tidigt skede är föräld-

rarnas förmåga att ge barnet skydd mot faror och att vara förutsägbara och pålitliga inför bar-

net så att barnet ska uppleva trygghet (Broberg, 2007). Risholm Mothander (2007) skriver att 

många kliniker inom hälso- och sjukvården undviker att göra bedömningar angående föräld-

rarnas omsorgsförmåga eftersom bedömningarna anses vara för vanskliga. Att avstå från att 

utföra bedömningar gällande föräldraförmågan är dock varken gynnsamt för barnet eller för-

äldrarna (Risholm Mothander, 2007). 

 

Då kliniker på mödravårdscentralen (MVC) träffar blivande mödrar använder de sig av ett 

basprogram vilket innehåller samma faser och utförs på samma sätt på mödravårdscentraler i 

hela Sverige. Basprogrammet är utformat för att bland annat verka för att stödja föräldrarna i 

föräldrarollen så att relationen mellan moder och barn inte utvecklas ogynnsamt. Exempelvis 

undersöks fostrets utveckling och faktorer hos modern uppmärksammars som bland annat kan 

påverka graviditeten, förlossningen eller relationen till det väntade barnet (Risholm Mothan-

der, 2007). Genom att kliniker på MVC uppmärksammar negativa faktorer som allmänt känt 

kan påverka relationen mellan moder och barn såsom en komplicerad graviditet, svår förloss-

ning eller oönskad graviditet kan de bidra med adekvata insatser som motverkar framtida an-

knytningsproblematik. Dessutom är det en fördel att klinikerna på mödravårdscentralen möter 

föräldrar i ett tidigt stadium, antingen blivande föräldrar eller nyblivna föräldrar, samt har 

färdighet i att tidigt uppmärksamma mödrar som tillhör riskgrupper, exempelvis kvinnor med 

psykisk ohälsa eller missbruksproblematik, för att motverka att barnet och moderns anknyt-

ning skadas (Risholm Mothander, 2007).  
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Bedömningsinstrument 

Jergeby (2008a) beskriver att bedömningar kan ske antingen genom direkta samtal/intervjuer 

med den hjälpsökande. I vissa situationer används bedömningsinstrument som ett komple-

ment till en ordinarie bedömning av den hjälpsökandes behov och i andra fall används be-

dömningsinstrument för att utvärdera effekten av genomförd insats. Strukturerade bedöm-

ningsinstrument har kritiserats eftersom de är inriktade på specifika grupper eller problematik 

vilket innebär risk för målstyrda och därmed begränsade bedömningar. De har vidare fått kri-

tik för att informationen blir ytlig eller endast inriktad mot det patologiska. Dock kan bedöm-

ningsinstrument gynna bedömningarna om de utförs på ett adekvat sätt och nyttjas i en kon-

text där exempelvis bedömningsformulär eller bedömningsobservationer tillför relevant in-

formation till bedömningarna (Jergeby, 2008a). Eftersom det finns många krav kring hur be-

dömningsinstrument bör användas är det viktigt att kliniker har eller får träning i att utföra 

bedömningar med hjälp av bedömningsinstrument. Dessutom är det viktigt att de har känne-

dom om när instrumenten bör användas och vilket bedömningsinstrument som med fördel kan 

användas i en specifik kontext. Kliniker behöver vidare vara förtrogna med hur bearbetning 

av insamlad data ska genomföras och hur resultatet av detta bör tolkas. Denna information är 

av betydelse för att kliniker ska kunna avgöra om valt bedömningsinstrument är bäst lämpat 

för att tillgodose syftet med bedömningen. När ett bedömningsinstrument brukas skall alltid 

etiska förhållningssätt beaktas samt dokumenteras, därav ska det i dokumentationen framgå 

vad syftet med bedömningen är och varför denna metod valts (Jergeby, 2008a).  

 

Inom primärvård används ofta anamneser för att beskriva och bedöma en individs sjukdoms-

historia och valda delar av dennes personlighet. Enligt Lundh och Malmqvist (2005) användes 

anamnesen från början som en benämning på skildring av hur en sjukdom utvecklades utifrån 

en individ och/eller anhörig. I dagsläget används anamneser även till att ta del av andra upp-

gifter angående individen och dennes sjukdomshistoria. Anamneser förekommer främst inom 

medicin och innebär att information inhämtas kring en individs tidigare sjukdomar, ärftliga 

sjukdomars tänkbara förekomst, arbetsförhållanden, förhållanden i familj och hem samt kring 

bruk av alkohol, tobak och läkemedel. Information kan även hämtas ur tillgänglig information 

från medicinska källor, de resultat som finns dokumenterade angående utförda medicinska 

undersökningar, bedömningar och behandlingar (Lundh & Malmqvist, 2005).  

 

 

Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av den metod som valts för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter presenteras tillvägagångssätt för datainsamling, urval av 

respondenter och riskfaktorer, konstruktion av intervjuguide och genomförande av intervjuer 

samt databearbetning och analys. Vidare skildras reflektioner gällande studiens reliabilitet, 

validitet samt generaliserbarhet. Avslutningsvis diskuteras etiska och metodologiska perspek-

tiv i studien.  

 

Val av metod  

Studien syftar till att undersöka vilken vikt som inom familjevård tillskrivs anknytningsper-

spektivet i barnets första levnadsfas. Vidare är syftet att ta del av klinikers kunskap och erfa-

renheter av att utifrån anknytningsteorin uppmärksamma och bedöma föräldrars förmåga att 

tillgodose sitt väntade barns behov. För att söka information ansågs en kvalitativ datainsam-

lingsmetod vara bäst lämpad. Beslutet om val av en kvalitativ metod stärktes genom att studi-
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ens syfte i första hand ansågs kunna besvaras genom klinikernas egna utsagor, vilket enligt 

Larsson, Lilja och Mannheimer, möjliggörs genom en kvalitativ datainsamlingsmetod (Lars-

son, m.fl. 2005). För att besvara studiens syfte inhämtades information, genom strukturerade 

intervjuer, kring klinikernas tankar, känslor och upplevelser. Bryman (2011) och Repstad 

(2007) skriver att semistrukturerade intervjuer kan utföras på olika sätt, vanligtvis följer fors-

karen vid intervjutillfället en förberedd intervjuguide eller ett frågeformulär med frågor rele-

vanta för att besvara studiens syfte, frågorna ställs inte alltid i samma följd men samma frågor 

ligger till grund för samtliga intervjuer i studien. Vid semistrukturerade intervjuer kan nya 

infallsvinklar eller viktig information framkomma som forskaren inte räknat med. I dessa fall 

kan forskaren under intervjuns gång ställa följdfrågor för att få ytterligare information eller 

utförligare svar med relevans för studien. Det är inte ovanligt under utförandet av kvalitativ 

datainsamlingsmetod att problemformulering, datainsamling och påbörjande av analys sker 

samtidigt, vilket visar på metodens flexibilitet (Bryman, 2011; Repstad, 2007). Då denna stu-

die syftar till att ta del av familjebehandlares och barnmorskors erfarenheter av att arbeta ut-

ifrån bland annat anknytningsteorin i mötet med blivande föräldrar ansågs kvalitativa inter-

vjuer kunna ge relevanta svar på studiens frågeställningar.  

 

Urval av respondenter 

I studien har snöbollsurval, även så kallat kedjeurval, använts vid tillfrågande av för studien 

relevanta respondenter. Bryman (2011) beskriver att snöbollsurvalet är en typ av bekvämlig-

hetsurval. När forskare använder detta urval tar de kontakt med ett antal för studien relevanta 

respondenter som i sin tur tillfrågar ytterligare relevanta respondenter (Bryman, 2011). Sö-

kandet av respondenter i denna studie har utgått från en, för författarna känd, kliniker med 

kontaktnät inom familjevård. Denne rekommenderade fem respondenter relevanta för studien 

vilka i sin tur rekommenderade ytterligare tre. Thyer (2001) beskriver att bekvämlighetsurval 

är användbart då forskaren söker respondenter som kan svara på kriterierna för att vara med i 

studien (Thyer, 2001) varför fem barnmorskor från olika vårdcentraler samt tre familjebe-

handlare i Örebro län tillfrågades att delta i studien. Anledningen till att antalet barnmorskor 

överskrider antalet familjebehandlare är att de i större utsträckning möter blivande föräldrar i 

det skede studien avser undersöka samt besitter kunskaper kring att bedöma risker i föräldra-

förmåga. Även familjebehandlarna är betydelsefulla för studien då de besitter kunskap och 

praktisk erfarenhet av bedömning och anknytningsarbete med blivande föräldrar.    

 

Urval av riskfaktorer i föräldraförmåga och avgränsning 

För att besvara studiens syfte har ett selektivt urval använts för att bedöma vilken utvecklings-

inriktning av anknytningsteorin som var mest relevant. Då Bowlby och Ainsworth är huvud-

personer i anknytningsteori har studien avgränsats till att främst utgå från deras utvecklingar 

av anknytningsteorin. Studien har belyst Havneskölds och Risholm Mothanders (2010) be-

skrivning av anknytning eftersom denna lyfter anknytning i den första levnadsfasen (0-3 må-

nader). Ytterligare urval har skett utifrån vilka riskfaktorer som ansetts relevanta för studien, 

även här har ett selektivt urval använts. Då klinikers bedömningar avser riktas mot flera olika 

områden i en persons livssituation (Lundh & Malmqvist, 2005) valdes ett antal riskområden, 

gällande föräldraförmåga kopplat till anknytning, utifrån att faktorerna frekvent förekom och 

belystes som viktiga i forskning och litteratur. De riskfaktorer som belyses i studien är flerge-

nerationsperspektivet, psykisk ohälsa samt missbruk och våld i nära relation. Studien avser 

endast undersöka dessa riskfaktorer, en avgränsning har därmed gjorts då studien inte hade 

möjlighet att avhandla skyddsfaktorer i föräldrars förmåga på ett tillfredställande sätt, med 

tanke på studiens omfattning. Således har skyddsfaktorer uteslutits även om dessa är samman-



18 

 

länkade med riskfaktorer och kan vara betydelsefulla för en helhetsförståelse av situationen 

när det gäller föräldrars förmåga att knyta an till sina barn. 

 

Konstruktion av intervjuguide och genomförande av intervju 

Repstad (2007) menar att kvalitativa undersökningar ofta bygger på förhållandevis öppna frå-

gor utan givna svarsalternativ. I och med detta ges respondenterna större utrymme att bredda 

sina svar och återge sina upplevelser än vid en kvantitativ undersökning där givna svarsalter-

nativ eller skattningsskalor ofta utgör basen för undersökningen. Då respondenterna ges större 

svarsutrymme leder det ofta till ökad motivation att besvara intervjuarens frågor och bidra 

med egen kunskap (Repstad, 2007). Eftersom insamling av information sker genom ett be-

gränsat antal respondenter eftersträvas uttömmande svar inom ramen för studiens syfte. Det är 

önskvärt om respondenterna ges möjlighet och motiveras till att dela med sig av sin kunskap. 

Med anledning av detta konstruerades en intervjuguide som utifrån olika teman kopplade till 

studiens syfte och frågeställningar förväntades ge tillräcklig information från respondenterna 

för att besvara studien. Repstad (2007) förklarar att intervjuguiden ska bygga på frågor som 

ska kunna besvara studiens syfte men att forskaren inte slaviskt behöver följa guiden. Under 

intervjutillfället är det positivt om forskaren följer upp med spontana funderingar och frågor 

eftersom detta skapar en mer avslappnad miljö vilket i sin tur ökar chanserna för att respon-

denterna öppnar sig och finner motivation till att berätta och ge mer utförliga svar (Repstad, 

2007). Under intervjutillfällena fick respondenterna möjlighet att vidareutveckla sina svar och 

frågor ställdes som visade intresse av vidare information. Frågorna i intervjuguiden är kon-

struerade på basis av relevant litteratur kopplad till forskning inom det aktuella området.  

 

Studien utgår från individuella intervjuer med fem barnmorskor och tre familjebehandlare i 

Örebro län som har erfarenhet av att arbeta med riskbedömningar angående föräldrars möjlig-

het att ge sitt barn trygg anknytning. Inför intervjun valde respondenterna plats varvid inter-

vjun ägde rum, samtliga valde en lokal i sin arbetsmiljö. Genomförandet av intervjuerna ut-

gick från intervjuguiden (se bilaga 1), dock antog intervjuarna ett flexibelt förhållningssätt 

och anpassade frågorna under samtalet. Respondenterna fick under intervjun möjlighet att fritt 

reflektera kring de frågor som ställdes, vardera intervju tog cirka 40 minuter att genomföra 

och samtliga intervjuer spelades in. Fyra av intervjuerna genomförde intervjuarna tillsammans 

varav den ena ställde frågorna till respondenten medan den andra antecknade svaren. Reste-

rande fyra intervjuer delades mellan intervjuarna och genomfördes enskilt för att inte göra 

anspråk på mer av respondenternas arbetstid än nödvändigt.  

 

Databearbetning och analys 

Litteratur, tidigare forskning samt respondenter har valts utifrån sannolikheten att de ska kun-

na besvara studiens syfte. Därefter har litteraturen noggrant studerats för att nå en bred kun-

skapsbas, utifrån denna har intervjufrågor formulerats. Den aktuella studien har begränsats 

utifrån dess specifika syfte och frågeställningar, därav har valda delar ur tolkningsram, teore-

tiska utgångspunkter och tidigare forskning samt resultat analyserats.  

 

Denna studie syftar i bred mening till en förståelse av människors beteenden och skulle där-

med dra fördel av att använda sig av hermeneutiken som analysmetod. Hermeneutiken syftar 

till att studera helheten i texten i förhållande till utvalda delar och vice versa (Thomassen, 

2007), i denna studie har exempelvis tidig anknytning och föräldrars förmågor använts som 

delar för att kunna analysera och förstå helheten. Thomassen (2007) beskriver denna process 

genom den hermeneutiska cirkeln. Genom delarna kan förståelse för helheten fördjupas och 
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ny förståelse av helheten kommer att påverka hur forskaren tolkar och förstår delarna. Tolk-

ningsprocessen kan därmed förstås som en pendling eller cirkelrörelse som ständigt går från 

helhet till delar till helhet och så vidare. Slutligen syftar tolkningen till att delarna ska ge en 

enhetlig förståelse för helheten de bildar (Thomassen, 2007).  

 

För att få svar på studiens syfte har, som nämnts, semistrukturerade intervjuer genomförts 

vilka under genomförandet bandinspelats samt antecknats som säkerhetsåtgärd ifall bandin-

spelningen oavsiktligt skulle avbrytas under intervjun. Inspelningen transkriberades efter in-

tervjutillfällena med anledning av att minimera risken för att viktig information går förlorad 

men även för att skapa underlag till djupare analys. Mängden information som samlas in är 

stor och allt respondenterna informerat är inte av vikt för studiens syfte därav blir det, enligt 

Lundberg (2007), upp till forskaren att avgöra vilket material som skall komma till använd-

ning i studien utifrån studiens syfte och frågeställningar. Forskarens åsikter och egna värde-

ringar blir således av stort värde vilket gör det viktigt att denne strävar efter att inneha ett öp-

pet förhållningssätt i mötet med respondenterna och vid dataurval till studien. Genom ett öp-

pet förhållningssätt minimeras riskerna för att forskaren på grund av egna värderingar enbart 

uppmärksammar eller fokuserar på svar som bekräftar dennes uppfattning (Lundberg, 2007). 

Urval har gjorts angående vilket material som används i studien. Samtliga svar från intervju-

erna inordnats under respektive fråga. Vidare har material som är relevant för att besvara stu-

diens syfte valts ut vilket placerats under tillhörande frågeställning. Därefter har det centrala 

för studien i varje respondents svar markerats och behandlats i resultatet.     

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som oftast förekommer vid kvantitativa forskningsmeto-

der, dock är de även viktiga att utvärdera vid skapande av kvalitativa studier (Bryman, 2011). 

I denna studie eftersträvas så hög reliabilitet och validitet som möjligt, ju högre reliabilitet och 

validitet studien har desto mer tillförlitligt blir studiens resultat. Hög reliabilitet av en kvalita-

tiv intervju innebär att studien genomförts på så vis att den inte påverkats av tid, plats eller 

intervjuare. Studien ska även kunna återupprepas av en annan forskare (Bryman, 2011; Lars-

son m.fl. 2005). Genom att utföra studien utifrån syftet samt noggrant och utförligt beskriva 

varje steg i studiens utformande underlättar detta möjligheten för andra individer att genomfö-

ra studien på nytt samt kritiskt granska tillvägagångssätt och resultat. Vid intervjutillfällena 

har eftersträvats att återskapa liknande miljö och frågeordning till alla respondenter med syfte 

att öka reliabiliteten i studien genom likvärdiga förutsättningar för respondenterna.   

 

Hög validitet innebär att det som är meningen att studien mäter är det som verkligen mäts, det 

motsatta gäller för låg validitet (Larsson m.fl., 2005). Validitet kan säkerställas på två sätt 

vilket beskrivs genom innehållsvaliditeten och samtidiga validiteten (Patel & Davidson, 

2011). Denna studie har främst granskats utifrån innehållsvaliditeten som enligt Patel och 

Davidson innebär att forskarna logiskt analyserar det instrument som använts för att samla in 

information (Patel & Davidson, 2011). I studien har detta möjliggjorts genom att formulera 

studiens intervjufrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar för att trygga att dess inne-

håll besvarar avsikten med studien. Intentionen var att uppnå så hög validitet som möjligt. 

Dessutom har val av metod, som nämnts ovan, noggrant övervägts. I resultatet har delar från 

respondenternas svar, relevanta för att besvara studiens syfte, valts ut och därefter tematise-

rats. Tematiseringen syftar till att presentera resultatet på ett logiskt och lättförståligt sätt. Hög 

validitet har försökt åstadkommas genom att besvara studiens syfte utifrån kvalitativ metod 

(Patel & Davidsson, 2003). Informationen som presenteras i studiens resultatdel bygger ute-

slutande på svar från respondenterna vilka ordagrant transkriberats. Den analys och diskus-
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sion studien bjuder på utgår från dessa resultat samt information hämtad ur studiens teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning.  

  

Generaliserbarhet innebär att det resultat som framkommit genom studien är möjligt att an-

vända för att beskriva en bredare population än enbart den som studien omfattar (Patel & Da-

vidson, 2011). Bryman (2011) skriver att en kvalitativ studie syftar till att forskaren söker 

förståelse gällande beteenden, värderingar och åsikter. Kvalitativa undersökningar bygger ofta 

på observationer eller intervjuer som utgår från ett fåtal individer vilket gör det svårt att få ett 

generaliserbart resultat (Bryman, 2011). Denna studies resultat baseras på ett fåtal responden-

ter vilket kan minska möjligheten att dra generella slutsatser. Dock har informationen som 

besvarar studiens syfte hämtats från kliniker med goda kunskaper om anknytning och dess 

betydelse för ett barns utveckling. Dessutom besitter respondenterna yrkeserfarenhet gällande 

att uppmärksamma riskfaktorer som skulle kunna leda till otrygg anknytning samt klinisk 

erfarenhet inom familjearbete för att stödja föräldrar så att eventuell utveckling av otrygg an-

knytning stävjas.  

 

Litteratursökning och källkritik 

Information har inhämtats för att besvara studiens frågeställningar genom vetenskapliga artik-

lar, tidskrifter, litteratur samt avhandlingar. Litteraturanskaffning har utförts genom bland 

annat sökningar i Örebro Universitets bibliotekskatalog. Ytterligare data har inhämtats via 

databaser med tillgång till vetenskapliga artiklar, tidskrifter och avhandlingar såsom Libris, 

Summon samt Social Services Abstracts. Sökord som använts är anknytning, föräldraskap, 

föräldraförmåga, bedömningsinstrument, attachment, parenting, bad parenting, risk factor 

samt predicting. Dessa har antingen ensamt agerat sökord eller kombinerats med varandra.  

 

Till grund för studiens utformande har källor med känd relevans använts exempelvis studier 

av Bowlby för att belysa anknytningens innebörd och betydelse för barnets utveckling. Pri-

märkällor har till huvudsak använts för att säkerställa att hämtad information kommer från 

originalkällan. Genom att utgå från primärkällor ökade möjligheten att originalförfattarens 

verk tolkades korrekt. I de fall då läroböcker använts har endast primärinformation från förfat-

tarna använts. Sekundärkällor kan innebära att information som inhämtas inte stämmer över-

ens med originaltexten. I studien har sekundärkällor använts då information från dessa källor 

ansågs vara allmänt kända.  

 

Etik- och metoddiskussion 

Det finns olika etiska krav att ta hänsyn till vid genomförande av en studie eller undersökning. 

För det första är det viktigt att intervjuaren har ett etiskt förhållningssätt till respondenterna 

vilket bland annat innebär att ingen respondent skall kränkas av de frågor intervjuaren ställer 

eller de resultat denne presenterar. Respondenterna som deltar i studien ska även hållas ano-

nyma för utomstående i undersökningen vilket innebär att inga uppgifter som presenteras i 

studien ska kunna avslöja eller identifiera vem som framfört informationen (Larsson m.fl. 

2005). Vid en kvalitativ intervju spelar intervjuarens empatiska förmåga en avgörande roll för 

tolkningen och förståelsen av respondenternas beskrivningar och upplevelser. Intervjuaren bör 

vara medveten om att den kvalitativa intervjun ställer stora krav på intervjuaren och kan för-

sätta denne i en motsägelsefull position. Detta då intervjuaren ska bemöta respondenten förut-

sättningslöst och inta ett öppet förhållningssätt för att mottaga den information respondenten 

förmedlar samtidigt som intervjuaren redan innan intervjutillfället ska ha goda kunskaper om 

det berörda ämnet. Det är därmed viktigt att intervjuaren är medveten om och strävar efter att 
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inta en öppenhet mot respondenternas utsagor och upplevelser och på samma gång stödjer sig 

på kunskaper och eventuella analysverktyg för att tolka kontentan av intervjun (Larsson m.fl. 

2005). 

 

För att skydda individer som deltar i studien från exempelvis kränkning, psykisk eller fysisk 

skada finns det fyra olika etiska krav vilka forskaren i synnerhet ska ta hänsyn till vid en kva-

litativ datainsamlingsmetod. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-

litetskravet samt nyttjandekravet. Enligt informationskravet har respondenterna rätt till att, 

från forskaren, få reda på vem som ansvarar för studien, dess syfte samt vilka förväntningar 

och villkor som gäller för respondenternas deltagande. Respondenterna medvetandegörs om 

eventuella risker med att deltaga i studien, hur insamlad data kommer att hanteras och att de 

när de önskar kan avbryta sin medverkan. Då datainsamling i kvalitativa studier sker genom 

intervjuer är det bra att före intervjutillfället delge medverkande förhandsinformation om vad 

studien syftar till (Vetenskapsrådet, 2002). För att informera respondenterna skickades före 

intervjutillfällena ett informationsbrev som beskrev studiens syfte, intervjuernas tillväga-

gångssätt, respondenternas rättigheter samt hur insamlat material skulle komma att behandlas. 

Detta brev skickades med hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; informations-, sam-

tyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ytterligare ett etiskt 

krav som tagits hänsyn till i studien är samtyckeskravet vilket innebär att varje deltagare har 

rätt till att själv bestämma över sin medverkan såsom på vilka villkor denne vill medverka och 

hur länge (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har informerats om att deltagande i studi-

en sker på frivillig basis och att de när de vill kan välja att avbryta sitt deltagande. Det tredje 

kravet kallas konfidentialitetskravet och med detta menas att deltagarna i så stor utsträckning 

som möjligt ges konfidentialitet och att deras personuppgifter inte når obehöriga samt att läm-

nad information inte förs vidare. De medverkande ska inte kunna identifieras av utomstående, 

detta gäller främst då det är etiskt känsliga uppgifter som kommit forskaren till handa (Veten-

skapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att vissa utsagor från 

respondenterna antingen valts bort ur resultatet eller redovisas gruppvis. Det fjärde kravet som 

tagits hänsyn till är nyttjandekravet som syftar till att säkerställa att insamlad information från 

eller om respondenterna inte brukas till annat än forskningen de medverkat i (Vetenskapsrå-

det, 2002). Respondenterna har underrättats om att de förblir anonyma i studien och att de 

uppgifter de överlämnar inte kommer användas till annat än studiens syfte. De har även in-

formerats om att studien kommer publiceras i ett forum tillgängligt för allmänheten.  
 
Vilket antal intervjuer som är lämpligt att genomföra beror till stor del på hur heterogen den 

miljö forskaren vill undersöka är. Ju mer heterogent urvalet är desto fler intervjuer kan behöva 

genomföras för att rimlig slutsats ska kunna dras av datainsamlingen. När urvalet som under-

söks är relativt homogent kan det däremot räcka med några intervjuer för att erhålla tillräcklig 

information för att besvara studien. Intervjuandet bör avslutas då forskaren upplever att inga 

”nya” svar framkommer (Repstad, 2007). Syftet med denna studie ansågs bäst besvaras ge-

nom intervjuer med kliniker som arbetar utifrån liknande arbetsuppgifter, bedömningar och 

med geografisk närhet till varandra. Åtta intervjuer ansågs tillräckligt för att besvara studien 

eftersom de tillfrågade respondenterna förmodas utgöra en relativt homogen grupp där deras 

svar inte förväntades skiljas åt i helhet.  

 

Repstad (2007) förklarar att deltagarna bör ha gemensamt att de besitter relevant kunskap för 

att ge svar på studiens frågeställningar. Utöver detta är det önskvärt om respondenterna är så 

olika som möjligt då det ökar sannolikheten för ett mer extensivt dataunderlag. Risken med att 

använda snöbollsurval, som använts vid denna studie, är att den tillfrågade som i sin tur rekry-

terar ytterligare deltagare tillfrågar dessa för att de har en bra relation till varandra eller lik-
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nande åsikter vilket i sin tur kan påverka studiens utfall. Dock är risken för detta inte särskilt 

stor (Repstad, 2007) då de första tillfrågade deltagarna, som sedan ombads tillfråga andra att 

medverka i denna studie, troligen inte har nära relation till övriga respondenter och inte heller 

uteslutande lika åsikter.  

 

 

Resultat och Analys 
Under denna rubrik analyseras respondenternas svar utifrån empiri i tolkningsramen. Inled-

ningsvis under resultat och analys undersöks respondenternas kunskap kring anknytning samt 

hur de omsätter denna kunskap i praktiken (frågeställning 1). Vidare analyseras hur respon-

denterna utför bedömningar samt hur de uppmärksammar och bedömer riskfaktorer kopplade 

till föräldrars föräldraförmåga (frågeställning 2, 3). Därefter behandlas personliga erfarenheter 

i förhållande till bedömningsinstrument (frågeställning 3) och för- och nackdelar med att an-

vända bedömningsinstrument. Slutligen presenteras möjliga utvecklingsområden gällande att 

bedöma eventuella risker i blivande föräldraskap kopplat till att knyta an till sitt väntade barn 

(frågeställning 4). De åtta respondenterna benämns R1-R8. R1-R3 avser verksamhet A och 

R4-R8 avser verksamhet B.   

 

Respondenternas utbildning och kompetens inom anknytningsteori 

Familjebehandlarna har genom sin grundutbildning erhållit varierad mängd lärdom gällande 

anknytningsteorin. Anledningen till skillnaderna är att utbildningarna genomförts under olika 

årtionden och att anknytningsteorin, såsom en familjebehandlare förklarade, slagit igenom de 

senaste 10-15 åren och därigenom blivit en betydelsefull del i socionomutbildningen. Detta 

avspeglar sig i praktiken genom vad exempelvis Havnesköld och Risholm Mothander (2010) 

beskriver, att anknytningsteorin utgör en betydelsefull del av klinikers arbete eftersom den 

kan ge förståelse och möjlighet att tolka barns tidiga känslomässiga beteende samt kan hjälpa 

kliniker att bedöma risker som påverkar individers framtida socioemotionella anpassning 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2010). Familjebehandlarna betonade att de har god kun-

skap i anknytningsteori men att de önskar lära sig mer. Detta förhållningssätt till kunskap illu-

streras av exempelvis R1 i följande citat: 

 

”…ju mer man läser desto mer förstår man ju vad man inte vet.” (R1) 

 

R2 påpekade det önskvärt om anknytningsteorin redan i grundutbildningen utgjorde en större 

del. Det är framförallt viktigt att teorin behandlas i utbildningen eftersom socionomer ofta 

arbetar i situationer med barn, påpekade R2. Detta skulle kunna kopplas till vad Oscarsson 

betonar att det är viktigt att kliniker har lämplig utbildning för att kunna utföra ett adekvat 

arbete (Oscarsson, 2009). Eftersom anknytningsteorin utgjort olika stor del i respondenternas 

grundutbildningar är det viktigt, såsom Socialstyrelsen (2004) skriver, att kliniker erbjuds 

fort- och vidareutbildningar för att utveckla klinikers kompetens inom socialt arbete vilket 

familjebehandlarna beskriver att de fått bland annat inom anknytningsteori. Familjebehand-

larna uttryckte en gemensam strävan efter att på egen hand utveckla sina kunskaper inom sitt 

yrkesområde. Betydelsen av att fortlöpande uppdatera sina kunskaper lyfts av Socialstyrelsen 

(2004) då de skriver att kliniker utöver erbjudande från arbetsgivaren om fördjupade teoretis-

ka kunskaper och färdigheter själva bör sträva efter att förvärva mer kunskap inom sitt yrkes-

område. Detta för att hålla sig uppdaterade med nya utvärderingar och forskning inom ämnet 

(Socialstyrelsen, 2004). Det blir utifrån resultatet i denna studie tydligt att kunskaper gällande 
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anknytningsteori utgör en viktig del i familjebehandlarnas arbete med blivande föräldrar och 

deras väntade barn. R3 betonade vikten av anknytningsteorin vid arbete med barn: 

 

”Vi ska kunna bedöma vad barnen behöver vad barnen har för anknyt-

ningsmönster och vad dom i så fall behöver utifrån det vi ser.” (R3) 

 

Betydelsen av att arbeta med anknytningen lyfts av bland annat Byrne (2005) som betonar 

värdet av att anknytningsprocessen utvecklas positivt eftersom anknytningen har stor inverkan 

på individens utveckling. Samtliga familjebehandlare framhöll att de är medvetna om anknyt-

ningsprocessens betydelse för ett barns utveckling de förklarade dock att det finns fall där inte 

enbart samspelet mellan barn och förälder är avgörande för hur anknytningsprocessen utveck-

las, exempelvis egen problematik hos föräldern. När familjebehandlarna upptäcker faktorer 

hos föräldrar som verksamhet A inte specifikt åsyftar till att behandla vänder de sig till andra 

professionella för att få hjälp såsom barnpsykolog, läkare, BVC, barnmedicin, närpsykiatri 

och socialförvaltning.  

 

Barnmorskorna beskrev också att anknytningsteorin hade olika stor del i deras grundutbild-

ningar vilket även här kan förklaras genom anknytningsteorins genomslag under det senaste 

decenniet. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 2 betonar att det är föreståndarens ansvar att 

tillförsäkra att de yrkesverksamma har rätt utbildning och kompetens (Vårdhandboken, 2012). 

Barnmorskorna berättade att de fått kompletterande utbildning gällande anknytningsteori. Tre 

av barnmorskorna ansåg att teorin utgör en viktig del i deras arbete medan resterande betona-

de teorin som en av många delar i arbetet. Flertalet av barnmorskorna påpekade att anknyt-

ningen först blir påtaglig efter att barnet fötts men att de innan födseln arbetar med att hjälpa 

föräldrar att knyta an till sitt väntade barn vilket illustreras genom R5:s citat:  

 

”...under graviditeten vill försöka att hjälpa föräldern att få en bild utav 

barnet och att dom ska fundera över den här lille magen och att man frågar 

om det sparkar och hur det växer och hur det känns och om dom har förbe-

rett sig nånting och hur dom har förberett sig och så här.” (R5) 

 

Barnmorskorna försöker få igång anknytningsprocessen mellan förälder och barn så fort som 

möjligt eftersom de är medvetna om att detta ökar möjligheten för att barnet utvecklar trygg 

anknytning till sina föräldrar efter födseln. Att anknytningsprocessen kommer igång och ut-

vecklas gynnsamt betonas av flera författare som lyfts i denna studie. Exempelvis skriver 

Hwang och Wickberg att då samspelet mellan förälder och barn fungerar ökar barnets möjlig-

het att utveckla trygg anknytning bland annat eftersom barnet kan använda föräldern som 

trygg bas (Hwang & Wickberg, 2001). Hwang och Fransén beskriver att typ av anknytnings-

mönster utvecklas utifrån samspelet mellan förälder och barn (Hwang & Fransén, 2007) och 

en trygg anknytning skapar större förutsättningar för att barnet utvecklar god kognitiv förmå-

ga samt god självuppfattning redan i första utvecklingsstadiet (Byrne m.fl. 2005). Majoriteten 

av barnmorskorna ansåg att deras kunskap kring anknytningsteorin är tillräcklig för att i deras 

yrkesroll kunna identifiera problem hos föräldrar gällande anknytning. R5 belyste vikten av 

att inse sina yrkesmässiga begränsningar vilket bland annat kan kopplas till diskussionen som 

Melin och Näsholm (1998) för kring klinikers intuition och hur denna påverkar deras tillväga-

gångssätt och bedömningar. En faktor de lyfter är vikten av att klinikerns bedömningar influe-

ras av deras förhållningssätt samt av medvetenhet om egna erfarenheter och kunskaper (Melin 

& Näsholm, 1998). R7 beskrev hur yrkeserfarenheter påverkar upplevelsen och bedömningen 

av eventuella framtida problem i relation mellan förälder och barn. Detta illustreras i nedan-

stående citat:   
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”...jag tror att det är framförallt att man har jobbat några år nu med föräld-

rar och så man brukar känna lite grann att här kanske det kan vara problem 

och så.” (R7) 

 

R5 uttryckte att det är viktigt att kliniker är medvetna om vad som kan påverka deras bedöm-

ningar. Bland barnmorskorna uttryckte fyra att de har behov av mer kunskap inom anknyt-

ningsteori. R7 framhöll att mer kunskap troligen skulle underlätta identifiering av problem 

hos blivande föräldrar som skulle kunna leda till otrygg anknytning. Barnmorskorna lyfte, 

liksom familjebehandlarna, att de använder sig av andra professionellas kompetens när egna 

kunskaper är otillräckliga.   

 

”…märker jag att det är nånting då kanske man ska försöka föra det på tal 

och kanske ta hjälp ifrån nån annan profession. Vi har ju dels en kurator 

men det kan också vara en MVC-psykolog som vi har och som också följer 

med på BVC sen.” (R5) 

 

Anknytningsteori i praktiken 

Familjebehandlarna framhävde att det är viktigt att i tidigt stadium använda kunskaper gällan-

de anknytningsteori när de möter blivande föräldrar eftersom de är förtrogna med anknytning-

ens påverkan på barnets utveckling. Även Byrne m.fl. samt Hwang och Frisén beskriver, som 

nämnts, att anknytningen är viktig då den kommer påverka barnets utveckling och upplevelse 

av sig själv och andra i framtiden (Byrne m.fl. 2005; Hwang & Frisén 2007). Eftersom famil-

jebehandlarna betonade att anknytningen ligger till grund för barnets utveckling anser de att 

det är viktigt att stödja föräldrar i deras förmåga att kunna ge sitt barn möjlighet till trygg an-

knytning. R3 betonade vikten av arbetet med anknytningsprocessen genom nedanstående ci-

tat:   

 

”För det vet vi ju att samspelet den första tiden är ju oerhört viktigt för 

hjärnans utveckling till exempel... hjärncellerna liksom kan förtvina om man 

inte får den stimulans som man behöver... dom två första åren är det oer-

hört viktigt inte bara för själen utan också för kroppen.” (R3) 

 

Även R2 belyste anknytningsteori som en viktig del i familjebehandlares arbete då teorin be-

handlar betydelsen av att tidigt fånga upp föräldrar som riskerar att inte knyta an till sitt vän-

tade barn på ett adekvat sätt. Utöver anknytningsteorin var R3 den enda respondenten som 

föreslog en kompletterande teori för att bedöma föräldrars förmåga att knyta an till sitt barn, 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, eftersom denna belyser riskfaktorer utanför 

familjen vilka kan påverka föräldrars förmåga till samspel med sitt barn.   

 

Barnmorskorna är medvetna om att flera faktorer påverkar föräldrars förmåga att knyta an till 

sitt barn. R5 förklarade att barnmorskor i sitt praktiska arbete ofta direkt upptäcker om bli-

vande föräldrar tillhör en riskgrupp men hon påpekade att det är mer relevant att se till an-

knytningen senare i graviditeten när de träffat kvinnan ett antal gånger. R7 beskrev att an-

knytningsteorin kan utgöra ett hjälpmedel inom deras yrke genom att de utifrån teorin kan 

uppmärksamma om problem kopplade till föräldraförmåga föreligger. Barnmorskorna nämn-

de att föräldrar kan påverkas i sin föräldraroll av deras upplevelse från sin egen uppväxt och 

relation till sina egna föräldrar. Utifrån vad Killén skriver kan detta förstås genom att föräl-

derns egna inre arbetsmodeller utvecklats utifrån dennes anknytning till sina egna föräldrar 
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och påverkar dennes förmåga att knyta an till sitt barn (Killén, 2000). R4 poängterade att an-

knytningen anläggs under barnets första levnadsmånader vilket även bekräftas av Hwang och 

Frisén, att anknytningsprocessen startar då barnet föds (Hwang & Frisén, 2007). För att barnet 

ska få förutsättning att utveckla trygg anknytning skriver Hwang och Wickberg att föräldern 

behöver ha förmåga att vara lyhörd inför barnets signaler (Hwang & Wickberg, 2001). Som 

hjälp att påbörja anknytningsprocessen för barnmorskorna diskussioner med den gravida 

mamman om barns behov, amningens vikt för anknytningen samt uppmuntrar henne att berät-

ta om det väntade barnet.  

 

Bedömningar inom familjevård 

Familjebehandlarna beskrev att de utifrån samtal med blivande föräldrar bedömer eventuella 

behov av stöd. R1 uttryckte att familjebehandlare använder sin inre mall vid bedömning av 

förälderns problematik. Den inre mallen utgörs av kunskaper inom anknytningsteori, barns 

behov av trygg anknytning samt kunskaper gällande gynnsamt föräldraskap. Genom den inre 

mallen kan kliniker få stöd i att tolka och bedöma föräldrars livssituation och förmåga till 

gynnsamt föräldraskap. Familjebehandlarna använder inga specifika bedömningsinstrument 

utan grundar sina bedömningar på kunskaper i anknytningsteori och om barns behov. Vidare 

gör de bedömningar med hänsyn till information som framkommer i mötet med föräldrar an-

gående deras behov av eller önskan om stöd i föräldraskapet. Broberg lyfter aspekter viktiga 

för kliniker att uppmärksamma i mötet med föräldrar, han betonar exempelvis vikten av att 

föräldrar har förmåga att ge barnet trygghet såsom skydd och förutsägbarhet (Broberg, 2007). 

Familjebehandlarna berättade att under samtalen med föräldrar behandlas ämnen som syftar 

till att uppmärksamma explicita faktorer som bland annat påverkar föräldrars förmåga att ge 

skydd till sitt väntade barn samt tillgodose dess behov. Exempelvis diskuteras föräldrars livs-

situation, uppfattning om sig själva som föräldrar samt inställning till det väntade barnet. Vi-

dare beskrevs implicita riskfaktorer särskilt relevanta att uppmärksamma som kan påverka 

föräldraskapet negativt. R3 lyfte exempelvis faktorer såsom låg självkänsla hos föräldrar, 

trasslig social situation där arbetslöshet och fattigdom förekommer eller med ett svagt socialt 

nätverk. Vidare förklarade R3 vikten av att blivande föräldrar har människor omkring sig som 

de kan finna stöd hos då de väntar barn. Vikten av att belysa faktorer som kan påverka föräld-

raförmåga kan kopplas till Broberg (2000) som skriver att det är betydelsefullt att föräldrar 

kan tillförsäkra sitt barn gynnsam start i livet. Han menar att det är relevant att kliniker upp-

täcker eventuella risker i föräldrars föräldraförmåga och erbjuder stöd i föräldrarollen vid be-

hov (Broberg, 2000). Familjebehandlare beskriver att de genom att delges relevant informa-

tion angående förälderns livssituation lättare upptäcker eventuella risker gällande föräldra-

förmåga. Samtliga familjebehandlare framhävde vikten av att skapa allians med föräldrarna 

då det kan främja en förtroendefull relation och bidra till att föräldrar delger viktig informa-

tion. Sammanfattningsvis lyfter familjebehandlarna att de genom samtal kan få indikationer 

på att föräldrarna kan komma att behöva stöd i föräldrarollen och utifrån insamlad informa-

tion i kontakten med föräldrar bedöms bland annat risker gällande deras föräldraförmåga.  

 

Barnmorskorna utför dagligen bedömningar i mötet med blivande föräldrar vilka grundas på 

bland annat kunskaper gällande föräldrar och barn. R4-R8 lyfter implicita och explicita fakto-

rer som de tar hänsyn till eftersom de kan påverka förälderns föräldraförmåga negativt, exem-

pelvis faktorer i förälderns historia, psykisk ohälsa, social problematik och brist på socialt 

nätverk. Hwang och Wickberg betonar också att det är viktigt att uppmärksamma faktorer hos 

föräldrar som riskerar minska barnets förutsättningar att utveckla trygg anknytning (Hwang & 

Wickberg, 2001). Barnmorskorna använder ett basprogram som implicit belyser förhållanden 

viktiga att uppmärksamma i mötet med blivande föräldrar. Exempel på sådana förhållanden är 
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förälderns hälsa, funderingar angående föräldraskapet samt alkoholvanor. Vid bedömning av 

föräldrars förmåga att ge sitt barn trygga uppväxtförhållanden nyttjas inga konkreta bedöm-

ningsinstrument. R6 belyste att barnmorskor bör vara uppmärksamma på tecken som explicit 

eller implicit kan påverka föräldrars föräldraförmåga negativt. Barnmorskorna utför exempel-

vis medicinsk riskbedömning vilken innebär att patientens sjukdomshistoria undersöks samt 

dennes historia runt graviditet. R7 lyfte vikten av att i mötet med den gravida kvinnan fråga 

kring livsförhållanden såsom socialt nätverk och sjukdomar. Det kan bli problematiskt om 

brister i förälderns föräldraförmåga inte uppmärksammas av kliniker inom vården, ändock 

skriver Risholm Mothander att studier visat att det finns kliniker inom hälso- och sjukvård 

som väljer att inte utföra bedömningar angående föräldrars omsorgsförmåga eftersom de anser 

att bedömningarna är svåra att utföra på ett adekvat sätt (Risholm Mothander, 2007). Denna 

bild stämmer inte överens med barnmorskornas utsagor då de anser det viktigt att i mötet med 

blivande föräldrar diskutera deras livsförhållanden i syfte att upptäcka eventuella riskområden 

som kan påverka det väntade barnet negativt. R6 lyfte att de dessutom är observanta på hur 

modern reagerar och pratar om det väntade barnet eftersom hennes attityd till graviditeten och 

föräldraskapet kan ge indikationer på hur modern knyter an till sitt barn och föräldraskapets 

utveckling. Utifrån samtal med föräldrarna kan barnmorskorna bedöma om det finns behov av 

vidare insatser.    

 

Föräldrars varierande omsorgsförmåga 

Som nämnts finns flera faktorer som kan påverka föräldrars omsorgsförmåga, bland annat 

flergenerationsperspektivet, psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relation vilka behandlas 

nedan.  

En följd genom generationer 

Samtliga familjebehandlare betonade vikten av att uppmärksamma obearbetade trauman hos 

blivande föräldrar eftersom de kan utgöra hinder i deras förutsättning att skapa en gynnsam 

miljö där barnet kan utveckla trygg anknytning. Detta stämmer överens med vad Killén 

(2000) skriver, det är vanligt att föräldrar påverkas av sina föräldrars beteende samt egna erfa-

renheter och upplevelser från sin uppväxt. Dessa erfarenheter kommer i sin tur påverka dem i 

deras roll som föräldrar (Killén, 2000). R3 förklarade att: 

 

”När det gäller blivande föräldrar så då vet vi ju att förälderns eget, föräl-

derns eget anknytningsmönster spelar in när det gäller hur dom sen ska ta 

hand om sitt barn… Alltså väldigt många av dom som kommer hit som är 

blivande föräldrar säger att dom ska åtminstone inte bli som sina egna för-

äldrar att det liksom är det högsta uppdraget och då kan man ju tänka att 

dom behöver mycket hjälp.” (R3) 

 

Vidare förklarade R3 att känslor från den egna barndomen ofta väcks till liv när individer vän-

tar barn vilket kan resultera i att de blivande föräldrarna mår dåligt. Familjebehandlarna säger, 

liksom Killén (2000), att förälderns anknytningsmönster kan påverka dennes sätt att anta för-

äldrarollen. De lyfter vikten av att kliniker uppmärksammar blivande föräldrars erfarenheter 

från sin uppväxt för att bedöma eventuell risk i förhållande till föräldraförmåga. Detta skulle 

kunna förklaras med det Broberg (2000) beskriver, att blivande föräldrar som vuxit upp under 

otrygga förhållanden har svårt att använda sina föräldrar som förebilder i kommande föräldra-

skap. Dessa föräldrar kan ha svårare att tolka barnets signaler vilket gör att de inte reagerar 

adekvat på dem (Broberg, 2000). Även Andersson m.fl. lyfter att föräldrar påverkas i sin för-

äldraroll av erfarenheter från uppväxten vilket i sin tur påverkar vilken förutsättning de har att 
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knyta an till sitt barn (Andersson, m.fl. 2002). R3 informerade vidare att familjebehandlare 

möter blivande föräldrar som berättar att deras uppväxt inte varit som de önskat och att de inte 

vill bli som sina föräldrar. Faktorer som dessa eller liknande, kunskap de besitter angående 

barns behov samt information föräldrarna delger vägs in i familjebehandlarnas bedömning av 

blivande föräldrars föräldraförmåga för att avgöra om de är i behov av stöd i föräldrarollen. 

Enligt R2 gör familjebehandlarna bedömningar utifrån föräldrars anknytningsmönster genom 

att samtala om deras relation till sina föräldrar.  

 

Barnmorskorna berättade att de möter föräldrar, vanligtvis mödrar, som varit med om trauman 

eller andra händelser. Liksom familjebehandlarna anser barnmorskorna det viktigt att upp-

märksamma obearbetade trauman vid bedömning av föräldraförmåga. I sin yrkesroll kan de 

hjälpa mödrar som lever med obearbetade upplevelser och trauman att få kontakt med exem-

pelvis kurator eller psykolog. R8 berättade att obearbetade händelser brukar göra sig påminda 

för kvinnan då hon själv ska bli moder. Även R7 belyste detta:   

 

”Och vi brukar säga så också att vi frågar inte för att vi är nyfikna och vill 

lägga oss i det här och så men under graviditeten är det många tankar och 

känslor och så som kan komma fram igen...” (R7) 

 

Även R4 betonade att tidigare erfarenheter kan påverka föräldrarna i deras kommande föräld-

raskap. Det är vanligt förekommande att föräldrar upplevt trauman eller förluster, exempelvis 

att deras förälder/föräldrar dött, svikit dem eller haft missbruksproblematik, berättade R4. 

Föräldrar med sådana upplevelser har troligtvis, som Killén skriver, inte fått sina behov till-

godosedda som barn och kan därmed ha problem med att själva tillgodose sina barns behov 

(Killén, 2000). Det är av betydelse att kliniker uppmärksammar föräldrar som saknar förebil-

der i sitt föräldraskap för att kunna stödja dem vid behov. Enligt R5 utförs en subjektiv be-

dömning i mötet med föräldrar vilket illustreras genom följande citat:  

 

”...här har vi nån som vi måste ge extra mycket koll för den här har ingen 

förälder att identifiera sig med över huvudet taget för den har aldrig haft 

nåt bra objekt för att kunna bli förälder.”  (R5)  

 

Detta kan förstås utifrån vad Killén belyser, att föräldrar som saknar trygghet i uppväxten inte 

har samma förutsättningar att klara sitt föräldraskap i motsats till dem som upplevt trygghet 

(Killén, 2000).  

Föräldrars psykiska hälsa 

Familjebehandlarna betonade att alliansen med föräldrarna är betydelsefull för att skapa en 

öppen relation där föräldrarna kan känna trygghet i att berätta om sina resurser och brister.   
Det förekommer att familjebehandlarna möter föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Broberg 

m.fl. skriver att psykisk ohälsa hos föräldrar kan leda till försämrat samspel med sitt barn 

(Broberg m.fl. 2003) och van Ijzendoorn förklarar att föräldrar som lider av psykisk ohälsa 

riskerar att dennes barn utvecklar otrygg anknytning (van Ijzendoorn, 1995). Detta visar på 

vikten av att familjebehandlarna uppmärksammar föräldrar med psykisk ohälsa. Familjebe-

handlarna påpekade att alliansen mellan dem och föräldrar utgör grunden för inhämtande av 

viktig information angående föräldrarnas psykiska hälsa samt information om eventuella kon-

takter inom närpsykiatrisk vård. Utifrån föräldrars tillåtelse att kontakta dessa kan familjebe-

handlarna genom samspel med andra professioner öka förståelsen kring förälderns problema-

tik vilket kan underlätta val av stödinsatser i deras kommande föräldraskap.  
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Barnmorskorna lyfte att det är viktigt att uppmärksamma förväntningar och känslor hos bland 

annat föräldrar med psykisk ohälsa inför kommande föräldraskap. De har olika erfarenhet av 

att träffa föräldrar med psykisk ohälsa. En del av barnmorskorna beskrev att de kontinuerligt 

träffar föräldrar med psykisk ohälsa medan andra menade att de mer sällan möter föräldrar 

med denna problematik. R4 och R7 framhöll att beroende på vilken problematik föräldern har 

(exempelvis psykos, borderline, ADHD eller autistiska störningar) skiftar deras förmåga att ta 

hand om ett barn och även förutsättning för att skapa trygg anknytning. Respondenterna 

beskrev inte vilket av dessa tillstånd som framförallt påverkar föräldraförmåga negativt. Detta 

har dock Falk belyst, hon lyfter att depression, ångest, personlighetsstörning samt psykos 

framförallt påverkar samspelet mellan förälder och barn (Falk, 2007). Enligt Cullberg är psy-

kos det sjukdomstillstånd som tydligast påverkar föräldraförmåga negativt (Cullberg, 2000). 

Det är därmed viktigt, såsom barnmorskorna beskrev, att de uppmärksammar behov av stöd 

till föräldrar med psykisk ohälsa för att i tidigt skede kunna erbjuda dem adekvat hjälp i för-

äldrarollen. Falk betonar också vikten av stöd och insatser då hon skriver att studier visar att 

stödinsatser bidragit till positiva resultat när de tillämpats i mötet med psykiskt sjuka föräldrar 

(Falk, 2007).  

Missbruk och våld i nära relation 

Familjebehandlarna betonade att missbruksproblematik är en viktig faktor att ta hänsyn till 

vid bedömning av föräldraförmåga. R2 berättade att verksamhet A inte använder konkreta 

bedömningsinstrument vilket kan innebära att de behöver vara extra vaksamma på om miss-

bruk förekommer i familjen. Familjebehandlarna påpekar att missbruk i olika former är vikti-

ga att uppmärksamma och förebygga eftersom moderns missbruk påverkar fostret negativt. 

Ytterligare en orsak till varför det är viktigt att uppmärksamma missbruksproblematik är som 

Killén beskriver att föräldrars missbruksproblematik kan resultera i omsorgssvikt (Killén, 

2000). Dessutom, såsom van Ijzendoorn lyfter, riskerar föräldrar på grund av sitt alkohol-

missbruk att påverka sitt barns anknytning negativt (van Ijzendoorn, 1995). Familjebehand-

larna är förtrogna med information liknande denna varför de betonar vikten av att ta hänsyn 

till missbruksproblematik vid bedömning av föräldrars livssituation och föräldraförmåga.  

 

Barnmorskorna beskrev att de möter föräldrar med missbruksproblematik och att problemati-

ken kan påverka föräldrars föräldraförmåga negativt. Även Killén poängterar att föräldrar som 

missbrukar kan ha svårt att engagera sig i sitt barn vilket påverkar samspelet dem emellan 

(Killén, 2000). Jämfört vid bedömning av andra riskgrupper använder barnmorskorna ett be-

dömningsinstrument, AUDIT, för att mäta samtliga blivande föräldrars grad av alkoholbruk 

och få indikationer på om alkoholbruket kan påverka det väntade barnet negativt. Utöver 

AUDIT frågar barnmorskorna föräldrar kring alkohol- och droganvändning, detta beskriver 

R4: 

 

”Men däremot frågar vi om droger och om dom har använt droger tidigare 

och hur i så fall och vi frågar om dom har använt dom sista 3 månaderna, 

så vi ringar ju in det här med droger.” (R4) 

 

Barnmorskorna poängterade vikten av att dels diskutera alkohol- och droganvändning med 

blivande föräldrar och dels belysa vilka skador missbruket medför till det väntade barnet. R4 

berättade att missbrukande föräldrar ofta kännetecknas av att de kontaktar barnmorskan sent i 

graviditeten, glömmer inbokade tider och ofta är stressade när de kommer. R7 berättade att 

ätstörningar utgör ytterligare en form av missbruksproblematik. Barnmorskorna är medvetna 

om att det är viktigt att uppmärksamma risktecken eftersom de ger indikationer på att föräl-

dern kan vara i behov av stöd. De menar att det är viktigt att riskfaktorer tidigt upptäcks för att 
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kunna stödja föräldern redan innan barnet är fött vilket ökar möjligheten att barnet får en 

gynnsam start i livet. Andersson m.fl. och Falk beskriver att missbruksproblematik hos föräl-

dern kan leda till att barnet utvecklar otrygg anknytning (Andersson, m.fl. 2002; Falk, 2007). 

Barnmorskorna uppmärksammar och bedömer missbruksproblematik med hjälp av AUDIT, 

personlig erfarenhet, intuition och förvärvade kunskaper. 

 
Samtliga familjebehandlare berättade att de möter föräldrar som fysiskt- eller psykiskt utsatts 

för misshandel. R3 lyfte vikten av att familjebehandlare skapar förutsättningar för relations-

byggande med föräldraparet varför de ibland avvaktar med att fråga om misshandel mellan 

dem förekommer i någon form. R1 berättade att om familjebehandlarna misstänker att modern 

lever i ett förhållande där misshandel förekommer är det viktigt att fråga kring detta för att 

kunna hjälpa familjen till förändring. De anser detta viktigt eftersom misshandel inom famil-

jen utgör risk för att det väntade barnet inte får en gynnsam utveckling. Vikten av att upp-

märksamma våld inom familjen belyser även Killén då hon skriver att barn som lever under 

våldsamma förhållanden påverkas negativt av detta eftersom de är i behov av föräldern som 

anknytningsperson men samtidigt kan uppleva rädsla inför föräldern (Killén, 2000).  

 

Även barnmorskorna berättar att de möter kvinnor som utsatts för fysisk- och/eller psykisk 

misshandel. Flera av barnmorskorna framhöll att de möter kvinnor som berättar att de utsatts 

för misshandel i någon föregående relation men få som uppger om de utsätts för misshandel i 

den nuvarande. R7 berättade att ett vanligt tecken på att en kvinna blir utsatt för misshandel är 

att hon söker ovanligt mycket hjälp. Barnmorskorna lyfte att det är svårt att få modern att tala 

om våld i nära relation, R8 uttryckte det exempelvis så här:  

 

”Många berättar men alla vill inte berätta, kan vara jobbigt när partnern är 

med... vi försöker att få en kontakt tidigt med våran psykolog så vi kan hjäl-

pa dom här tjejerna. För det är en jätteviktig del” (R8) 

 

Anledningen till att kvinnor som utsätts för våld i nära relation avstår från att berätta om detta 

skulle kunna förklaras med vad Killén skriver, att det i samhället är tabubelagt att tala om 

missbruk och våld vilket leder till att familjer med denna problematik ofta förnekar eller baga-

telliserar problemet (Killén, 2000). Därmed är det, som R7 berättade, viktigt att vara upp-

märksam på risktecken vid mötet med föräldrar som tillhör dessa riskgrupper.  

 

Personliga erfarenheter versus bedömningsinstrument 

I verksamhet A används idag inga konkreta bedömningsinstrument mer än, som R2 nämnde, 

skattningsskalan c-gas vilken brukas för att bedöma emotionell- och beteendemässig funktion 

hos barnet. Familjebehandlarna ger en bild av att deras bedömningar till huvudsak utgår från 

personlig erfarenhet och yrkeskunskap. Jergeby skriver att bedömningsinstrument kan använ-

das som komplement till ordinarie bedömningar och för att utvärdera effekten av insatser 

(Jergeby, 2008a). Familjebehandlarna belyste vikten av både personlig erfarenhet och bedöm-

ningsinstrument, detta illustreras genom nedanstående exempel:  

 

”…måste man ju också ha nått och hålla sig i för att kunna göra en scree-

ning eller en riskbedömning det går ju inte bara att vila på på en persons 

erfarenheter.” (R2) 

 

”Och bedömningsinstrument är ju bra fast man kan inte riktigt helt lita på 

dom heller bara tycker ja.” (R3)  
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Oscarsson betonar också betydelsen av att kliniker har livserfarenhet och förmåga till kritisk 

reflektion men även mognad och flexibilitet i mötet med hjälpsökande (Oscarsson, 2009). Det 

blir genom resultatet i studien tydligt att familjebehandlarna anser att personlig erfarenhet är 

viktig men att de även kan se fördelar med bedömningsinstrument, såsom R2 lyfte, kan be-

dömningsinstrument exempelvis brukas för att lättare än idag jämföra arbete behandlare emel-

lan.  

 

Barnmorskorna lyfte att det kan vara svårt att uppmärksamma och bedöma brister i föräldrars 

förmåga att tillgodose sitt barns behov dels eftersom föräldrar ibland avstår från att delge vik-

tig information och dels då det generellt kan vara svårt att bedöma riskfaktorer gällande för-

äldraförmåga. Broberg (2007) poängterar att kliniker bör kunna uppmärksamma och bedöma 

föräldrars förmåga att tillgodose sitt barns behov. Om kliniker har förmåga att tidigt uppmärk-

samma brister hos föräldrar och avgöra om det finns behov av insatser kan de därigenom öka 

möjligheten till att hjälpa föräldrar att ge sitt barn en god start i livet (Broberg, 2007). De fles-

ta av barnmorskorna menade att en kombination av personlig erfarenhet och bedömningsin-

strument kan vara fördelaktigt vid bedömning av riskfaktorer kopplade till föräldraskap. 

Barnmorskorna lyfte att personlig erfarenhet väger tyngre i deras yrke än bedömningsinstru-

ment men de flesta ansåg att det sistnämnda skulle kunna underlätta bedömningar i vissa situ-

ationer. R8 beskrev att yrkeserfarenhet bidrar till att barnmorskor lättare kan uppmärksamma 

riskfaktorer i föräldraförmåga. R8 lyfte vidare hur bedömningsinstrument skulle kunna hjälpa 

barnmorskorna i deras bedömningar gällande anknytning. 

 

”…AUDIT och alkohol det är så påtagligt och lätt att lägga fram den här 

mallen och utifrån det prata missbruk, men här har vi ju inte, det är ju lite 

luddigare på nått sätt liksom anknytning och det kan ju va lite ja lite svårt 

ibland.” (R8)   

 

För- och nackdelar med bedömningsinstrument 

Familjebehandlarna kan se både för- och nackdelar med att använda bedömningsinstrument 

inom familjebehandling. De såg bland annat fördelar med att använda bedömningsinstrument, 

som R3 belyste, gällande att instrument kan hjälpa kliniker att fokusera på väsentliga områden 

i samtalet och agera komplement till personlig bedömning. Dessutom lyfte R2 fördelar med 

beprövade screeninginstrument för att snabbare få en helhetsbild av förälderns livssituation. 

Även Jergeby menar att det finns fördelar med att använda bedömningsinstrument då de bland 

annat kan öka bedömningars relevans (Jergeby, 2008b). Familjebehandlarna belyste nackdelar 

såsom om bedömningsinstrument ensamt svarar för bedömning av föräldrars föräldraförmåga 

eftersom de anser att det måste finnas utrymme för variation och betonar vikten av att i be-

dömningen lita till egna indikationer på om någonting är fel. Sammanfattningsvis går resulta-

tet att tolka på så vis att trots att flera familjebehandlare ser fördelar med att använda bedöm-

ningsinstrument vid bedömning anser de att personliga indikationer och erfarenheter väger 

tyngst men att bedömningsinstrument skulle kunna agera som komplement till de bedömning-

ar familjebehandlarna utför idag.   

 

 

R4 såg fördelar med bedömningsinstrument då rapportering och dokumentation kan underlät-

tas genom användande av instrument. R7 framhöll att bedömningsinstrument inom primär-

vård kan fungera som stöd vid samtal med blivande föräldrar angående riskfaktorer kopplat 

till föräldraförmåga. Barnmorskorna ansåg att det finns fördelar med att i deras arbete använ-
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da bedömningsinstrument, bland annat menar R7 att bedömningar skulle bli enklare att utföra 

och mer objektiva om instrument användes vilket motverkar att kliniker baserar sina bedöm-

ningar på eget tyckande. Detta är något som även Socialstyrelsen poängterar genom att be-

skriva att standardiserade mätinstrument bidrar till objektivitet då bedömningar utförs på 

samma sätt av vem eller var de än utförs (Socialstyrelsen, 2007). R5 framhöll dessutom att 

bedömningsinstrument kan bidra till att tydligare klargöra områden som barnmorskor skall 

ansvara för att undersöka. De flesta av barnmorskorna ansåg exempelvis att bedömningsin-

strumentet AUDIT är ett användbart instrument vid diskussion med blivande föräldrar angå-

ende deras alkoholkonsumtion. R8 lyfte att ett liknande instrument skulle kunna vara använd-

bart för att diskutera sociala förhållanden. Barnmorskorna betonade att det inte är tillräckligt 

att använda bedömningsinstrument utan att även personlig erfarenhet och intuition är betydel-

sefulla för att utföra en adekvat bedömning. Vidare såg barnmorskorna fördelar i att bedöm-

ningsinstrument är specificerade eftersom det bidrar till att synliggöra riskgrupper. Dock såg 

de även nackdel med detta då instrumenten saknar individanpassning. De menade även att det 

finns risk att föräldrar känner sig värderade och ifrågasatta angående deras förmåga att bli 

föräldrar vilket kan upplevas kränkande. En barnmorska framhöll att det är en balansgång 

mellan vad de ska låta föräldrarna berätta självmant och vad de ska fråga om för att inte 

skrämma blivande föräldrar, då verksamheten är frivillig.  

 

Utvecklingsområden inom familjevård 

Samtliga respondenter nyttjar olika former av bedömningar vilka syftar till att undersöka 

eventuella behov av stöd och hjälp till blivande föräldrar. Respondenterna svarade att det 

finns behov av att utveckla möjligheterna att bedöma blivande föräldrars förmåga att knyta an 

till sitt väntade barn. Familjebehandlarna var överens om att deras totala bedömningar på nå-

got sätt kan behöva förbättras. En familjebehandlare ansåg att bedömningsinstrument gene-

rellt inte gör någon nytta i första mötet med föräldrarna då detta möte främst syftar till att ta 

reda på vad familjen önskar få hjälp med. Däremot ansåg denne att bedömningsinstrument i 

olika former skulle kunna användas som ett hjälpmedel för att resonera med föräldrarna kring 

deras svar på behandlarnas frågor. Bedömningsinstrumentens variation och tillämpbarhet kan 

kopplas till det Jergeby (2008a) skriver att bedömningar kan utföras både genom samtal och 

intervjuer med klienterna. Vidare beskrivs att bedömningsinstrument inte ensamt behöver 

användas utan kan agera som ett komplement (Jergeby, 2008a). De flesta barnmorskorna in-

stämde i att det kan behövas någonting utöver deras kunskaper och bedömningar för att tidi-

gare uppmärksamma riskfaktorer i förälderns situation. Gruppen var dock splittrad angående 

om deras bedömningar behöver kompletteras eller inte. Förslag på förbättringar skulle, enligt 

R5, utgöras av några konkreta frågor att utgå från vid inskrivningen. Därutöver framhölls att, i 

stället för fri text som används idag, skulle ett frågeformulär kunna öka möjligheterna att 

uppmärksamma riskgrupper. R4 belyste både för- och nackdelar med förutbestämda frågor 

relaterade till riskgrupper. Å ena sidan minimerar förutbestämda frågor risken för att barn-

morskor glömmer ställa viktiga frågor men å andra sidan kan det ibland vara bättre att invänta 

kvinnans eget initiativ till att samtala kring eventuella problem, menade R4. 

 

”För det är ofta så att man kommer på lite senare… saker som faktiskt på-

verkar deras liv som, ja utåt sett så ser dom ut att må ganska bra men ändå 

bär på ganska mycket sorg… Jag vet inte om man ska vara jämte eller vänta 

in att man får ett förtroende att dom berättar mer om det.” (R4)  

 

Barnmorskorna betonade att det vid bedömning är viktigt att upprätthålla ett humant förhåll-

ningssätt gentemot föräldrar vilket innebär att ta hänsyn till i vilken fas de befinner sig så att 
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barnmorskorna inte forcerar fram känslig information i ett för tidigt skede. Jergeby menar att 

klinikers kunskap om hur bedömningen skall utföras tillsammans med ett bedömningsinstru-

ment som brukas på ett etiskt försvarbart vis skapar förutsättningar för att bedöma den insam-

lade informationen på ett adekvat sätt (Jergeby, 2008a). Jergeby betonar vidare att bedöm-

ningsinstrument kan underlätta klinikers bedömningar om de har kunskap kring hur instru-

mentet skall brukas (Jergeby, 2008b) medan R7 underströk att mer tid med patienterna skulle 

kunna underlätta barnmorskornas identifiering och bedömning av föräldrar som är i behov av 

stöd.  

 

 

Diskussion och Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar studien att kliniker inom familjevård besitter kunskap angående 

anknytningsteorin vilket nyttjas vid bedömning av föräldrars förmåga. I studien belyses klini-

kers erfarenheter av att exempelvis genom samtal tidigt uppmärksamma och bedöma riskfak-

torer som explicit och implicit kan påverka föräldrars förmåga att knyta an till sitt väntade 

barn. Studien synliggör att respondenterna uttryckte behov av att utveckla sina bedömningar 

för att tidigt kunna uppmärksamma faktorer i föräldrars omsorgsförmåga. Vidare visar studien 

att kliniker har delade åsikter gällande att använda bedömningsinstrument vid bedömning av 

föräldraförmåga.  

 

Det har genom studien blivit tydligt att anknytningsteorin utgör en betydande del i familjear-

bete. Som nämnt föreslog enbart en respondent en ytterligare teori, Bronfenbrenners utveck-

lingsekologiska teori, som eventuellt komplement till anknytningsteorin men ingen framhöll 

någon teori som skulle vara bättre lämpad att använda i familjearbete. Anknytningsteorin har, 

såsom en familjebehandlare lyfte, tagit större plats i praktiken de senaste 10-15 åren och är 

idag en väl tillämpad teori. Att enbart fokusera på anknytningsteorin kan leda till att kliniker 

missar andra teorier som är relevanta för att bedöma risker i föräldraförmåga. Fokuseringen 

kan även leda till att andra teorier inte utvecklas. Då flertalet studier stödjer vikten av anknyt-

ningsteorin är det naturligt att teorin används i praktiken. Att teorin blivit mer relevant under 

de senaste åren speglas i att det idag är en vedertagen teori inom familjevård. Kliniker inom 

familjevård arbetar för att främja föräldrars förmåga att ge sitt barn en gynnsam start i livet 

varför kliniker med fördel kan nyttja teorin i praktiken.  

 

Risholm Mothander har som tidigare nämnts belyst att det finns kliniker som avstår från att 

göra bedömningar gällande föräldraförmåga på grund av att de anser dessa vara för komplice-

rade (Risholm Mothander, 2007). Studiens resultat bekräftar inte detta påstående utan fram-

håller att kliniker inom familjevård alltid är uppmärksamma på och bedömer riskfaktorer i 

föräldraförmåga i mötet med blivande föräldrar. Att kliniker inom familjevård avstår från att 

bedöma föräldrars förmåga att tillgodose barnets behov utgör en allvarlig problematik efter-

som det kan leda till att föräldrar inte erbjuds stödinsatser de är i behov av. Detta kan i sin tur 

leda till att problem i föräldraförmåga upprätthålls och/eller utvecklas vilket troligtvis kunnat 

förebyggas genom att kliniker i tidigt skede erbjudit insatser. Ytterligare en problematik som 

belyses i studien är att tidsbrist hindrar kliniker från att fokusera på ytterligare faktorer utöver 

de moment som idag skall genomföras vid mötet med blivande föräldrar. Mer tid i mötet med 

föräldrar kan öka möjligheten för kliniker att uppmärksamma riskgrupper vilket kan förebyg-

ga långsiktiga problem. 

 

Genom studien uppmärksammades att kliniker ansåg att de kan dra fördel av att nyttja mål- 

eller gruppstyrda bedömningsinstrument som komplement till egna bedömningar. Detta är 



33 

 

spännande med tanke på att Jergeby lyfter att vissa teoretiker ställt sig kritiska till bedöm-

ningsinstrument på grund av deras snäva inriktning mot specifika grupper och mål (Jergeby, 

2008a). Klinikernas uppfattning om bedömningsinstrument kan ha påverkats av att de ser för- 

och nackdelar att utföra dessa i praktiken utifrån deras yrkeserfarenhet. Jergeby skriver att 

teoretiker som ställer sig kritiska till bedömningsinstrument finner nackdelar med att de är 

mål- och gruppinriktade vilket de menar kan leda till att viktiga faktorer att ta hänsyn till i 

bedömningen kan förbises genom bedömningsinstrument (Jergeby, 2008a). Utifrån detta blir 

det intressant att fundera över om det är användbart att nyttja bedömningsinstrument i prakti-

ken. Vem svarar bäst på detta; kliniker som brukar instrumenten i praktiken eller teoretiker 

som studerar dem? Troligtvis finns stora fördelar med att praktiskt använda bedömningsin-

strument för att kunna avgöra om de är användbara som medel för inhämtning av adekvat 

information. I studien framkommer att det kan finnas fördelar med att i vissa situationer an-

vända specificerade och individanpassade bedömningsinstrument. Bedömningsinstrument 

som är mål- och gruppstyrda kan dock försvåra bedömningen av den enskildes behov men 

förmodligen överväger fördelarna då standardiserade frågor kan minimera risken att kliniker 

glömmer belysa betydelsefulla områden gällande föräldraförmåga. Vidare ökar frågorna möj-

ligheten att kliniker uppmärksammar föräldrar som riskerar att inte kunna skapa förutsättning-

ar för en trygg anknytning. Ytterligare en fördel med bedömningsinstrument är att de inte 

kränker den enskilda individen eftersom de brukas i mötet med alla patienter samt att indivi-

der får samma bedömning oberoende var de geografiskt är bosatta.  

 

Jergeby (2008a) skriver att det är viktigt att kliniker vid användning av bedömningsinstrument 

kan avgöra och har kunskap kring vilka bedömningsinstrument som är lämpliga att använda i 

vilken situation, hur dem bör användas, hur resultaten ska analyseras. Vidare beskrivs det som 

viktigt att fundera över om det är etiskt försvarbart att använda bedömningsinstrument i det 

specifika mötet med klienten (Jergeby, 2008a). Troligtvis är det svårt för kliniker att utifrån 

en subjektiv bedömning avgöra när instrumenten bör användas då inga konkreta riktlinjer för 

detta finns. Det kan även vara vanskligt att bedöma när det är gynnsamt att använda bedöm-

ningsinstrument i mötet med en förälder då klinikern inte känner till förälderns historia. I stu-

dien framkommer att det ibland kan vara bra att invänta förälderns initiativ till att berätta om 

sin livssituation. Ett bedömningsinstrument skulle i dessa fall kunna upplevas forcerande om 

föräldern inte är redo att tala om sin livssituation. I dessa situationer är det viktigt att kliniker 

överväger om det är etiskt försvarbart att bruka bedömningsinstrument i mötet. Får kliniker 

tillräcklig kunskap om när och hur bedömningsinstrument ska användas kan instrumenten 

troligtvis gynna deras totala bedömningar angående föräldrars förmåga att tillgodose sitt vän-

tade barns behov.    

 

I denna studie lyfts vikten av att personal tidigt uppmärksammar risker i föräldraförmåga och 

erbjuder adekvata insatser för att möjliggöra att barnet får en gynnsam start i livet. Ju tidigare 

en insats erbjuds desto större förutsättningar har föräldern att utveckla ett gynnsamt föräldra-

skap. Ändock kan säkerligen föräldrar uppleva tidiga insatser som kränkande, som att de inte 

är förmögna att klara av ett föräldraskap. I studien framkom att kliniker ofta upplever att 

kvinnor mognar under en graviditet. Därmed kan det finnas anledning att avvakta med tidiga 

insatser och ge föräldrar möjligheten att mogna i takt med graviditeten. Samtidigt kan det om 

kliniker avvaktar för länge med att stödja föräldrarna att knyta an till sitt barn innebära risk att 

barnet inte får en gynnsam start i livet. Det är professionellas ansvar att bedöma när det före-

ligger risk att ett barn kan fara illa eller om en förälder är i behov av extra stöd. För det som 

händer om kliniker av rädsla för att kränka föräldrar väljer att avstå från att diskutera problem 

och föreslå insatser är att barnet inte får samma förutsättningar till en positiv utveckling som 

det skulle få om föräldrarna fått det stöd de är i behov av i föräldraskapet. Det är viktigt att 



34 

 

kliniker inom familjevård inte avstår från att bedöma risker i föräldraförmåga eftersom detta 

varken gynnar föräldrarna eller barnet. Utifrån studien bekräftas att kliniker besitter betydel-

sefull kunskap för deras yrkesroll samt uppmärksammar och bedömer risker i förhållande till 

föräldrars förmåga. Genom detta kan kliniker tidigt erbjuda föräldrar stöd vilket kan öka bar-

nets möjlighet att utveckla trygg anknytning.  

 

Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 

Denna studie belyser klinikers möte med föräldrar i den första anknytningsfasen. Studien kan 

bidra till ytterligare kunskaper om hur anknytningen behandlas i familjevård. Dessutom be-

skrivs vikten av att kliniker tidigt uppmärksammar föräldrar som riskerar att inte knyta an till 

sitt väntade barn på ett adekvat sätt. Det är viktigt att kliniker inom familjevård kan uppmärk-

samma risker i föräldrars förmåga att knyta an till sitt barn eftersom anknytningen påverkar 

barnet resten av livet. Hwang och Wickberg förklarar att kliniker behöver vara lyhörda inför 

föräldrars behov för att kunna erbjuda lämpliga insatser (Hwang & Wickberg, 2001). Famil-

jebehandlare och barnmorskor kan främja ett gynnsamt föräldraskap genom att tidigt upp-

märksamma, bedöma samt föreslå insatser som verkar i förebyggande syfte. Bedömningar av 

föräldraförmåga kan utifrån studiens resultat och enligt Jergeby med fördel kompletteras med 

bedömningsinstrument (Jergeby, 2008a). Förslag är att forska vidare på teorier och bedöm-

ningsinstrument som bättre än idag kan fånga in problemområden och hjälpa kliniker att be-

döma föräldrars aktuella föräldraförmåga. Därutöver skulle det vara betydelsefullt att vända 

på perspektivet och undersöka upplevelsen hos föräldrar som blir bedömda att vara i behov av 

mer stöd i föräldrarollen. Eftersom anknytningen är en central del i ett barns utveckling är det 

relevant att forska vidare kring faktorer som kan ha en negativ påverkan på denna. Detta för 

att kliniker ska få ytterligare kunskap om faktorer som kan ha negativ inverkan på barnets 

anknytning. Utifrån denna kunskap skulle deras bedömningar kunna fånga upp fler barn som 

löper risk för att utveckla otrygg anknytning samt förebygga denna i tid.     

 

I studien uppmärksammas och behandlas flera kända faktorer som kan ha negativ påverkan på 

föräldrars förmåga att tillgodose sitt barns behov, exempelvis egna negativa upplevelser från 

barndomen, psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relation (Broberg, 2000; Broberg, Alm-

qvist & Tjus, 2003; Killén, 2000). Det skulle vara intressant att forska vidare kring vilka fak-

torer som implicit och explicit påverkar föräldraskapet negativt. Allt eftersom samhället ut-

vecklas förändras synen på vad som utgör ett gott föräldraskap. Exempelvis var barnaga i bör-

jan av förra seklet en väl använd uppfostringsmetod i Sverige vilken förbjöds 1979 (Rädda 

barnen, 2012). I och med detta skildras förändringar gällande normer och värderingar som 

över tid har präglat eller präglar samhällssynen. Det kan därför vara relevant att kontinuerligt 

reflektera över och forska vidare kring faktorer som kan påverka föräldraskapet negativt för 

att kunna uppmärksamma och förebygga ogynnsam utveckling och därigenom ge barnet möj-

lighet till en god start i livet.   

 

Redan vid födseln har barn olika förutsättningar i livet vilket innebär att vissa löper större risk 

än andra att utveckla otrygg anknytning. Tidigt i graviditeten kommer modern, och ibland 

även fadern, i kontakt med barnmorskor vars uppgift bland annat är att kartlägga deras om-

sorgsförmåga samt bedöma eventuellt behov av stöd i föräldraskapet. Föreligger behov kan 

barnmorskan erbjuda föräldrarna kontakt med andra professionella, exempelvis familjebe-

handlare, som kan stödja dem i deras föräldraroll. Denna studie synliggör att professionella 

inom familjevård besitter god kunskap om anknytningens betydelse, dock är det ibland vansk-

ligt för dem att bedöma riskfaktorer hos blivande föräldrar som kan utgöra hinder i anknyt-

ningsprocessen. Bedömningarna skulle kunna utvecklas genom att kompletteras med bedöm-
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ningsinstrument eftersom dessa kan underlätta uppmärksammande av specifika riskfaktorer. I 

och med detta ökar möjligheten att bedöma och erbjuda insatser till föräldrar i behov av stöd i 

föräldrarollen. Genom att professionella erbjuder föräldrastöd kan de främja interaktionen 

mellan förälder och barn och därigenom hjälpa till i starten av en gynnsam anknytningspro-

cess.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
 

1. a) Hur länge har du arbetat här?  

b) Trivs du med ditt arbete? 

 

2. a) Vad har du för utbildning? 

b) Har du tidigare yrkeserfarenhet av familjearbete?  

 

3. a) Kan du berätta vad du gör, hur processen ser ut, när du träffar en blivande förälder?  

b) Gör ni någon form av risk- & behovs bedömning? 

c) Görs bedömningen utifrån varje enskild förälder? 

Om båda föräldrarna: 

d) Sker bedömningen enskilt eller tillsammans? 

 

4. a) Upplever du att dina kunskaper kring anknytningsteorin kommer till nytta i din yr-

kesroll? 

b) Anser du att anknytningsteorin är en viktig del i det arbete du utför? 

c) Berördes den under din utbildning? Alternativt har ni fått kompletterande utbildning 

som berört anknytningsteorin? 

d) Tycker du att din kunskap kring anknytning är tillräcklig i din yrkesroll?   

 

5. a) Är det relevant att i er yrkesroll ta hänsyn till de kunskaper ni har gällande anknyt-

ning i den allra första levnadsfasen (0-3 månader) när ni träffar blivande föräldrar? 

Om relevant: 

b) På vilket sätt blir det relevant? 

c) Anser du att något annat förhållningssätt eller teori skulle vara bättre lämpad för att 

uppmärksamma risker i den allra första levnadsfasen? 

 

6. a) Vad anser du är viktigast för att kunna utföra ett adekvat arbete - personliga erfa-

renheter eller bedömningsinstrument? (Kanske både och eller ingetdera?) 

 

 

Föräldraförmågor – Riskfaktorer 
 

7. Flergenerationsperspektiv 

a) Träffar du ibland blivande föräldrar som själva har svåra, obearbetade upplevelser  

(t ex trauman eller förluster)? 

b) Gör du då någon riskbedömning gällande deras föräldraförmåga? 

 

8. Fysisk och psykisk misshandel 

a) Händer det att du träffar blivande föräldrar där fysisk och psykisk misshandel före-

kommer dem emellan? 

b) Gör du någon riskbedömning, gällande föräldraförmåga, vid första mötet med bli-

vande förälder då fysisk och psykisk misshandel förekommer dem emellan?  

 

9. Psykisk sjukdom 

a) Förekommer det att du träffar föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom? 

b) Vid första mötet med föräldrarna gör du någon riskbedömning, gällande föräldra-
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förmåga, om någon av dem lider av psykisk sjukdom?  

 

10. Missbruk 

a) Träffar du föräldrar med någon form av missbruk?  

b) Utför du då någon riskbedömning, gällande föräldraförmåga, vid första mötet med 

dessa föräldrar? 

 

11. a) Finns det områden i era bedömningsinstrument som uppmärksammar förälderns 

förmåga till anknytning? 

b) Om riskfaktorer i föräldrars omsorgsförmåga uppmärksammas hur går ni då till 

väga? 

c) Tycker du att era bedömningsinstrument belyser kända faktorer i föräldraförmågan 

som skulle kunna påverka deras relation till det väntade barnet? (implicit) 

d) Belyser bedömningsinstrumenten faktorer som skulle kunna kopplas till risker gäl-

lande föräldraförmåga? (explicit) 

e) Uppmärksammar era bedömningsinstrument några specifika riskgrupper utöver de 

vi tidigare nämnt?  

f) Tar ni hjälp av andra professionella med mer specificerad kunskap kring tidig an-

knytning?  

 

12. Kan ni se några fördelar generellt med att använda bedömningsinstrument? 

 

13. Kan ni se några nackdelar generellt med att använda bedömningsinstrument? 

 

14. a) Tycker du att anamnesen behöver revideras/kompletteras med något för att vara till-

räckligt som hjälpmedel för att kunna bedöma riskfaktorer utifrån föräldrars förmå-

gor? 

Om ja: 

b) Finns det områden i den totala bedömningen som du tycker skulle kunna förbättras?  

 

15. Har du något ytterligare du vill tillägga?  

 

 


