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innehållsanalys.  
 
Kosten har stor betydelse för att barn ska kunna utvecklas 
normalt och uppnå en god hälsa. Kostvanor grundläggs ti-
digt och därför har kostinformationen under barnets första 
levnadsår en stor betydelse. Genom att BVC uppmärksam-
mar föräldrars erfarenheter utav kostinformation i tidig ål-
der och anpassar informationen efter deras behov kan häl-
soproblem relaterade till kost förebyggas. Syftet med denna 
pilotstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter av BVC-
sjuksköterskans kostinformation under barnets första lev-
nadsår. Pilotstudien har en kvalitativ induktiv design med 
semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med mani-
fest innehållsanalys. I resultatet framkom fyra kategorier: 
BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande har betydelse 
för kostinformationen, Adekvat och relevant kostinformat-
ion, Mer konkret och anpassad information efter barnets 
utveckling önskas samt Omständigheterna kring kostin-
formationen skulle kunna förändras. Det hade därför varit 
av värde att genomföra en större svensk studie för att få en 
djupare förståelse av föräldrars erfarenheter av kostinform-
ation. Detta kan bidra till en kostinformation baserad på 
föräldrars behov, hälsoproblem relaterade till kost kan före-
byggas samt att alla föräldrar får möjlighet till samma in-
formation från BVC.  
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Nutrition is important for children to grow and develop 
normally and achieve good health. Eating habits is estab-
lished at an early age and therefore it’s of importance with 
nutrition information during the first year of life. If the 
Child Health Service recognizes parents’ perception of nu-
trition information at an early age and adapt the information 
to their needs it’s possible to prevent health problems re-
garding nutrition. The purpose of this pilot study was to 
describe parents’ perceptions of nutrition information from 
the nurse at the Child Health Service during the child’s first 
year of life. The study was conducted using qualitative in-
ductive design with semi-structured interviews. Data was 
analyzed by manifest content analysis. The results revealed 
four categories: the Child Health nurse attitudes and man-
ners and treatment have influence on the nutrition infor-
mation, Adequate and relevant nutrition information, More 
specific information according to the child’s development 
was requested and Circumstances surrounding nutrition 
information may change. A larger Swedish study is of value 
to obtain a deeper understanding of differences in percep-
tions. This may contribute to nutrition information based on 
the parents’ needs, health problems related to nutrition may 
be prevented and it’s possible that parents should be able to 
get equivalent information from Child Health Service.  
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ............................................................................................... 1 

Bakgrund .............................................................................................. 1 

Syfte ....................................................................................................... 3 

Metod .................................................................................................... 3 

Design ............................................................................................................... 3 

Urval ................................................................................................................. 3 

Datainsamling .................................................................................................. 3 

Bearbetning av data ........................................................................................ 4 

Forskningsetiska överväganden ......................................................... 5 

Resultat ................................................................................................. 5 

BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande har betydelse för 
kostinformationen ........................................................................................... 5 

Adekvat och relevant kostinformation .......................................................... 6 

Mer konkret och anpassad information efter barnets utveckling önskas . 8 

Omständigheterna kring kostinformationen skulle kunna förändras ....... 8 

Diskussion ............................................................................................. 9 

Metoddiskussion .............................................................................................. 9 

Resultatdiskussion ......................................................................................... 11 

BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande har betydelse för kostinformationen
 ........................................................................................................................................ 11 

Adekvat och relevant kostinformation ....................................................................... 11 

Mer konkret och anpassad information efter barnets utveckling önskas ............... 12 

Omständigheterna kring kostinformationen skulle kunna förändras ..................... 13 



1 
 

Inledning 

 

Föräldrar som idag söker barnsjukvård förväntar sig en specialistutbildad barnsjuksköterska 
som är uppdaterad, följer nya råd och vetenskapliga riktlinjer (Willman, 2010). Tjora (2011) 
beskriver att utvecklingen i västvärlden har bidragit till att patienter ses som konsumenter av 
sjukvården. Patienterna förväntar sig ett stort utbud utav vård och har tillgång till medicinsk 
information från internet (ibid). För att möta det utökade informationskravet krävs att kostin-
formationen på barnavårdscentralen (BVC) anpassas och uppdateras efter föräldrarnas öns-
kemål.  
 
Kosten har stor betydelse för att barn ska kunna utvecklas normalt och uppnå en god hälsa. 
Kostvanor grundläggs tidigt och därför har kostinformationen under barnets första levnadsår 
en stor betydelse (Köhler, Reuter & Tell, 2012; Rikshandboken, 2012; Statens Folkhälsoinsti-
tut [FHI], 2013). I kompetensbeskrivningen för specialistutbildad barnsjuksköterska (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2008) beskrivs att barnsjuksköterskan skall undervisa friska och 
sjuka barn samt närstående om bland annat kosthållning. Rikshandboken (2012) framhåller att 
sjuksköterskor verksamma inom BVC skall uppmuntra föräldrar till att skapa goda matvanor 
för deras barn och följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Alla BVC i Sverige följer bas-
programmet enligt Rikshandboken (2011). I basprogrammet ingår flera enskilda besök samt 
föräldragrupper under barnets första levnadsår. En stor del av arbetet inom BVC innebär att 
ge kostråd till föräldrar med barn i olika åldrar (Rikshandboken, 2012). Riktlinjerna för de 
olika kostråden är många (Köhler et al., 2012; Livsmedelsverket, 2011; Magnusson Öster-
berg, 2013; Trägårdh Lunnered, 2007). En stor risk är därför att föräldrarna får olika råd bero-
ende på vilken BVC-sjuksköterska de träffar. Funkqvist, Carlsson och Hedberg Nyqvist 
(2005) beskriver att det är möjligt att innehållet i rådgivning bygger på varierade idéer och 
attityder från rådgivaren. Attityderna påverkar de praktiska råden som ges till föräldrar. Enligt 
Bramhagen, Axelsson och Hallström (2006) upplevde mammor att matsituationen med barnen 
var en väsentlig del av deras liv och att det tog mycket tid och engagemang (ibid). Då det 
framkommit både att föräldrar är engagerade i kosten till sina barn och att attityderna från 
BVC påverkar vilken information som erhålls kan detta skapa förvirring. Ett exempel tagen 
från en blogg av en förälder, 

 
Jag har ett förslag. Kan inte representanter för alla mvc, bvc, förloss   
ningsavdelningar, ja ni fattar, kan inte dom ha en stor konferens där 
dom sätter sig in i alla nya rön och resultat och kommer överens om 
vad fasen det är som gäller? (X, 2013). 
 

Bakgrund 

 

Under de första sex månaderna av ett barns liv innehåller bröstmjölken eller modersmjölker-
sättningen det totala näringsbehovet förutom D-vitamin, vilket ges i tillägg fram till att barnet 
är två år. För att täcka behovet utav järn och andra näringsämnen behöver barnet efter sex 
månader tilläggskost (Axelsson & Lindberg, 2012; Skolin, 2010). Nyfödda barn föredrar söta 
smaker men vid fyra månaders ålder sker en omställning så att barnet är öppet för nya smaker. 
Introduktion av smakportioner rekommenderas vid fyra till sex månaders ålder (Skolin, 2010). 
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Enligt Axelsson och Lindberg (2012) är det lämpligt att introducera gluten när barnet är fem 
månader. En gradvis introduktion av gluten under skydd av amning minskar risken för celiaki 
(Hogen Esch et al., 2010; Livsmedelsverket, 2011). Funkquist et al. (2005) har uppmärksam-
mat att sen introduktion av fast föda kan kompliceras av att barnet då nått en självständighets-
fas, vilket de gör vid åtta månaders ålder. Matsituationen blir då svårhanterlig (ibid). Intro-
duktion av fast föda anpassas efter de oralmotoriska förutsättningar barnet har att bearbeta 
kosten (Sjögreen, 2008). Under de första levnadsmånaderna styrs munmotoriken av reflexer. 
Anatomiska förändringar börjar ske vid fyra till sex månaders ålder, vilket leder till att de 
flesta reflexer avtar och möjligheten att tugga och svälja fast föda utvecklas. Barnet behöver 
långsamt vänjas vid olika smaker samt lära sig att hantera föda som ges på sked. Efter en må-
nad med smakportioner har förmågan att gapa för sked, runda läpparna samt kontrollera 
tungan utvecklats. Utvecklingen leder till att barnet vid cirka sex månaders ålder anatomiskt 
sett kan få i sig ett mål gröt eller puréer genom att bli matad via sked (Sjögreen & Lohmander, 
2008). Målsättningen bör alltid vara att introducera fast föda så tidigt som möjligt. Att äta och 
dricka är svårt om barnet inte lärt sig det under första levnadsåret (Sjögreen, 2008). Grote et 
al. (2011) har analyserat tidpunkt för introduktion av fast föda i förhållande till tillväxt under 
de två första levnadsåren. Medianåldern för introduktion av fast föda var drygt fyra månader 
och vid sex månaders ålder hade 97 procent av barnen börjat äta mat. Oberoende när fast föda 
introducerades visades ingen signifikant skillnad på tillväxtkurvan vid två års ålder (ibid). 
 
Det finns en stor mängd skriftlig information som delas ut till föräldrar angående kost under 
barnets första levnadsår. Den skriftliga informationen innehåller olika råd angående när intro-
duktion av fast föda skall ske, vilket kan variera mellan fyra till sex månader (Köhler et al., 
2012; Livsmedelsverket, 2011; Magnusson Österberg, 2013; Trägårdh Lunnered, 2007). En-
ligt Manning, Ariza, Massimino och Binns (2009) framkom att en av de vanligaste frågorna 
bland föräldrar till barn i åldern 0-18 månader handlade om nutrition (ibid). Detta kan tolkas 
som att informationsbehovet föräldrar har angående kost är stort. Baggens (2001) visar att 
föräldrar ofta ställde frågor om kost vid besöken till BVC. Vidare framkom enligt Manning et 
al. (2009) att sjuksköterskor upplevde att de inte hade någon utbildning och tillräcklig kun-
skap om nutrition (ibid). BVC-sjuksköterskor vill ge individuell rådgivning och stöd angå-
ende kost till de familjer som behöver det (Baggens, 2001). Individuellt stöd önskas från för-
äldrarna och vissa mammor upplevde otillräckligt stöd från BVC-sjuksköterskan samt att de 
inte fick anpassade råd angående mat. I pilotstudien framkom även att de inte kände sig hörda 
eller togs på allvar. Dessutom framkom att matintroduktionen påverkade hur de kände sig 
som mammor och gick matintroduktionen dåligt kände de sig som dåliga mammor (Bramha-
gen et al., 2006). Nutritionsinformationen upplevdes viktig av både föräldrar och barnsjukskö-
terskor samt önskades vara enkel, praktisk, förståelig, konsekvent och tillgänglig på flera 
språk. Vidare efterfrågades av föräldrar konkreta råd på näringsinnehåll och information om 
små barns ätmönster (Graham, Gibbons, Marraffa & Henry, 1999). 
 
I kompetensbeskrivningen för specialistutbildad barnsjuksköterska (SSF, 2008) förordas att 
sjuksköterskan skall arbeta utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap samt implementera ny 
kunskap (ibid). Grunden för kostvanor skapas under barnets första levnadsår (Köhler et al, 
2012; Rikshandboken, 2012; FHI, 2013) . I specialistutbildning för barnsjuksköterskor saknas 
specifik pediatrisk nutritionsutbildning, det ligger i barnsjuksköterskans intresse att söka in-
formationen själv. För att arbeta evidensbaserat och kunna ge relevant kostinformation till 
föräldrar, uttryckte barnsjuksköterskor i en artikel av Graham et al. (1999)  en önskan om pe-
diatrisk nutritionsutbildning. Tids- och resursbrist bidrog till att det var svårt att ta till sig ny 
forskning angående kost. Då kostinformation är en stor del av barnsjuksköterskans arbete ut-
trycktes behov av ytterligare praktiska råd i hur kostinformationen skall förmedlas till föräld-
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rarna (ibid). Dagens föräldrar är mer pålästa och ställer högre krav på både information och 
tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Få publicerade artiklar angående föräldrars upple-
velse av kostintroduktion på BVC har kunnat identifieras av författarna. Genom att BVC 
uppmärksammar föräldrars erfarenheter utav kostinformation i tidig ålder och på så sätt an-
passar informationen efter deras behov skulle hälsoproblem relaterade till kost kunna före-
byggas. 
 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av BVC-sjuksköterskans kostinformation under 
barnets första levnadsår. 
 

Metod  

Design 

Pikotstudien har en beskrivande kvalitativ design. Depoy och Gitlin (1999) beskriver att kva-
litativ metod används för att ge en ökad förståelse av en företeelse, en upplevelse eller ett fe-
nomen. Pilotstudien har en induktiv ansats då människors erfarenheter skall tolkas förutsätt-
ningslöst (Polit & Beck, 2006). Då syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av BVC-
sjuksköterskans kostinformation ansågs kvalitativ design som mest lämplig. 

Urval 

En förfrågan sändes till barnhälsovårdsöverläkare inom region Halland för godkännande och 
genomförande av pilotstudien på tre BVC i norra Halland. BVC-sjuksköterskan på respektive 
BVC fick ett informationsbrev, vilket innehöll pilotstudiens syfte och inklusionskriterier. In-
klusionskriterierna var föräldrar till barn som fått kostråd av BVC-sjuksköterskan under bar-
nets första levnadsår samt följt basprogrammet på BVC. Barnen skulle vara normalutvecklade 
och föräldrarna skulle kunna genomföra en intervju på svenska. Under en tvåveckors period 
när barnet var åtta månader, tillfrågades föräldrar av BVC-sjuksköterskorna ifall de ville del-
taga i pilotstudien och tilldelades då skriftlig information om pilotstudiens syfte. BVC-
sjuksköterskan meddelade författarna om aktuella föräldrar till pilotstudien. Samtliga föräld-
rar som tillfrågades valde att delta, det resulterade i fem intervjuer och sju informanter, varav 
fem var kvinnor och två män, i åldrarna 22-39 år. 
 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Tjora (2012) är syftet med en 
intervju att skapa en situation där ett relativt fritt samtal mellan intervjuare och informant 
möjliggörs. Intervjun leder till att informanten reflekterar över sina egna erfarenheter kring 
specifika teman (ibid). Intervjuerna genomfördes på tre olika BVC i norra Halland. En inter-
vjuguide med semistrukturerade frågor användes, där frågeområdena var: Berätta om kostin-
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formationen du fått på BVC, Hur skulle du vilja att kostinformationen utformades, Berätta om 
hur du hittat information om kost utöver den du fått från din BVC-sjuksköterska. Exempel på 
följdfrågor var: Hur upplevde du det? Var informationen relevant? Kände du dig trygg med 
informationen? Intervjun avslutades med: Har du något ytterligare att tillägga? Informanterna  
hade då en möjlighet att tillföra ytterligare erfarenheter av kostinformation som ej framkom-
mit under intervjun. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att den kvalitativa 
forskningen med semistrukturerad intervjuguide är baserad på att samma frågor ställs till alla 
informanter, informanterna har då lika stor chans att kunna utforma sina åsikter om samma 
frågor.   
 
En testintervju genomfördes för att undersöka om frågorna var relevanta och att ljudinspel-
ningen fungerade, vilken valdes att inte inkluderas i resultatet. Intervjuerna genomfördes i ett 
enskilt rum på respektive BVC i samband med barnets hälsokontroll vid tio månaders ålder 
under oktober månad 2013. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone och pågick cirka 
30 minuter. Vid varje intervjutillfälle var det en utav de tre författarna som intervjuade.   

Bearbetning av data 

Analys av insamlad data genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys används för att beskriva variationer med avseende på skillnader och likheter i 
en text och ansågs därför vara en lämplig analysmetod för denna pilotstudie. 
 
Bearbetning av data har utförts i enlighet med Graneheim och Lundman, (2004). Materialet 
från de transkriberade intervjuerna betraktades som en text, vilken lästes igenom ett flertal 
gånger för att skapa en känsla för helheten av datan. De delar av texten som inte beskrev syf-
tet sorterades bort, kvarvarande text kom att utgöra analysenheten. Texten delades in i me-
ningsbärande enheter, dessa kondenserades utan att sammanhanget de tillhörde försvann, för 
att därefter kodas. Bearbetning av den transkriberade texten genomfördes individuellt, me-
ningsbärande enheter markerades och diskuterades sedan gemensamt och koder skapades. 
Koderna jämfördes med avseende på skillnader och likheter och sorterades in i kategorier. 
Koderna sattes samman till kategorier som utgör resultatet (ibid). Handledaren läste igenom 
analysenheten oberoende av författarna och fick då en helhetskänsla för innehållet. Utan att gå 
igenom analysprocessen kom handledaren fram till liknande kategorier. Varje intervju färg-
markerades och angavs med en siffra för att underlätta analysprocessen.  
 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad  
meningsbärande enhet   

Kod Kategori 

P: Men så är det och då 
har man inte vetat om han 
klarar sig då eller på bara 
välling? Vem ska vi? Det 
är väl sån information 
som man.. 
M: Och hur snabb ska 
man vara på att introdu-
cera allt liksom..? Har 
man bråttom eller? Vad 
kan man undvika?  

Osäker på om man klarar sig 
på bara välling? Önskar in-
formation. Hur snabbt man 
kan introducera mat och vad 
ska man undvika?  

Osäker på vad barnet 
ska äta och önskar 
information. 

Mer konkret och anpas-
sad information efter 
barnets utveckling önskas 
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Forskningsetiska överväganden 

En etikprövning har gjorts genom den lokala etikprövnings gruppen inom omvårdnad vid 
sektion för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad (Dnr: UI 2013/350). 
 
Skriftligt samtycke inhämtades från berörda föräldrar i samband med intervjuerna. När föräld-
rarna tillfrågades om att delta i pilotstudien gavs skriftlig information om pilotstudiens syfte, 
om rätt att avböja sitt deltagande samt möjligheten att när som helst under pilotstudiens gång 
kunna avsluta sitt deltagande utan att det skulle leda till negativa konsekvenser, i enlighet med 
(SFS 2003:460), Helsingforsdeklarationen (2008) och Vetenskapsrådet (2002).   
 
Inspelade intervjuer, transkriberad text och samtyckesblanketter behandlades konfidentiellt. I 
den publicerade magisteruppsatsen redovisades resultaten på ett sätt så att ingen utomstående 
ska kunna identifiera vem som sagt vad. Det inspelade materialet på Iphonen överfördes di-
rekt efter intervjutillfällena till ett USB-minne och raderades därefter från Iphonen. 
 
Risker med pilotstudien är att föräldrarna kan uppleva det som ett tvång att delta. Att kunna 
ge sitt barn näring är grundläggande för att vara en bra förälder och att svara på frågor om 
ämnet kan upplevas som ifrågasättande. Föräldrarna kände till författarnas blivande profess-
ion som barnsjuksköterskor och under intervjuerna uppkom vid enstaka tillfällen frågor och 
önskan om bekräftelse. Författarna valde då att ha ett neutralt förhållningsätt genom att inte ha 
en rådgivande funktion samt hade då möjlighet att hänvisa till BVC-sjuksköterskan.  
 

Resultat 

Under analysprocessen framkom fyra kategorier: BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande 
har betydelse för kostinformationen, Adekvat och relevant kostinformation, Mer konkret och 
anpassad information efter barnets utveckling önskas samt Omständigheterna kring kostin-
formationen skulle kunna förändras, vilket är det manifesta innehållet från intervjuerna. 
 
Intervjuerna benämns med siffrorna 1-5. Intervjuare benämns med I. Föräldrar benämns med 
M för mamma och P för pappa. När föräldern uppgett BVC-sjuksköterskans namn skrivs 
BVC-sjuksköterska. 
 

BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande har betydelse för kostinform-

ationen 

En bra dialog mellan BVC-sjuksköterska och förälder kunde leda till att stress och oro mins-
kade. Enligt föräldrarna var BVC-sjuksköterskan lyhörd och öppen. Men hur lyhörd och öp-
pen BVC-sjuksköterskan var kunde bero på vilken personlighet denne hade.  
 
”Ja absolut, vi hade en väldigt bra dialog så det funka väldigt bra /…/ det tar stressen av en 
själv också.” 
(M, Intervju 1) 
 
”I: -Dom var öppna? 
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M: -Ja, väldigt viktigt att det är så, att man inte känner sig skuldbelagd istället, det har hänt 
det också.. Tystnad.. /…/ Jag tror säkert att det har och göra med hur strikt man skall va 
kanske och de har ju och göra med hur lyhörd man är mot den som sitter på andra sidan 
såklart men äh så ja det kan nog ha med det och göra till viss del.” 
(M, Intervju 1) 
 
Vidare framkom att föräldrarna kände sig obekväma med att ställa vissa frågor på BVC. Frå-
gor om att ge ersättning visade sig vara ett känsligt ämne att ta upp hos BVC-sjuksköterskan. 
Tidigare erfarenheter om hur det är på BVC samt erfarenheter från vänner med barn bidrog 
till förutfattade meningar om vilket bemötande de skulle få av BVC-sjuksköterskan.  
  
”jag ammade ju aldrig riktigt, särskilt länge så, började med ersättning ganska tidigt, och det 
var ju jag lite rädd för att säga, för att man har ju hört att vissa inte tycker det är okej” 
(M. Intervju 4) 
 
”det enda som var va med förra barnet och då var det en annan sköterska och då blev det 
väldigt sådär det måste vara på ett visst sätt, Ah och de kanske kan vara andra rekommendat-
ioner för då fick man inte prata om ersättning för det var jag som tog upp det och det tyckte 
hon att det ska man inte behöva ta. Ah och då blev det väldigt jobbigt äh så men så har det 
verkligen inte vart nu och om det beror på personen eller andra rekommendationer” 
(M, Intervju 1) 
 
Ett fåtal föräldrar uttryckte att de behövde vara påstridiga för att få den information de öns-
kade och att de inte hade så höga förväntningar på BVC.  
 
”Ah jag vet inte men ibland kan det ju kännas så att BVC-sköterskan inte riktigt svarar på 
den informationen som man letar efter. Dom ska ju inte kunna allt så är det ju men då kan det 
ju bli lite att man jaja. Man litar inte på stort, inget förtroende. /…/ Jag förväntade mig väl 
inte det så mycket här på BVC.” 
(M, Intervju 2) 
 
”Beror på hur framåt man är med kanske, avgörande för informationen och vad man får.” 
(M, Intervju 1) 
 

Adekvat och relevant kostinformation 

Vid intervjuerna framkom att föräldrarna upplevde att de fick kostinformation som var förstå-
elig, relevant och anpassad efter barnets behov, vilket bidrog till att föräldrarna kände sig 
trygga och litade på BVC. Åsikterna angående BVC-sjuksköterskans kunskap varierade hos 
föräldrarna. En del upplevde att råden angående kost varit kompletta och till stor hjälp, men 
enstaka föräldrar önskade att BVC-sjuksköterskan skulle haft bredare kunskap. Föräldrarna 
ansåg att kostinformationen innehöll det som de behövde under barnets första levnadsår, men 
att den största mängden informationen erhölls under barnets tre första månader.  
 
”det har inte varit så stenhårt /…/ det har också funnits utrymme för att man sagt att alla 
barn är olika dessutom så det har jag känt mig väldigt trygg med absolut.” 
(M, Intervju 3) 
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”vi lyssnar väl väldigt mycket på vad eller litar mycket på vad de säger om det är en sak, och 
då får man väl liksom aha okej och då är det säkert så..” 
(P, Intervju 5) 
 
”jag har aldrig riktigt behövt söka informationen själv, jag känner att den vi fått på de här 
träffarna som varit här har varit fullt komplett” 
(M, Intervju 3) 
 
Föräldrarna beskrev att de fick den största mängden kostinformation i grupp på BVC. Vidare 
framkom i intervjuerna att gruppinformationen varit ett stort stöd där de kunde utbyta erfaren-
heter med varandra. De uttryckte att andra föräldrar ställde frågor som de själva inte tänkt på 
och att de därigenom fick ännu mer information från BVC-sjuksköterskan, vilket upplevdes 
som positivt.  
 
”bra att få information i grupp med flera föräldrar när man är i samma fas för dom frågorna 
man inte kommer på själv är det nån annan som ställer i gruppen  /…/ då ser man också med 
barnen just vid övergången från amning till smakportioner och när dom börjar äta riktig mat 
och när börjar äta själv och såhär det stödet har funnits dels här men också i dom andra för-
äldrarna, man pratar ju väldigt mycket om mat med dom andra föräldrarna.” 
(M, Intervju 3) 
 
Möjligheten att ställa frågor till BVC-sjuksköterskan vid enskilda samtal, gruppinformation 
och att de kunde ringa när som helst upplevdes som positivt. Föräldrarna upplevde att BVC-
sjuksköterskan var tillgänglig för att svara på deras frågor. Både när det var planerat från 
BVC att informera om kost men även när föräldrarna hade funderingar om kost vid andra be-
sök, var BVC-sjuksköterskan öppen för att diskutera det. 
 
”skulle det vara något så är det bara att ringa, dom är väldigt tillmötesgående här, skratt, ja 
de är inga problem.” 
(M, Intervju 1) 
 
”M: -sen när man varit inne för kontroller då har man haft möjlighet att ställa frågor själv, 
så som vi gjorde med BVC-sjuksköterskan här nu. 
P: -Då har det kommit utifrån liksom vart vi är. 
M: -Ja specifika frågor, ja precis, informationen har man ju fått innan man liksom befinner 
sig där och dom här läkarbesöken då är man inne i en specifik situation och har haft möjlig-
het att fråga så då har det alltid funnits möjlighet till att rådfråga så det har också funkat bra, 
det är en bra kombination.” 
(M & P, Intervju 3) 
 
Den skriftliga informationen från BVC upplevdes som tydlig, användbar och ett bra material 
att bläddra tillbaka i. Föräldrarna uttryckte också att BVC-sjuksköterskan rekommenderade 
var de kunde söka ytterligare information om kost.  
 
”jag tycker att dom blir bättre och bättre på nått sätt. Dom är faktiskt ganska bra och tydliga 
och så, ja det tycker jag men dom är inte så himla spännande att läsa” 
(M, Intervju 2) 
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Mer konkret och anpassad information efter barnets utveckling önskas 

Flertal föräldrar uttryckte att de hade önskat mer information på kontrollen vid sex månaders 
ålder, då det besöket endast är ett läkarbesök. Föräldrarna påpekade att barnen utvecklas 
mycket i den här åldern relaterat till kost och att de inte hann fråga det som önskades. Vidare 
belystes att föräldrarna saknade kostinformation även när barnen var lite äldre. Informationen 
och besöken upplevdes som mest intensivt under barnets tre första månader. Föräldrarna ville 
ha mer uppföljning angående kosten under barnets första levnadsår.  
 
”men sen så vet jag vid sexmånaderskontrollen, då när man började med smakportionerna 
ganska intensivt och så där saknade jag nog ett samtal för då var det ju läkarbesök. Så då 
hade jag ganska mycket frågor men kände att det var så bråttom att jag inte hann ta det då 
med BVC-sjuksköterskan. Så det var nog en liten miss då kanske” 
(M, Intervju 5) 
 
”Äh en återkoppling när man kommer hit sen och att dom frågar kanske lite mera om maten. 
Man glömmer nästan av det själv när man kommer hit, man väger och mäter och så.” 
(M, Intervju 4) 
 
Föräldrarna saknade konkreta råd av BVC på vad barnen skulle kunna äta, mängden på maten 
samt tips på hur råden kan appliceras i verkligheten. Då föräldrarna inte kände att de fick de 
råden på BVC som de önskade, sökte de informationen själva.   
 
”Vad ska vi ge honom mellan gröten eller lunchen liksom? Lite såna tips kanske.” 
(P, Intervju 5) 
 
”Jag har väl i slutändan gått på min magkänsla på nått sätt så man jaja dom säger så och det 
låter ju fint men hur kan jag översätta det till praxis? Ja för de är inte alltid att de passar. 
För dom har ju liksom sina råd som dom måste gå efter och ibland måste man anpassa det 
efter hur det funkar i familjen och då speciellt med andra tredje barnet. För med första barnet 
då försökte man verkligen passa in i den här modellen som. Oavsett om det funkar eller inte 
äh.” 
(M, Intervju 2) 

Omständigheterna kring kostinformationen skulle kunna förändras  

Föräldrarna efterfrågade upprepad information både enskilt och i grupp samt möjligheten för 
BVC att bjuda in en person med specialistkunskap angående kost, då informationen från 
BVC- sjuksköterskan upplevdes otillräcklig. Det framkom även att information utan barn 
hade varit bra och givande, då det annars blev rörigt och svårt att koncentrera sig i gruppen. 
Samtidigt upplevde föräldrarna att för mycket information kunde leda till förvirring och skapa 
oro. Ett konkret förslag som framkom var att gruppinformationen kunde erbjudits utan barn. 
 
”de flesta mammorna i min grupp kände som att vi var så intresserad av varandra och av 
varandras barn så att vi hade ju inte träffat någon annan mamma så, vi var så färska så det 
var så svårt att lyssna och ta till sig av den informationen.” 
(M, Intervju 5) 
 
”Det kan ju också vara så att ibland får man överinformation och då blir man orolig för ens 
eget barn inte befinner sig där just då eller kanske inte äter det som han skulle göra”  
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(M, Intervju 3) 
 
Föräldrarna hade uppskattat en mobilapplikation istället för broschyrerna. Som småbarnsför-
älder finns det inte så mycket tid över att läsa och broschyrerna hamnar lätt i papperssorte-
ringen. Föräldrarna uttryckte även att informationen kunde anpassas bättre efter familjens 
behov.  
 
”Åh det är ju faktiskt ganska bra information i det men det är sällan man verkligen har tid 
och sätta sig ner och liksom läsa igenom och sen så sparar och kommer ihåg. Äh nu i App-
världen så varför skulle man inte kunna få det som en käck liten app istället? Ah dom här 
broschyrerna vet jag inte.. det blir ju bara massa papper som åker till återvinningen istället 
för det går ju inte att spara hur mycket som helst.”  
(M, Intervju 2) 
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med föreliggande pilotstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter av BVC-
sjuksköterskans kostinformation under barnets första levnadsår. För att beskriva detta genom-
fördes semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) är en intervju en interaktion mellan intervjuare och informant. Texten som framkom-
mer från denna interaktion har en underliggande mening som kan beskrivas. Intervjuer ansågs 
som mest lämplig metod då informanternas erfarenheter skulle beskrivas. Enligt Lincon och 
Guba (1985) används begreppen överförbarhet, tillförlitlighet, giltighet och strävan efter neut-
ralitet, för att kritiskt granska metoden och diskutera trovärdigheten.   
 
Tre BVC-sjuksköterskor i norra Halland ombads att tillfråga föräldrar om deltagande i pilot-
studien. BVC-sjuköterskorna valde att medverka och fick information om pilotstudiens syfte 
samt inklusionskriterier. Under två veckors tid tillfrågades alla föräldrar som kom för barnets 
kontroll vid åtta månaders ålder och som var inom ramen för inklusionskriterierna. Detta för 
att alla föräldrar inom en begränsad tidsperiod skulle ha samma möjlighet att delta. Urvalet 
gav en spridning i förhållande till föräldrarnas ålder och om det var första eller flergångs för-
äldrar. Resultatet stärks av spridningen då erfarenheter kan skilja sig beroende på förälderns 
ålder och om de har barn sedan tidigare. Intervjuerna genomfördes på tre olika BVC, vilket 
ökade resultatets giltighet. Enligt Lincon och Guba (1985) har valet av deltagare betydelse för 
resultatets giltighet, en spridning i urvalet ökar möjligheten att få syftet belyst från olika erfa-
renheter. Totalt genomfördes fem intervjuer. Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på 
respektive BVC, det BVC som barnet i respektive fall tillhörde. Enligt Tjora (2012) är det 
viktigt att intervjua på en plats där informanten kan känna sig trygg. Att genomföra intervju-
erna på BVC ansågs som relevant då uppsatsen handlade om frågor som berörde BVC. Det 
kan diskuteras att om föräldrarna hade haft en dålig upplevelse från BVC kanske platsen inte 
är en trygg zon, då hade det varit bättre att låta informanterna själva föreslå plats. Informan-
terna kände alla till författarnas blivande profession som barnsjuksköterskor, vilket kan på-
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verka trovärdigheten, genom att informanterna därmed väljer att berätta övervägande positiva 
erfarenheter. För att minska påverkan på resultatet genom urvalsprocessen fick alla föräldrar 
inom en tvåveckorsperiod samma chans att delta. Risken för att BVC-sjuksköterskan skulle 
välja ut föräldrar efter eget tycke minskades genom detta urval. Med ett större urval kunde 
flera informanters erfarenheter belysts. Troligen skulle ett annat resultat ha framkommit om 
föräldrar som haft svårigheter med kosten under första levnadsåret deltagit. Samtliga infor-
manter i denna pilotstudie hade upplevt det problemfritt i förhållande till kosten och deras 
barn. Föräldrarna uttryckte därför att de inte hade haft något stort informationsbehov eller 
behov av stöd från BVC. Samtliga tillfrågade informanter under denna tidsperiod, som var 
inom ramen för inklusionskriterierna, valde att delta.  
 
Intervjuguiden utformades av författarna och det är därför svårt att mäta frågornas giltighet. 
Författarna är nybörjare på att intervjua, vilket observerades efter testintervjun, och inför de 
första intervjuerna kompletterades intervjuguiden. Följdfrågor som lades till i intervjuguiden 
var: hur upplevdes det och kände du dig trygg med informationen. Ytterligare framkom att 
frågorna behövde omformuleras för att bli mer öppna samt att intervjuaren inte skulle vara så 
snabb med att ställa nästa fråga. Testintervjun ökade tillförlitligheten genom att författarnas 
intervjuteknik förbättrades. Det hade kunnat vara en fördel att vara två intervjuare, speciellt 
om intervjuaren är oerfaren av att intervjua. En möjlighet finns då att den ena fokuserar på 
intervjuguiden och den andra kan ställa kompletterande frågor (Tjora, 2012). Det kan därmed 
ses som en nackdel att endast en författare närvarade vid respektive intervjutillfälle. En fördel 
kan också ses i detta faktum, eftersom maktförhållandet då kan utjämnas mellan förälder och 
intervjuare. Neutraliteten kan ha påverkats av att författarna var väl införstådda i vilken kost-
information föräldrarna erhållit på BVC. För att vara så objektiva som möjligt diskuterades 
författarnas egna erfarenheter om kost till barn innan pilotstudien påbörjades. Dock har vi 
författare en förförståelse och resultatet kan inte ses som oberoende av detta (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Intervjutiden varierade mellan 15 och 31 minuter och graden av 
utförlighet informanternas svar skiljdes sig åt. Trots följdfrågor blev svaren inte alltid djupgå-
ende, vilket möjligen kan ha påverkat att viss information inte framkom under intervjun. 
Några av informanterna uttryckte att de hade en tid att passa, vilket kan ha påverkat hur inter-
vjun utformades. Inom tidsramen för pilotstudien fanns endast möjlighet att genomföra fem 
intervjuer. Bedömning av mättnad kan därför inte göras, då det är troligt att ett större antal 
informanter kunnat ge ett bredare perspektiv på föräldrars erfarenheter (Tjora, 2012). En tele-
fonintervju eller enkät hade kunnat tillämpas för att få ett bredare urval geografiskt samt med 
fler informanter. Det hade varit tidssparande, men då hade inte kroppsspråk kunnat utläsas.  
 
I pilotstudien har tre författare oberoende av varandra läst insamlat material och kommit fram 
till koder, vilka gemensamt noggrant resonerats fram till kategorier. Dessutom har handledare 
tagit del av textmaterialet och kommit fram till liknande kategorier, vilket enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2008) stärker resultatets tillförlitlighet. Författarna har under hela 
analysprocessens gång kunnat gå tillbaka till de transkriberade intervjuerna, vilket är texten 
som en helhet. Sammanhanget har då hela tiden tagits i beaktande (Graneheim & Lundman, 
2004). Likheter och skillnader mellan kategorier har styrkts med hjälp utav citat, vilket möj-
liggör för läsaren att bedöma giltigheten (ibid). Då samtliga informanter har följt samma bas-
program som rekommenderas i hela Sverige samt att informanterna kommer ifrån tre olika 
BVC skulle resultatet kunna överföras till andra BVC. Hur överförbart resultatet är till andra 
förhållanden bestäms dock alltid utav läsaren (Graneheim & Lundman, 2004).    
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Resultatdiskussion  

Samtliga informanter uttryckte att de var nöjda med kostinformationen som de erhöll på BVC. 
Samtidigt som de under intervjuernas gång yttrade flera förbättringsområden och ibland kri-
tiska åsikter. Resultatet kan därför tolkas som motsägelsefullt av läsaren.  

BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande har betydelse för kostinformationen  

 

Första kategorin beskrev att BVC-sjuksköterskans attityd och bemötande hade betydelse för 
vilken kostinformation föräldrarna fick. Ett flertal av föräldrarna upplevde att BVC-
sjuksköterskan var lyhörd och öppen i mötet, vilket kan ha påverkats av dennes personlighet. 
Funkqvist et al. (2005) visar att BVC-sjuksköterskans attityd har betydelse för innehållet i 
rådgivningen som ges och varierade idéer hos BVC-sjuksköterskan, påverkar hur de bemöter 
och vilka råd de faktiskt ger föräldrarna. Allt detta styrker att det är viktigt att BVC-
sjuksköterskan är engagerad och påläst inom sitt område för att kunna arbeta utifrån evidens-
baserad vetenskap och ha ett professionellt bemötande (SSF, 2008).  
 
Det var främst frågor om bröstmjölksersättning som föräldrar hade förutfattade meningar om.  
Föräldrarna var osäkra på vilket bemötande de skulle få av BVC-sjuksköterskan. Det kunde i 
sin tur leda till att föräldrarna kände en rädsla och oro att ställa vissa frågor. Föräldrarna i pi-
lotstudien tvekade inför att fråga om ersättning på grund av rädsla för hur BVC-
sjuksköterskan skulle reagera. Dock uttryckte samtliga föräldrar att när de väl frågade, blev de 
bra bemötta och fick den hjälp de behövde. Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2001) beskriver 
att när mammor valde att sluta amma hade de hoppats på att de skulle få bättre stöd från 
BVC-sjuksköterskan. En mamma blev besviken när hon inte fick det stödet hon hade önskat 
och upplevde att BVC-sjuksköterskan inte förstod henne eller försökte förstå henne.  

 

Adekvat och relevant kostinformation 

 

Andra kategorin beskrev att föräldrarna upplevde att kostinformationen de fick på BVC var 
adekvat och relevant. En bidragande orsak till att föräldrarna var nöjda kan vara att informat-
ionen upplevdes som förståelig och relevant, samt att informationen gavs både muntligt och 
skriftligt. BVC följer ett väl utarbetat basprogram från Rikshandboken (2011), vilket kan vara 
en bidragande orsak till att föräldrarna kände en trygghet med informationen. En önskan av 
föräldrar och barnsjuksköterskor var att nutritionsinformationen ska vara enkel, praktisk, kon-
sekvent och tillgänglig på flera språk och upplevdes som en viktig del av barnsjuksköterskans 
arbete (Graham et al., 1999). Föräldrarnas upplevelse var även att BVC-sjuksköterskan hade 
god kunskap.) Fägerskiöld et al. (2001) beskriver att BVC-sjuksköterskan hade kunskap i att 
tillge föräldrar information om kost till barn (ibid). BVC-sjuksköterskan ger till stor del kost-
informationen i grupp, med flera föräldrar som har barn i samma ålder. De intervjuade föräld-
rarna upplevde ett stort stöd från de andra föräldrarna vid gruppinformationerna, vilket fram-
kom i samtliga intervjuer. Främst uttryckte föräldrarna att stödet de erhöll i samband med 
första barnet var otroligt viktigt. Med andra barnet blev informationen mest som en repetition 
enligt flergångsföräldrarna. Troligen kan detta bero på att nyblivna föräldrar, kan känna en 
osäkerhet och otrygghet i sitt föräldraskap och kan därför vara i extra stort behov av stöd. 
Föräldrar upplevde att de kunde få detta stöd genom att träffa andra föräldrar och utbyta erfa-
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renheter samt få tips och råd om vad som fungerat i verkligheten. Fägerskiöld et al. (2001) 
visar att nyblivna mammor ofta uttrycker att föräldragruppen ger ett stort stöd. Gruppinform-
ationen kunde även leda till att föräldrar i föreliggande pilotstudie fick en bred information 
genom att andra föräldrar ställde vissa frågor som de själva inte hade tänkt på. Utbytet ökade 
då genom att samtliga i föräldragruppen fick ta del av svaren och ett bra diskussionsklimat 
skapades.  
 
Föräldrar uttryckte att de hade möjlighet att ställa frågor till BVC-sjuksköterskan och upplev-
de även att hon var tillgänglig. En öppenhet hos BVC-sjuksköterskan kunde skapa en trygghet 
hos föräldrarna. Vidare visar Baggens (2001) att BVC-sjuksköterskan avsätter mer än hälften 
av besökstiden för möjlighet till föräldrarna att ställa frågor och ber dem återkomma senare 
om problem uppstår. Det var tydligt i föreliggande pilotstudie att föräldrarna inte hade upplevt 
några större problem med kosten, vilket kan vara en bidragande orsak till att de upplevde att 
de hade fått tillräckliga svar på sina frågor och ett tillräckligt stöd från BVC-sjuksköterskan. 
Bramhagen et al. (2006) beskriver att de mammor som upplevde att de hade fått ett adekvat 
stöd ifrån BVC, var de mammor som inte hade haft några problem med matsituationen. Vi-
dare beskrivs att föräldrar som hade det svårt med matsituationen upplevde hjälplöshet samt 
att råden de fick av BVC-sjuksköterskan inte var användbar och därmed upplevde de inget 
stöd ifrån BVC-sjuksköterskan (ibid). Majoriteten av föräldrar från intervjuerna i föreliggande 
pilotstudie hade inte haft några problem med kost, vilket alltså kan vara en bidragande orsak 
till att föräldrarna känt ett stort stöd ifrån BVC-sjuksköterskan. Ifall föräldrarna hade haft 
problem med kosten så hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Då hade troligen föräldrarna 
krävt mer individanpassad information samt haft ett större behov av stöd och hjälp. Foster 
(2012) beskriver att BVC-sjuksköterskan skall ha kunskap om vart föräldrar kan söka ytterli-
gare information om kostfrågor (ibid). De flesta föräldrar upplevde att BVC-sjuksköterskan 
informerade om vart de kunde söka ytterligare information. Dock framkom att en del föräldrar 
efterfrågade vart ytterligare information kunde sökas men att BVC-sjuksköterskan inte kunde 
svara på det.  
 

Mer konkret och anpassad information efter barnets utveckling önskas 

 

Tredje kategorin beskrev att föräldrarna önskade mer konkret och anpassad information efter 
barnets utveckling. Samtliga föräldrar ansåg att kostinformationen var intensiv de första må-
naderna och att de saknade uppföljning när barnet var lite äldre. Det framkom en önskan om 
att få mer specifik information när barnet befinner sig i en viss situation. Flera föräldrar ut-
tryckte att det hände mycket när barnet var runt sex månader och barnet började då äta riktig 
mat. Manning et al. (2009) belyser att det finns ett behov av att diskutera kost vid alla besöken 
under barnets första levnadsår (ibid). I samband med läkarbesöket när barnet är sex månader 
beskrevs att det var mycket fokus på läkarundersökningen och att föräldrarna inte hann ställa 
frågor om kost. Denna erfarenhet kan leda till att föräldrarna inte känner sig bekräftade och att 
de inte får svar på sina frågor. Vidare visar Manning et al. (2009) att sjuksköterskor upplever 
att den största anledningen till att kost inte diskuteras vid varje besök är tidsbrist. Tidsbrist 
påverkade även barnsjuksköterskorna att ta till sig ny forskning om kost (Graham et al., 
1999).  
 
Flertalet av föräldrarna uttryckte en avsaknad av konkreta råd om vad barnet kan äta. Det 
handlade om råd vid kostintroduktionen, hur ska matsituationen hanteras när barnet skriker 
och hur mycket mat ska ges vid varje tillfälle. Graham et al. (1999) beskriver att föräldrar 
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efterfrågade konkreta råd på näringsinnehåll och information om små barns ätmönster. Barn-
sjuksköterskorna uttryckte även behov av ytterligare praktiska råd i hur kostinformationen 
skall förmedlas till föräldrarna (ibid). Föräldrarna i föreliggande pilotstudie sökte därför in-
formation genom vänner och internet, dock var flertalet föräldrar kritiska till viss information 
de fann på internet. Detta kan tyda på att informationen från BVC inte varit kompletta och 
uppdaterad. Bramhagen et al. (2006) påvisar att en orsak till att mammor inte upplevde stöd 
från BVC-sjuksköterskan var att de inte fick användbara råd och inte heller konkreta råd 
(ibid). I föreliggande pilotstudies resultat framkom att föräldrarna inte valde att rådfråga mor- 
och farföräldrar, vilket motsätter sig tidigare forskning och allmän uppfattning. Bramhagen et 
al. (2006) beskriver att mammor vid vissa tillfällen uttryckte att de valde att inte rådfråga 
BVC utan istället rådfråga sina egna föräldrar, för de ansåg att de visste bäst, vilket inte över-
ensstämde med denna pilotstudies resultat.  
 

Omständigheterna kring kostinformationen skulle kunna förändras 

 

Fjärde kategorin beskriver hur föräldrarna upplever hur kostinformationen kan förbättras. 
Flertalet föräldrar beskrev att den skriftliga informationen från BVC hade ett relevant innehåll 
och var användbar, men att den upplevdes som tråkig. Föräldrarna önskade att det skulle fun-
nits fler alternativ till broschyrerna. Ett förslag som uppkom var att det skulle funnits en mo-
bilapplikation. Det kan diskuteras ifall en uppdatering av hur information ges på BVC är ak-
tuell, för att den ska passa in i dagens samhälle. Förslag som framkom var att informationen 
kunde utformas på ett sätt som möjliggör framförhållning för föräldrarna. Föräldrarna ville 
veta vad nästkommande besök skulle handla om för att kunna förbereda frågor. Baggens 
(2001) beskriver att det ingår i BVC-sjuksköterskans rutin att i slutet på varje besök förbereda 
föräldrarna på vad nästa besök kommer handla om.  
 
Under gruppinformationen upplevdes miljön som stökig vilket kunde leda till att föräldrarna 
inte kunde ta till sig informationen. Föräldrarna ville ha möjlighet att komma till informat-
ionsträffar utan barn. En fördel skulle vara att kunna erbjuda gruppträffar på mer bekväma 
tider då även den arbetande föräldern kan ges möjlighet att delta. Rikshandboken (2011) på-
pekar att särskilt pappor skall erbjudas deltagande i föräldragruppen och att BVC-
sjuksköterskan ska vara tillgänglig och anpassat efter barnfamiljens behov. 
  

Konklusion 
 
Pilotstudien resulterade i fyra kategorier som beskrev föräldrars erfarenheter av BVC-
sjuksköterskans kostinformation under barnets första levnadsår. Samtliga var nöjda och kände 
sig trygga med kostinformationen de fått på BVC. Bidragande orsaker till att de kände sig 
nöjda och trygga var att BVC-sjuksköterskan var lyhörd, öppen och engagerad. Samtidigt 
framkom att föräldrarna saknade upprepad information och mer anpassad information både 
efter vad barnet befinner sig samt efter det moderna samhället. Ett flertal föräldrar upplevde 
att informationen var för intensiv under barnets första månader. De kände att de hade kunnat 
ta till sig informationen bättre om den kommit senare samt varit anpassad efter barnets ut-
veckling. Föräldrarna beskrev att en bra relation och ett gott bemötande med BVC- sjukskö-
terskan var viktigt för att de skulle våga ställa frågor och inte känna sig skuldbelagda.  
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Tidigare forskning inom området är till stor del baserad på amningssvårigheter, övervikt samt 
barn med sjukdomar. Flertalet studier belyser vikten av att BVC-sjuksköterskans kostinform-
ation ska baseras på barnets tillväxt. Dock finns det inte så mycket forskning på det normalut-
vecklade friska barnet eller som belyser föräldrars erfarenheter av kostinformationen. Det 
hade därför varit av värde att genomföra en större svensk studie baserad på resultatet av denna 
pilotstudie.  
 
I specialistutbildningen för barnsjuksköterskor saknas det specifik pediatrisk nutritionsutbild-
ning, vilket gör att det ligger i barnsjuksköterskans intresse själv att söka den informationen. 
Om det i framtiden kommer att bli ett ökat fokus på nutrition i utbildningen kan det leda till 
att barnsjuksköterskor får ett bredare synsätt och kan anpassa kostinformationen efter barnens 
utveckling. Genom att framhålla föräldrars erfarenheter av kostinformationen på BVC kan 
behovet av en kostinformation baserad på föräldrars behov lyftas fram, hälsoproblem relate-
rade till kost kan förebyggas samt att alla föräldrar får möjlighet till samma information från 
BVC.  
 

Tack 

Vi vill tacka samtliga föräldrar som deltagit i föreliggande pilotstudie samt BVC-
sjuksköterskorna som möjliggjort att vi kunnat utföra intervjuer på tre BVC i norra Halland. 
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