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Sammanfattning    
 
Behovet av att erhålla information är stort för den nyblivna föräldern. Som 
distriktsköterska är det viktigt vara uppdaterad och kunna ge den information som 
föräldern har behov av. Detta kan vara en svårighet i ett samhälle där utvecklingen går 
fort framåt. Genom att vara medveten om vilka informationskällor som den nyblivna 
föräldern använder sig av kan distriktsköterskan hänvisa till informationskällor med hög 
kvalité och som grundar sig i evidensbaserad forskning. Syftet med studien var att 
beskriva var nyblivna föräldrar söker information om sitt barns hälsa samt hur den 
informationen upplevdes. Syftet uppnåddes genom en kvantitativ enkätstudie. Studien 
innefattade 21 deltagande föräldrar. Enkäten delades ut via föräldragrupper kopplade till 
tre olika barnavårdscentraler (BVC). Frekvensen på informationssökningen hos 
nyblivna föräldrar var hög och de allra flesta sökte information flera gånger varje 
månad. Det vanligaste barnhälsorelaterade ämnet som föräldrarna sökte information om 
var barns utveckling. De informationskällor som används mest frekvent var 
internetsidor kopplade till vården, BVC, familj och vänner. Internetsidor vårdrelaterade 
och icke vårdrelaterade användes av de flesta föräldrar, men det fanns en skillnad av 
vilka sidor som användes mellan förstagångsföräldrar och föräldrar som hade barn 
tidigare. Här har distriktsköterskan ett stort ansvar att leda föräldrarna till internetsidor 
som är evidensbaserade och guida dem till att själva kunna söka information om sitt 
barns hälsa vid behov. Ett sätt att utveckla vården och möta framtidens behov samt 
arbeta för en hållbarutveckling kan vara att använda tekniska lösningar i form av BVC 
applikationer och på detta vis även kunna inkludera båda föräldrarna i barnets hälsa och 
utveckling.  
 
 
 
Nyckelord: Informationssökning, föräldrar, distriktsköterska, enkät.  
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INLEDNING 

Informationsflödet i samhället idag är mycket stort. Internet används av många och 
informationen där gällande vård, sjukdomar och behandlingar är av blandad kvalité. 
Personalen inom vården möter nu allt fler patienter och anhöriga som har frågor och 
krav på vården efter att de inhämtat information via exempelvis internet. Som 
vårdpersonal är det svårt att vara uppdaterad på all denna information och kunna bemöta 
patienterna eller anhörigas frågor. Sverige är idag även ett mångkulturellt samhälle och 
vårdpersonal möter seder och bruk som vi inte är vana vid sedan tidigare.  
 
 
Sjuksköterskan ska vara uppdaterad på den senaste forskningen och kunna ge 
evidensbaserad vård och information, samtidigt ska vi visa respekt för den kunskap och 
de kulturella seder som patienter och anhöriga har. Detta är inte helt lätt. 
 
 
Som distriktsköterska på en barnavårdscentral (BVC) ställs vi dagligen inför dessa 
frågor därför skulle det vara bra att veta var föräldrar söker information. Vi skulle då 
själva kunna ta reda på mer och vara bättre förberedda på föräldrarnas frågor. 
 
 
Därför inriktade sig denna studie på att ta reda på vilka informationskällor föräldrarna 
använder sig av och hur nöjda de är med informationen de fått.   
 
 
BAKGRUND 

Distriktsköterskans uppdrag 
Distriktsköterskan ska ha ett hälsofrämjande och holistiskt arbetssätt. Hen ska möta en 
person och dess familj i livets alla skeden och ge information både enskilt och i grupp. 
För att kunna detta måste hen ha kunskap om samhället och dess påverkan på individen. 
Viktigt är även att ha förståelse för individens/familjens resurser och den sociala 
kontextens betydelse för hälsan. För att kunna ge detta måste distriktsköterskan hela 
tiden vara uppdaterad i den medicinska, tekniska, samhälleliga och sociala utvecklingen 
samt ha ett hälsoekonomiskt arbetssätt och verka för en hållbar utveckling 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 
 
 
Hälsa är ett begrepp som diskuteras allt mer i samhället. Centralt i distriktsköterskans 
arbete är att arbeta för en god hälsa. Enligt World Health Organization (WHO) (2019) 
är hälsa ett begrepp som definieras som ”ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet”. 
 
 
Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som arbetar inom hälso- 
och sjukvård skall även arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 2017:30).  
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Hälsa är något som berör hela människan och sjuksköterskan måste ta hänsyn till hela 
människan, både fysiska och existentiella. Hälsa kan i många fall vara förknippat med 
frånvaro av sjukdom eller välbefinnande. Hur personen bedömer sin hälsa är 
individuellt och inte alltid sammankopplat med sjukdom eller frånvaro av sjukdom. 
Ofta tänker inte personen på sin hälsa förrän sjukdomen slår till och hälsan saknas. 
Hälsa kan anses som sjukvårdens mål, det som eftersträvas för att patienterna skall må 
bra (Dahlberg & Segesten 2010, ss.48-56). 
 
 

Föräldrars delaktighet i vården. 
Genom att göra patienten delaktig i sin vård kan både patientens och sjuksköterskans 
kunskap användas och göra att vården blir så god och hälsofrämjande som möjligt. 
Delaktighet för patienten innebär att patienten kan ta ett eget ansvar för sin hälsa. Vid 
arbetet med barn och deras hälsa är det relationen med närstående som måste beaktas 
för att kunna få patienten delaktig i sin vård (Dahlberg & Segesten 2010, ss.108-
111,118-121).  
 
 
Enligt distriktsköterskans kompetensbeskrivning (2008) ska distriktsköterskan arbeta 
för att göra patienten delaktig i sin vård, för att främja patientens autonomi och 
självbestämmanderätt. Genom att aktivt arbeta med att göra patienten delaktig stärks 
även patientens förmåga till egenvård (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 
För att kunna känna delaktighet krävs det att patienten har kunskap om sin hälsa, har 
tillgång till nödvändig information och att sjukvårdspersonalen synliggör patientens 
kunskap och erfarenheter (Eldh 2006).  
 
 
Kap. 5 i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) reglerar så att föräldrarna till barnet 
får möjlighet att vara delaktig och närvara i vården runt sitt barn Vårdpersonalen måste 
bedriva vården så att barnets förälder/föräldrar har möjlighet att delta.  
 
 

Nyblivna föräldrars behov av stöd 
Nyblivna föräldrar har ofta en oro om hur de ska vårda sina barn, vad som är normalt 
och vad som inte är normalt (van der Gugten, de Leeuw, Verheij, van der Ent & Kars 
2016). Anpassningen till att bli förälder leder till ett ökat behov av information om 
barnets hälsa (Walsh, Hyde, Hamilton & White 2012). Barnen upplevs som små och 
sköra och oro finns för att små symtom snabbt kan bli större. Föräldrarna vill inte ta 
några risker med sina barn och söker därför information på många olika ställen. Vanliga 
ställen att söka information på är hos sin familj, erfarna vänner, grannar, olika sidor på 
internet, ringa sjukvårdens rådgivning (1177) och fysiska besök inom sjukvården (van 
der Gugten et al. 2016). 
 
 
Distriktsköterskan ska kunna ge evidensbaserad information till föräldrarna både 
skriftligt och muntligt samt hänvisa till pålitliga källor (Distriktssköterskeföreningen i 
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Sverige 2008). Informationen ska vara anpassad till den aktuella familjens behov 
(Abrahamsson & Nilsson 2013; Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Det är 
viktigt att lyssna på föräldrarna för de känner sitt barn bäst och har de en känsla av att 
det är något annorlunda eller fel med deras barn är det mycket viktigt att respektera och 
undersöka detta (Hagelin, Magnusson & Sundelin 2007, ss.46; Lagercrantz red 2007, 
ss.32). 
 
 

Föräldrars källor till information 
Trovärdigheten hos de olika informationskällorna varierar. Sjuksköterskan ska arbeta 
för att patienter ska ha tillgång till korrekt, tillräcklig och lämplig information (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). 
 

 
Hur mycket hjälp och inflytande som familjen har när det kommer till rådgivning om 
barnets hälsa och utveckling beror i många fall på kulturella förhållanden. Tidigare 
studie av Neill, Jones, Lakhanpaul, Roland & Thompson (2014) visar på att alla 
deltagarna vände sig till sina familjemedlemmar för råd och stöd men i olika grad. I 
kulturer där familjerna bor i generationsboende var barnets mormor/farmor en värdefull 
informationskälla för föräldrarna. 
 

 
Enligt många föräldrar är det enda sättet att stilla föräldrarnas oro och att föräldrarna 
kan känna sig säkra på att inget missas eller glöms bort är att få träffa en 
läkare/sjuksköterska i ett fysiskt besök. Föräldrar vill att läkaren/sjuksköterskan ser 
deras barn i verkligheten och att själva kunna tala till läkaren/ sjuksköterskan ansikte 
mot ansikte (Edwards, Wicking, Smyth, Sheilds & Douglas 2018; Neill et al. 2014; van 
der Gugten et al. 2016). Den källa som framkommit ha gett mest användbar information 
är att få prata och diskutera med en läkare/sjuksköterska (Grimes, Forster & Newton 
2014). Många föräldrar ville dock att läkar-/sjuksköterskebesöket kompletteras med 
skriftlig information specifikt för deras barn samt att få hänvisning till fördjupad 
information på internet (Neill et al. 2014). 
 
 
Skriftlig information given av sjukvården anses vara en informationskälla som 
föräldrarna använder men den anges inte vara den informationskällan som är den mest 
användbara för föräldrarna och deras frågor (Grimes, Forster & Newton 2014). 
 
 
Rådgivning via sjukvårdens telefon anses vara lättillgänglig då den har öppet hela 
dygnet och alla årets dagar. En del negativa upplevelser har framkommit som att det är 
lång väntetid, för många och irrelevanta frågor samt att rekommendationen ändå blir att 
ta fysisk kontakt med sjuksköterska eller läkare (Neill et al. 2014). 
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Användning av internet som informationskälla för att söka hälsorelaterad information 
ökar stadigt i världen. Vissa länder ligger längre fram i utvecklingen än andra men en 
tydlig ökning av användningen ses i alla delar av världen (Kummervold & Wynn 2012). 
År 2000 var det ca 19 % av föräldrarna som använde internet, i en studie från 2017 
uppgav 97 % av föräldrarna att de använde internet som informationskälla 
(Kummervold & Wynn 2012; Orr, Campbell-Yeo, Benoit, Hewitt, Stinson & McGrath 
2017). 
 
 
Internet är lättillgänglig och tillgänglig dygnet runt, når många människor, har låga 
kostnader och personerna kan vara anonyma (Neill et al. 2014; Plantin & Daneback 
2009; van der Gugten et al. 2016). Många upplever dock att informationen inte alltid är 
tillförlitlig och ibland motsägelsefull (Criss, Woo Baidal, Goldman, Perkins, 
Cunningham & Taveras, 2015; De Rouck & Leys 2012; Neill et al. 2014). Det framkom 
att informationen från en del internetsidor var dåligt uppdaterade och i många fall fanns 
det ingen referens till var informationen kom ifrån (Dol, Richardson, Boates & 
Campbell-Yeo 2018). En del föräldrar upplever därför osäkerhet, ångest, tvivel, oro och 
stress av all information de får via internet (van der Gugten et al. 2016). 
 
 
Orsakerna till att föräldrar söker information på internet är att de vill förbereda sig inför 
ett läkarbesök, komplettera läkarbesöket samt validera informationen de fick vid 
sjukvårdsbesöket (Caita-Zufferey, Abraham, Sommerhalder & Shulz 2010). Föräldrarna 
använder internet mer för att förstå diagnoser och behandlingar än för att själva 
diagnostisera och behandla sina barn (Walsh et al. 2012). Internet snarare kompletterar 
än ersätter fysiska sjukvårdsbesök (Bouche & Migeot 2008). 
 
 
Föräldrar önskar få information av distriktsköterskan om vilka sidor på internet som är 
tillförlitliga (Criss et al. 2015). Distriktsköterskan måste vara uppdaterad på vad som 
finns på internet så de kan bemöta föräldrars frågor med evidensbaserad kunskap. Detta 
ställer stora krav på distriktsköterskans kompetens (Abrahamsson & Nilsson 2013; De 
Rouck & Leys 2012;  Larsson 2009). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Nyblivna föräldrar har behov av information och stöd och idag finns det få studier 
gjorda på vilka informationskällor som nyblivna föräldrar använder sig av när de söker 
information om sitt barns hälsa. Det finns även få studier gjorda på hur erhållen 
information upplevs och värderas. En studie om vilka informationskällor föräldrarna 
använder och deras förtroende för dessa skulle kunna användas av sjuksköterskan inom 
BVC för att möta och stödja föräldrarna med evidensbaserad kunskap.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva var nyblivna föräldrar söker information om sitt barns hälsa samt 
hur den informationen upplevdes. 
 
 

Frågeställning 
1. Vilka informationskällor använde nyblivna föräldrar för att söka 

barnhälsorelaterad information? 
2. Hur upplevdes informationen från respektive informationskälla? 
3. Hur hög frekvens hade de nyblivna föräldrarna i informationssökandet?  
4. Fanns det mönster mellan informationskällor och hur den informationen 

upplevdes och kön, förstföderska eller omföderska, utbildningsnivå, 
religion/kultur?  

 
 
METOD 

Utefter studiens syfte valde vi att genomföra en kvantitativ tvärsnittsstudie. Då vi var 
intresserade av hur föräldrarna sökt sin information och hur ofta de söker information 
valde vi en kvantitativ induktiv ansats (Kristensson 2014, ss.80-81; Trost 2012, ss.17-
22). Studien genomfördes med hjälp av en enkät för att kunna nå fler deltagare i olika 
städer (Kristensson 2014, ss.87). Studien innefattade 21 deltagare.  
 
 

Deltagare 

Studien riktade sig till populationen nyblivna föräldrar. Alla föräldrar som medverkade i 
föräldragrupper på de BVC som tackade ja till att delta fick frågan om att medverka i 
studien.  
 
 
Urvalet blev ett kallat bekvämlighetsurval i och med att alla föräldrarna är deltagare i 
föräldragrupper via BVC (Kristensson 2014, ss.129). Urvalet var ett stickprov av den 
valda populationen och bestod av totalt 21 deltagare. Deltagarna tillhörde tre olika BVC 
i två olika städer i Sverige. En förfrågan om att delta i studien skickades ut till 15 
verksamhetschefer på 15 olika BVC. Tre stycken av dem fick förfrågan genom ett 
personligt besök av ena författaren och resten fick den via mail. Ett BVC tackade nej på 
grund av frågor angående religion i enkäten. Två BVC hade inga pågående 
föräldragrupper under tiden som studien pågick. Sex BVC tackade nej på grund av 
personalbrist. Två BVC svarade inte alls. En BVC tackade verksamhetschefen ja men 
hade skickat frågan vidare till BVC-sköterskorna som inte svarade tillbaka. Tre BVC 
tackade ja, två delade ut enkäterna under sina föräldraträffar och skickade sedan 
enkäterna per post till författarna. Vid en föräldraträff delade ena författaren ut enkäten i 
slutet av föräldragruppsträffen.  
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Datainsamling 

Som underlag för studien arbetades en enkät fram (bilaga 1) där frågorna delvis kommer 
från en tidigare studie gjord av Eirof och Frank (2014). Deras enkät ligger som grund 
vid arbetet att utforma en enkät riktad till nyblivna föräldrar. Förfrågan om tillstånd att 
använda delar av Eirof och Franks (2014) enkät skickades till ansvarig för studien, 
Tanja Tydén som svarade att tillstånd inte behövdes för att använda den del av enkäten 
som var publicerad.  
 
 
Enkäten utformandes efter riktlinjer av Kristensson (2014, ss.87-97) med frågor som 
formulerades på ett förståeligt sätt med tydliga svarsalternativ. Strukturen blev enkel 
och tydlig för deltagarna att följa. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor samt frågor som 
var riktade direkt mot studiens syfte.  
 
 
Enkäten bestod av flera olika typer av slutna frågor samt en öppen fråga som sista fråga. 
Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om ålder på förälder och barn, kön på förälder, 
om det är förälderns första barn, om föräldern idag lever tillsammans med en partner, 
utbildningsnivå samt religionstillhörighet. Efter bakgrundsfrågorna kom frågor som 
riktade sig mot studiens syfte med frågor om var föräldrarna har sökt information 
angående sitt barn och om vad, hur ofta föräldrarna har sökt information, vilken källa 
föräldrarna använt samt hur nöjda de var med den funna informationen. Enkäten 
avslutades med en öppen fråga om övriga kommentarer för att fånga in om enkäten 
saknat något.  
 
 
Enkätfråga 1, 3, 5, 6, 7, 8 och 9 var tagna ifrån Eirof och Franks (2014) enkät. 
Enkätfråga 1, 5 och 8 omformulerades då population i vår studie var nyblivna föräldrar 
och populationen i Eirof och Franks (2014) studie var gravida kvinnor.  Enkätfråga 2, 
10 och 11 var tillagda och framtagna av oss. Den fullständiga enkäten med tio frågor 
testades på två släktingar och två vänner för att säkerställa enkätens design. Syftet med 
att testa enkäten i en liten grupp innan den delades ut till deltagarna var att fastställa att 
enkäten mäter det den avser att mäta. Frågorna ska upplevas och tolkas på samma sätt 
av både deltagare och den som skrivit frågorna (Kristensson 2014, ss.97). Efter att 
enkäten testades gjordes två justeringar, den sista öppna frågan lades till och en fråga 
om dagens datum togs bort. Det slutgiltiga instrumentet bestod av totalt elva frågor. 
Enkäten var inte testad isamband med någon studie innan och därför var enkäten inte 
validerad. Enstaka frågor i enkäten var testade isamband med Eirof och Franks (2014) 
studie men den nya fullständiga enkäten var inte validerad.   
 
 
För att nå deltagarna kontaktades ansvarig verksamhetschef via personlig kontakt eller 
skriftligt via mail. Mailadress tillhandahölls av sjuksköterska på aktuellt BVC eller via 
landstingets hemsida. Vid personlig kontakt var verksamhetschefen bekant sedan 
tidigare. I ett fall där kontakt togs via mail vidarebefordrades mailet till en 
utvecklingsansvarig inom landstinget som granskade vår förfrågan om att dela ut 
enkäter vid föräldraträffar på BVC. Till fem verksamhetschefer skickades en skriftlig 
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påminnelse via mail för att svara på tillstånd för att dela ut enkäten. Isamband med 
påminnelse mailet förlängdes svarstiden med en vecka från respektive utskicks datum.  
 
 
Vid kontakt med verksamhetscheferna bifogades ett informationsbrev (bilaga 2) som 
beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt. Även enkät (bilaga 1) och 
informationsbrev för deltagande (bilaga 3) bifogades till verksamhetscheferna.   
 
 
Enkäterna och informationsbrev till deltagarna delades ut i samband med föräldraträffar 
på BVC av sjuksköterskan. Den besvarade enkäten lades i ett kuvert och skickades till 
oss via post förutom vid det besöket där en av författarna deltog personligen. 
 
 
Enkäten delades ut och samlades in mellan 181011 och 181130. Studien pågick mellan 
180903 och 181216. 
 
 

Dataanalys 

För att kunna analysera och sammanställa data från enkäten användes programvaran 
IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. Data matades in i 
SPSS tillsammans via telefonsamtal mellan författarna för att minska risken för data fel.  
För att minimera risken för förväxling av enkäterna och för att kunna kontrollera att 
inmatningen av data blivit korrekt fick enkäterna löpnummer isamband med att data 
lades in i SPSS.   
 
 
Analyser har genomförts med beskrivande statistik för att kunna se vilka 
informationskällor som används, vilken frekvens informationssökningen har och hur 
respektive informationskälla upplevs. Resultatet förtydligas med hjälp av diagram och 
tabeller med förtydligande text.  
 
 
För att kunna jämföra resultatet mellan förstagångsföräldrar/barn sedan tidigare och 
frekvens på informationssökning användes Mann-Whitney U-test. Även jämförelse 
mellan utbildningsnivå och frekvens på informationssökning gjordes med Mann-
Whitney U-test. När Mann-Whitneys U-test används är kraven som skall uppfyllas att 
de två olika grupperna i stickprovet är slumpmässiga och att de är oberoende av 
varandra. Testerna utgår från att H0 = ingen skillnad och H1=skillnad finns mellan det 
två grupperna (Borg & Westerlund 2017, ss.390-392). Signifikansnivån vid testerna var 
satt till p < 0,05 vilket medförde att det var en risk på 5 % att skillnaden i resultatet 
beror på slumpen (Kristensson 2014, ss.106).  
 
 
För att kunna se om det fanns ett samband mellan grupperna förstagångsföräldrar/barn 
sedan tidigare och vilka källor som användes vid informationssökning samt ämnet för 



    

 8 

informationssökningen användes Chi-två, X2. Testerna utgår från hypoteserna H0 = 
variablerna är oberoende av varandra och H1 = variablerna är beroende av varandra.    
Kraven för att kunna använda Chi-två, X2 är att stickprovet är slumpmässigt och att 
observationerna är oberoende av varandra (Borg & Westerlund 2017, ss.381- 390).  
Utbildningsnivån hos föräldrarna slogs samman i två nivåer, kort respektive lång 
utbildningsnivå. Kort utbildningsnivå innefattade svarsalternativen inte avslutat någon 
utbildning, grundskola och gymnasieskola. Lång utbildning innefattade yrkeshögskola, 
Universitet eller Högskola – Grundutbildning och Universitets eller Högskoleutbildning 
– Forskarutbildning.   
 
 
Internetsidor och internetforum som inte var vårdrelaterade slogs samman i en kategori 
”Internet Andra sidor” och användes i samband med analys med Chi-två, X2- test.  
 
 
Det externa bortfallet var oklart då författarna inte visste hur många deltagare i 
föräldragrupperna som tillfrågades utan visste endast hur många som faktiskt svarat.  
Det interna bortfallet var totalt 18 föräldrar som inte svarat på den sista öppna frågan 
men det var ett förväntat bortfall. I övrig var det en enkät som var ofullständigt ifylld 
och ledde till att det fanns ett intern bortfall (n=1) på fråga 1-8.  
 
 

Etiska övervägande 

Studien har inte genomgått någon etisk prövning. Enligt etikprövningslagen (SFS 
2003:460) behövdes ingen etisk granskning för högskolestudier gjorda under utbildning 
på avancerad nivå.  
 
 
Samtycke till att delta i studien gjordes genom att de berörda verksamhetscheferna gav 
ett skriftligt tillstånd att enkäten fick lämnas ut vid aktuellt BVC. Enligt regler och 
riktlinjer från Codex (2018) har alla deltagare lämnat samtycke till att delta i studien 
genom att besvara enkäten. I informationen som deltagarna erhållit framgår det tydligt 
att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas och att alla uppgifter som 
deltagarna lämnade hanteras anonymt och konfidentiellt. Detta enligt regler och 
riktlinjer för examensarbete på magisternivå vid Högskolan i Borås (Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 2018).  
 
 
I studien har hänsyn tagits till de fyra centrala forskningsetiska principerna; autonomi 
principen, nyttoprincipen, icke skada principen och rättviseprincipen. Autonomi 
principen innebär att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att 
ange någon orsak. Genom att reflektera och diskutera studiens nytta och eventuella 
risker för deltagarna har nyttoprincipen och icke skada principen lyfts fram och tagits i 
beaktning. Icke skada principen innebär också att deltagaren är anonym och att 
insamlad data förvaras säkert. Rättviseprincipen innebär att alla deltagarna väljs ut och 
deltar på lika villkor (Kristensson 2014, ss.49-55).  
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Enkäterna lämnades ifyllda i ett kuvert till författarna, detta för att kunna styrka 
deltagarens anonymitet. Enkäterna fick ett löpnummer först efter att de fyllts i och 
lämnats till författarna. Löpnumret sattes på enkäterna isamband med att de fördes in i 
SPSS.  
 
 
I och med att enkäten delades ut i en grupp är det alltid viktigt att tydliggöra att 
deltagandet är frivilligt och att ingen känner sig utpekad om de aktivt väljer att inte delta 
i studien (Ejlertsson 2014, ss.8-11).  
 
 
Frågan om föräldrarnas religion ansågs relevant då det i tidigare studier av Neill et al. 
(2014) setts ett samband mellan religion/kultur och vilka informationskällor som 
används.  
 
 

Förförståelse 
Båda författarna till uppsatsen har barn sedan tidigare varav den ena har små barn och 
nyligen själv varit i situationen att söka information om sitt barns hälsa. Båda 
författarna har gjort verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovården. Den ena 
författaren har även tidigare arbetat inom BVC och är utbildad barnmorska samt 
barnsjuksköterska. Att ta bort sin förförståelse kan vara en svårighet och det gäller 
därför att vara medveten om den för att kunna tolka och analysera data utan att vinklar 
den och på detta vis finna ny kunskap (Kristensson 2014, ss.36-37).  
 
 
RESULTAT 

Bakgrundsinformation 
De flesta av de nyblivna föräldrarna var 90,5 % (n=19) kvinnor och endast 4,8 % (n=1) 
var män. En förälder hade inte fyllt i frågan om kön.  
 
 
Barnens ålder var mellan 2 och 6 månader med en medelålder på 3,7 månader.  
Åldrarna på föräldrarna varierade mellan 25 och 46 med en medelålder på 31,5 år. 
 
 
I de tillfrågade föräldragrupperna ingick både förstagångsföräldrar och föräldrar med 
barn sedan tidigare. Av föräldrarna var 80 % (n=16) förstagångsföräldrar och 20 % 
(n=4) hade barn sedan tidigare.  
 
 
De allra flesta av föräldrarna, 90,5 % (n=19) levde idag tillsammans med en partner.  
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Utbildningsnivån hos deltagarna varierade mellan grundskolenivå och grundutbildning 
på universitet. En majoritet, 60 % (n=12) hade en utbildning på eftergymnasialnivå 
(tabell 1).  
 
 
På frågan om religionstillhörighet svarade majoriteten, 66,7% (n=14) av föräldrarna att 
de inte hade någon uttalad religionstillhörighet (tabell 1).    
 
 
Tabell 1. Föräldrarnas utbildningsnivå och religionstillhörighet (n=20, intern bortfall n=1). 

  
Antal 
svarande Procent 

Utbildningsnivå 
 

  
Grundskola 1 5  
Gymnasieskola 7 35  
Yrkeshögskola 1 5 
Universitet eller högskola- grundutbildning 11 55  
Religions tillhörighet 

 
  

Kristendom 4 19 
Islam 1 4,8 
Ateism 3 14,3 
Annan religionstillhörighet 1 4,8 
Ingen religionstillhörighet 11 52,4 
 
 

Informationssökningsämnen 
Det mest förekommande ämnet, 87,5 % (n=18) att söka information om var barns 
utveckling. Sedan följde, 71,4 % (n=15) sökningar om barns hälsa och 66,7 % (n=14) 
hade sökt information om barns uppfödning. Om produkter/hjälpmedel sökte 65,0 % 
(n=13) av föräldrarna.  
 
 
Endast 50,0 % (n=10) av föräldrarna hade sökt information om barnsäkerhet.  Av de 
som sökte om barnsäkerhet var samtliga förstagångsföräldrar och av de som inte sökte 
information om barnsäkerhet hade 60,0 % (n=6) en kortare utbildningsnivå, upp till 
gymnasieskolenivå.  
 
 
Andra barnrelaterade ämnen hade 9,5 % (n=2) av föräldrarna sökt information om.  
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Figur 1. Översikt av ämnen som föräldrarna sökt information om och hur många i procent som sökt om 
respektive ämne (n=21, intern bortfall n=1).  
 
 
Det fanns ett signifikant samband mellan om föräldrarna har barn sedan tidigare eller 
inte och om vad de söker barnrelaterad information om. Förstagångsföräldrar hade en 
ökad tendens att söka information om barns utveckling, barns uppfödning, barn säkerhet 
och produkter/hjälpmedel (tabell 2).   
 
 
Tabell 2: Antal och andel av föräldrarna som sökt information om respektive ämne, uppdelat i 
förstagångsföräldrar och föräldrar med barn sedan tidigare (n=20, internbortfall n=1).   

 
 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och vad de 
sökte för barnrelaterad information (tabell 3). 
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Tabell 3: Antal och andel av föräldrarna som sökt information om respektive ämne, uppdelat i grupper 
utifrån utbildningsnivå (n=20, internbortfall n=1).   

 
 
 

Frekvens av informationssökning 
90,0 % (n=18) av föräldrarna sökte information en eller flera gånger i månaden, 61,9 % 
(n=13) sökte varje vecka eller oftare. 
 
 

 
Figur 2. Översikt över hur ofta föräldrarna söker barnrelaterad information och antal föräldrar som sökt 
med respektive frekvens (n=20, internbortfall n=1).  
 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan föräldrarnas utbildningsnivå och hur ofta 
föräldrarna sökte barnrelaterad information (U = 46,500, N1 = 8, N2 = 12, p = 0,985, 
two-tailed). 
 
 
Det fanns däremot en signifikant skillnad mellan förstagångsföräldrar och föräldrar med 
barn sedan tidigare i hur ofta de sökte barnrelaterad information. Det framkom att 
föräldrar med barn sedan tidigare sökte information mer frekvent än 
förstagångsföräldrar (U = 11,500, N1 = 16, N2 = 4, p = 0,027, two-tailed). 
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Informationskällor och hur upplevs informationen 
Totalt svarade samtliga föräldrar 100 % (n=21) på frågan om vilka informationskällor 
som de använde samt hur de upplevde informationen från respektive använd källa.  
 
 
Den vanligaste informationskällan, 85,7% (n=18) hos föräldrarna var internetsidor som 
var kopplade till vården till exempel 1177.se.  Även andra internetsidor användes av 
71,4% (n=15) av föräldrarna och var till exempel facebook, rulla vagn eller familjeliv.  
 
 
Efter internetkällor vände sig 76,2 % (n=16) av föräldrarna till familjen och 66,7 % 
(n=14) av föräldrarna till vänner för information om deras barns hälsa.  
 
 
Av föräldrarna vände sig 66,7 % (n=14) till sitt BVC för att få information och 28,6 % 
(n=6) av föräldrarna hade kontaktat annan instans inom hälso- och sjukvården för att få 
fram information om barnets hälsa. Även kontakt med vården via telefon valde 42,9 % 
(n=9) av föräldrarna till exempel telefonrådgivning via 1177.  
 
 
De informationskällor som användes minst var böcker och tidningar. 23,8 % (n=5) av 
föräldrarna uppgav böcker som informationskälla och 4,8 % (n=1) av föräldrarna 
uppgav tidningar som informationskälla.   
 
 

 
Figur 3. Översikt över informationskällor och andel föräldrar i procent som sökt information vid 
respektive källa (n=21, internbortfall n=0).  
 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan om föräldrarna hade barn tidigare eller inte 
och vilka informationskällor som de använde (tabell 4).  
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Tabell 4: Antal och andel av föräldrarna som sökt information från respektive informationskälla, uppdelat 
i förstagångsföräldrar och föräldrar med barn sedan tidigare (n=20, internbortfall n=1).   

 
 
 
Det fanns ett signifikant samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå samt vilka 
informationskällor de använder sig utav. Föräldrar med kort utbildning sökte oftare via 
vårdsidor på internet medan föräldrar med kortare utbildning oftare sökte information 
via andra sidor på internet till exempel facebook, familjeliv och rulla vagn (tabell 5) 
 
 
Tabell 5: Antal och andel av föräldrarna som sökt information från respektive informationskälla, uppdelat 
i grupper utifrån utbildningsnivå (n=20, internbortfall n=1).   

 
 
  
Den informationskällan som gav information där flertalet 94,4 % (n=17) av de sökande 
föräldrarna uppgav att de var ganska eller mycket nöjda var internetsidor kopplade till 
vården till exempel 1177. De föräldrar som valde att vända sig till vården för 
information på andra sätt förutom internetsidor från vården var till största del nöjda med 
informationen de fick. Mycket eller ganska nöjda med information från BVC var 92,9 
% (n=13). Av de föräldrar som vände sig till telefonrådgivning var 66,6 % (n=6) ganska 
eller mycket nöjda med informationen de fått medan 33,3% (n=3) svarade att de var 
varken eller och lite missnöjda med informationen de fått. Samtliga föräldrar 100 % 
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(n=6) som vänt sig till annan instans inom hälso- och sjukvården var ganska eller 
mycket nöjda med informationen de fått relaterat till deras barns hälsa.   
 
 
Flertalet 71,4% (n=10) av de föräldrarna som vänt sig till vänner var mycket nöjda eller 
ganska nöjda. Familjen uppgav 75 % (n=12) av de föräldrar som använde källan att de 
var ganska eller mycket nöjda med informationen.  
 
 
Samtliga föräldrar 100 % (n=5) som valde böcker som informationskälla uppgav att det 
var mycket eller ganska nöjda med informationen. Tidningar uppgavs vara en 
informationskälla där föräldern (n=1) var lite missnöjd med informationen.   
 
 
Internetforum och internetsidor som inte var kopplade till vården upplevdes spritt bland 
föräldrarna och var de informationskällor som hade flest lite missnöjda eller missnöjda 
föräldrar. Vissa sidor uppgavs som bra sidor där föräldrarna var mycket eller ganska 
nöjda.  
 
 
Tabell 6. Översikt över hur respektive informationskälla upplevdes av föräldrarna (n=21, internbortfall 
n=0).  

 
 
En förälder svarade att hen använde internet för att göra en generell sökning på svenska 
inom ett aktuellt ämne och sedan undersöktes information från de tio första träffarna. 
Var inte informationen tillräcklig eller om informationen var till missnöje gjordes en 
liknande sökning på engelska. En annan förälder svarade i den sista öppna frågan att 
sökmotorn Google användes för att hitta information om barnets hälsa.  
Ytterligare en förälder skrev om när hen Googlade, att ”Jag litar mera på resultat som 
stämmer in på mig eller som låter logisk, MEN tror ej på allt jag läser”. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte valdes en kvantitativ metod med en induktiv ansats. Med 
en induktiv ansats menas det att en slutsats kan dras efter att all data har samlats in och 
en hypotes saknas (Kristensson 2014, ss.39-42). För att på ett effektivt sätt kunna mäta 
vilka olika informationskällor föräldrarna använde och nå ut till fler deltagare valdes en 
kvantitativ metod. Då tidigare mätinstrument inte fanns tillgängliga fick en delvis ny 
enkät utformas. Detta kan vara en svaghet i studien då enkäten inte testats tidigare vilket 
gör att enkätens validitet och reliabilitet är oklar. Enkäten som utformades 
konstruerades delvis efter enkäten som användes vid Eirof och Franks (2014) studie. De 
frågor som lagts till eller omformulerats har arbetats fram efter riktlinjer från litteratur 
av Kristensson (2014, ss.87-97) och Trost (2012, ss.65-92). Valet av frågor som togs 
med ifrån Eirof och Franks (2014) studie gjordes efter en gemensam genomgång och 
diskussion mellan författarna. Frågor angående inkomst togs bort då de inte ansågs 
relevanta då fråga om utbildningsnivå ansågs som tillräckligt utifrån syftet. Frågan om 
religionens betydelse för deltagaren togs också bort för att hålla enkäten kort och 
koncist och religionen var inte studiens huvudsakliga syfte.  
 
 
Enkäten var utformad med både slutna och öppna frågor. Slutna frågor kan vara ett sätt 
att underlätta analysen av data. Samtidigt kan öppna frågor vara ett komplement till de 
slutna frågorna för att minska risken för bortfall om svarsalternativen inte passar in på 
deltagaren (Kristensson 2014, ss.90-95). I enkäten fanns det med två frågor med öppna 
svarsalternativ som komplement till de fasta svarsalternativen. Sista frågan i enkäten var 
en öppen fråga om övriga kommentarer. Frågan besvarades av tre deltagare där 
deltagaren valde att förtydliga svaren på frågan innan. Det ses som en styrka att få en 
fördjupad kunskap om deltagaren och en ökad förståelse (Trost 2012, ss.74). En styrka 
kan vara att formulera frågan om vilket år och månad deltagaren är född då det blir 
mindre risk för att deltagaren misstolkar frågan (Trost 2012, ss.67-68). Frågan om 
barnets ålder kunde formulerats annorlunda då det fanns en risk att frågan feltolkats om 
föräldern hade flera barn. I analysen kan vi se att de flesta deltagarna är 
förstagångsföräldrar och då påverkar detta sannolikt inte resultatet. Barnets ålder togs 
med som fråga för att säkerställa att deltagaren var nybliven förälder. Enkäten bestod 
totalt elva frågor och var två sidor lång vilket underlättade för deltagaren och sänkte 
tidsåtgången för att fylla i enkäten.  
 
 
En styrka med enkäten var att den testades på fyra personer innan den lämnades ut till 
deltagarna i föräldragrupperna. Testpersonerna var släkt eller vän med författarna och 
var nyblivna föräldrar med barn mellan 4-6 månader. När enkäten testades upptäcktes 
behovet av en öppen fråga i slutet för att kunna lämna övriga kommentarer.  Frågan om 
dagens datum togs bort för att förenkla enkäten för deltagarna samt att enkäten delades 
ut under en begränsad tid. Dagens datum ansåg därför inte vara relevant för resultatet.  
Genom att testa enkäten på en liten grupp innan den delas ut till deltagarna styrks 
reliabiliteten, att enkäten mäter det som är tänkt att den skall mäta (Kristensson 2014, 
ss.78-79, 97; Trost 2012, ss.61-64).   
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Det fanns en svårighet att få tillstånd att lämna ut enkäten till föräldrar som deltog i 
föräldragrupper på barnavårdscentralerna. Förfrågan om att delta mailades till 15 olika 
BVC. Totalt tackade tre BVC ja till att delta, två av de som tackade ja gjorde det efter 
ett personligt besök av ena författaren. Om en personlig kontakt hade kunnat tas med 
varje utvalt BVC hade det kanske lett till fler tillstånd att lämna ut enkäten. Tyvärr 
fanns inte den möjligheten på grund av långa geografiska avstånd samt tidsbrist. Studien 
har ett lågt internt bortfall. Endast 1 enkät av totalt 21 kom tillbaka enbart delvis ifylld 
och anses inte påverka resultatet (Kristensson 2014, ss.100).  Tidsramen för studien var 
kort och med längre tid kunde det lett till att fler BVC accepterat och gett tillstånd att 
lämna ut enkäten vid deras föräldragrupper.  
 
 
En reflektion vi hade var varför så många verksamheter svarade nej eller inte svarade 
alls. De uppgav att de hade personalbrist, enkäten tog ca 5 minuter för föräldrarna att 
fylla i och sedan skulle enkäterna läggas i ett för frankerat kuvert och skickas till 
författarna. Funderingen var om situationen på BVC är så stressad idag att vården inte 
har tid med studenter och utveckling inte prioriteras. Verksamhetschefen vid en 
vårdcentral som besöktes personligen av ena författaren uppgav att han tyckte att det var 
viktig forskning för hans upplevelser var att all informationen på nätet och det nya med 
att få läkarbesök via mobilapplikationer har ökat kostnaderna för vårdcentralerna. Han 
menade att informationen via nätet skapade mer oro som ledde till en konsultation via 
en applikation som vårdcentralen fick betala, detta ledde i sin tur till att patienterna fick 
rådet att uppsöka en jourcentral som också belastade vårdcentralen ekonomiskt och de i 
sin tur hänvisade vidare till vårdcentralen, detta innebar att vårdcentralen fick betala tre 
gånger för samma fråga/besvär. 
 
 
För att kringgå tillstånd av verksamhetschefer skulle en webbenkät, i ett föräldraforum 
kunnat användas för att nå ut till föräldrarna direkt, samtidigt hade det förutsatt att alla 
föräldrar har tillgång till internet samt att risken för en låg svarsfrekvens är hög för 
webbenkäter (Trost 2012, ss.135-145). 
 
 
Urvalet bestod av ett kallat bekvämlighetsurval för att skapa möjlighet att genomföra 
studien inom tidsramen för ett examensarbete på magisternivå. Urvalet bestod av 
nyblivna föräldrar som deltog i en föräldragrupp via BVC. Urvalet är mindre (n=21) än 
enligt riktlinjerna för ett examensarbete på magisternivå med 30-50 deltagare för en 
kvantitativ studie. Urvalet är litet och med ett större urval är resultatet mer sannolikt 
generaliserbart på populationen (Kristensson 2014, ss.81-85).  
 
 
Valet av att finna deltagare via föräldragrupper kan ha lett till att resultatet inte är 
generaliserbart. I resultatet kan det ses att det finns en överrepresentation av förstagångs 
mammor vilket gör att resultatet kan vara svårt att generalisera på alla nyblivna 
föräldrar. Risken finns också att de föräldrar som väljer att medverka i föräldragrupper 
har ett annat kontaktnät runt sig och därför använder andra informationskällor än 
föräldrar som inte medverkar i någon föräldragrupp. Ett icke slumpmässigt urval har 
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alltid en ökad risk för att resultatet blir skevt. För att minska risken till skevhet är det en 
styrka att deltagarna tillhör olika landsting och olika BVC (Kristensson 2014, ss.81-85).  
 
 
Enkätfrågan om religion ansågs vara relevant för studien då tidigare studie av Neill et 
al. (2014) tyder på att det kan finnas en viss skillnad mellan olika religioner/ kulturer 
om vilka informationskällor som föräldern vanligtvis vänder sig till. Frågan om religion 
och religionens betydelse togs dock bort ifrån enkäten i kommande större studier där 
Eirof och Franks (2014) studie ingick. Den studien handlar om innehållet i 
föräldragrupper och denna studie handlar om informationskällor. Vårt intresse var att se 
om det finns kulturella skillnader i sök mönster och informationskällor. Urvalet i vår 
studie var för litet för att kunna få fram ett generaliserbart resultat. Frågan hade varit 
intressant att studera i en framtida studie med ett större urval.  
 
 
Bland deltagarna fanns endast 1 man och 19 stycken kvinnor vilket gör att det inte gick 
att jämföra data mellan män och kvinnor. Det hade varit intressant att se om det fanns 
en skillnad mellan de olika könen ifråga.  
 
 
De statistiska tester som genomfördes för analys av data i SPSS ansågs relevanta för 
syftet och resultatet vilket gjorde att den statistiska validiteten var hög (Kristensson 
2014, ss.75).   
 
 

Resultatdiskussion 
Svenska föräldrar har god kunskap om var de kan söka information om deras barn. De 
flesta som sökte information på BVC, 1177 telefon och internet var mycket eller ganska 
nöjda med informationen. Nästan lika många var nöjda med information från föräldrar 
och vänner. Information i böcker var de flesta nöjda med medan den som sökte 
information i en tidning var inte nöjd. Andra internetsidor och internetforum var 
resultatet lite mer blandat men föräldrarna var kritiska och kunde ganska bra reda ut 
vilken information som var trovärdig eller inte. 
 
 
Önskemålet hade varit att kunna se om det exempelvis fanns skillnader mellan 
förstföderskor och omföderskor, mellan män och kvinnor, sammanboende eller 
ensamboende, ålder, olika nivåer på utbildning samt skillnader mellan olika kulturer. 
Detta gick inte att få fram på grund av för få deltagare.  
 
 
Det var bara med en man i denna studie, därför är det svårt att beskriva om mäns 
upplevelser och behov av information i Sverige. I Deave, Johnson och Ingrams (2008) 
studie från England framkom att kunskapen om förändringen till att bli förälder var 
liten. Kvinnorna kände att de hade mer stöd i att bli förälder genom kvinnliga släktingar 
och vänner samt genom föräldragrupper. Männen hade oftast bara sjukvårdspersonal 
och arbetskamrater att fråga. De kände sig utanför för de hade oftast inte möjlighet att 
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följa med till BVC för att de arbetade. Papporna önskade mer information om 
föräldraskap och spädbarnsvård samt hur relationen mellan man och kvinna förändras 
när man blir förälder. I Sverige strävar föräldraförsäkringen allt mer mot ett jämställt 
föräldraskap och då är det viktigt att BVC följer med och ser båda föräldrarna mer och 
anpassar sitt arbete mot den förälder som arbetar genom exempelvis fler kvällstider och 
pappagrupper. 
 
 
De flesta föräldrar hade samma frågor angående deras barn, det som stack ut var att 
endast hälften av föräldrarna sökte information om barnsäkerhet. Detta är något BVC- 
sköterskan kan uppmärksamma och informera mer om och se hembesöket vid 8-
månders ålder som en viktig del i arbetet runt barnsäkerhet.  
 
 
Hur barnet skall skötas söker förstagångsföräldrar mer om än de föräldrar som har barn 
sedan tidigare. Det är naturligt att förstagångsföräldrar söker om dessa ämnen oftare då 
de inte har samma erfarenhet som de föräldrarna med tidigare barn. Förr ingick 
undervisning om barnskötsel under tiden på BB. Idag är tiden på BB kortare och 
undervisningen har därför tagits bort.   
 
 
Föräldrar med kortare utbildning väljer oftare säkra informationskällor medan de 
föräldrarna med längre utbildning oftare väljer alternativa informationskällor för att få 
en bredare kunskap och ifrågasätta informationen från myndigheter. En längre 
utbildning kan leda till ett mer reflekterande kritiskt tankesätt och föräldrar med längre 
utbildning väljer därför att diskutera sina tankar via alternativa informationsforum.  
 
 
Resultatet i studien stärks av tidigare gjord studie av van der Gugten et al. (2016) som 
visar på att liknade resultat, att de vanligaste informationskällorna är internetsidor, 
telefonrådgivning, familj, vänner och fysiska besök inom hälso-och sjukvården.  
 
 
De flesta föräldrar sökte information flera gånger i månaden och detta bekräftar att 
behovet av information är stort hos nyblivna föräldrar. Detta är viktigt för BVC- 
sköterskan att veta så att hen kan utforma mer individuell information i mötet med 
föräldrarna vid BVC besöken samt utöka informationen och diskussionen i 
föräldragrupperna. Resultatet visar på att föräldrar med barn tidigare mer frekvent sökte 
information. Detta kan bero på att förstagångsföräldrar får mycket information och kan 
inte ta till sig mer medan föräldrar med barn tidigare har ett behov av att utvecklas och 
få en fördjupad kunskap.  
 
 
Tidigare studier har visat på är att internetanvändningen ökat i samhället och blir allt 
mer vanligt som informationskälla (Kummervold & Wynn 2012; Orr et al. 2017) Detta 
kan ses i resultatet då flertalet av föräldrarna sökte information via internet på olika 
sidor både vårdrelaterade och icke vårdrelaterade.  
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Det har framkommit att föräldrarna har svårt att evaluera informationen från internet 
och att de önskade att internets trovärdighet diskuterades i föräldragrupper och att råd 
ges hur man söker tillförlitlig information (Dol et al 2018, Larsson 2009). Detta är ett 
ämne som skulle kunna ingå i de svenska föräldragrupperna. Att en förälder upplever att 
informationen verkar trovärdig är inte detsamma som att den är evidensbaserad. 
 
 
En annan förälder skrev på fråga 11 om när hen Googlade att ”Jag litar mera på resultat 
som stämmer in på mig eller som låter logisk, MEN tror ej på allt jag läser”. Detta 
synsätt är inte evidensbaserat men föräldern tror på sig själv och det är då viktigt att 
som BVC-sköterska stötta föräldern i att de känner sitt barn bäst och vet vad som är bäst 
för just deras barn. 
 
 
I resultatet kan det ses ett svagt missnöje med informationen som föräldrarna erhållit via 
telefonrådgivning med vården. Detta har även sett i tidigare studier av Neill et al. 
(2014). Orsakerna till varför det finns ett visst missnöje är oklart men tidigare har 
orsaker som långa väntetider i telefonkö, irrelevanta frågor eller att rådgivningen slutar 
med ett fysiskt besök i alla fall framkommit (Neill et al. 2014).  Dessa kan ses som 
tänkbara orsaker men här krävs fortsatta studier för att ta reda på orsak.  
 
 
Grunden i sjuksköterskans arbete är att ha ett hälsofrämjande och holistiskt arbetssätt 
och vara uppdaterad i den medicinska, tekniska, samhälleliga och sociala utvecklingen 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Den här studien visar på ett sätt att vara 
detta genom att se föräldrarnas livsvärld och möta föräldrarna där, exempelvis på 
internet och i applikationer. Genom att sjuksköterskan möter föräldrarna där de är och 
guida dem ger föräldrarna mer delaktighet, som gör att de kan ta mer eget ansvar vilket 
minskar deras oro och lidande samt ökar deras trygghet och välbefinnande i 
föräldrarollen. 
 
 
Hållbar utveckling och framtida teknik 
Hållbar utveckling delas in i tre dimensioner; social, miljömässig och ekologisk 
hållbarhet. Detta handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, att hushålla med 
naturresurser och en ekonomisk utveckling som inte påverkar den ekologiska och 
sociala hållbarheten negativt (NE 2018). 
 
 
Förslag på att uppnå dessa mål kan vara genom en BVC applikation. I den skulle kunna 
finnas aktuell information för vårdnadshavarna om barnet, exempelvis mätvärden och 
vaccinationer. Information om nästa BVC besök och föräldragrupps möte. Dessa 
uppgifter kan bara nås av vårdnadshavarna om de loggar in via exempelvis Mobilt 
BankId. Annan mer allmän information kan vara det som står i boken som delas ut av 
BVC. Aktuell information om det som skrivs i media ”detta är farligt för ditt barn ….”. 
Frågebank om ”alla” frågor föräldrar haft, myter och sanning. Diskussionsforum där 
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BVC-sköterska deltar centralt. Applikationen skulle kunna vara ett stöd för BVC-
sköterskan så att hen snabbt kan bli uppdaterad på olika frågor. Informationen går lätt 
att översätta till olika språk. Informationen är korrekt och vetenskapligt beprövad. 
Många trycksaker kan sparas in. Applikationen skulle uppfylla alla tre målen i en 
hållbar utveckling. 
 
 
Ett annat förslag är möten via videosamtal på BVC för den vårdnadshavare som på 
grund av exempelvis arbete inte kan närvara fysiskt. Det skulle ingå i 
föräldraförsäkringen att få ledigt 30 min från arbetet för att delta i mötet. En av 
fördelarna är att föräldern själv kan få ställa frågor och se undersökningar och inte bara 
få andrahandssvar av den andre föräldern. Detta kan också minska problem/konflikter 
vid vårdnadstvister. Fördelarna är att inte behöva ta ledigt så mycket från arbetet samt 
spara miljön genom minskade resor. I studier av Deave, Johnson och Ingram (2008) och 
Neill et al. (2014) framkom det att papporna ofta kände sig utanför, att de bestraffades 
och att de missade viktig information när de på grund av arbete inte kunde följa med till 
BVC, läkare och föräldragrupper.  
 
 
SLUTSATS 

Föräldrarna i studien hade god kunskap om var de kan söka information och de kunde 
relativt bra reda ut vilken information som var trovärdig eller inte. Föräldrarna i studien 
sökte mest information om barns utveckling, barns hälsa, barns uppfödning och om 
produkter och hjälpmedel. Endast hälften sökte information om barnsäkerhet. 
Föräldrarna var överlag nöjda med informationen från BVC, telefonrådgivning och 
vårdrelaterade sidor på internet, annan hälso- och sjukvård, böcker, föräldrar och 
vänner. Andra internetsidor var det en spridd uppfattning om informationen. 
 
 
För BVC-sköterskans arbete är det viktigt att ha kunskap om vilken information 
föräldrarna har, var de får den ifrån och vilken information de önskar och har behov av 
för att kunna möta dem med evidensbaserad kunskap. Lika viktigt är det att BVC ökar 
sin tillgänglighet så att båda föräldrarna har möjlighet till att få och diskutera olika 
frågor om sitt barn med personal som har evidensbaserad kunskap.  
 
 
På grund av få deltagare var det svårt att generalisera eller jämföra de olika grupperna. 
Det gick ändå att få fram att det fanns vissa samband mellan förstagångsföräldrar/ 
föräldrar med barn sedan tidigare och vilka ämnen de sökte information om. Även 
utbildningsnivån hos föräldrarna hade ett samband med vilka informationskällor som de 
valde att använda.    
 
 
Hållbar utveckling kan fås genom att använda ny teknik som BVC applikation och 
videosamtal med BVC. En förälder svarade i den sista öppna frågan att Google 
användes för att hitta information om barnets hälsa. Vid eventuella framtida studier kan 
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det vara intressant med en riktad fråga om användning av Google då det kan förväntas 
vara en hög frekvens på det bland föräldrarna.  
 
 
Vidare forskning skulle kunna göras på ett större underlag för att kunna öka 
tillförlitligheten och för att se om det exempelvis finns skillnader mellan förstföderskor 
och omföderskor, mellan män och kvinnor, sammanboende eller ensamboende, ålder, 
olika nivåer på utbildning samt skillnader mellan olika kulturer för att BVC-sköterskan 
ska kunna möta olika föräldrar där de är och med evidensbaserad information och för att 
föräldrarna skall känna sig delaktiga, trygga och kunna ta mer eget ansvar i vården runt 
barnet. 
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                   Bilaga 1 

Informationssökning om barns hälsa hos nyblivna föräldrar 
 

1. Hur gammalt är ditt barn idag ……………….………………..…………… 

2. Ange när du föddes År………………..Månad………………… 

3. Är du          □ Kvinna                 □ Man □ Annat 

4. Är detta barn ditt första? 
 □ Ja □ Nej 

5. Lever du tillsammans med en partner idag? 

 □ Ja □ Nej 
 
6. Vilken är den högsta utbildning du har avslutat? 
 □ Har inte avslutat någon utbildning  

 □ Grundskola 

 □ Gymnasieskola 

 □ Yrkeshögskola 

 □ Universitet eller Högskola – Grundutbildning 

 □ Universitet eller Högskola – Forskarutbildning 

 □ Annan utbildning 

7. Vilken av följande alternativ stämmer bäst för din trosuppfattning? 

 □ Kristendom □ Islam □ Judendom 

 □ Buddhism □ Hinduism □ Ateism 

 □ Annan trosuppfattning □ Har inge uttalad trosuppfattning 

8. Har du sökt information under de senaste månaderna? 

 □ Ja, om barns utveckling □ Ja, om barns hälsa 

 □ Ja, om amning/uppfödning □ Ja, om barnsäkerhet 

 □ Ja, om produkter/hjälpmedel 

□ Ja, om annat………………………………………………………............. 

□ Nej 
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9. Hur ofta har du sökt information de senaste månaderna? 

 □ Varje dag □ Varje vecka □ Varje månad  □ Mer sällan □ Aldrig 

10. Var har du sökt information om ditt barns hälsa och hur nöjd var du vanligtvis 
med informationen?  

• Kryssa i vilka ställen du sökt information på 
• Ringa in den siffra som stämmer mest med hur nöjd du var med 

informationen, 1= missnöjd och 5= mycket nöjd 
• Skriv in vilka Internetsidor du sökt information på 

 □ Barnavårdscentral Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Annan hälso/sjukvård Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Familj Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Vänner Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Böcker Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Tidningar Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Telefonrådgivning 1177 Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Vårdsidor på Internet Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Internetforum……………………  Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Internetforum……………………  Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Internetforum……………………  Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Internetforum……………………  Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Andra Internetsidor……………… Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Andra Internetsidor……………… Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Andra Internetsidor……………… Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Andra Internetsidor……………… Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Andra Internetsidor……………… Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

 □ Andra Internetsidor……………… Missnöjd   1 – 2 – 3 – 4 – 5   Mycket nöjd 

  
11. Övriga kommentarer 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 

Vi är två sjuksköterskor, Christine Troilius och Moa Wenström, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på magister 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter nyblivna föräldrar har av informationen de får angående deras barns hälsa 
samt vilka informationskällor de använder. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta 
intresserade föräldrar till vår studie. Förhoppningen är att hitta 30-50 föräldrar totalt sett 
på olika platser.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka informationskällor som nyblivna 
föräldrar väljer att använda för att skaffa information om deras barns hälsa. Vi vill även 
undersöka hur den införskaffade informationen upplevs.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara en kvantitativ studie baserad på enkäter. 
Datainsamling kommer att ske genom att deltagarna får svara på enkät frågor som 
samlas in och analyseras. Uppskattad tid för att svara på enkäten är 5-10 minuter. 
Enkäterna kommer att delas ut i föräldragrupper inom barnhälsovården eller öppna 
förskolan. Enkäterna kommer att samlas in under hösten 2018, under v. 43-47. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 
material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med vår studie uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 43. Bifogat formulär om godkännande skickas till Laura Darcy 
Högskolan i Borås, 501 90 Borås så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Christin Troilius   Moa Wenström  
christin.troilius@student.hb.se                      moa.wenstrom@student.hb.se                                      
070-2404433                        070-4912273 

Handledare 

Laura Darcy, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Laura.darcy@hb.

mailto:christin.troilius@student.hb.se
mailto:moa.wenstrom@student.hb.se
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Information till deltagare i studien.  
 
Vi är två sjuksköterskor, Christine Troilius och Moa Wenström, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. 

Syftet med vårat examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område 
som distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete och där det finns en brist på 
kunskap. Vi avser att undersöka vilka erfarenheter nyblivna föräldrar har av 
informationen de får angående deras barns hälsa samt vilka informationskällor som 
används. Vi skulle uppskatta din hjälp med att svara på frågorna i enkäten. Ditt 
deltagande kan leda till ny kunskap inom området.   

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara och kommer att ske i samband med en träff i 
din föräldragrupp.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan utan angiven orsak närsomhelst 
avbrytas. Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. Dina 
svar kommer att hanteras anonymt och kommer att ingå i resultatet från vårt 
examensarbete. Ditt deltagande kan inte spåras vid publikation av examensarbetet.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Hälsningar 
Christin Troilius   Moa Wenström  
christin.troilius@student.hb.se                       moa.wenstrom@student.hb.se                                      
070-2404433                         070-4912273 

 

Handledare 

Laura Darcy, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Laura.darcy@hb.se 

mailto:christin.troilius@student.hb.se
mailto:moa.wenstrom@student.hb.se
mailto:Laura.darcy@hb.se
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