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SAMMANFATTNING 

Bakgrund/Syfte 
Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården sjunker. Syftet med studien var att 

undersöka föräldrar i en föräldragrupp på det sociala mediet Facebook, gällande deras tillit till 

råd om barn som erhölls från barnavårdscentralen (BVC) och från andra informationskällor. 

Metod 
En webbenkät skickades ut i en föräldragrupp på Facebook med ca 12 000 medlemmar. Av de 

tillfrågade medlemmarna valde 240 föräldrar att besvara enkäten.  

Resultat 
Resultatet av enkäten visade att de flesta respondenter hade “stor tillit” eller “varken stor eller 

liten tillit” till råd från BVC, gällande deras barn. Undersökningen visade också att 

småbarnsföräldrarna i hög grad använde sig av internet för att söka råd och information 

angående sina barn. De hade ungefär lika hög tillit till BVC, som till familj/släkt, vänner, 

litteratur och internet. Undersökningen påvisade inga signifikanta skillnader mellan 

småbarnsföräldrarnas tillit till BVC relaterat till deras nationella bakgrund, ålder, antal barn, 

utbildningsnivå och boendemiljö. Ett samband hittades dock mellan föräldrarnas nöjdhet med 

sin BVC-sköterska och tillit till råd från BVC samt mellan deras känsla av att BVC-

sköterskan lyssnade på dem och tillit till råd från BVC. 

Slutsats 
Tilliten till BVC är förhållandevis god, men skulle kunna förbättras om man ser till relationen 

mellan tillit till BVC och andra informationskällor såsom, familj, vänner, litteratur och 

internet. Vårdpersonalen har ett stort ansvar att hålla sig uppdaterad på ny och riktig kunskap, 

för att undvika misstro hos vårdtagarna. Vårdpersonalen har också en stor möjlighet att 

påverka tilliten till hälso- och sjukvården genom gott bemötande och ett patientcentrerat 

arbetssätt.  
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ABSTRACT 

Background/Aim 
Confidence in Swedish healthcare is falling. The aim of this study was to investigate parents 

in a parental group on the social media Facebook, regarding their trust in advice regarding 

their children, obtained from pediatric healthcare-centers and other sources of information. 

Methods 
A web-based questionnaire was sent to a parental group on Facebook with about 12 000 

members. The questionnaire was answered by 240 parents. 

Results 
The results of the survey showed that most respondents had "great trust" or "neither big nor 

little trust" in advice from pediatric healthcare-centers, regarding their children. The survey 

also showed that parents largely used Internet to seek information about their children. They 

had equal confidence in pediatric healthcare-centers, as in family/relatives, friends, literature 

and Internet. No significant differences between parents' confidence in pediatric healthcare-

centers related to ethnic background, age, number of children, educational level and housing 

environment were found. However, a relationship was shown between parents' satisfaction 

with their pediatric healthcare-nurse and their trust in advice from the nurse and the feeling 

that the nurse listened to them, and their trust in advice from the nurse. 

Conclusions 
The confidence in advice from pediatric healthcare-centers is good, but could improve 

regarding the relationship with trust towards other sources of information such as family, 

friends, literature and Internet. Healthcare staff has a responsibility to stay updated and get the 

right knowledge to avoid mistrust with caregivers. Caregivers also have an opportunity to 

influence trust in the healthcare-system through good treatment and a patient-centered 

approach. 
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ORDLISTA 
 
1177 = 1177 Vårdguiden är en webb- och telefontjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning, 

information, inspiration och e-tjänster inom hälso- och sjukvård. På webbplatsen 

www.1177.se kan man läsa om sjukdomar, behandlingsalternativ, regler och rättigheter, samt 

få personliga svar från vårdgivare, på anonymt ställda frågor. Vårdguiden samarbetar med 

Sveriges regioner och landsting, och informationen på webbsidan uppdateras löpande och är 

kvalitetssäkrad.  

 

BVC = Barnavårdscentralen erbjuder frivilliga hälsokontroller och vaccinationer för alla barn, 

från födseln och fram till dess att barnet börjar förskoleklass. BVC kan också ge råd gällande 

barns utveckling och hälsa. På BVC jobbar specialistutbildade sjuksköterskor, som är experter 

på barns hälsa och utveckling.  

 

Familjeliv = Ett internetforum för vuxna med fokus familj, barn, graviditet och att vara 

förälder. Hemsidan ägs och drivs av organisationen Familjeliv Media AB, och det är fritt för 

medlemmarna att utbyta erfarenheter och åsikter i de många forumtrådar som hittas på sidan. 

 

”Föräldrar & barn” = Föräldragrupp på Facebook med 12 000 medlemmar. Gruppen 

beskriver sig som en grupp för alla föräldrar där man kan ge och få tips och råd, diskutera, 

dela med sig, stötta och respektera varandra.  

 

Kommersiella internetsidor = Det finns en rad olika hemsidor som drivs av kommersiella 

företag och som erbjuder rådgivning och tips rörande familjeliv och barn. Exempel på sådana 

företag är Trygg Hansa, Nestlé, Pampers och Semper.  



 

 7 

1. BAKGRUND 

1.1 International Health Policy Survey 
Den svenska befolkningens tillit till sjukvårdssystemet sjunker. Det visar den svenska delen 

av International Health Policy Survey (IHP-studien), vilken är en årlig undersökning som 

genomförs i elva länder för att mäta tillstånd och utveckling inom hälso- och sjukvården. 

Studien riktar sig vart tredje år till befolkningen över 18 år, vart tredje år till patienter äldre än 

65 år och vart tredje år till läkare inom primärvården, enligt ett rullande schema. År 2016 

riktades undersökningen till befolkningen över 18 år. Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys publicerar varje år den svenska delen av IHP-studien. Studien används som ett 

verktyg för att jämföra sjukvården med andra likvärdiga länders sjukvård, och för att se den 

svenska sjukvårdens svårigheter och utvecklingspotential. IHP-studien år 2016 visade att 

andelen personer som tycker att hälso- och sjukvården fungerar bra i Sverige sjunkit med 13 

procentenheter mellan 2010 och 2016. När de svarande i Sverige betygsatte den övergripande 

kvalitén på sjukvården, gav 74 procent ett gott betyg, vilket kan jämföras med 96 procent i 

Schweiz och Tyskland. Tillit till hälso- och sjukvården är viktig för att upprätthålla ett 

hållbart och långsiktigt hälso- och sjukvårdssystem med patienten i centrum (Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys, 2016). 

1.2 Teoretiskt ramverk 
1.2.1 Begreppet tillit i omvårdnadsteorin 
Begreppet tillit innebär att man litar på något eller känner förtroende för något (Svenska 

akademiens ordbok, 2017). Tillit spelar en central roll i relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Enligt Kari Martinsen, en norsk sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker, är makt 

och tillit närvarande i alla beroenderelationer, och patientens relation till vårdgivaren är ett 

exempel på en sådan (Martinsen, 2000). Charlotte Delmar (1999), professor vid institutionen 

för folkhälsa, Århus Universitet, utvecklar Martinsens teori i sin avhandling. Delmar 

beskriver att fenomenen makt och tillit är närvarande i varje vårdsituation, eftersom 

vårdgivaren i och med sin medicinska kunskap har makt över patienten. Hur makten används 

har en avgörande betydelse för om patientens beroendeställning stärks eller inte. Vårdgivaren 

bör använda sin makt så att tilliten mellan vårdgivare och vårdtagare stärks. Tilliten är sårbar 

och lyckas inte alltid bibehållas, menar Delmar (2012).  
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Tillit är avgörande för en god relation mellan patient och vårdgivare. I en studie av El Malla 

et al. (2012) undersöks vilka faktorer som påverkar tilliten mellan föräldrar och vårdgivare 

vid en pediatrisk cancerklinik i Kairo, Egypten. I studien framkommer att det är hur 

vårdgivaren bemöter föräldern som är mest avgörande för graden av tillit till vårdgivaren. De 

föräldrar som känner sig lyssnade på, som får möjlighet att tala om sina känslor, och som blir 

bemötta med vänlighet och omsorg får en hög grad av tillit till sitt barns vårdgivare. Hög grad 

av tillit till vårdgivaren har ett positivt samband med följsamhet hos vårdtagaren. Tidigare 

forskning har även visat att patienter som kände tillit till sina vårdgivare i högre grad tyckte 

att vården de mottog var effektiv, och att de rapporterade en högre grad av självupplevd hälsa 

(Hall, Dugan, Zheng & Mishra, 2001). 

 

1.2.2 Hälsolitteracitet och informationssökning 
Hälsolitteracitet innebär en individs förmåga att få tag på, kunna tolka, värdera och använda 

sig av information om hälsa. Det är dels individuella förutsättningar som påverkar hur 

informationen om hälsa används, men även hälso- och sjukvårdens förmåga att kommunicera 

och anpassa information som är lättförståelig, inkluderande och tillgänglig (Wångdahl et al., 

2017).  

 

Under de senaste hundra åren har tekniken utvecklats oerhört mycket och fört med sig nya 

möjligheter att söka information. Första halvan av 1900-talet innebar begreppet medier i 

princip radio samt tryckta dagstidningar och böcker. Idag finns ett outtömligt utbud av 

digitala medier, e-böcker, online-tv och sociala medier tack vare framväxten av internet. I 

samband med det stora medieutbud som finns så drivs nya medievanor fram, med nya sätt att 

kommunicera och söka information på. Genom förekomsten av smartphones och uppkoppling 

på internet blir tillgängligheten för informationssökning på internet väldigt mycket mer 

lättillgänglig än att söka upp vårdpersonal på vårdcentralen eller sjukhuset. Med 

tillgängligheten kommer också ansvaret för individen att kunna värdera den information som 

skrivits på internet (Sandberg & Möllerström, 2014). I en översiktsartikel undersöks e-

hälsolitteraciteten bland collegestudenter (Stellefsson et al., 2011). Författarna drar slutsatsen 

att trots att studenterna är insatta i tekniken och känner sig trygga med att använda internet 

som sökverktyg har de bristande kunskaper i e-hälsolitteracitet. De skulle vara i behov av 

riktade instruktioner för att kunna tillgodogöra sig den information som finns att tillgå. 
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Farhågor att relationen mellan professionell hälso- och sjukvård samt den som söker sjukvård 

skulle påverkas negativt av den ökande tillgängligheten på internet undersöks i en 

australiensisk studie (Lee, Hoti, Hughes & Emerton, 2017). Studiens resultat visar att den 

professionella hälso- och sjukvården var den som föredrogs vid vägledning inom hälso- och 

sjukvård. Författarna till studien föreslår att mer forskning inom hur hälso- och 

sjukvårdspersonal kan stärka patienter som söker information på internet behövs.  

 

I en italiensk studie från 2013 undersöker Bianco et al. hur internet används för att söka 

hälsorelaterad information. Resultatet visar att den professionella hälso- och sjukvården 

behöver informera och utbilda allmänheten om hur man söker efter relevant information på 

nätet och hur man kritiskt granskar densamma. Utmaningen är enligt studien att integrera 

denna information om hur man använder internet för att få tillförlitlig information i 

kombination med hälso- och sjukvårdens råd. Även Park, Stein & Weinhoff (2016) drar 

slutsatsen att utmaningen med den nya tekniken är att integrera familjens behov vid kontakt 

med hälso- och sjukvården med den information som finns tillgänglig på internet. I en studie 

från Storbritannien (Powell, Inglis, Ronnie & Large, 2011) kommer författarna till slutsatsen 

att fördelarna med att söka information på nätet kunde sammanfattas med tre uttryck: 

Tillgänglighet, bevakning, samt anonymitet. Om man förstår varför vårdtagare söker 

information på internet kan man också lättare möta behovet som finns.  

 

1.2.3 Patientcentrerad vård 
Duggan, Geller, Cooper & Beach (2006), beskriver i sin artikel den moraliska bakgrunden till 

ett patientcentrerat arbetssätt, samt varför ett sådant arbetssätt är önskvärt. En patientcentrerad 

vård är enligt artikeln vård som överensstämmer med och är lyhörd för patienternas önskemål, 

behov och preferenser. De listar också fem element som definierar patientcentrerad vård, 

nämligen 1) att man antar det psykosomatiska perspektivet, snarare än ett snävt biomedicinskt 

perspektiv, 2) att man ser patienten som en helhet och inte bara som en kropp med ett 

sjukdomstillstånd, 3) att patient och vårdgivare delar på ansvaret för vården, 4) att man 

bygger en terapeutisk allians, där båda har ett instrumentellt värde, samt 5) att man som 

patient ser läkaren som en egen person och inte bara som en skicklig tekniker. För att förstå 

vad patientcentrerad vård innebär, måste man förstå vad dess motsats är. Vissa menar att 

motsatsen till ett patientcentrerat synsätt är ett vårdgivarcentrerat synsätt, medan andra menar 

att motsatsen är ett arbetssätt där man främst fokuserar på sjukdomsbekämpande. De flesta 
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kan förmodligen hålla med om att patientcentrering är bra i teorin, men meningarna går isär 

om varför det är så viktigt. Utifrån ett konsekvensetiskt resonemang, krävs patientcentrerad 

vård rent moraliskt, på grund av de empiriska bevis som visar att det leder till förbättrade 

resultat för patienten. Används ett deontologiskt synsätt, kan patientcentrerad vård vara 

motiverat eftersom många av funktionerna i patientcentrerad vård går i linje med viktiga 

etiska normer och principer, till exempel respekt för människan, delat beslutsfattande och 

ansvar för att ta hand om särskilt utsatta patienter. Slutligen omfattar patientcentrering också 

ett element av dygdbaserad etik i den mening att läkare har en moralisk kapacitet för 

självreflektion och en önskan att bättre förstå och anta dessa attityder och dispositioner för att 

positivt påverka sitt eget beteende. 

 

Hanneke de Haes skriver i en artikel (2006) om patientcentrering att det är ett koncept 

som har utvecklats utifrån ett missnöje med den konventionella biomedicinska modellen inom 

medicin. I läkarmedicinsk vård var sjukdom och behandling det centrala. Patientens 

personliga sjukdomserfarenhet, rätt att bli informerad och medverkan i beslutsfattandet hade 

försummats. Som ett resultat, var patienterna ofta missnöjda med hälsovårdssystemet. För att 

balansera detta tillstånd, förespråkades en förändring gentemot ett mer respektfullt, och 

patientcentrerat arbetssätt. Denna tankegång har fått ett överväldigande stöd genom åren. Det 

har faktiskt blivit ett centralt värde för hur bra medicin och bra medicinsk kommunikation ska 

vara, skriver de Haes (2006). Det finns dock vissa svårigheter med en patientcentrerad vård 

som man måste ta med i beräkningen. Vissa patienter vill inte gå in på psykosociala frågor, 

vill inte veta alla detaljer rörande sin sjukdom och behandling och önskar lämna viktiga beslut 

till sina vårdgivare. För de patienterna kan patientcentrerad vård i dess ursprungliga mening 

innebära raka motsatsen. Studier som har tittat på faktorer som ger en läkarcentrerad eller 

mindre självständig vård tar upp sårbarhet som en relevant faktor. Patienter med kortare 

utbildning, patienter från nationella minoriteter, oroliga patienter och patienter med en sämre 

prognos verkar vara mer benägna att föredra mindre patientcentrering. För dessa mer utsatta 

patienter kan då ett patientcentrerat arbetssätt innebära att i själva verket inte uppträda på ett 

patientcentrerat sätt, utan själv ta på sig det övergripande ansvaret över beslutsfattande inom 

patientens vård. Det befriar patienten från den ökade stress det innebär att vara insatt i sin 

sjukdom och behandling, beskriver de Haes (2006).  
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I en översiktsartikel undersöker Anja Dieterich (2007), hur tyska vårdgivare ställer sig till den 

“moderna patienten” som har en mer upplyst och informerad inställning gentemot sjukvården. 

Patienter ses alltmer som tillgångar i interaktionen mellan vårdgivare och patient och som 

inflytelserika aktörer inom hälsovårdssystemet, skriver Dieterich. Patienter beskrivs dock 

även som alltmer självmedvetna och kritiska, delvis pretentiösa eller obekväma och uppfattas 

ibland uppenbarligen som en ganska stor belastning i interaktionen med vårdgivare. Den 

nyförvärvade självmedvetenheten anses delvis som en överskattning av den egna kapaciteten 

som måste kompenseras och behandlas av läkare för att undvika att patienten gör skada på sig 

själv. Både denna fara och de förändrade attityderna mot hälso- och sjukvårdspersonal är 

ämnen som diskuteras i de artiklar som Dieterich undersökt. Tidigare beskrevs patienter som 

lekmän, som ovillkorligen accepterade råd från professionell sjukvårdspersonal. Dessa ersätts 

nu av en ny sorts modern patient, som befinner sig i en position att inte bara skaffa sig 

tillräcklig kunskap för att kunna fatta kvalificerade beslut om var, när och av vem han eller 

hon är villig att behandlas, utan också att kritiskt utvärdera de tjänster som tillhandahålls.  

1.3 Internet som medicinsk informationskälla 
Fredrik Settergren, specialistläkare i allmänmedicin, föreläsare och medicinsk redaktör för en 

allmänmedicinsk hemsida (www.allmanmedicin.se), gav 2015 ut en bok som handlar om 

medicinsk informationssökning på webben (Settergren, 2015). I sin bok ägnar han ett kapitel 

åt ämnet “att värdera en webbplats”. På internet är det fritt för vem som helst att skriva vad 

som helst, så länge det som skrivs inte bryter mot svensk lag. Hemsidor som är belägna 

utomlands omfattas dock inte av de svenska lagarna, och det ställs höga krav på att den som 

söker information på internet är källkritisk (Settergren, 2015). Det första man måste 

kontrollera, skriver Settergren, är vem som ligger bakom hemsidan, vem den riktar sig till och 

vad syftet med innehållet är. Seriösa hemsidor är ofta öppna med den sortens information, och 

finns den inte att hitta, ska det ses som ett observandum. Hemsidor som är finansierade av 

exempelvis läkemedelsföretag kan ibland ha ett bakomliggande vinstintresse till 

informationen som delas. Settergren skriver i förordet till sin bok att boken riktar sig till 

sjukvårdspersonal och studenter som går en medicinsk utbildning. Det kan vara svårt även för 

utbildad vårdpersonal att sålla bland den information som hittas på internet (Settergren, 2015).  

1.4 Internet och förhållandet mellan vårdgivare och patient 
I en översiktsartikel från 2006 undersöker McMullan hur användandet av internet för att söka 

information om hälso- och sjukvård på internet kan påverka förhållandet mellan vårdtagaren 
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och den professionella hälso- och sjukvården. Han drar slutsatsen att vårdtagaren har bytt roll 

från att vara en passiv mottagare till att bli en aktiv konsument av hälsoinformation. Enligt 

författaren kan vårdtagaren bli bemött av hälso-och sjukvården på ett eller flera av tre olika 

alternativ: 1) Professionell hälso- och sjukvårdspersonal känner sig hotad av patientens 

kunskap och reagerar defensivt. 2) Professionell hälso- och sjukvårdspersonal och patient 

samarbetar med att införskaffa och analysera informationen. 3) Professionell hälso- och 

sjukvårdspersonal guidar patienten till pålitliga webbsidor på internet.  

 

Bylund et al. (2007) undersöker i en studie hur olika strategier kan förbättra relationen mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient. De konstaterar att patienter i alla tider har haft ett 

behov av att söka information själva om sin hälsa/ohälsa via till exempel vänner eller texter. 

Skillnaden idag är att informationen som patienterna kan hitta på internet är samma 

information som hälso- och sjukvårdspersonalen har tillgång till. Författarna till studien drar 

slutsatsen att detta ämne är av känslig art då det fokuserar på övertag/makt i förhållandet 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt patienten. Bylund et al. föreslår att i de fall då 

personal inom hälso- och sjukvård inte håller med patienten om den information som 

patienten presenterar bör personalen värdesätta/validera patientens ansträngningar samt visa 

att de tar informationen på allvar.  

 

En svensk studie från 2016 (Bjelke, Martinsson, Lendahls & Oscarsson) kartlägger internets 

roll som informationskälla för blivande mödrar under graviditeten. Internet är tillgängligt 

dygnet runt och studien visar att 95 % av de blivande mödrarna har använt internet som 

informationskälla. Författarna drog slutsatsen att internet används som ett komplement till den 

traditionella mödravården och kontrollerna hos barnmorska. Barnmorskorna kunde stötta de 

blivande mödrarna och informera om både för- och nackdelar med information på internet. De 

kunde också rekommendera bra och säkra webbsidor till de blivande mödrarna. Örtenstrand 

och Waldenström (2005) undersökte nyblivna mammors upplevelser av barnavårdscentraler i 

Sverige och vilka riskfaktorer som ökade risken för missnöje med barnavårdscentralen. 

Resultatet visade att de flesta var nöjda med vården på barnavårdscentralen, men att en av fem 

mammor antingen var missnöjd eller hade blandade känslor.  
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1.5 BVC-sköterskans arbete 
BVC-sköterskans arbete styrs av Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovården (2014). För 

att arbeta med barnhälsovård krävs att sjuksköterskan har en vidareutbildning till 

distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. BVC-sköterskan ska 

också ha goda kunskaper om barns hälsa och sjukdomar, samt barns utveckling och behov. 

För att upprätthålla en god kompetens, krävs att BVC-sköterskan arbetar minst 50 procent av 

en heltidstjänst 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. Det innebär att de sjuksköterskor 

som arbetar på BVC har en specialistkompetens och att de aktivt arbetar 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 sin roll genom att stärka deras förmåga till egenmakt 

(Socialstyrelsen, 2014).  

1.6 Etiskt perspektiv 
Sjuksköterskans arbete ska enligt beslut i riksdagen (Sveriges riksdag, 1995) styras av etiska 

principer och grundas på en etisk plattform, vilken innefattar tre principer som är 

rangordnade: Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, samt 

kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har 

samma värde oavsett vilka personliga egenskaper eller funktioner de har i samhället. Behovs- 

och solidaritetsprincipen säger att resurserna bör satsas där behovet är som störst medan 

kostnadseffektivitetsprincipen beskriver att resurserna ska fördelas på ett sådant sätt att 

relationen mellan kostnaden och behandlingens effekt avvägs (Arlebrink, 2006). 

Distriktssköterskans roll vid kontakt med småbarnsföräldrar är att se individen och arbeta 

utefter dessa etiska principer. Det stärker förtroendet för sjukvården i stort och 

distriktssköterskan i synnerhet då en god relation mellan parterna skapas. Tilliten till 

distriktssköterskan stärks, och möjligheten ges då att erbjuda råd om vilka webbsidor som är 

tillförlitliga då föräldern söker information på internet.  

1.7 Problemformulering 
Sveriges befolkning har en sjunkande tillit till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. 

Samtidigt ökar informationsflödet från alternativa informationskällor såsom internet och 

sociala medier. Risken finns att småbarnsföräldrar sätter större tillit till källor de själva har 
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sökt upp än till representanter för sjukvården. Vid en genomsökning av aktuell vetenskaplig 

litteratur framkom att det var svårt att få relevant kunskap om småbarnsföräldrars tillit till 

BVC. Därför skulle det vara intressant att studera hur småbarnsföräldrar i en föräldragrupp på 

det sociala mediet Facebook, som är aktiva på internet, skattar sin tillit till de råd om barn 

som de får av BVC och från andra informationskällor. 

1.8 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka föräldrar i en föräldragrupp på det sociala mediet 

Facebook, gällande deras tillit till råd om barn som erhålls från BVC och från andra 

informationskällor. 

1.9 Frågeställningar 
1. Hur skattar småbarnsföräldrarna sin tillit till BVC-sköterskans råd gällande deras 

barn? 

2. I vilken utsträckning använder småbarnsföräldrarna BVC och andra 

informationskällor när de söker råd gällande sina barn? 

3. Hur skattar småbarnsföräldrarna sin tillit till alternativa informationskällor gällande 

råd om barn? 

4. Finns det ett samband mellan småbarnsföräldrarnas nöjdhet med sin BVC-sköterska 

samt känslan av att BVC-sköterskan lyssnar på dem, och deras tillit till råd från BVC? 

5. Finns det ett samband mellan småbarnsföräldrarnas nationella bakgrund, ålder, antal 

barn, utbildningsnivå samt boendemiljö, och deras tillit till råd från BVC? 
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2. METOD 

2.1 Design 
Studien genomfördes som en kvantitativ enkätundersökning via en webbenkät. En prospektiv 

tvärsnittsstudie ger en bild av hur det ser ut i en viss befolkningsgrupp vid ett visst tillfälle. Vi 

var intresserade av att undersöka tilliten till råd från BVC och andra informationskällor hos 

småbarnsföräldrar i en föräldragrupp på det sociala mediet Facebook vid ett givet tillfälle, 

utan att göra någon form av intervention. Därför passade den valda metoden studiens syfte 

(Billhult & Gunnarsson, 2016). 

2.2 Urval 
Deltagare till studien valdes genom ett icke-slumpmässigt konsekutivt urval (Björk, 2010) då 

de söktes upp via en sluten grupp för föräldrar på det sociala mediet Facebook. Alla föräldrar 

i gruppen som hade barn i åldern noll till fem år och besöker BVC på rutinkontroller inom 

barnhälsovårdens program uppfyllde studiens inklusionskriterier. Föräldrarna som uppfyllde 

inklusionskriterierna fick sedan ta ställning till om de ville delta i studien eller inte. Enkäter 

som inte var korrekt ifyllda exkluderades ur studien, likaså föräldrar med barn som av olika 

anledningar inte besöker BVC på rutinkontroller inom barnhälsovårdens program.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Enkäten som användes var studiespecifik och bestod av tre delar. Första delen som bestod av 

sex frågor utforskade respondentens bakgrund. Den andra delen bestående av fem frågor 

undersökte respondentens kontakter med BVC. Den tredje delen bestod av två frågor och 

undersökte respondentens tillit till olika informationskällor vid råd om barn. Enkäten bifogas 

som bilaga 1. Ett test av enkäten genomfördes där tio småbarnsföräldrar med barn i åldern 

noll till fem år som besökte BVC med sina barn fick besvara den framtagna enkäten på prov. 

De tio föräldrarna i försöksgruppen tillfrågades sedan om huruvida de hade förstått syftet med 

enkäten och om de hade förstått de enskilda frågorna. Testomgången resulterade i att enkäten 

omarbetades något. Fråga ett där respondenterna tillfrågades om vilket kön de identifierar sig 

med, ändrades från att erbjuda svarsalternativen “man” och “kvinna” till att även erbjuda 

alternativet “annat”. Frågorna som rörde respondenternas ålder samt antal barn omarbetades 

från att innehålla svarsalternativ till att vara frågor där respondenten kunde skriva in ett eget 

numeriskt värde. Testet av enkäten visade att den gav svar på de frågeställningar som låg till 

grund för studien. 
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Enkäten utarbetades med stöd av kurslitteratur (Billhult & Gunnarsson, 2016), samt i samråd 

med handledare Cecilia Arving. Frågorna som berörde småbarnsföräldrarnas nöjdhet med 

BVC-sköterskan och om de kände att BVC-sköterskan lyssnade till deras frågor, funderingar 

och åsikter, inspirerades av studien som genomfördes av El Malla et al. (2012), då det i den 

studien framkom att föräldrar kände mer tillit till vårdgivare om de kände att vårdgivaren var 

lyhörd och omtänksam.  

2.4 Tillvägagångssätt 
Genom kontakt med administratörerna för föräldragruppen ”Föräldrar & barn” på Facebook 

inhämtades tillstånd för att skicka ut en förfrågan till gruppens medlemmar om deltagande i 

studien. De föräldrar som valde att delta i studien fick besvara en webbaserad enkät med 

frågor om deras tillit till BVC och andra informationskällor gällande råd om barn. Tillgång till 

enkäten gavs genom en länk som skickades ut i ett inlägg på Facebookgruppens sida. 

Deltagarna fick information om studiens syfte via ett informationsbrev som inledde den 

webbaserade enkäten (Bilaga 2). I informationsbrevet fanns såväl information om studien som 

kontaktuppgifter till studiens upphovsmän. Målet var att datainsamlingen skulle pågå under 

en tvåveckorsperiod under våren 2017. Om det efter denna period inte inkommit ett 

tillräckligt stort antal besvarade enkäter skulle tidsperioden för datainsamling förlängas till 

dess att ca 60 besvarade enkäter kommit in. Eftersom 240 svar kom in under det första dygnet 

behövdes ingen påminnelse skickas ut. Inlägget låg kvar på sidan under den bestämda 

tvåveckorsperioden, men inga fler svar inkom efter det första dygnet. Detta berodde sannolikt 

på gruppens storlek, vilken innebar att ett stort antal inlägg skrevs på sidan varje dag, och att 

inlägget om studien snabbt försvann i mängden.   

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid forskning där människor är inblandade ska informanterna ges möjlighet att lämna ett 

informerat samtycke till att delta i studien. Informanten ska inte lockas att delta i studien med 

kompensation för deltagande och ska inte heller vara i beroendeställning till forskaren. Det 

ska framgå av informationsbrevet som deltagaren får del av att deltagande i studien är 

frivilligt och att det när som helst är fritt att hoppa av studien utan att ange någon orsak 

(Codex, 2016). Ett informationsbrev med information om studien fanns i anslutning till den 

webbaserade enkäten som deltagarna tog del av (Bilaga 2). Frågorna i den webbaserade 

enkäten utformades på ett sådant sätt att de inte bör uppfattas som kränkande av 
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studiedeltagarna (Kjellström, 2016). Enkäten lades ut som en länk på internet. Då behövde 

inte informanterna redovisa sin e-postadress vilket gör att anonymiteten förstärks (Skärsäter 

& Ali, 2016).  

2.6 Bearbetning och analys 
Erhållna data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical 

Packages for the Social Sciences (SPSS). 

 

Frågeställning ett och tre besvarades i enkäten med hjälp av en likertskala med fem skalsteg 

som sträckte sig från “ingen tillit” till “mycket stor tillit”. Svarsalternativet ”ingen tillit” 

tilldelades det numeriska värdet noll poäng och ”mycket stor tillit” tilldelades fyra poäng. 

Frågeställning två besvarades med hjälp av en ordinalskala med tre skalsteg som sträckte sig 

från “använder aldrig” till “använder ofta”. Svarsalternativen tilldelades ett numeriskt värde 

från noll till två där noll motsvarade ”använder aldrig” och två motsvarade ”använder ofta”. 

För frågeställning ett och tre genomfördes en frekvensberäkning som visade hur många 

procent av småbarnsföräldrarna som angett de olika svarsalternativen gällande tillit till BVC-

sköterskans och andra informationskällors råd om deras barn. För frågeställning två 

genomfördes också en frekvensberäkning som visade i vilken procentuell utsträckning 

småbarnsföräldrarna använde sig av de andra informationskällor som angetts i enkäten.  

 

För att besvara frågeställning fyra fick föräldrarna besvara en fråga om hur nöjda de var med 

sin BVC-sköterska. Frågan hade fem svarsalternativ som sträckte sig från ”mycket nöjd” till 

”inte alls nöjd”. Svarsalternativen tilldelades ett numeriskt värde från ett till fem, där en poäng 

motsvarade ”inte alls nöjd” och fem poäng motsvarade ”mycket nöjd”. De olika variablerna 

analyserades var för sig och jämfördes med resultatet av föräldrarnas tillit till BVC. För att 

undersöka om de föräldrar som svarat att de är nöjda med sin BVC-sköterska hade en större 

tillit till BVC som informationskälla utfördes en sambandsanalys med hjälp av Spearmans 

rangkorrelationskoefficient, eftersom båda variabler mättes med hjälp av en ordinalskala 

(Polit & Beck, 2017). Föräldrarna fick också svara på om de kände att deras BVC-sköterska 

lyssnade på deras frågor, funderingar och åsikter gällande barnet. På frågan gavs fem 

svarsalternativ, nämligen; 1) “Ja, alltid”, 2) “Ja, oftast”, 3) “Ja, delvis”, 4) “Nja, oftast inte” 

och 5) “Nej”. Svarsalternativen tilldelades ett numeriskt värde där en poäng motsvarade ”Ja, 

alltid” och fem poäng motsvarade ”Nej”. Även för denna frågeställning genomfördes 
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Spearmans rangkorrelationskoefficient, för att undersöka sambandet mellan föräldrarnas 

känsla av att bli lyssnade på, och deras tillit till råd från BVC (Polit & Beck, 2017).  

 

På frågeställning fem analyserades de olika variablerna var för sig och jämfördes med 

resultatet av föräldrarnas tillit till BVC. För att undersöka samband mellan nationell bakgrund 

och boendemiljö i relation till tillit genomfördes en analys med hjälp av ett chitvåtest eftersom 

den ena variabeln mättes med en nominalskala och den andra med en ordinalskala (Björk, 

2010). För att analysera samband mellan föräldrarnas ålder och antal barn, samt 

utbildningsnivå i relation till tillit användes också Spearmans rangkorrelationskoefficient 

eftersom båda variabler mättes med hjälp av en ordinalskala (Björk, 2010).  

 

3. RESULTAT 

3.1 Småbarnsföräldrarnas tillit till BVC-sköterskans råd  
Av de 240 småbarnsföräldrar som besvarat enkäten svarade samtliga på frågan som berörde 

deras tillit till råd från BVC-sköterskan. De flesta föräldrar (51,7 %) svarade att de hade ”stor 

tillit” eller ”mycket stor tillit” till de råd de fick från BVC-sköterskan gällande deras barn.  

Den procentuella fördelningen på småbarnsföräldrarnas svar gällande tillit till råd från BVC-

sköterskan framgår av figur 1.  

 

 
Figur 1. Tillit till BVC-sköterskans råd 



 

 19 

3.2 I vilken utsträckning använder småbarnsföräldrarna BVC och andra 
informationskällor 
Småbarnsföräldrarna i Facebookgruppen tillfrågades i vilken grad de använde sig av 

informationskällorna familj/släkt, vänner, litteratur, internetsidor (exempelvis 1177), 

kommersiella internetsidor, sociala medier samt andra källor (se tabell 1). Den 

informationskälla som störst andel småbarnsföräldrar, 67,5 procent, svarade att de använde 

ofta var internetsidor såsom 1177. Av de tillfrågade småbarnsföräldrarna uppgav 23,3 procent 

att de aldrig vände sig till BVC för råd och information, medan 16,3 procent angav att de ofta 

gjorde det. Andelen föräldrar som ofta sökte råd och information på sociala medier och 

familjeforum var 14,6 procent.  

 
Tabell 1. Redovisning av tillit till BVC och andra informationskällor, frekvens och procentuell andel. 

Informationskälla Använder ofta Använder ibland Använder aldrig 

BVC 39 (16,3%) 145 (60,4%) 56 (23,3%) 

Familj/släkt 60 (25,0%) 149 (62,1%) 31 (12,9%) 

Vänner 45 (18,8%) 158 (65,8%) 37 (15,4%) 

Litteratur 41 (17,1%) 134 (55,8%) 65 (27,1%) 

Hemsidor 162 (67,5%) 77 (32,1%) 1 (0,4%) 

Kommersiella 

internetsidor 
9 (3,8%) 76 (31,7%) 155 (64,6%) 

Sociala 

medier/familjeforum 
35 (14,6%) 135 (56,3%) 70 (29,2%) 

Andra källor 9 (3,8%) 83 (34,6%) 148 (61,7%) 

 

De respondenter som angett att de använde sig av en annan källa än de angivna alternativen 

hade möjlighet att i textsvar ange vilken annan källa de brukade använda sig av. Andra källor 

som användes av respondenterna var bland andra Google, andra internetsidor, 

forskningsrapporter och avhandlingar, tidningsartiklar, dokumentärer, vänner och släktingar 

med medicinsk utbildning, kända bloggare, podcaster, förskolepedagoger, neonatalvården 

samt det egna sunda förnuftet (se bilaga 3).  

3.3 Småbarnsföräldrarnas tillit till andra informationskällor 
Småbarnsföräldrarna fick i enkäten besvara frågan hur stor tillit de kände till respektive 

informationskälla. Svarsfrekvenserna redovisas med hjälp av figur 2.  
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Av de tillfrågade småbarnsföräldrarna uppgav 57 procent att de kände stor tillit eller mycket 

stor tillit till råd från familj/släkt. För råd från vänner var siffran för svarsalternativen “stor 

tillit” och ”mycket stor tillit” liknande, med ett värde av 45 procent. Samma tendens kunde 

ses när småbarnsföräldrarna svarade angående sin tillit till litteratur, då 58 procent angav “stor 

tillit” eller “mycket stor tillit”. Gällande internet och hemsidor såsom Vårdguiden, kände 65 

procent stor tillit eller mycket stor tillit.  

 

När småbarnsföräldrarna i Facebookgruppen tillfrågades om sin tillit till kommersiella 

internetsidor kände 39 procent varken stor eller liten tillit till den efterfrågade källan, medan 

sju procent kände stor tillit eller mycket stor tillit. Siffrorna var liknande när det gällde 

föräldrarnas tillit till sociala medier och föräldraforum, 43 procent kände varken stor eller 

liten tillit, medan nio procent kände stor tillit eller mycket stor tillit.  

 

 
Figur 2. Småbarnsföräldrarnas tillit till andra informationskällor 
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3.4 Samband mellan föräldrarnas nöjdhet med BVC-sköterskan samt känsla av att 

BVC-sköterskan lyssnar och tillit till råd från BVC 

På frågan om det fanns ett samband mellan föräldrarnas nöjdhet med BVC-sköterskan och 

deras tillit till råd från BVC sågs ett positivt samband med värdet 0,653, vilket innebär ett 

medelstarkt samband (se figur 3). Resultatet hade en signifikans på 0,000.  

 

Figur 3. Samband mellan tillit till råd från BVC och nöjdhet med BVC-sköterskan 
 

På frågan om småbarnsföräldrarna kände att deras BVC-sköterska lyssnade på deras frågor, 

funderingar och åsikter gällande deras barn påvisades ett medelstarkt negativt samband med 

värdet -0,603. Resultatet var signifikant, med ett p-värde på 0,000. Sambandet visas med hjälp 

av figur 4. 

Figur 4. Samband mellan tillit till BVC-sköterskan och känsla av att BVC-sköterskan lyssnar. 
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3.5 Samband mellan andra faktorer och tillit till BVC 
Analyser av småbarnsföräldrarnas nationella bakgrund, ålder, antal barn, utbildningsnivå och 

boendemiljö i relation till deras tillit till råd från BVC visade att det inte fanns några 

signifikanta samband mellan de olika variablerna. Samtliga analyser hade ett p-värde över 

0,05. 

 
Tabell 2. Beskrivning av studiepopulation 

Variabel  Total n=240 

Kön Män n=8 (3,3%) 

Kvinnor n=231 (96,3%) 

Annat n=1 (0,4%) 

Ålder (19–50) Median: 30 

Range: 31 

Antal barn (1–5) Median: 2 

Range: 4 

Utbildningsnivå Grundskola n=9 (3,8%) 

Gymnasium n=91 (37,9%) 

Högskola/Universitet n=125 (52,1%) 

Annat n=15 (6,3%) 

Nationell bakgrund Född i Sverige n=214 (89,2%) 

Född i annat land än Sverige n=15 (6,3%) 

En eller båda föräldrar födda utomlands n=11 (4,6%) 

Boendemiljö Storstad n=92 (38,3%) 

Småstad n=92 (38,3%) 

Landsbygd n=55 (23,3%) 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
Resultatet av enkäten visade att de flesta respondenter hade “stor tillit” eller “varken stor eller 

liten tillit” till råd från BVC, gällande deras barn. Undersökningen visade också att 

småbarnsföräldrarna i hög grad använde sig av internet för att söka råd och information 

angående sina barn. De hade ungefär lika hög tillit till BVC, som de hade till familj/släkt, 
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vänner, litteratur och internet. Undersökningen påvisade inga signifikanta skillnader mellan 

småbarnsföräldrarnas tillit till BVC relaterat till deras nationella bakgrund, ålder, antal barn, 

utbildningsnivå och boendemiljö. Ett samband hittades dock mellan föräldrarnas nöjdhet med 

sin BVC-sköterska och tillit till råd från BVC samt mellan deras känsla av att BVC-

sköterskan lyssnade på dem och tillit till råd från BVC. 

4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Småbarnsföräldrarnas tillit till BVC-sköterskans råd  
Enkätundersökningen visade på förhållandevis stor tillit till råd som erhölls från BVC-

sköterskan, vilket är glädjande då BVC-sköterskor är specialistutbildade och styrs i sitt arbete 

av Socialstyrelsens Vägledning för Barnhälsovården (2014). Då kontakten mellan BVC-

sköterskan och barnet samt dess föräldrar är högst individuell är det personliga bemötandet 

avgörande för graden av tillit till vårdgivaren. Både den här studien, liksom tidigare studie av 

El Malla et al. (2012), visar att det är viktigt för tilliten mellan förälder och vårdgivare att 

föräldern känner sig nöjd med det bemötande som han eller hon får samt känslan av att 

vårdgivaren lyssnar på det föräldern förmedlar.  

 

Undersökningen visade att nästan var femte deltagare kände liten eller ingen tillit till råd från 

BVC-sköterskan. Detta överensstämmer med den dystra rapporten av den svenska delen av 

IHP-studien som visar på minskad tillit till det svenska sjukvårdssystemet (Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys, 2016). Möjligtvis skulle den låga tilliten hos dessa respondenter 

kunna bero på en känsla av att inte bli lyssnade på vid möte med BVC-sköterskan.  

 

Kari Martinsen beskriver i sin omvårdnadsteori att tillit och makt är närvarande i alla 

vårdsituationer, vilket Charlotte Delmar (1999) utvecklar i sin avhandling. BVC-sköterskans 

arbete har under åren gått från att fokusera på kontroller och övervakning av barnets 

hälsostatus till att innebära ett samarbete med vårdnadshavare för att stärka deras tilltro till sig 

själva i föräldrarollen och på så sätt optimera barnets välmående. Denna utveckling tyder på 

att BVC-sköterskorna har vidareutvecklat sin roll och anpassat sig till dagens samhälle med 

moderna och upplysta vårdtagare. Den makt som BVC-sköterskan innehar på grund av sin 

förkunskap bör användas på ett sätt som stärker vårdnadshavarens tillit till sin egen förmåga 

till egenmakt. Att vara i en maktposition innebär också ett ansvar för den man har makt över.  
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4.2.2 Andra informationskällor som används av småbarnsföräldrarna 
Undersökningen visade att alla respondenter utom en använder internet/hemsidor för att söka 

information om sina barn. Eftersom denna enkät är utformad för föräldrar på en föräldragrupp 

på internet, kan just dessa respondenter vara mer benägna att använda dator och internet i sin 

informationssökning. Studier har dock visat att även om befolkningen är van att söka 

information på internet kan det finnas ett behov av vägledning för att kunna sålla den 

information som finns tillgänglig (Sandberg & Möllerström, 2014; Stellefsson et al., 2011). 

Att en stor andel respondenter aldrig använder kommersiella internetsidor som 

informationskälla skulle kunna visa på en medvetenhet bland föräldrarna om att 

informationen inte alltid är objektiv på dessa sidor.  Det kan tyckas märkligt att 

respondenterna i ungefär lika hög utsträckning vänder sig till BVC som till familj, släkt, 

vänner, litteratur och sociala medier för råd och information gällande deras barn, trots att 

BVC-sköterskan med sin specialistkompetens är expert på just råd om barn. BVC-sköterskans 

kunskap torde väga tyngre än information som hittats på webbsidor, eller erhållits från någon 

som inte har expertkunskap på området. 

 

4.2.3 Småbarnsföräldrarnas tillit till andra informationskällor 
Undersökningen visade att respondenterna sätter större tillit till internet/hemsidor, litteratur 

och familj/släkt än till information från BVC. Informationen som ges på BVC ska 

överensstämma med den som finns tillgänglig på exempelvis hemsidan 1177.  Detta innebär 

att småbarnsföräldrarna sätter större tillit till information de själva letat fram från till exempel 

1177, än när samma information förmedlas av hälso- och sjukvårdspersonal med 

specialistkompetens. Sannolikt kan det vara på det sättet att småbarnsföräldrarna först söker 

information på internet, till exempel 1177, och därefter kontaktar BVC med samma fråga. Det 

finns här ett ansvar hos all personal inom hälso-och sjukvården att uppdatera sig angående 

vad som står skrivet på internet/1177 så att småbarnsföräldrarna får samma information från 

hälso- och sjukvården. Detta skulle i så fall kunna stärka tilliten till BVC-sköterskan, eftersom 

tilliten sannolikt minskar när föräldern möts av motstridig information. Undersökningar har 

visat att vårdtagare i alla tider har haft ett behov av att söka information om den egna 

hälsan/ohälsan självständigt och att tilliten från vårdtagaren kan stärkas genom att som 

vårdgivare bemöta denna information på ett öppet och aktivt sätt (McMullan, 2006; Bylund et 

al., 2007). Om BVC-sköterskan aktivt lyfter frågan om hur småbarnsföräldern söker 

information på internet kan hon eller han erbjuda tips och råd om vilka hemsidor som kan 



 

 25 

vara bra och tillförlitliga att söka information på och hur man lättare ska kunna bedöma och 

värdera den information som finns tillgänglig. Då visar BVC-sköterskan för föräldern att det 

finns en medvetenhet hos vårdgivaren om den information som finns ute på internet, och hur 

den används, vilket i sin tur kan stärka förälderns förtroende för att BVC-sköterskan är 

uppdaterad med den senaste kunskapen.   

 

4.2.4 Samband mellan småbarnsföräldrarnas nöjdhet samt känslan av att bli lyssnade på och      

tillit till råd från BVC 

Enkätundersökningen visade ett samband mellan tillit till råd från BVC samt känslan av att bli 

lyssnad på och småbarnsföräldrarnas nöjdhet med sin BVC-sköterska. Sambandet mellan tillit 

och nöjdhet har även visats i tidigare studier (El Malla et al., 2012). Det yttersta ansvaret för 

att skapa en god relation mellan småbarnsföräldrar och BVC-sköterska ligger hos BVC-

sköterskan. Genom ett bra bemötande gentemot småbarnsföräldrarna kan BVC-sköterskan i 

viss mån öka tilliten gentemot sig själv som vårdgivare. En utmaning för BVC-sköterskan är 

att stärka föräldrarna i sin roll utan att förmedla förbud eller måsten. Enligt Delmar (2012) är 

tillit sårbar och kan inte alltid bibehållas. I mötet på barnavårdscentralen med 

småbarnsföräldrar är det viktigt att BVC-sköterskan försöker möta varje patient på dennes 

villkor, med de förutsättningar och kunskaper som denna har med sig. Ett utmanande arbete 

då förutsättningarna skiljer sig åt från person till person. Patientcentrerad vård handlar om just 

detta, att möta varje patient på deras individuella villkor, och ta vara på deras förmågor och 

kunskap samt ta hänsyn till deras svårigheter. Anja Dieterich (2007) beskriver i sin 

översiktsartikel tyska läkares ibland negativa syn på den moderna patienten med sin förmåga 

att själv söka information och kritiskt granska den vård som mottages. Det är viktigt att inte se 

patienternas informationssökande som ett hot mot den egna kunskapen och professionen, utan 

snarare som ett redskap för att öka förståelse, kunskap och hälsa hos patienterna.  

 

4.2.5 Andra faktorers inverkan på tillit till råd från BVC? 

Resultatet att det inte fanns något signifikant samband mellan nationell bakgrund, ålder, antal 

barn, utbildningsnivå eller boendemiljö och tillit till råd från BVC, skulle kunna tyda på en 

jämlikhet inom vården, då den avgörande faktorn för tillit verkar vara nöjdhet/bemötande. Att 

tilliten inte skiljer sig mellan olika samhällsgrupper, skulle kunna tyda på att den grupp man 

tillhör inte är avgörande för det bemötande man får av hälso- och sjukvården. Ett stort ansvar 
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ligger här på vårdgivaren att se till att den information som ges är anpassad till den individ 

man har framför sig, och just den individens hälsolitteracitet. Alltför basal information kan 

exempelvis göra att en högutbildad vårdtagare känner sig förminskad eller nedvärderad. 

Samtidigt kan alltför svår information till någon med nedsatt hälsolitteracitet göra att 

vårdtagaren känner sig förbisedd, inte lyssnad på och missförstådd. Båda scenarion leder till 

en missnöjdhet hos vårdtagaren, som i sin tur kan leda till minskad tillit till hälso- och 

sjukvården.  

 

4.2.6 Klinisk relevans 
Är tilliten till vårdgivaren högre finns det större chans att vårdtagaren kan tillgodogöra sig den 

kunskap som tillhandahålls av vårdgivaren. Resultatet av denna studie kan i och med ett 

tydliggörande för vårdgivaren om hur deras bemötande av vårdtagaren påverkar tilliten till 

hälso- och sjukvården, leda till att vårdgivaren får en större insikt och förståelse för sitt ansvar 

i varje vårdsituation. Ansvaret ligger i att ge ett gott bemötande, att vara lyhörd och lyssna in 

vårdtagaren samt att se de tillgångar och brister som finns. Vårdgivarens insikt om detta, 

skulle kunna leda till ett bättre bemötande för vårdtagaren, då vårdgivaren väljer att aktivt 

arbeta för en ökad tillit till vården.  

 

För samhället i stort är en hög tillit till sjukvården av yttersta vikt, för att inte felaktig 

information om hälsa och sjukdom ska spridas och få fäste. Internet är ett öppet och vida 

okontrollerat forum, där falsk information kan blandas med sann kunskap (Settergren, 2015). 

Felaktig information kan leda till en misstro gentemot hälso- och sjukvården och dess motiv, 

vilket i förlängningen kan vara rentav samhällsfarligt, om individerna börjar handla på ett sätt 

som är skadligt för deras hälsa. Det finns ett behov av vidare forskning inom detta område då 

denna studie visar en tvärsnittsbild av hur det ser ut i en viss grupp småbarnsföräldrar vid ett 

visst tillfälle. Nya studier skulle behöva genomföras i andra specifika grupper för att kunna 

applicera resultatet på en större målgrupp.  

4.3 Metoddiskussion 
4.3.1 Studiens styrkor och svagheter  
Genom att använda ett socialt medium såsom Facebook för spridning av enkäten fanns det 

ingen möjlighet att veta hur stor andel av de småbarnsföräldrar som uppfyllde 

inklusionskriterierna som valde att besvara enkäten. De 240 föräldrar som besvarade enkäten 
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utgjorde två procent av det totala antalet medlemmar i Facebookgruppen. Däremot kan vi inte 

veta hur stor procentuell andel av föräldrar med barn i åldern noll till fem år som dessa 

utgjorde. Den grupp föräldrar som besvarade enkäten var relativt homogen med en majoritet 

av svenskfödda och välutbildade respondenter. Det hade varit önskvärt att få en större 

spridning bland respondenterna. En svaghet med undersökningen är den urvalsmetod som 

användes för att hitta respondenterna. Med ett slumpmässigt urval hade det kunnat vara 

möjligt att dra en slutsats om populationen utifrån resultatet av studien. Detta är inte möjligt i 

nuläget, eftersom vi inte har någon uppfattning om hur många av gruppens medlemmar som 

uppfyller inklusionskriterierna, och huruvida dessa hade samma möjligheter att ta del av och 

medverka i undersökningen.  

 

Då detta är en stor grupp småbarnsföräldrar, vid tiden för undersökningen hade gruppen över 

12 000 medlemmar, så ökar möjligheten att nå fler personer med större spridning både 

geografiskt samt demografiskt än om studien hade genomförts på lokal nivå. Genom att 

använda internet behövde vi inte begränsa studien till specifika barnavårdscentraler eller 

enstaka distriktssköterskor som arbetar på barnavårdscentralerna. Vill man ha ett mer 

specifikt resultat vad gäller tilliten på en viss barnavårdscentral eller inom ett visst område, 

hade en annan metod varit att föredra för att nå just de föräldrar som sökt sig dit.  

 

Fördelen med kvantitativ undersökning i jämförelse med kvalitativ undersökning är att det går 

att kartlägga fler personers åsikter med en kvantitativ undersökning, samt att det inte finns 

någon risk att den som intervjuar kan påverka personen i fråga (Gunnarsson & Billhult, 2016).  

 

4.3.2 Forskningsetiska överväganden. 
I studier där människor är inblandade ska informanter ges möjlighet att lämna informerat 

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

deltagare i studien inte ska vara i någon form av beroendeställning till forskaren (Codex, 

2016). När respondenterna klickade på länken för att påbörja enkäten dirigerades de först till 

ett informationsbrev om studiens syfte, vari det framgick att ett inlämnat svar var likställt med 

informerat samtycke. Respondenterna behövde inte uppge några uppgifter som riskerade att 

anonymiteten röjdes. Enligt Skärsäter & Ali (2016) förstärker detta anonymiteten för 

respondenten.   
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4.3.3 Mätinstrumentets reliabilitet och validitet 
Validiteten är ett mått som mäter undersökningens trovärdighet, det vill säga mäter enkäten 

det som är avsett att mätas (Gunnarsson & Billhult, 2016). Enkäten har enligt författarna till 

denna studie givit svar på studiens syfte vilket stärker dess validitet. Enkäten utformades 

specifikt för denna studie, och är inte testad i tidigare studier. Det ökar risken för metodfel 

eftersom enkäten utformas med studiens syfte i åtanke, vilket kan påverka de svar som 

erhålls. Om en redan genomförd undersökning genomförs på nytt och resultaten blir desamma 

som i första undersökningen räknas studiens reliabilitet som hög (Gunnarsson & Billhult, 

2016). Sedan denna enkätundersökning genomfördes har föräldragruppen på Facebook ökat 

från 12 000 medlemmar till 15 000 medlemmar. Förutsättningarna för att kunna genomföra 

undersökningen igen, så kallad test-retestreliabilitet, och få ett liknande resultat kan anses som 

låga. Skulle enkäten skickas ut igen är det möjligt att en helt annan grupp av 

småbarnsföräldrar med andra åsikter än de som svarat på denna undersökning skulle fylla i 

enkäten, vilket kan ge ett annat resultat än vad denna enkätundersökning gett.  

 

4.3.4. Interna och externa validiteten i resultaten.  
Den interna validiteten beskriver om de slutsatser man dragit i denna specifika situation är 

trovärdiga eller inte och hur väl undersökningen överensstämmer med verkligheten. Den 

externa validiteten är ett mått på i vilken omfattningen resultatet är generaliserbart till andra 

situationer eller sammanhang (Socialstyrelsen, 2017). Denna studie är inte generaliserbar till 

föräldragrupper på internet, eftersom endast en grupp undersöktes, och inte heller till 

småbarnsföräldrar i stort, eftersom studiens respondenter uteslutande inhämtades från en 

Facebookgrupp för föräldrar. För att stärka den externa och interna validiteten på 

undersökningen kunde ett slumpmässigt urval gjorts som är representativt för den del av 

befolkningen undersökningen gäller och enkäten skickats ut enbart till dessa individer. På 

grund av tidsbrist samt sekretess var det svårt att genomföra en sådan undersökning inom 

ramen för detta examensarbete. Enkäten som skickades ut via föräldragruppen på Facebook 

kan ändå ge en antydan till hur urvalsgruppen ställer sig i denna fråga.  

 

4.3.5. Metodens funktionalitet  
Syftet med studien var att undersöka föräldrar i en föräldragrupp på Facebook gällande deras 

tillit till råd om barn som erhålls från BVC och andra informationskällor, och detta syfte 
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uppfylldes enligt författarna. Den valda metoden fungerade, svarsfrekvensen överträffade det 

satta minimimålet för respondenter och samtliga frågor var besvarade i alla enkäter utom en.  

4.4 Slutsats 
Tilliten till BVC är förhållandevis god, men skulle kunna förbättras om man ser till relationen 

mellan tillit till BVC och andra informationskällor såsom familj, vänner, litteratur och 

internet. Vårdpersonalen har ett stort ansvar att hålla sig uppdaterad angående ny och riktig 

kunskap, för att undvika misstro hos vårdtagarna. Vårdpersonalen har också en stor möjlighet 

att påverka tilliten till hälso- och sjukvården genom gott bemötande och ett patientcentrerat 

arbetssätt.  
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BILAGA 1 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Vilket kön identifierar du dig med? 

● Man 
● Kvinna 
● Annat 

 
2. Hur gammal är du? 
_____________________ 
 
3. Hur många barn har du? 
_____________________ 
 
4. Vilken utbildningsnivå har du? 

● Grundskola 
● Gymnasienivå 
● Högskola/Universitet 
● Annat: _________________ 

 
5. Vilken nationell bakgrund har du? 

● Född i Sverige 
● Född i annat land än Sverige 
● En eller båda föräldrar födda i annat land än Sverige 

 
6. Vilken miljö bor du i? 

● Storstad 
● Småstad 
● Landsbygd 

 

Frågor om BVC 
 
1. Har ditt senast födda barn besökt BVC vid alla planerade rutinbesök? 

● Ja 
● Nej 

 
2. Har du träffat samma BVC-sköterska vid ditt senast födda barns besök? 

● Ja, alltid 
● Ja, för det mesta (undantag t ex semester/sjukdom) 
● Delvis (träffat två-tre olika) 
● Nej 

 
3. Är du nöjd med din BVC-sköterska? 

● Ja, mycket nöjd  
● Ja, ganska nöjd 
● Varken nöjd eller missnöjd 
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● Nja, ganska missnöjd 
● Nej, inte alls nöjd 

 
4. Känner du att din BVC-sköterska lyssnar på dina frågor, funderingar och åsikter gällande 
ditt barn? 

● Ja, alltid 
● Ja, oftast 
● Ja, delvis 
● Nja, oftast inte 
● Nej 

 
5. Har du bytt BVC eller BVC-sköterska på eget initiativ? 

● Ja 
● Nej 

Om Ja, av vilken anledning? 
___________________________________________________________________________ 
 

Frågor rörande tillit till olika informationskällor 
 
1. Vilka informationskällor brukar du använda dig av då du söker råd om barn? 
(Sätt ett kryss på den frekvens som passar bäst in på varje rad. Om du använder flera källor lika mycket, kan du 
använda samma svarsalternativ på flera rader.) 
 
 Använder 

aldrig 
Använder 
ibland 

Använder 
ofta 

1. BVC    

2. Familj/släkt    

3. Vänner    

4. Litteratur    

5. Internet/hemsidor (t ex 1177)    

6. Kommersiella internetsidor (t ex Semper, Pampers, 
Nestlé, Trygg hansa) 

   

7. Sociala medier/familjeforum (t ex familjeliv.se)    

8. Annan källa    
 
Om annan källa, vilken? ______________________________________________________ 
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2. Vilken tillit sätter du till råd från respektive informationskälla? 

(Sätt ett kryss på det alternativ som passar bäst på varje rad. Om du känner lika stor/liten tillit till flera olika 
källor kan du använda samma svarsalternativ på flera rader.) 
  

 Ingen 
tillit 

Liten 
tillit 

Varken stor 
eller liten tillit 

Stor 
tillit 

Mycket 
stor tillit 

1. BVC      

2. Familj/släkt      

3. Vänner      

4. Litteratur      

5. Internet/hemsidor (t ex 1177)      

6. Kommersiella internetsidor (t ex 
Semper, Pampers, Nestlé, Trygg hansa) 

     

7. Sociala medier/familjeforum (t ex 
familjeliv.se) 

     

8. Annan källa      
 
Om annan källa, vilken? ______________________________________________________ 
 
Tack för ditt deltagande! 
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BILAGA 2 

 
Information om studie av föräldrars tillit till BVC som informationskälla 
och andra informationskällor gällande råd om barn 
 
Du tillfrågas härmed att delta i en studie med syfte att undersöka småbarnsföräldrars tillit 
gentemot råd om barn från BVC-sköterskan. Med studien vill vi öka kunskapen om och 
förståelsen för vilken tillit småbarnsföräldrar känner till råd om barn från BVC-sköterskan 
och till råd om barn från andra informationskällor.  
 
Vi riktar oss till föräldrar med barn som går på rutinkontroller på BVC, dvs i åldern 0-5 år.  
 
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
distriktssköterska vid Uppsala Universitet. Studien kommer att genomföras med hjälp av en 
enkät som tar ca 5 minuter att besvara. Enkäten kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet 
av tillit till din BVC-sköterskas råd, samt vilka källor du använder dig av när du söker 
information och råd vid frågor som rör ditt/dina barn. 
 
Den information som du lämnar kommer att behandlas med sekretess och ingen obehörig 
kommer att få ta del av den. Svaren på enkäten är anonyma, och behandlas med hjälp av 
statistikprogram. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till 
andra studenter samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt 
kommer det att finnas i en databas vid Uppsala Universitet.  
Genom att svara på enkäten godkänner du deltagande i studien 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst utan att ange motivering 
avbryta ditt deltagande i studien.  
 
Ytterligare upplysningar om studien lämnas av nedanstående ansvariga. 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss 
 

Terese Hallenberg                                                    Naomi Goczkowska 
Student                                                                        Student 
te.hallenberg@gmail.com                                naomi.goczkowska@gmail.com 
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BILAGA 3 
 
Andra informationskällor som uppgetts av respondenterna 
 
● Kostrådgivning angående vegetarianism på internet då BVC är ljusår efter i kunskap 
● Studier. Avhandlingar 
● Google 
● Neonatalvården 
● Barnläkare, förskolepedagoger 
● Mina föräldrar är båda högutbildade psykologer och har ett stort kontaktnät inom 

många delar av vården, från terapeuter till läkare och fysioterapeuter. 
● Faster, som är barnläkare. 
● Läkare 
● Tv-program och dokumentärer 
● Barnmottagning/barnakuten 
● Amningshjälpen, kända bloggare, podcaster 
● Arbetslivserfarenhet från barnsjukvården 
● Radioprogram 
● Egen erfarenhet av barn födda -92, -94, -02 och, -13 
● Sjukvårdsupplysningen 
● Medicinskt utbildade vänner 
● Barnakuten.se 
● Babyhjalp.se 
● Janusinfo 
● Barnavdelning på sjukhuset 
● Magkänsla samt internet 
● Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar 
● Läkarsidor, fass.se 
● Onlineläkare 
● Sjukhuset 
● Yrkeserfarenhet som barnmorska/intensivvårdssjuksköterska 
● Lärare på sjuksköterskeprogrammet 
● Forskningsstudier eller myndigheter 
● Experter 

 


