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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Målet för folkhälsan är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 

Gävleborg och Dalarnas län har låga socioekonomiska förhållanden och har högre andel barn 

med ohälsosamma levnadsvanor. BVC-sköterskan har en viktig roll när det gäller att arbeta 

hälsofrämjande i dessa län. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka BVC-sköterskors tilltro till sin egen förmåga  

(self-efficacy) att påverka föräldrar att främja hälsosamma levnadsvanor hos sina barn i två 

olika län i Sverige. 

Metod: Data samlades in med hjälp av delar av en tidigare utarbetad enkät som mäter BVC-

sköterskors tilltro till den egna förmågan att påverka föräldrar att främja hälsosamma vanor. 

Data analyserades med deskriptiv och komparativ statistik i form av Mann-Whitney U test 

och Spearman´s korrelation. 

Huvudresultat: BVC-sköterskorna skattade sig högre på frågorna gällande tilltron till 

förmågan att påverka föräldrar gällande matvanor än på de övriga frågorna i enkäten. 

Frågorna om gränssättning skattade sig BVC-sköterskorna lägst på oberoende av ålder, 

erfarenhet, utbildning och län. Det fanns ett svagt signifikant samband mellan hur lång 

erfarenhet BVC-sköterskorna hade och hur högt de skattade sin tilltro till sin egna förmåga 

(self-efficacy).  

Slutsats: Studien visade att BVC-sköterskor har förhållandevis låg self-efficacy när det gäller 

att påverka föräldrar att etablera och vidmakthålla goda vanor hos sina barn.  

BVC-sköterskor med mer erfarenhet skattade sin self-efficacy högre i alla delarna i enkäten. 

Erfarna BVC-sköterskor behöver ges tid och utrymme att dela med sig av sina erfarenheter till 

mindre erfarna kollegor för att på så sätt stärka deras self-efficacy.  

 

 

Nyckelord: BVC-sköterskor, hälsosamma levnadsvanor, motiverande samtal, self-efficacy, 

socioekonomiska skillnader. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Background: The aim of public health is to create the societal conditions whereby the entire 

population has an equal opportunity to achieve and enjoy good health. The counties of 

Gävleborg and Dalarna has lower socioeconomic conditions and a higher proportion of 

children with unhealthy living habits. Child health nurses have an important role to play in 

promoting health promotion in these counties. 

Aim: The purpose of this study was to investigate child health nurses’ confidence in their own 

ability to influence parents to promote healthy living habits in their children in two counties in 

Sweden.  

Method: Data were gathered using parts of an earlier questionnaire measuring child health 

nurses’ confidence in their own ability to influence parents to promote healthy habits in their 

children. Data were analysed by descriptive and comparative statistic with Mann-Whitney U-

test and Spearman´s correlation. 

Primary results: The child health nurses rated themselves higher on the questions relating to 

their confidence in their ability to influence parents regarding eating habits than on the other 

questions in the questionnaire. The child health nurses rated themselves lowest on the 

questions concerning limit-setting, regardless of age, experience, education or county. There 

was a weak but significant correlation between the extent of the child health nurses’ 

experience and how highly they rated their self-efficacy.  

Conclusion: The study revealed relatively low self-efficacy in the child health nurses’ ability 

to influence parents to establish and maintain good habits in their children. Child health 

nurses with more experience rated their self-efficacy higher in all parts of the questionnaire. 

Experienced child health nurses need to be given time and space to share their experience 

with their less experienced colleagues to strengthen the younger nurses’ self-efficacy.  

 

 

Keywords: healthy living habits, child health nurses, self-efficacy, socioeconomic 

differences, motivational interviews. 
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Introduktion 

Hälsa 

Hälsan i Sverige är god i jämförelse med många andra länder och utvecklas positivt.  De allra 

flesta har tillgång till rent vatten, mat, sjukvård och gratis skola. Målet för folkhälsan är att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Hälsans bestämningsfaktorer utöver de genetiska delas oftast in i levnadsvanor och 

livsvillkor. Levnadsvanor påverkar risken att drabbas av kranskärlssjukdomar och 

utvecklingen av till exempel typ 2 diabetes och fetma. Dessa sjukdomar utgör en stor 

ekonomisk börda i dagens Sverige och livsvillkoren påverkar i sin tur hälsosamma 

levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten 2018a, Svanström 2012).  

Hälsofrämjande arbete är enligt Världshälsoorganisationen WHO en process där målet är att 

öka människors kontroll över sin hälsa, och därmed även öka förutsättningarna för att kunna 

förbättra den, både på grupp- och individnivå (WHO 2017). Hälsosituationen för barn i 

Sverige är i flera avseenden bland de bästa i världen. Låg spädbarnsdödlighet, hög andel 

ammade barn, låg andel barnolycksfall och hög andel vaccinerade barn (Socialstyrelsen 

2018a). Det finns hot mot barns hälsa även i Sverige, det utgörs främst i form av 

ohälsosamma levnadsvanor. Förhållandena under barnåren har stor betydelse för både den 

fysiska och psykiska hälsan under resten av livet. Tidiga åtgärder i både hemmiljön och 

skolmiljön främjar barns hälsa och minskar skillnader i uppväxtvillkor 

(Folkhälsomyndigheten 2018b). Genom att engagera och få föräldrar intresserade av 

livsstilsförändringar för bättre mat- och motionsvanor, påverkar det även barnets inställning 

till hälsosammare livsstil (Hingle, O’Connor, Dave & Baranowski, 2010).  

Goda matvanor och tillgång till säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsa. Goda 

matvanor innebär bra matval och mattider. Det vill säga: att maten och drycken är näringsrika: 

att måltiderna är regelbundna: att matens innehåll av energi motsvarar kroppens förbränning. 

Matvanor som består av ett varierat och högt intag av frukt, grönsaker och fiberrika livsmedel 

samt en låg konsumtion av mättat fett, salt och tillsatt socker kan förebygga ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2010; Livsmedelsverket 2012). Föräldrarna har två viktiga uppgifter 

när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnet får bra och näringsriktig mat så 

att de kan växa och utvecklas optimalt, den andra är att ge barnen bra matvanor och matglädje 

(Livsmedelsverket 2018). Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i västvärlden 

och personer som lider av fetmarelaterade sjukdomar har ökat signifikant. Orsaken till 
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ökningen tros bero på en kombination av mer stillasittande och lättillgänglighet av fet 

snabbmat (Lorentzen, Dyeremose & Larsen 2012). Världsorganisationen WHO placerar 

matvanor som det främsta hotet mot folkhälsan och hälsosam mat kan göra stor skillnad både 

för individen och för folkhälsan (Livsmedelsverket 2018). Föräldrars livsstilsvanor vad gäller 

konsumtion av sötsaker, daglig rökning och fysisk inaktivitet anses vara en riskfaktor för barn 

att utveckla ohälsosamma levnadsvanor (Isma 2016). 

 

I studier av Hesketh et al. (2016) och Rabbitt och Coyne (2012) framkom det att föräldrars 

engagemang och kontroll ökar förändringen av barnens fysiska aktivitet positivt. Regelbunden 

fysisk aktivitet är viktigt för barns hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Mycket tyder på 

att fysisk aktivitet hos barn har minskat och stillasittande aktiviteter har ökat. Detta beror 

mycket på förändringar i samhället. Daglig fysisk aktivitet hos barn bör uppmuntras och 

underlättas. Det kan ske genom intressanta och motoriska utmaningar i säkra och lustfyllda 

lekmiljöer som är passande för barnets ålder (FYSS 2015). Rekommendationen för barn är 

minst 60 minuter daglig fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2017). I en studie av 

Berglind, Hansson, Tynelius och Rasmussen (2017) visade det sig att svenska 4-åriga barn 

spenderar ungefär hälften av dagen stillasittande och att de är mindre fysiskt aktiva på 

helgerna när de är med föräldrarna än på vardagarna när de vistas på förskolan. Föräldrarnas 

aktivitetsvanor skapar en grund för barnets livsstilsvanor och framtida hälsa, vilket är ett 

starkt argument för att arbeta hälsofrämjande i barnhälsovården (Isma 2016; Rabbitt & Coyne 

2012). 

 

Barns mediekonsumtion har ökat de senaste åren och många barn och ungdomar tillbringar 

mycket tid framför tv och dator (Folkhälsomyndigheten 2017). Som förälder bör man 

begränsa den tiden, och istället uppmuntra barnet att röra på sig. Användandet av digitala 

medier och internet har också sjunkit i åldrarna och andelen barn under ett år som dagligen 

använder internet har ökat (Veldhuis, Van Grieken, Renders, Hirasing & Raat 2014). 

Världsorganisationen WHO rekommenderar att barn inte bör spendera mer än två timmar per 

dag med elektroniskmedia (Folkhälsomyndigheten 2017).  

Gränssättning är en föräldrafärdighet som i tidigare forskning visat sig vara betydelsefull för 

utveckling av en bra livsstil och goda vanor för barnet som på sikt leder till ett hälsosamt liv 

(Alia, Wilson, George, Schneider & Kitzman-Ulrich 2013). 
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På 1960-talet forskade utvecklingspsykologen Diana Baumrind på olika föräldrastilar och hur 

dessa påverkar barnen. Den auktoritära stilen kännetecknas av att föräldrarna är rigida, hårda, 

krävande och brister i tillgänglighet. Den tillåtande stilen kännetecknas av att föräldrarna 

alltid är lyhörda för barnets krav och sällan upprätthåller konsekventa regler. Den tredje stilen, 

som är den som Baumrind förespråkar, kännetecknas av att föräldrarna är lyhörda och 

engagerade i sitt barn, att föräldrarna har tydliga regler men att barnet inte hämmas samt att 

barnets självständighet, egna önskningar och intressen uppmärksammas och förstärks 

(Baumrind 1966). Dessa föräldrastilar är aktuella även idag.  

 

Barnhälsovården 

Sjuksköterskor som arbetar med barnhälsovård ska ha specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning distriktssköterska eller inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom. BVC-

sköterskans arbete styrs av Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård (2014). 

Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt såsom hälsofrämjande och 

föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldragrupper, vaccinationer och hälsoövervakning. 

BVC-sköterskans kompetensområde utgår från ett folkhälsoperspektiv som innefattar ett 

hälsofrämjande arbetssätt gällande stöd och råd till föräldrar (Rikshandboken BHV 2015; 

Rautio 2013).  

 

Målen för barnhälsovården är att barnen ska ha den bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala hälsan och att främja barnets utveckling, förebygga ohälsa och tidigt identifiera 

problem. BVC sköterskan har en viktig roll när de gäller att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande (Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Regber, Mårild, & 

Johansson Hanse 2013; Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries, & Kremers 2012). 

Barnhälsovården erbjuder insatser till alla barn och föräldrar från barnets födsel till start i 

förskoleklass och är frivillig och kostnadsfri. Till barn och föräldrar med särskilda behov som 

löper högre risk att drabbas av ohälsa erbjuds riktade förstärkta insatser.  

Inom barnhälsovården arbetas det i team med BVC-sköterska, läkare och psykolog vid behov. 

Dessa kompetenser kompletterar varandra och ger goda förutsättningar för familjens hälsa 

(Socialstyrelsen 2014). I en svensk studie av Wallby, Modin och Hjern (2012) visade 

resultatet att så gott som alla barn i Sverige har kontakt med barnhälsovården under sitt första 

levnadsår. De allra flesta barn (99,1 %) gör sex eller fler besök hos barnhälsovården tills de 

skrivs över till skolhälsovården vid sex års ålder. 
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BVC-sköterskan ska ha kompetens och förmågan att bilda sig en helhetsbild av barnet och 

familjen, för att kunna främja hälsa och utveckling, och förebygga ohälsa (Rikshandboken 

BHV 2018a). För att upprätthålla en god kompetens, krävs att BVC-sköterskan arbetar minst 

50 procent med barnhälsovård, samt har hand om minst 25 nyfödda barn per år. BVC-

sköterskor som inte har tillgång till det antal nyfödda barn som krävs, ska ha tillgång till 

handledning och stöd för att upprätthålla sin kompetens. BVC-sköterskorna ska aktivt arbeta 

för att fortlöpande hålla sin kunskap på en hög nivå (Socialstyrelsen 2014).  Relationen 

mellan BVC-sköterska och föräldrar har gått från att fokusera på kontroll och övervakning till 

samarbete och partnerskap, för att stärka föräldern i dess roll genom att stärka deras förmåga 

till egenmakt (Socialstyrelsen 2014).  

 

Den hälsofrämjande ansatsen inom barnhälsovården har som mål att stärka föräldrar i 

föräldraskapet genom att vara lyhörd för deras behov. Det är viktigt som förälder att bli sedd, 

bekräftad och lyssnad på. Ett jämlikt förhållningssätt gentemot föräldrarna bidrar till en 

tillitsfull kontakt med BVC-sjuksköterskan vilket är grunden för föräldrastöd (Rikshandboken 

BHV 2018b; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009; Isma, Bramhagen, Ahlstrom, 

Östman & Dykes 2012).  

 

Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) och Isma et al (2012) understryker i sina 

studiers resultat att en bra relation mellan familjen och BVC-sköterskan är essentiell och 

skapas genom kontinuitet. Vidare uppmärksammas att upprättande av en god relation med 

familjen är tidskrävande.  

BVC-sköterskorna upplever att det är svårt att prata med föräldrar om hälsosamma 

levnadsvanor och det huvudsakliga hindret att ta upp mat och rörelsevanor är att de känner 

rädsla och osäkerhet kring ämnet (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009).  

I en svensk studie av Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman och Dykes (2013) framkom det i 

resultatet att BVC-sjuksköterskorna upplevde sina riktlinjer och rutiner som knapphändiga 

och för generella. De efterfrågade mer utbildning och riktlinjer för att uppdatera och förbättra 

bemötandet av barn och deras föräldrar.  

BVC-sköterskor måste få utbildning i prevention för att kunna informera föräldrar om 

betydelsen av fysisk aktivitet och kost för barnets hälsa. Mer kunskap om avgörande faktorer 

behövs för att BVC-sköterskan ska kunna ge familjer bra förutsättningar att lyckas (Bohman, 

Ghaderi & Rasmussen 2013).  
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Främjande av hälsosamma vanor hos barn måste ha ett helhetsperspektiv som omfattar barnet, 

familjen och det sociala nätverket runt barnet. Även föräldrarnas syn på kost och 

motionsvanor måste tas i beaktning (Miall, Rudolf & Levene 2004). Att höja motivationen 

hos alla i familjen är en viktig faktor för att lyckas och där har BVC-sköterskor ett stort ansvar 

(Staniford, Breckon & Copland 2011; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009). BVC-

sköterskorna behöver känna self-efficacy, det vill säga tilltro till sin egen förmåga för att 

kunna förmedla viktig information till föräldrarna (Bohman, Ghaderi & Rasmussen 2013). 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy är en persons benägenhet att tro på sin egen förmåga att åstadkomma positiva 

förändringar. Att planera och genomföra olika åtgärder i en viss situation. Detta är avgörande 

för hur människor känner, tänker och hur de klarar av olika situationer. En person med hög 

tillit till sig själv har en benägenhet att klara av olika uppgifter, med syftet att uppnå önskat 

resultat (Meedya, Fahy, Parratt & Yoxall 2015).  

 

Enligt teoretikern Albert Bandura (1997) syftar begreppet self-efficacy till individens tilltro 

till att själva klara av en handling i en särskild situation. Teorin handlar om hur man bedömer 

sin förmåga i förhållande till en viss uppgift och vad denna tilltro i sig själv kan göra för 

skillnad i en situation, där man tvekar om vad man vågar göra. Faktorer som kan påverka 

individens tilltro till sin egen förmåga är bland annat tidigare erfarenheter av misslyckanden 

och framgångar, observationer av andra människors misslyckanden och framgångar, 

övertalning och fysiologiska spänningar. Vid tillämpning av self-efficacy vid sjukvårdens 

praktiska arbete kan vårdgivaren försöka stärka patientens tilltro till förändring. Det utefter 

arbetsmål och utbildning (Bandura 2012; Turner, Nicholson & Sanders 2011). 

 

En studie som gjorts i Sverige av Boström, Sommerfeld, Stenhols och Kiessling (2018) 

handlar om hälso- och sjukvårdspersonals och studenters tilltro till sin egen förmåga att arbeta 

evidensbaserat i vården, vilket innebär att använda bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap 

som underlag för beslut om vård och behandling. I denna studies resultat visade det sig att det 

finns en stark tilltro till detta i alla de olika yrkeskategorierna. 

 

Socioekonomiska skillnader 

Det finns tydliga hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper bland befolkningen 

och för personer med låga livsvillkor har utvecklingen gått långsamt eller stått stilla. En högre 
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position i samhället är kopplat till bättre hälsa och bättre möjligheter. Ohälsa är oftast större 

bland personer med låg utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten 2018a). Individer i mer 

utsatta socioekonomiska grupper har sämre matvanor än de med hög socioekonomisk status. 

Vidare märks skillnad i inköp av fiberrika och fettsnåla livsmedel, socker och salt, och 

överlag köper de individer som hör till lägre socioekonomiska grupper sämre vardagsmat än 

de med högre socioekonomisk status (Turrell, Hewitt, Patterson, Oldenburg & Gould 2002). 

Som följd av detta uppstår skillnader mellan de socioekonomiska grupperna i förekomsten av 

bland annat kardiovaskulära sjukdomar. En annan faktor som påverkar denna förekomst är 

intaget av frukt och grönt som rapporteras lägre inom de mer utsatta socioekonomiska 

grupperna (Ryden & Hagfors 2011; Lindström, Hanson, Wirfält & Östergren 2001).  

 

Svenska barn och ungdomar har en god hälsa ur ett internationellt perspektiv, men det finns 

stora hälsoskillnader mellan barn och ungdomar med olika sociala bakgrunder. Dessa 

hälsoskillnader återspeglar föräldrasituationen, uppväxtvillkoren och omgivningen, och bärs 

vidare i livet och hälsoskillnaderna består i vuxen ålder. En av de största faktorerna för ohälsa 

är övervikt och fetma, som med relaterade faktorer som högt blodtryck, blodfetter och 

blodsocker påverkar riskerna för kroniska sjukdomar (Sahoo et al. 2015; Mackenbach 2012). 

Det finns en tydlig gradient där det är vanligare att barn från socioekonomiskt utsatta 

förhållanden har barnfetma (Folkhälsomyndigheten 2010). 

Det bästa sättet att uppnå en mer jämlik hälsa är därför att göra något åt den ojämlika hälsan 

så tidigt som möjligt, och bland annat hjälpa barn och unga till en hälsosam livsstil. Det är ett 

gemensamt samhälleligt ansvar att rusta alla barn och unga för att få en god hälsa nu och 

senare i livet (Folkhälsoguiden 2013, Isma 2016).  

 

I områden med låg socioekonomisk status spelar BVC-sköterskor en extra viktig roll för att 

stärka föräldrarna. Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013) framhäver i sin studies 

resultat att BVC-sjuksköterskor bör ge mer stöd och råd om sunda levnadsvanor till föräldrar 

med låg utbildningsnivå och socioekonomiskt utsatta grupper.  

BVC-sjuksköterskan ska inte enbart fokusera på barnet utan måste se vilket sammanhang 

barnet lever i. BVC-sjuksköterskan kan underlätta förändrade levnadsvanor för föräldrarna 

och familjen genom stöd och information. I en tidigare studies resultat av Isma et al. (2012) 

framkom att sjuksköterskor upplevde att föräldrar med lägre socioekonomisk status hade 

svårare att främja fysisk aktivitet. Ekonomin gjorde att föräldrarna inte hade råd att låta 

barnen utföra de fysiska aktiviteter som barnen önskade. 
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De kan också ses att barn i familjer med låga socioekonomiska förutsättningar har längre 

skärmtid än barn från familjer med högre socioekonomisk status (Duch, Fisher, Ensari & 

Harrington 2013; Duch et al. 2013). 

Familjen och föräldrarna har störst betydelse för att ge barnen ett gott liv. Föräldrar har stor 

inverkan på vilka levnadsvanor barnen får som vuxna. Föräldrarna ansvarar för tillgången på 

mat i hemmet, vilken typ av mat som finns tillgänglig, måltidsrutiner samt portionsstorlekar. 

De ansvarar även för barnens rörelsevanor och för att sätta gränser gällande skärmtid (Sahoo 

et al. 2015; De Coen, De Bourdeaudhuij, Verbestel, Maes & Vereecken 2013; 

Folkhälsomyndigheten 2018a).  

 

Gävleborg och Dalarnas län har låga socioekonomiska förhållanden och har en högre andel 

barn med ohälsosamma levnadsvanor jämfört med övriga riket (Region Gävleborg 2015; 

Landstinget Dalarna 2015). Förhållandena under barndomen är av stor vikt för ett barns 

framtida hälsoutveckling. Vilken socioekonomisk tillhörighet ett barn har under uppväxten 

kan påverka hälsan då låg socioekonomisk status kan bidrar till sämre matvanor, mindre 

fysiskaktivitet och mer stillasittande. Detta kan i sin tur leda till övervikt, fetma och hjärt-

kärlsjukdomar. Hälsosamma levnadsvanor är en vinst för både individen och folkhälsan. 

 

Motiverande samtal 

Studier har visat att BVC-sköterskor tycker det är svårt att prata om hälsosamma 

levnadsvanor (Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Regber, Mårild, & Johansson 

Hanse 2013; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009).  

I studier av Bohman, Ghaderi och Rasmussen (2013); Döring et al. (2014); Söderlund, 

Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) kan ses att sjuksköterskor genom Motiverande samtal 

(MI) har bättre förmåga att utbilda föräldrar i nyttan med rätt kost och fysisk aktivitet. MI är 

en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta och främja 

förändringsprocessen (Socialstyrelsen 2018b).  

MI upplevs som en bra samtalsmetod när man ska motivera föräldrar till en förändring. 

Livsstilsförändringar underlättas om kommunikationen mellan patient och distriktssköterska 

är god, vilket kan innefatta att distriktssköterskan ställer öppna frågor så att patienten själv 

kan berätta om sina upplevelser och erfarenheter (Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen 

2010). För att distriktssköterskor och sjuksköterskor i större utsträckning ska kunna arbeta 

med prevention genom motiverande samtal behövs mer utbildning, kunskap och bättre 

förutsättningar i form av avsatt tid (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon 2014).   
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För att kunna använda MI eller andra motiverande insatser behöver även föräldrarna vara 

mottagliga och öppna för en förändring. Sjuksköterskan och familjen har var för sig en 

specialiserad kompetens om hur hälsa ska bevaras och hälsoproblem hanteras. Det innebär 

också att sjuksköterskan och familjen tar med sig olika styrkor och resurser till relationen. 

Genom att lyssna aktivt på familjens berättelser erbjuder sjuksköterskan ett meningsfullt 

samtal för att sedan tillsammans med familjen identifiera vilken hjälp de efterfrågar (Bell 

2011). Även om hälsofrämjande rådgivning kan initieras av BVC-sköterskan måste 

intentionen om förändring komma från familjen. Familjens engagemang har visat sig öka 

barns kunskaper samt ha positiv inverkan gällande hälsosamma vanor (Edvardsson, 

Edvardsson & Hörnsten 2009; Isma et al 2012). 

 

Problemformulering 

Hälsan är god hos vuxna och barn i Sverige, men det finns hot mot barns hälsa även i Sverige, 

de utgörs främst av ohälsosamma levnadsvanor. Förhållanden under barnaåren har stor 

betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan under resten av livet. Familjen och 

föräldrarna har den största betydelsen för att ge barnen ett gott liv. Föräldrarna har stor 

inverkan på vilka levnadsvanor barnen får som vuxna. Familjer med låg socioekonomisk 

status har sämre förutsättningar att ge barnen ett hälsosamt liv.  

Den hälsofrämjande ansats som barnhälsovården bedriver har som mål att stärka föräldrar i 

deras föräldraskap och kunna förmedla viktig information. Det är viktigt att BVC-

sköterskorna känner Self-efficacy för att kunna förmedla detta. Self-efficacy är en persons 

benägenhet att tro på sin egen förmåga att åstadkomma positiva förändringar.  

Vid en artikelsökning visade det sig att Gävleborg och Dalarnas län har låga socioekonomiska 

förhållanden och har en högre andel barn med ohälsosamma levnadsvanor jämfört med övriga 

riket. Det är därför intressant att undersöka hur BVC-sköterskor i dessa län skattar sin egen 

förmåga att påverka föräldrar att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos sina barn så 

att man vid behov kan sätta in lämpliga utbildningsinsatser för att stärka BVC-sköterskors 

arbete. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka BVC-sköterskors tilltro till sin egen förmåga att 

påverka föräldrar att främja hälsosamma levnadsvanor hos sina barn i två olika län i Sverige.  

 

Frågeställningar 

1. Finns det några skillnader i BVC-sköterskors tilltro till sin egen förmåga att påverka 

föräldrar att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos sina barn beroende på BVC-

sköterskans ålder?  

 

2.Finns det några skillnader i BVC-sköterskors tilltro till sin egna förmåga att påverka 

föräldrar att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos sina barn beroende på BVC-

sköterskans yrkeserfarenhet? 

 

3.Finns det några skillnader i BVC-sköterskors tilltro till sin egna förmåga att påverka 

föräldrar att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos sina barn beroende på BVC-

sköterskans utbildning?  

 

4.Finns det några skillnader i BVC-sköterskors tilltro till sin egen förmåga att påverka 

föräldrar att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos sina barn i Gävleborgs- och 

Dalarnas län? 

 

 

 

. 
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Metod 
 

Design    

Deskriptiv samt komparativ design med kvantitativ ansats (Polit & Beck 2016). 

 

Urvalsmetod 

Bekvämlighetsurval av samtliga BVC-sköterskor i två län med hög prevalens för barnfetma. 

Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna valts utifrån tillgänglighet (Polit & Beck 

2016). 

 

Undersökningsgrupp 

Föreliggande studies undersökningsgrupp utgjordes av BVC-sköterskor verksamma i 

Gävleborg och Dalarnas län, både inom privata och offentliga sektorn. Inklusionskriterier för 

deltagarna i studien var att BVC-sköterskorna skulle vara specialistutbildade 

(distriktssköterskor, barnsjuksköterskor) och ha arbetat i minst sex månader inom BVC-

verksamhet. Av de 112 enkäter som skickades ut till BVC-sköterskor i Gävleborg och 

Dalarnas län svarade 66 stycken (59%), och det blev ett bortfall på 41%. 

I föreliggande studie baseras resultatet på 66 deltagares svar, se bakgrundsdata i tabell 1.  

 

Tabell 1 Bakgrundsdata för deltagande BVC-sköterskor. 

 

Bakgrundsdata                                                                                             n (n=66)                               % 

 

Ålder 

Under 55 år                                                                                                             36                                        55 

Över 55 år                                                                                                               30                                        45                                                                                                         

Medianvärde                                                                                                           55 

 

Antal år som yrkesverksam BVC-sköterska 

Minimum                                                                                                               0,5  

Maximum                                                                                                               37 

Medianvärde                                                                                                          7,5   

 

Specialistutbildning 

Distriktsjuksköterska                                                                                              54                                        82                                                                                    

Barnsjuksköterska                                                                                                  12                                        18 

Annat                                                                                                                      0 

 

Län  

Gävleborg                                                                                                               35                                        53 

Dalarna                                                                                                                   31                                        47    
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av delar av en tidigare utarbetad enkät som mäter BVC-

sköterskors tilltro till den egna förmågan att påverka föräldrar att främja hälsosamma mat och 

rörelsevanor hos sina barn. Tillåtelse att få använda enkäten gavs av upphovsmännen 

Bohman, Ghaderi och Rasmussen (2014). Enkäten svarade vid tidigare studie upp mot det 

givna frågeställningarna och därför ansågs en pilotstudie inte vara nödvändig i denna studie. 

Enkäten bestod av 17 frågor indelade i fyra olika kategorier. Första delen som bestod av fyra 

frågor utforskade respondentens bakgrund. Bakgrundsfrågorna besvarades med fördesignade 

svarsalternativ och öppna svar (Polit & Beck 2016). Den andra delen bestående av sex frågor 

undersökte respondentens tilltro till den egna förmågan att påverka föräldrar att etablera och 

vidmakthålla goda matvanor hos sina barn. Den tredje delen bestod av två frågor och 

undersökte respondentens tilltro till den egna förmågan att påverka föräldrar att etablera och 

vidmakthålla goda rörelsevanor hos sina barn. Den sista delen bestod av fem frågor och 

undersökte respondentens tilltro till den egna förmågan att påverka föräldrar avseende 

gränssättning för att etablera och vidmakthålla goda mat- och rörelsevanor hos sina barn. 

Dessa frågor har besvarats enligt en skala mellan noll till tio, där noll är inte alls och tio är 

väldigt mycket. Enkäten, som är utformad av Bohman, Ghaderi och Rasmussen (2014) har 

inte testats i en regelrätt valideringsstudie, men är utformad i enlighet med teorin om self-

efficacy och följer samma format som en enkät om föräldrars self-efficacy för att främja 

hälsosamma vanor hos sina barn. Denna enkäts resultat tyder på att instrumentet var 

trovärdigt och svarade på frågeställningen, det syntes även en hög intern samstämmighet. 

Enkäten i föreliggande studie utvärderades genom Cronbach´s alfa och visar sig ha en hög 

samstämmighet (>0,7). 

 

Tillvägagångsätt 

Författarna ansökte om tillstånd via mail och telefonsamtal till berörda verksamhetschefer i 

Gävleborg och Dalarnas län för att få skicka ut webbenkäten. Efter klartecken från 

verksamhetscheferna att få utföra studien informerades enhetscheferna om deltagandet. 

Enhetscheferna tillfrågades om mailadresser till berörd personal. Den befintliga enkäten lades 

in i ett webbaserat system (Webbenkäter 2018). Webbenkäterna skickades ut via mail 

tillsammans med ett missivbrev till 112 BVC-sköterskor i de två utvalda länen och av dessa 

svarade 66 (59%). Syftet med studien framgick tydligt i missivbrevet, samt att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att ange orsak. Mall för 

missivbrevet var hämtat på Gävle Högskolas hemsida. Länken med enkäten var tillgänglig 
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från den 13 mars till den 13 april 2018. Två påminnelser skickades ut via mail till berörd 

personal. Alla svar på enkäten har behandlats konfidentiellt. 

 

Dataanalys  

Data har analyserats med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS) version 24.0. Beskrivande statistik presenteras i form av frekvens, 

procent, medelvärde, median och standardavvikelse. Eftersom resultatet inte var normalt 

fördelat användes Mann-Whitneys U-test, vilket är ett icke parametriskt test för att se 

skillnader mellan grupper av BVC-sköterskor med olika ålder, erfarenhet, utbildning och län 

de tjänstgjorde i. För att ytterligare undersöka ett möjligt samband gjordes en 

korrelationsanalys (Spearman´s rho). Signifikansnivån sattes till <0,05. Chronbach`s alfa 

användes för att undersöka enkätens interna samstämmighet (Polit och Beck 2016).  

 

Forskningsetiskt övervägande 

Yttrande från forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle har inhämtats. Författarna till 

föreliggande studie har följt forskaretiken enligt de fyra etiska principerna; godhetsprincipen, 

autonomiprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada (Polit & Beck 2016). 

Godhetsprincipen är den mest grundläggande principen inom forskning och innebär att 

maximera nytta och minimera lidande. Rättviseprincipen innebär att deltagarna har rätt till sitt 

privatliv och till lika bemötande. Inom forskning betyder autonomiprincipen att deltagaren har 

rätt till självbestämmande om att delta eller inte. Studiens ändamål var att göra nytta och inte 

skada. Författarna var medvetna om att enkätfrågorna kunde väcka känslor och att deltagarna 

kunde börja fundera kring sin roll och börja tvivla på sin förmåga. Enkätfrågorna har ställts 

till sjukvårdspersonal, berörde enbart deras professionella roll, och en redan befintlig enkät 

användes. I en studie där människor är inblandade ska deltagare ges möjlighet att lämna 

samtycke till deltagande i studien. Informationsbrevet ska vara utformat så att deltagarna i 

studien inte på något sätt ska vara i beroendeställning till forskarna (Polit & Beck 2016). När 

respondenterna klickade på länken för att påbörja enkäten dirigerades de först till ett 

informationsbrev om studiens syfte och upplägg, vari det framgick att ett inlämnat svar var 

likställt med informerat samtycke. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan att ange 

någon närmare orsak. Svaren har bearbetats konfidentiellt och uppsatsen har skrivits enligt 

forskningsetiska principer där inget i resultatet kan spåras till enskild deltagare. Insamlade 

data har enbart använts i vetenskapligt syfte. I studien har data sammanställts på ett objektivt 

och sanningsenligt sätt, plagiat av data har inte förekommit (Polit & Beck 2016). 
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Resultat  

Resultatet presenteras i tabeller samt löpande text för att förtydliga resultatet - Skillnad i tillit 

till sin förmåga att påverka föräldrar gällande goda matvanor, fysisk aktivitet och 

gränssättning hos sina barn mellan yngre (<55år) och äldre (>55år) BVC-sköterskor, BVC-

sköterskor med kortare (<7,5 år) eller längre (>7,5 år) erfarenhet, BVC-sköterskor med 

Distriktsköterskeutbildning eller Barnsköterskeutbildning och BVC-sköterskor i Gävleborgs 

och Dalarnas län. Författarna valde att titta på BVC-sköterskor yngre (≤55 år) och äldre (55 

år) eftersom medianvärdet låg på 55 år. Medianvärdet på erfarenhet låg på 7,5 år och därför 

valde författarna att jämföra svaren hos BVC-sköterskor som hade kortare (<7,5 år) jämfört 

med längre (≥7,5 års) erfarenhet. Enkätens interna samstämmighet utvärderades genom 

Chronbach`s alfa och var 0,78 för matvanor, 0,82 för fysisk aktivitet och 0,76 för 

gränssättning.  

 

Skillnad i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar mellan yngre och äldre BVC-

sköterskor. 

Studien visade att både yngre och äldre BVC-sköterskor skattade sin tillit något lägre i 

frågorna gällande gränssättning än när det gällde matvanor och fysisk aktivitet. 

Inga signifikanta skillnader fanns i hur yngre och äldre BVC-sköterskor skattade sin self- 

efficacy till sin förmåga att påverka föräldrar gällande goda matvanor, fysisk aktivet och 

gränssättning hos sina barn. Se tabell 2. 

 
Tabell 2. Skillnad i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande goda matvanor, fysisk aktivitet och gränssättning hos sina barn 

mellan yngre (≤55år) och äldre (>55år) BVC-sköterskor. 

 
 n =66      

                       
                            Medelvärde             Medelvärde               Medianvärde            Mann-Whitney U       P-värde 

                                (SD)                    yngre/äldre               yngre/äldre 

 
 

 

Total poäng               6,2                      6,0/6,4                       6,2/6,4                             436,000                0,180 
                                 (11,4) 

 

 

Matvanor                 6,6                       6,5/6,6                       6,7/6,7                             491,500                0,532 

                                (5,5) 

 

 

Fysisk aktivitet         6,5                       6,3/6,8                      6,3/7,0                              418,500                0,114     

                                 (2,6) 
 

 

Gränssättning          5,6                       5,7/5,9                     5,4/5,8                               403,000               0,077          
                                (5,0) 

 

 

 
Komparativ statistik uträknat med Mann Whitney-u. SD=standardavvikelse 
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Skillnad i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar mellan BVC-sköterskor med 

kortare eller längre erfarenhet. 

Inga statistiska signifikanta skillnader syntes mellan kortare och längre erfarenhet hos BVC-

sköterskorna (se tabell 3). För att ytterligare undersöka ett möjligt samband mellan erfarenhet 

i yrket och tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande goda matvanor, fysisk aktivet 

och gränssättning hos sina barn gjordes en korrelationsanalys (Spearman´s) mellan dessa två 

kontinuerliga variabler. Här sågs ett svagt men signifikant samband (rs= 0,25, p= 0,048).  

 
Tabell 3. Skillnad i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande matvanor, fysisk aktivitet och gränssättning hos sina barn mellan 

BVC-sköterskor med kortare (<7,5 år) eller längre (≥7,5 år) erfarenhet. 

 
 n =66      

                             Medelvärde                          Medelvärde                    Medianvärde              Mann-Whitney U        P-värde        

                                  (SD)                             kortare/längre                  kortare/längre 

 
 

 

Total poäng             6,2                                    6,0/6,4                              6,1/6,4                               438,000                   0,173            

                                (11,4) 

 

 

Matvanor                6,6                                    6,4/6,7                               6,4/6,8                              465,000                   0,310        

                                (5,5) 
 

 

Fysisk aktivitet       6,5                                    6,3/6,7                                6,3/6,8                             433,500                   0,152             
                               (2,6) 

 

 

Gränssättning        5,6                                    5,5/5,8                               5,4/5,7                              457,500                   0,266              

                               (5,0) 

 

 
Komparativ statistik uträknat med Mann Whitney-u 

SD=standardavvikelse 
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Skillnader i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar mellan BVC-sköterskor med 

Distriktsköterskeutbildning eller Barnsköterskeutbildning. 

När det gällde utbildning fanns det inga signifikanta skillnader i hur BVC-sköterskorna 

skattade sin tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande goda matvanor, fysisk aktivet 

och gränssättning hos sina barn mellan BVC-sköterskor med Distriktsköterskeutbildning eller 

Barnsköterskeutbildning. Se tabell 4.  

 
Tabell 4. Skillnader i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande matvanor, fysisk aktivitet och gränssättning hos sina barn mellan 

BVC-sköterskor med Distriktsköterskeutbildning (54st) eller Barnsköterskeutbildning (12st).  

 
 n =66      

                             Medelvärde                      Medelvärde                 Medianvärde          Mann-Whitney U           P-värde 

                                   (SD)                             DSK/BSK                     DSK/BSK 

 
 

 

Total poäng                  6,2                             6,2/6,3                            6,3/6,3                         296,500                     0,647         

                                    (11,4) 

 

Matvanor                    6,6                               6,5/6,8                            6,7/6,8                        264,500                     0,322          

                                    (5,5) 

 

 

Fysisk aktivitet           6,5                               6,5/6,6                            6,5/6,5                        307,500                     0,782       

                                   (2,6) 
 

 

Gränssättning           5,6                                5,6/5,5                            5,6/5,7                        321,000                     0,960           
                                  (5,0) 

 

 
Komparativ statistik uträknat med Mann Whitney-u 

SD=standardavvikelse 

DSK= Distriktssjuksköterska 
BSK= Barnsjuksköterska 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Skillnader i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar mellan BVC-sköterskor i 

Gävleborgs och Dalarnas län. 

Resultatet visade ingen statistiskt signifikant skillnad i hur BVC-sköterskorna skattade sin 

tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande goda matvanor, fysisk aktivet och 

gränssättning hos sina barn mellan de olika länen. Se tabell 5. 

 
Tabell 5. Skillnader i tillit till sin förmåga att påverka föräldrar gällande matvanor, fysisk aktivitet och gränssättning hos sina barn mellan 

BVC-sköterskor i Gävleborgs (35st) och Dalarnas (31st) län.  

 
 n =66     

                              Medelvärde                       Medelvärde                   Medianvärde              Mann-Whitney U        P-värde        

                                   (SD)                      Gävleborg/Dalarna          Gävleborg/Dalarna 

 
 

 

Total poäng                 6,2                              6,1/6,3                             6,2/6,4                              488,500                     0,487    

                                    (11,4) 

 

 

Matvanor                    6,6                              6,5/6,6                             6,7/6,7                              517,500                     0,784        

                                    (5,5) 
 

 

Fysisk aktivitet           6,5                              6,4/6,2                              6,5/6,5                             492,500                     0,516          
                                   (2,6) 

 

 

Gränssättning            5,6                              5,5/5,7                              5,6/5,8                             477,500                     0,402         

                                   (5,0) 

 

 

 
Komparativ statistik uträknat med Mann Whitney-u 

SD=standardavvikelse.  
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Diskussion 

 
Huvudresultat 

Syfte med föreliggande studie var att beskriva BVC-sköterskors tilltro till den egna förmågan, 

även kallad self-efficacy, att påverka föräldrars inställning och beteende vad gäller deras 

barns matvanor och fysisk aktivitet och att se om det fanns några skillnader beroende på 

BVC-sköterskans ålder, erfarenhet, utbildning och i vilket län BVC-sköterskan tjänstgjorde. 

Spearman´s korrelation visade att det fanns ett svagt men signifikant samband mellan hur lång 

erfarenhet BVC-sköterskorna hade och hur stor self-efficacy de rapporterade, där längre 

erfarenhet hade samband med högre self-efficacy. Det sågs i övrigt inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan grupper av deltagare med olika ålder, utbildning, erfarenhet eller län 

(Gävleborg eller Dalarna).  

 

Av de 66 deltagare som deltog i studien var 45% över 55 år. I genomsnitt hade BVC-

sköterskorna arbetat 7,5 år inom professionen. De flesta (82%) av BVC-sköterskorna var 

utbildade till distriktssjuksköterska och 18% var utbildade till barnsjuksköterska. Ingen av 

deltagarna hade någon annan utbildning. Svarsfrekvensen från de två länen var väldigt jämn 

med 53% deltagande från Gävleborgs län och 47% deltagande från Dalarnas län. 

Frågorna gällande matvanor var de som deltagarna skattade sig högst i oberoende av ålder, 

erfarenhet, utbildning och län. När det gällde tilltro till förmågan att påverka föräldrarna 

gällande gränssättning skattade sig BVC-sköterskorna lägre än på övriga frågor i enkäten.  

 

Författarna valde att jämföra yngre och äldre BVC-sköterskor (medianvärdet låg på 55 år). 

Medianvärdet på erfarenhet låg på 7,5 år och författarna valde därför att jämföra BVC-

sköterskor som hade kortare erfarenhet (<7,5 år) med de som hade längre erfarenhet (≥7,5 år).  

Skillnader i utbildning var svårt att utläsa eftersom det var så få barnsjuksköterskor med i 

studien. Både Gävleborg och Dalarnas län har låga socioekonomiska förhållanden och 

författarna ser ingen skillnad på hur BVC-sköterskorna skattat sin tilltro mellan de olika 

länen. Enkätens olika delars interna samstämmighet utvärderades genom Cronbach`s alfa och 

var 0,78 för matvanor, 0,82 för fysisk aktivitet och 0,76 för gränssättning.  

 

Resultatdiskussion  

Medianvärdet i studien motsvarar ”en hel del” på enkäten och därmed ansåg författarna att 

BVC-sköterskorna som deltog i studien skattade sin tillit till sin egen förmåga att påverka 
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föräldrar att etablera och vidmakthålla goda mat-och rörelsevanor hos sina barn ganska högt. 

Att ha self-efficacy till sin egen förmåga innebär att en person har en benägenhet att våga tro 

på sin egen förmåga att lyckas. Att använda sig av Banduras (1997) sociala inlärningsteori 

handlar om att öka sin self-efficacy. De olika delarna i teorin kan hjälpa BVC-sköterskan att 

få högre self-efficacy till sin förmåga att påverka föräldrar vad gäller goda mat- och 

rörelsevanor hos sina barn. 

 

I en tidigare studies resultat gjord av Boman, Ghaderi och Rasmussen (2014) framkom att 

BVC-sköterskor som fått utbildning i motiverande samtal skattade sin self-efficacy högre än 

de som inte fått utbildning. Även författarna till föreliggande studie tror att BVC-sköterskorna 

som deltog skulle ha skattat sin self-efficacy högre om de fått genomgå utbildning. I studier 

av Bohman, Ghaderi och Rasmussen (2013); Döring et al. (2017); Söderlund et al. (2010) kan 

man se att sjuksköterskor genom motiverande samtal har bättre förmåga att utbilda föräldrar i 

nyttan med rätt kost och fysisk aktivitet. Föräldrarna behöver professionellt stöd av BVC-

sköterskan för att få goda möjligheter att klara av att inplantera goda matvanor och fysisk 

aktivitet hos sina barn (Hewitt et al. 2018). 

 

Av samtliga 66 BVC-sköterskor som deltog i studien skattade sig alla oberoende av ålder, 

erfarenhet, utbildning och län högst på den delen i enkäten som gällde att påverka föräldrar att 

etablera och vidmakthålla goda matvanor hos sina barn än när det gällde fysisk aktivitet och 

gränssättning.  Detta kan bero på att BVC-sköterskor kontinuerligt kontrollerar längd och vikt 

på barnen och att de då lätt kan relatera till viktkurvan och prata om hälsosamma matvanor 

som regelbundenhet, matval och intag av sötsaker. I motsats till vårt resultat ses dock i 

tidigare studier av Bohman, Ghaderi och Rasmussen (2013); Ljungkrona-Falk, Brekke och 

Nyholm (2013); Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013); Isma et al. (2013); Hessler 

(2015); Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) att BVC-sköterskor pratade mycket lite 

om mat- och rörelsevanor med föräldrar. I studierna framkom det även att BVC-sköterskorna 

tyckte det var svårt att prata med föräldrar om hälsosamma levnadsvanor och de kände att det 

var ett känsligt ämne. De efterfrågade tydligare riktlinjer och kontinuerlig utbildning för att 

stärka sin self-efficacy. 

 

Utbildning behövs i prevention för att kunna informera föräldrar om betydelsen av fysisk 

aktivitet och goda matvanor. Mer kunskap behövs för att BVC-sköterskan ska kunna ge 

familjen bra förutsättningar att lyckas. Resultaten från Bohman, Ghaderi och Rasmussens 
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(2013) studie visade inte så tydligt resultat, men det som framgick var att mer utbildning 

behövds, detta i likhet med resultatet i vår studie gällande föräldrars gränssättning hos sina 

barn. I specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktsköterska och barnsjuksköterska ingår 

utbildning i att främja och skydda människors hälsa under hela livet. Vid BVC-sköterskans 

praktiska arbete kan de försöka förstärka förälderns tilltro till förändring utifrån arbetsmål och 

utbildning (Bandura 2012). Det man kan se av resultatet från vår studie och tidigare forskning 

är att de behövs mer och fördjupad undervisning i specialistsjuksköterskeutbildningarna för 

att påverka föräldrar att välja hälsosamma levnadsvanor för sina barn, eftersom det är ett svårt 

och komplex ämne. 

 

När det gällde tilltron till sin förmåga att påverka föräldrar gällande gränssättning skattade sig 

BVC-sköterskorna lägre än på frågorna gällande matvanor och fysisk aktivitet. Detta tror 

författarna kan bero på att det finns en rädsla och att BVC-sköterskorna tycker det är svårt. 

BVC-sköterskorna vill inte tillrättavisa föräldrarna så att relationen förstörs mellan familjen 

och BVC-sköterskan. Det som känns oroande är om föräldrar tycker det är svårt med 

gränssättning och om BVC-sköterskorna som ska finnas som ett stöd till föräldrarna också 

tycker det är svårt. Gränssättning är enligt utvecklingspsykologen Diana Baumrind viktig för 

att barn ska etablera goda mat- och rörelsevanor. Här skulle BVC-sköterskorna behöva stärkas 

genom att forum för utbildning och erfarenhetsutbyte skapas.  

 

Tidigare forskning av Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013); Edvardsson, Edvardsson 

och Hörnsten (2009); Isma et al. (2012) visar att en bra relation mellan familjen och BVC-

sköterskan är essentiell och skapas genom förtroende och kontinuitet. Det visade sig även att 

en god relation är tidskrävande. Tidsbrist kan hindra BVC-sköterskorna från att göra det som 

behövs för att förebygga ohälsa. 

 

Resultatet av föreliggande studie visade att äldre BVC-sköterskor med mer erfarenhet 

skattade sin self-efficacy högre i alla delarna i enkäten än de yngre med kortare erfarenhet. 

Äldre BVC-sköterskor med längre erfarenhet bör enligt författarna ges möjlighet att dela med 

sig av sin kunskap till de yngre BVC-sköterskorna med mindre erfarenhet för att öka deras 

self-efficacy. Här skulle olika forum kunna skapas för BVC-sköterskor där fokus ligger på att 

dela med sig av sina erfarenheter och stärka varandra. 

I föreliggande studien framkom att BVC-sköterskor med längre erfarenhet skattade sin self-

efficacy högre på alla delarna i enkäten än de med kortare erfarenhet och här sågs ett svagt 
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men signifikant samband. Detta tror författarna kan bero på att erfarenhet gör att BVC-

sköterskorna känner sig tryggare i sin yrkesroll och vågar konfrontera föräldrarna utan att 

oroa sig för att kränka. Det var svårt att hitta tidigare forskning om hur erfarenhet påverkar 

personers self-efficacy inom vården. I en tidigare studie som gjorts på lärare framkom att 

längre erfarenhet leder till ökad self-efficacy men att den avtog efter många år inom yrket 

(Klassen 2010). 

 

Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan BVC-sköterskor med 

distriktsköterskeutbildning eller barnsköterskeutbildning. Ingen signifikant skillnad syntes 

heller mellan Gävleborg och Dalarnas län. Författarna av denna studie tror att 

distriktsköterskeutbildningen och barnsköterskeutbildningen ger liknande kunskap om att 

arbeta hälsofrämjande och därför tror vi att ingen signifikant skillnad visade sig i studien. 

Att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan Gävleborgs och Dalarnas län blev 

författarna inte överraskade över, eftersom både Gävleborg och Dalarnas län har låga 

socioekonomiska förhållanden och en högre andel barn med ohälsosamma levnadsvanor. Men 

författarna såg det ändå intressant att se om skillnader fanns hos BVC-sköterskorna att 

påverka föräldrar att främja hälsosamma levnadsvanor i de två länen.  

Om föräldrar får ett professionellt stöd av BVC-sköterskan finns goda möjligheter till att de 

kommer att klara av att inplantera goda matvanor och fysisk aktivitet hos sina barn. Det är 

viktigt att BVC-sköterskor får tillräckligt med stöd och utbildning för att känna sig trygga i 

denna viktiga uppgift, särskilt de som arbetar i regioner med låg socioekonomisk status med 

en hög andel föräldrar och barn med ohälsosamma vanor. 

 

Metoddiskussion 

Studiens styrkor och svagheter 

För att kunna svara på föreliggande studies syfte och frågeställningar har en deskriptiv och 

komparativ studie med kvantitativ ansats genomförts. En kvalitativ metod hade kunnat 

användas för att få ett mer beskrivande resultat, men eftersom författarna till föreliggande 

studie önskade kvantifierbara resultat från en större population valdes en kvantitativ metod. 

Enkäten har enligt författarna till denna studie givit svar på studiens frågeställningar vilket 

stärker dess validitet. Om enkäten hade skickats ut till BVC-sköterskor i andra län med högre 

socioekonomisk status i Sverige hade resultatet kunnat se annorlunda ut än vad denna 

enkätundersökning visat.  
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Enkäten Self-efficacy to influence parents to promote healthy dietary and physical activity 

behaviors in their children, som mäter BVC-sköterskans tro på sin förmåga att påverka 

föräldrars inställning och beteende vad gäller deras barns matvanor och fysisk aktivitet, har 

använts av författarna till föreliggande studie. Enkätfrågorna lades in i ett webbaserat program 

och data samlades in för att kunna se hur BVC-sköterskor skattar sin tilltro och om det finns 

några skillnader beroende på BVC-sköterskans ålder, erfarenhet och utbildning.  

 

Av de 112 enkäter som skickades ut har 66 respondenter svarat, en svarsfrekvens på 59%. Ett 

fåtal verksamhetschefer (2 st) har inte givit sitt medgivande att deras BVC-sköterskor skulle 

delta i studien, detta har lett till ett visst bortfall. Detta ses som en svaghet i studien. 

Författarnas önskan var att få in en större svarsfrekvens för att stärka studiens 

generaliserbarhet. Av den grupp BVC-sköterskor som svarade var 82% 

distriktssjuksköterskor och 18% barnsjuksköterskor. Av de BVC-sköterskor som svarat på 

enkäten var 45% över 55 år och deltagarnas genomsnittliga yrkesverksamhet var 7,5 år. Det 

finns en risk att de som inte svarade på enkäten har lägre self-efficacy än de som deltog i 

studien, och att de inte tyckte att hälsoprevention är lika viktigt. Detta kan ha påverkat 

resultatet, på så sätt att, om alla tillfrågade BVC-sköterskor svarat på enkäten skulle det 

kanske visat sig att tilliten till sin förmåga i själva verket är lägre än vad som sågs i denna 

studies resultat. 

 

BVC-sköterskorna har svarat på enkätfrågorna enskilt. En svaghet kan vara att deltagarna 

uppfattat frågorna olika och att de inte har haft möjlighet att få frågorna/påståendena 

förklarade för sig som vid till exempel en intervjustudie. En styrka med en enkätstudie kan 

vara att deltagarna inte hade personlig kontakt med författarna och därmed inte kunde påverka 

resultatet (Polit & Beck 2016). 

 

Samtliga frågor i webbenkäten var obligatoriska och måste besvaras för att kunna slutföra, 

vilket författarna till föreliggande studie anser både är en styrka och en svaghet. En styrka då 

det inte förekommer bortfall av svar och en svaghet då det är möjligt att studien tappat 

deltagare som inte känt att de kunnat svara på allt och därför inte slutfört enkätstudien. I 

denna studie var det en deltagare som inte slutförde enkäten. 

Det är nästintill omöjligt att studera stora populationer i sin helhet och därför behövs ett urval. 

Det finns alltid risker för att urvalet inte är representativt för hela populationen (Polit & Beck 

2016). I en kvantitativ studie bedöms urvalets kvalitet från sin storlek och representativitet. 
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Större urval ökar resultatets tillförlitlighet och felmarginalen minskar. Kvaliteten på urvalet 

beror på hur representativt urvalet är för hela populationen (Polit & Beck 2016). Till 

föreliggande studie är urvalet litet i förhållande till landets totala antal BVC-sköterskor. Dock 

var författarna särskilt intresserade av att studera frågeställningar i regioner med stor andel 

invånare med låg socioekonomisk status och hög prevalens av barnfetma och -övervikt, vilket 

gjorde Gävleborg och Dalarnas län lämpliga. 

Föreliggande studies data kunde överföras direkt från Googles program in i Excel, vilket i sin 

tur kunde överföras till SPSS. Författarna till föreliggande studie kunde därför inte göra några 

inmatningsfel, vilket av författarna anses som en styrka. 

 

Mätinstrumentets reliabilitet och validitet 

Forskare strävar efter att deras resultat ska vara sanningsenliga. Två viktiga kriterier för att 

kunna säga om en studie är sanningsenlig, är reliabilitet och validitet. Validitet är ett mått som 

mäter undersökningens trovärdighet, det vill säga mäter enkäten det som är avsett att mäta 

(Polit & Beck 2016).  

Enkäten Self-efficacy to influence parents to promote healthy dietary and physical activity 

behaviors in ther children har inte testats i en regelrätt valideringsstudie, men är utformad i 

enlighet med teorin om self-efficacy och följer samma format som en enkät om föräldrars 

self-efficacy för att främja hälsosamma vanor hos sina barn. Denna enkät visade hög 

trovärdig. (Bohman, Ghaderi & Rasmussen (2014).  

I vår studie anser vi att validiteten är relativt hög, då vi har mätt det som denne ämnat mäta. 

Den interna samstämmigheten (reliabiliteten) i enkäten har med Chronbach`s alfa beräknats 

till över 0,7 i alla tre delar, och detta resultat visade sig vara bra. Ett Chronbach`s alfavärde 

bör ligga mellan 0,7 och 0,9 för att ha god intern konsistens. Detta är ett sammanfattande 

korrelationsmått mellan samtliga items. För att se hur väl olika delar i enkäten mäter samma 

bakomliggande koncept (Polit & Beck 2016). 

 

Kliniska implikationer 

Genom föreliggande studie kan BVC-sköterskor bli medvetna om att tilltron till sin förmåga 

att påverka föräldrar att främja goda levnadsvanor hos sina barn kan variera samt identifiera 

BVC-sköterskors behov av utbildning. Studien kan fungera som ett underlag för verksamhets- 

och enhetschefer för att de skall kunna veta vilken typ av utbildning som BVC-sköterskorna 

kan behöva. Vårt resultat visar att en kompetensutveckling skulle kunna ge positiva resultat, 

främst gällande föräldrars gränssättning hos sina barn. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det vore av intresse att göra om samma enkätstudie i ett län med hög socioekonomiskstatus, 

för att se om BVC-sköterskorna skattar sin tilltro att påverka föräldrar att främja hälsosamma 

levnadsvanor hos sina barn annorlunda. 

Även ett större antal deltagande BVC-sköterskor i en större studie, hade varit intressant, för 

att med större säkerhet kunna dra generella slutsatser och höja studiens validitet. Studier 

skulle även kunna göras med två olika grupper. En grupp som får utbildning 

(interventionsgrupp) och en kontrollgrupp som inte får utbildning, för att se om BVC-

sköterskor som fått utbildning i till exempel motiverande samtal höjer sin self-efficacy.  

 

Slutsats 

BVC-sköterskorna som deltog i studien skattade sin tillit till sin egen förmåga att påverka 

föräldrar att etablera och vidmakthålla goda mat-och rörelsevanor hos sina barn ganska högt   

på enkäten. BVC-sköterskor behöver känna hög self-efficacy i mötet med föräldrarna för att 

möjliggöra en god relation, som gynnar en hälsosam utveckling hos barnen.  

BVC-sköterskor med mer erfarenhet skattade sin tillit till sin förmåga högre i alla delarna i 

enkäten än de med kortare erfarenhet. Ett samband syntes mellan längre erfarenhet och ökad 

self-efficacy.  

Resultatet visar inga statistiskt signifikanta skillnader mellan BVC-sköterskor med 

distriktsköterskeutbildning eller barnsköterskeutbildning. Ingen signifikant skillnad syntes 

heller mellan Gävleborg och Dalarnas län.  

Resultatet kan utgöra underlag för verksamhets- eller enhetschefer som vill stärka self-

efficacy hos de anställda BVC-sköterskorna. Fokus i framtida utbildningsinsatser kan med 

fördel läggas på att kommunicera med föräldrar om gränssättning, och på att ge mer erfarna 

BVC-sköterskor tid och utrymme att dela med sig av sina erfarenheter till mindre erfarna 

kollegor, för att på så sätt stärka deras self-efficacy och i förlängningen hjälpa dem utgöra ett 

optimalt hälsofrämjande stöd till föräldrarna de möter. 
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