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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt land och 23% av alla barn bosatta i Sverige har 
utländsk bakgrund. Barnhälsovården erbjuder alla barn mellan 0–5 år hälsobesök för att 
regelbundet följa deras utvecklig och hälsa och möter därmed barn med utländsk bakgrund. 
För att möta dessa barns hälsobehov behöver barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-
sjuksköterskor) kulturell kompetens, ett befolkningsindividualiserat arbetssätt och ett 

arbetssätt som främjar barns delaktighet.  

Syfte: Syftet är att beskriva BHV-sjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos 

barn med utländsk bakgrund i åldern 0 – 5 år vid hälsobesök. 

Metod: Examensarbetet har en beskrivande design där 8 öppna enkätfrågor, som 

besvarades av 175 BHV-sjuksköterskor, analyserats med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: BHV-sjuksköterskor arbetar barncentrerat för att främja delaktighet hos barn 

med utländsk bakgrund vid hälsobesök. Detta beskrivs göras genom: Att planera och 

förbereda inför hälsobesöket och Att bjuda in barnet till hälsobesöket.  

Slutsats: Vid utformning av hälsobesök behöver BHV-sjuksköterskor insikt i och förståelse 

för att barnets bakgrund och kultur påverkar förutsättningen att vara delaktig under 
hälsobesöket. Därför behöver BHV-sjuksköterskor anpassa sitt arbetssätt efter det enskilda 
barnet och dess bakgrund för att kunna främja delaktighet. Utbildning i kulturell kompetens 
kan bidra till att delaktighet främjas för barn med utländsk bakgrund och därmed i 

förlängningen bidra till jämlik hälsa och vård. 

Nyckelord:  Barnhälsovårdssjuksköterskor, Barn med utländsk bakgrund, Delaktighet, 

Hälsobesök, Kulturell kompetens, Kvalitativ innehållsanalys 

  



ABSTRACT 

Background: Sweden is a multicultural country and 23% of all children living in Sweden 
have a foreign background. The child health care offers healthcare visits to all children 
between 0–5 years to regularly follow their health and development. Thereby, child health 
care nurses meet children of foreign background. To encounter the health care needs of these 
children, the child healthcare nurses need cultural competence, a population- and individual 

oriented approach and also clinical practice to promote children´s participation. 

Aim: The aim of this study is to describe child healthcare nurses clinical practice to promote 

participation for children with a foreign background aged 0–5 years in health care visits. 

Method: This study has a descriptive design where 8 open survey questions, answered by 

175 child healthcare nurses, were analyzed by content analysis. 

Results: Child health care nurses work child-centered in healthcare visits to promote 

participation for children with a foreign background. This is described as: Planning and 

preparing for the healthcare visit and Inviting the child to the healthcare visit. 

Conclusions: When shaping healthcare visit, child health care nurses need insight into and 

understanding of that the background and culture of the child influence the child’s 
opportunity to participate in the health care visit. Therefore, child healthcare nurses need to 
adjust their clinical practice to the individual child and his/her background to promote 
participation. Education in cultural competence can contribute to promoting participation for 

children with a foreign background to contribute to equal healthcare in the long run. 

Keywords: Child health care nurses, Children with foreign background, Cultural 

competence, Health care visit, Participation, Qualitative content analys
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1 INLEDNING 

Sverige är ett mångkulturellt land och 23% av barnen som bor här har utländsk bakgrund. 
Specialistsjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovård möter dagligen familjer med 

annan kultur än de själva. I barnhälsovårdens (BHV) uppdrag ingår att främja barns 
delaktighet. Vi som distriktssköterskestudenter har under vår verksamhetsförlagda 
utbildning inom BHV uppmärksammat de svårigheter som kan uppstå när BHV- 
sjuksköterskor arbetar utifrån uppdraget att främja barnets delaktighet utan att ha en 
förståelse för att barnets utländska bakgrund har betydelse för mötet. I 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskrivs att distriktssköterskor ska ha 
fördjupade kunskaper om hälsa relaterat till kulturella omständigheter. Att utifrån denna 
förväntade kompetens beskriva BHV-sjuksköterskor arbetssätt för att främja delaktighet hos 

barn med utländsk bakgrund är därför aktuellt.  

2 BAKGRUND 

Avsnittet beskriver barnhälsovården i Sverige, barns delaktighet vid hälsobesök samt 

barnhälsovårdssjuksköterskors arbetssätt utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

2.1 Barnhälsovård i Sverige 

Barnhälsovården i Sverige är en del av primärvårdens uppdrag (Nationella nätverket för 
barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige, 2015) och styrs övergripande av Hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, vilket är en ramlag som fastställer mål och krav för verksamheten 

(SFS, 1982:763). Barnhälsovården är kostnadsfri, frivillig och har ett deltagande på närmare 
100% (Vårdgivarguiden, 2016). Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga hälsa för 
barn genom att främja hälsa och utveckling och även förebygga ohälsa. Barnhälsovård 

erbjuds alla barn 0 – 5 år och deras föräldrar (Socialstyrelsen, 2014).  

Sjuksköterskor som tjänstgör inom barnhälsovården, fortsättningsvis kallade BHV- 
sjuksköterskor, är legitimerade sjuksköterskor med specialistexamen inriktning 
distriktssköterska alternativt inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom (Nationella 
nätverket för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige, 2015). BHV-

sjuksköterskor behöver kunskap och förmåga att arbeta självständigt i mötet med barn och 
föräldrar, men även kompetens att arbeta i team med övrig personal inom barnhälsovården. 
Detta för att kunna ge bästa möjliga vård till varje enskilt barn (Distriktssköterskeföreningen 
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i Sverige, 2008). BHV-sjuksköterskor utför den största delen av arbetet inom 
barnhälsovården och är den yrkeskategori som träffar barn och föräldrar oftast. BHV- 
sjuksköterskor behöver därför ha bred kunskap som innefattar förmåga att se helheten kring 
barnet och det samhälle som barnet omges av, men även kunna ge individuellt utformad 

hjälp och stöd. Forskning visar att önskvärda egenskaper hos BHV-sjuksköterskor är 
öppenhet och en förmåga att förstå och respektera olikheter (Tavallali, Nahar Kabir & Jirwe, 
2014; Tavallali, Jirwe & Nahar Kabir, 2017). I enlighet med barnkonventionen ska BHV- 
sjuksköterskor i sitt arbete se till att barns rättigheter respekteras (Nationella nätverket för 

barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige, 2015). 

2.1.1 Hälsobesök inom barnhälsovård.  

I det nationella barnhälsovårdsprogrammet finns en färdig mall innehållande de hälsobesök 
som ett barn mellan 0 och 5 år ska erbjudas. Antalet besök varierar efter barnets ålder, 
nyfödda barn erbjuds hälsobesök med tätare intervaller än äldre barn (Rikshandboken, 
2014). Beroende på barn och föräldrars behov kan fler eller färre besök erbjudas. Syftet med 
besöken är att regelbundet följa barns hälsa och utveckling. Hälsobesöken underlättar för 

BHV-personal att tidigt upptäcka avvikelser och ger möjlighet att ge generell och 
åldersanpassad information till föräldrar och barn. Vid hälsobesöken erbjuds även 
individuellt anpassade hälsosamtal och vägledning för föräldrarna (Socialstyrelsen, 2014). 
Utöver dessa samtal utförs specifika åtgärder beroende på barnets ålder. Exempel på detta är 
läkarbesök, vaccination samt screeningundersökningar för att identifiera avvikelser hos 

barnet (Rikshandboken, 2014). Tidigare studier visar att BHV-sjuksköterskor uppfattar att 
avsaknad av erfarenhet och kunskap om barn och föräldrar från andra kulturer påverkar 
kvaliteten på hälsobesöket negativt. Detta försvårar interaktionen med barn och föräldrar 
med utländsk bakgrund, både i BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete men också i den 
individuellt anpassade delen av hälsobesöket (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006; Berlin & 

Törnqvist, 2010; Berlin, Törnqvist & Hylander, 2010). Trots dessa svårigheter framkom i en 
studie av Johansson, Golsäter och Hedberg (2014) att BHV-sjuksköterskor var av 
uppfattningen att alla barn har rätt till samma standard på hälsobesök oavsett bakgrund och 

språk.  

2.1.2 Barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård  

Ca 23% av alla barn som är bosatta i Sverige har utländsk bakgrund. De vanligaste 

ursprungsländerna är Syrien, Irak och Somalia. Definitionen av ett barn med utländsk 
bakgrund är att barnet antingen är fött utomlands eller fött i Sverige med en eller två 
utrikesfödda föräldrar (Statistiska centralbyrån, 2017). Barn med utländsk bakgrund har 
generellt sämre livsvillkor och löper ökad risk att drabbas av hälsoproblem (Magnusson, 
Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). Denna ökade risk kan kopplas till det samhälle familjen 

eller föräldrarna flyttat från, anledningen till att familjen flyttat och hur de mottagits i 
Sverige. Koppling finns även till hur de integreras i det svenska samhället. Barn med utländsk 
bakgrund lever i större utsträckning än svenskfödda barn under socialt utsatta förhållanden 
(Blair, Stewart-Brown, Hjern & Brännberg, 2013). Detta på grund av att deras föräldrar 



3 

exempelvis kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden (Rostila & Hjern, 2012). Barn 
som lever under socialt utsatta förhållanden har ökad risk att drabbas av ohälsa (Magnusson, 

Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016).  

2.1.3 Barns delaktighet vid hälsobesök 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att delaktighet är ett begrepp som innefattar att den enskilde 

personen har inflytande över sin vård och även uppmuntras delta i beslut. I 
barnhälsovårdens arbete är barnkonventionen vägledande, barnets bästa ska alltid ha 
företräde (Nationella nätverket för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige, 
2015). Vidare framgår av barnkonventionen att barn har rätt att bli hörda och deras åsikter 
ska tillskrivas betydelse (Barnombudsmannen, 2015). En kunskapssammanställning av 

Wennerholm Juslin och Bremberg (2004) visar att delaktighet främjar barns hälsa och 
utveckling. Det visar betydelsen av att hälsobesök utformas så att barn får möjlighet att vara 
delaktiga. Hälsobesök har oftast ett mål och en planering som är förutbestämd genom det 
hälsoövervakningsprogram som BHV-sjuksköterskor följer. Barn har därför begränsad 
möjlighet att vara delaktiga i hälsobesökets innehåll. Barns delaktighet handlar dock inte om 

att barn ska bestämma, utan vikten ligger vid att barn blir respekterade och lyssnade på 

(Socialstyrelsen, 2015). 

2.2 Barnhälsovårdssjuksköterskors arbetssätt utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv 

Barnhälsovårdssjuksköterskornas arbetssätt beskrivs i detta avsnitt genom begreppen 

kulturell kompetens, befolkningsindividualiserat arbetssätt samt arbetssätt för att främja 

barns delaktighet.  

2.2.1 Kulturell kompetens 

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet kulturell kompetens. Studier inom 
området beskriver kulturell kompetens som en process där kulturell medvetenhet är en 
framträdande del i uppstarten av processen (Berlin et al., 2010; Cai, 2016; Campinha-Bacote, 

2002; Jirwe, Gerrish, Keeney & Emami, 2008, Suh, E.E, 2004). För att kunna möta barn i sin 
kulturella kontext vid hälsobesök behöver BHV-sjuksköterskor kontinuerligt sträva efter att 

utveckla sin kulturella kompetens (Cai, 2016; Campinha-Bacote, 2002). 

Campinha-Bacote (2002) har arbetat fram en modell som beskriver kulturell kompetens som 
en fortgående process. I denna process ses fem olika faktorer som integreras med varandra. 
Dessa är kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell färdighet och kulturella möten. 
Kulturell önskan beskrivs som en övergripande faktor som involverar alla de övriga 
faktorerna. Detta eftersom processen inte är möjlig om inte BHV-sjuksköterskor har en 

önskan om att inneha kulturell kompetens. För att förhindra att egna värderingar och 
förutfattade meningar påverkar hälsobesök behöver BHV-sjuksköterskor vara medvetna om 



4 

och ha förståelse för sin egen kultur. BHV-sjuksköterskor behöver ha kulturell kunskap samt 
färdighet och för att få detta behöver de kontinuerligt söka ny kunskap om andra kulturer. 
Även förståelse för att barns kultur kan påverka deras hälsa och utveckling behövs. I möten 
med barn med utländsk bakgrund kan BHV-sjuksköterskors kunskap om olika kulturer 

ändras eller förfinas. Till följd av detta kan ett stereotypt synsätt komma att förändras. BHV-
sjuksköterskor behöver känna en önskan att medverka i den process som utvecklar kulturell 
kompetens. Detta för att öka medvetenheten, få fördjupade kunskaper och färdigheter i det 
tvärkulturella mötet och då även känna engagemang i mötet med barn över kulturgränserna. 
BHV-sjuksköterskor behöver ha ett genuint intresse och respekt för andra kulturer. De ovan 

beskriva faktorerna samspelar med varandra och alla fem behövs för att processen för den 
kulturella kompetensen ska vara möjlig. Det är i skärpunkten där de fem faktorerna möts 

som processen för kulturell kompetens uppstår (Campinha-Bacote, 2002). 

Vikten av kulturell kompetens beskrivs i en studie av Quickfall (2014) där det ses att 

sjuksköterskor upplevde att kulturell kompetens var likvärdig med klinisk färdighet för att 
uppnå god vård. BHV-sjuksköterskor behöver förmåga att koppla samman hur livsmiljö och 
levnadsförhållanden påverkar barns hälsa (Rikshandboken, 2015). Detta för att kunna 
erbjuda mer tid vid hälsobesök och arbeta med barnets bästa i fokus (Rikshandboken, 2014). 
Behovet av mer tid vid hälsosamtal med barn och föräldrar med utländsk bakgrund påvisas 

även i en studie av Johnsson, Golsäter och Hedberg (2016). 

2.2.2 Befolkningsindividualiserat arbetssätt  

Olander (2003) beskriver i sin teori om befolkningsindividualisering att BHV sjuksköterskors 
uppdrag ses vara tvåfaldigt. Detta innebär att BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande 
arbetssätt innehåller att både arbeta befolkningsinriktat, exempelvis genom att följa det 

nationella barnhälsovårdsprogrammet (Rikshandboken, 2014) och individinriktat. Det 
individinriktade arbetssättet innebär att utgå från det enskilda barnets behov och innefattar 
att bjuda in till delaktighet. Olander (2003) beskriver att BHV-sjuksköterskor växlar mellan 
dessa två inriktningar under hälsobesök för att på så vis sammanföra det tvåfaldiga 
uppdraget till en helhet. De två inriktningarna ses även i det holistiska perspektiv BHV-
sjuksköterskor arbetar utifrån. Ett holistiskt perspektiv innefattar befolkningsuppdraget: att 

se barnet och dess familj som en del i en större population, men även individuppdraget: att se 
barnet och dess familj som individer. (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; 
Matteliano & Street, 2012, Olander, 2003; Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 2008; 
Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). Forskning visar att sjuksköterskor kan uppleva 
en lojalitetskonflikt vid de tillfällen då dessa två uppdrag inte går att kombinera (Misund 

Dahl, Clancy & Andrews, 2014). 

2.2.3 Att främja barns delaktighet vid hälsobesök 

Ett hälsobesök är en situation där barn och vuxna samspelar. Harder (2011) beskriver att i 
sådana situationer främjas barns delaktighet genom att de vuxna stöttar samt visar respekt 
för barnet. Även i andra studier har framkommit att föräldrars och vårdpersonals stöd är 
viktigt för att möjliggöra barns delaktighet (Runeson, Enskär, Elander och Hermerén, 2001; 
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Vaknin och Zisk-Rony, 2010). Johansson et al. (2016) beskriver att BHV sjuksköterskor 
upplever att delaktighet i hälsobesöket främjas av att respekt visas för barnet och dess kultur. 
Detta för att skapa förtroende mellan BHV- sjuksköterskor och barn vid hälsobesök, vilket 
kan ses vara en grund för att etablera förutsättning för delaktighet (Maier-Lorentz, 2008). I 

dessa studier är barnen endast inkluderade utifrån ålder. Det innebär att det inte är tydligt 

att hänsyn tagits till barnens härkomst eller kultur. 

Golsäter, Enskär och Harder (2014) beskriver att BHV- sjuksköterskor har ansvar för att 

främja barns delaktighet i hälsobesök på BHV. Golsäter et al. (2014) beskriver vidare att 
BHV-sjuksköterskor genom olika strategier underlättar barns delaktighet vid hälsobesöket. 
Detta beskrivs som förhandlat vägledande vilket är en process där BHV- sjuksköterskor 
förhandlar med barnen genom en växelvis styrande och följsam strategi. Kombinationen av 
dessa strategier möjliggör för BHV-sjuksköterskor att i hälsobesöket inkludera både de 
åtgärder hälsoövervakningsprogrammet ålägger och att främja barns individuella 

delaktighet.  

Studier har visat att BHV-sjuksköterskor med kulturell kompetens har den kunskap och de 
färdigheter som behövs för att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid 

hälsobesök (Dabney, McClarin, Romano, Fitzgerald, Bayne, Oceanic, Nettles & Holmes Jr, 
2016; Krajic, Straβmayr, Karl-Trummer, Novak-Zezula & Pelikan, 2005). Samtidigt behöver 
BHV-sjuksköterskor i sitt befolkningsindividualiserade arbete se barn som individer för att 
kunna främja barns delaktighet vid hälsobesök. (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 
2008; Matteliano & Street, 2011, Olander, 2003; Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 

2008; Samarasinghe et al., 2010). För att kunna främja delaktighet hos barn med utländsk 
bakgrund vid hälsobesök behöver därför BHV-sjuksköterskor ha förståelse för att både 
kulturell kompetens och det befolkningsindividualiserade arbetssättet integreras med 

varandra.  

3 PROBLEMFORMULERING 

Barnhälsovården är en del av primärvårdens uppdrag i Sverige och alla barn 0–5 år erbjuds 
gratis barnhälsovård. Detta för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos alla barn. BHV- 
sjuksköterskor behöver arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv med fokus både på barn som 

individer och som en del av samhället de omges av. De lagar och förordningar som BHV-
sjuksköterskor styrs av i sitt arbete betonar vikten av individens delaktighet i sin vård. BHV-
sjuksköterskor använder sig av olika strategier i sitt arbetssätt för att främja barns 
delaktighet och därmed deras hälsa och utveckling. Sverige är ett mångkulturellt land och 
cirka 23% av barnen som besöker BHV har utländsk bakgrund. Trots detta upplever BHV-

sjuksköterskor svårigheter i interaktionen med barn med utländsk bakgrund. Detta uttrycks 
bero på brist i kulturell kompetens. Denna brist kan leda till sämre kvalitet på det 
hälsofrämjande arbetet för barn med utländsk bakgrund. Den forskning som finns inom 
området hur BHV-sjuksköterskor arbetar för att främja barns delaktighet är utförd på 



6 

gruppnivå utan hänsyn till barnens ursprung. Specifik kunskap saknas därför om hur 
delaktighet främjas för barn med utländsk bakgrund vid hälsobesök. Att beskriva BHV-
sjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid 

hälsobesök kan bidra till kunskapsutveckling och bidra till jämlik hälsa och vård. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva BHV-sjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet hos barn med 

utländsk bakgrund i åldern 0 – 5 år vid hälsobesök. 

5 METOD 

I detta avsnitt beskrivs design, datainsamling, urval samt analys. 

5.1 Design 

Examensarbetet har en beskrivande design där öppna enkätfrågor analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys. Detta examensarbete är en del av en större studie med syfte att kartlägga 

BHV-sjuksköterskors och skolsköterskors kulturella kompetens och arbetssätt för att främja 

delaktighet hos barn av utländskt ursprung. 

5.2  Datainsamling 

Den större studien är en totalundersökning och tvärsnittsstudie där data insamlas genom 
utskick av webbenkäter till yrkesverksamma BHV-sjuksköterskor samt skolsköterskor. 
Enkäterna innehåller 47 frågor varav 8 öppna frågor och resterande slutna frågor. De slutna 
frågorna har färdiga svarsalternativ i olika steg där sjuksköterskorna själva skattar graden av 

sin kulturella kompetens. De öppna frågorna, vilka är de som använts i detta examensarbete, 
efterfrågar BHV-sjuksköterskors och skolsköterskors beskrivningar av att främja delaktighet 

hos barn och familjer av utländsk bakgrund. De öppna frågorna som ställs i enkäten är:  

 I vilken utsträckning informerar du barnet om syftet med hälsobesöket och hur 

undersökningen kommer att gå till utifrån barnhälsovårdens basprogram? 

 Hur förbereder du dig inför besöket med barn och familj med utländsk bakgrund? 

 Hur utformar du besöket? 
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 Hur skapar du förtroende med barn och familj? 

 Hur gör du för att möta barnets förväntningar, önskningar och behov? 

 Hur visar du att du uppmärksammar barnet? 

 Hur gör du för att visa barnet att du lyssnar? 

 När du möter barn av utländsk härkomst, i vilken utsträckning kommunicerar du på 
andra sätt utöver verbal kommunikation? 

Enkäten utgår från modellen Clinical Culture Competense Training Questionnaire (Krajic, 
Strassmayser, Karl-Trummer, Novak-Zezula & Pelikan, 2005) med tillägg av specifika frågor 
för studien. Enkätfrågorna kan kopplas till teorin om befolkningsindivdualisering av Olander 
(2003) då både folkhälso- och individperspektiv ingår i frågorna. Frågorna kan även kopplas 
till Harder (2011) där barns delaktighet vid hälsobesök beskrivs samt till Golsäter et al. 
(2014) som beskriver olika strategier BHV-sjuksköterskor kan använda sig av i mötet med 

barn vid hälsobesök. Enkätfrågorna är uppdelade i olika teman vilka är: kunskap, färdighet, 
möten och situationer, medvetenhet, utbildning samt personliga data. Dessa teman kan 
kopplas samman med modellen av Campinha-Bacote (2002) där kulturell kompetens 
beskrivs som en process där dessa teman återfinns beskrivna som faktorer vilka samspelar 
för att skapa processen. Enkäten är testad för face- validity- och content- validity. Att mäta 

validitet innebär att se om mätinstrumentet, i detta fall enkäten, mäter det som är önskvärt 
utifrån syftet (Gunnarsson & Billhult, 2012). Detta har utförts genom att studenter vid 

Jönköpings Högskola i magisteruppsatser använt enkäten som intervjuguide. 

5.3 Urval. 

Inklusionskriterier var att vara aktivt arbetande BHV- sjuksköterska i Sverige vid den 
tidpunkt då webbenkäten skickades ut. Elo et al. (2014) beskriver att vid innehållsanalys sker 
urval oftast med utgång från vald metod och ämne. Detta examensarbete är en del av en 
större studie och urvalet har gjorts med hänsyn till detta. Dock innebär inklusionskriterierna 
att personerna som ingick i urvalet alla har den kunskap som krävs för att besvara frågorna 

vilket Elo et al. (2014) beskriver väsentligt. Deltagarna rekryterades genom att 
verksamhetsutvecklare inom barnhälsovården inom 8 landsting alternativt regioner i Sverige 
kontaktades för att få tillgång till BHV- sjuksköterskornas e-postadresser. Även berörda 
chefer kontaktades via mail med en förfrågan om godkännande av BHV- sjuksköterskornas 
medverkan i studien. Enkäten skickades sedan ut till BHV-sjuksköterskorna via dessa e-

postadresser. Vid uteblivet svar skickades 2 påminnelser med en veckas intervall. I detta 
examensarbete medverkar 175 BHV-sjuksköterskor. Alla deltagare var kvinnor. Utav dem 
hade 173 en specialistutbildning och medelvärdet av yrkesverksamma år bland de deltagande 

BHV-sjuksköterskorna var 8,6 (se Tabell 1).  

Ett urval av vilka frågor i enkäten som skulle ingå i detta examensarbete skedde. Frågorna 
hade olika karaktär och i detta examensarbete inkluderades samtliga öppna frågor, vilket var 
åtta. De öppna frågorna valdes då detta examensarbete har kvalitativ ansats. Urvalet av vilka 
och hur många enkäter som skulle ingå i examensarbetet skedde slumpmässigt genom att de 

enkäter som inkommit efter första utskicket vid ett specifikt datum inkluderades. 
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Tabell 1: En översikt över vilka BHV-sjuksköterskor som medverkat i enkätundersökningen. 

Antal deltagare 175 

Ålder 29 – 69 år 
Medelålder: 46  

Kön Kvinnor: 175 (100%) 
Män: 0 (0%) 

Yrkesverksamma år inom 
barnhälsovård 

1 – 47 år 
Medelvärde år: 8,6 

Innehar en 
specialistsjuksköterskeutbildning 

173 st. (98,9%) 

 

5.4 Analys 

Analysmetoden för att analysera svaren på de öppna enkätfrågorna var Elo och Kyngäs 
(2008) kvalitativa innehållsanalys. Enligt denna innehållsanalys består analysfasen av tre 
delar vilka benämns förberedelse, organisation samt rapportering. Förberedelsefasen 

kommer först och innebär att ta beslut om vad som ska analyseras. Eftersom grunden till 
detta examensarbete är svaren från en enkät, analyserades det skrivna ordet utan möjlighet 
till djupare tolkning då exempelvis tonläge och pauser inte finns med. För att få en fördjupad 
förståelse för innehållet lästes det insamlade materialet ett flertal gånger. Därefter 
genomfördes organisationsfasen. Materialet lästes återigen igenom samtidigt som de 

meningsbärande enheterna färgkodades för att tydliggöra samband och noteringar fördes i 
marginalen. Noteringarna och färgkodningen underlättade utvinningen av koder som 
överensstämde med examensarbetets syfte. Koderna kategoriserades sedan och sorterades 
under olika rubriker som efter bearbetning blev sex subkategorier. Subkategorierna 
kontrollerades åter mot de koder de representerade för att säkerställa att en tydlig 

samstämmighet kunde ses. Subkategorierna kontrollerades även gentemot syftet. Från 
subkategorierna kunde efter diskussion och upprepade genomläsningar av koder två 
generiska kategorier upprättas: Att planera och förbereda inför hälsobesök och Att bjuda in 
barnet till hälsobesök. De generiska kategorierna kontrollerades åter mot syftet samt mot 
subkategorierna. Slutligen kunde en huvudkategori utvinnas (se Tabell 2), vilket är den sista 

fasen i innehållsanalysen, som benämns rapporteringsfasen (Elo och Kyngäs, 2008). 

Huvudkategorin lästes i förhållande till syftet för att bekräfta samstämmighet.  
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Tabell 2: Utdrag ur analysprocessen  

Meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Generisk 
kategori 

Huvudkategori 

”Försöker att läsa 
journalanteckning” 

Att inför 
hälsobesök läsa 
barnets journal 
och information 
om hemland. 

Att förbereda 
sig själv inför 
hälsobesöket 

Att planera 
och 
förbereda 
inför 
hälsobesök.  

BHV-sjuksköterskor 
arbetar 
barncentrerat för att 
främja delaktighet 
hos barn med 
utländsk bakgrund 
vid hälsobesök. 

 

 

”Barnet informeras 
redan innan besöket 
med en broschyr med 
som innehåller både 
svensk text och bilder 
om vad besöket ska 
innehålla. ” 

Att informera 
barn och familj 
inför besöket 
med broschyr, 
bilder, muntlig 
information. 

Att förbereda 
barnet och 
familjen inför 
hälsobesök 

”Sätter längre tid för 
besöket oavsett om 
tolk behövs eller inte.” 

Att anpassa 
besökstiden 
efter barns och 
föräldrars 
behov 

Att förbereda 
hälsobesök  

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att individskyddskravet ligger till grund för de etiska 
överväganden som kan bli aktuella då forskning ska bedrivas. Individskyddskravet delas upp 
i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Ett missivbrev (Bilaga B) skickades ut tillsammans med enkäten. Detta innehöll information 
om syftet med studien, vad de tillfrågade uppgiftslämnarna önskades bidra med samt den 
nytta studien kan ha och vilka risker som finns relaterat till medverkan. Vidare informerades 
om att studien är frivillig och de som väljer att medverka har möjlighet att avbryta sitt 

medverkande närhelst de önskar. Alla dessa punkter innefattas i informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie var deltagarna aktivt medverkande vilket enligt 
samtyckeskravet innebär att samtycke behöver inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke 
till denna studie gavs genom att de tillfrågade deltagarna valde att klicka på en länk som 
öppnade enkäten. Deltagarna informerades även om möjligheten att avbryta sitt deltagande 

fram till dess att enkäten skickats in. I samtyckeskravet beskrivs vidare att påtryckning inte 
får utövas på deltagare som väljer att avbryta eller inte delta i en studie (Vetenskapsrådet, 
2002). Genom missivbrevet informerades deltagarna i denna studie om att påminnelser om 
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att fylla i enkäten skulle komma två gånger efter de fått första mailet. Deltagarna ombads 
bortse från detta om de ej önskade delta. I enlighet med konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002) behandlas personuppgifterna på de uppgiftslämnare som ingår i 
studien så att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta sker genom att data förvaras på 

lösenordsskyddade datorer. I det färdiga resultatet ska heller inga identiteter på deltagarna 
kunna spåras. Detta examensarbete är en del av en större studie vilken är godkänd av 
Etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2016/560). Nyttjandekravet uttrycker att information 
insamlad för forskningsändamål får lånas ut till andra som bedriver forskning om de 
förpliktelser mot uppgiftslämnarna som de ursprungliga insamlarna uttryckt upprätthålls 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

7 RESULTAT 

Barnhälsovårdssjuksköterskor arbetar barncentrerat för att främja 

delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid hälsobesöket. 

I resultatet framkommer att BHV-sjuksköterskor arbetar barncentrerat genom att anpassa 
hälsobesöket efter barnets utländska bakgrund för att främja delaktighet. Denna 

anpassningen innehåller att planera och förbereda inför hälsobesöket och att bjuda in 

barnet till hälsobesöket (se Tabell 3). 

 

Tabell 3: En översikt av subkategorier, generiska kategorier samt huvudkategori 

Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

Att förbereda sig själv 
inför hälsobesöket 

 

Att planera och förbereda 
inför hälsobesök.  

 

 

BHV-sjuksköterskor arbetar 
barncentrerat för att främja 
delaktighet hos barn med 
utländsk bakgrund vid 
hälsobesök. 

 

 

Att förbereda barnet och 
familjen inför hälsobesök 

Att förbereda hälsobesök  

Att bjuda in genom dialog  

Att bjuda in barnet till 
hälsobesök.   Att bjuda in genom lek 

Att bjuda in med hjälp av 
föräldrarna.  
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7.1 Att planera och förbereda inför hälsobesöket.  

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att planera och förbereda inför hälsobesök 
innehåller: att förbereda sig själv inför hälsobesöket, att förbereda barnet inför hälsobesöket 

och att utforma hälsobesöket.  

7.1.1 Att förbereda sig själv inför hälsobesöket  

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att de förbereder sig själva inför hälsobesöket 
innehåller deras förhållningssätt i möten med barn och familjer med utländsk bakgrund, 
samt hur de inhämtar information inför mötet. 

I mötet med barn och familjer med utländsk bakgrund beskriver BHV-sjuksköterskorna att 
de i sitt förhållningssätt tänker på att visa respekt för barnets kultur och vara öppna och 
flexibla. De beskriver att de önskar bemöta kulturskillnader med acceptans och ödmjukhet, 

undvika pekpinnar och respektera avvikande åsikter så länge det inte skadar barnet. 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de inför hälsobesöket inhämtar information genom att 
läsa på om barnets hemland och kultur samt rådfråga kollegor som har erfarenhet av att 
möta familjer med samma bakgrund som barnet. De gör dessa förberedelser för att förstå om 

det är något i barnets kultur de behöver ha i åtanke vid hälsobesöket och för att veta hur 
vaccinationsprogrammet ser ut i barnets hemland. BHV-sjuksköterskorna beskriver 

inhämtandet av information på följande sätt: 

”Läser på om det är något speciellt med familjen och barnen. Samt om det är något speciellt i deras 

kultur.” 

Samtidigt som BHV-sjuksköterskorna beskriver att de förbereder sig inför hälsobesök utifrån 
barnets bakgrund framkommer även att de inte förbereder sig på något särskilt sätt. De 
förbereder sig som inför hälsobesök med barn med svensk bakgrund. BHV-sjuksköterskorna 
uppger att det inte finns tid till särskild förberedelse. Detta som följd av hög arbetsbelastning 

och att de har ett stort antal barn med utländsk bakgrund listade hos sig.  

7.1.2 Att förbereda barnet och familjen inför hälsobesöket  

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att förbereda barnet och familjen inför 
hälsobesöket innehåller olika sätt att ge information och instruera föräldrar.  

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de förbereder barnet och familjen inför hälsobesöket 

genom att ge information om vad som ska hända och på så vis inge trygghet. De skickar 
informationsbroschyrer om hälsobesöket samtidigt med inbjudan till hälsobesöket. 
Broschyrerna beskriver vilka moment hälsobesöket innehåller, hur de går till samt varför de 
görs. Vid behov används broschyrer på familjens hemspråk. I följande citat beskrivs hur 

information ges genom broschyrer:  

”Genom förtryckta broschyrer med bilder som barnet får ta del av innan. Broschyrerna är 

anpassade efter ålder.” 
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Vid hälsobesöket inleder BHV-sjuksköterskorna med att informera om vad som ska ske 
under besöket för att även på så vis förbereda barnet och familjen. Ett annat sätt att 
förbereda barnet och familjen inför hälsobesök är att vid slutet av varje hälsobesök informera 
om vad som ska ske vid nästa besök. Vid dessa tillfällen är det även möjligt att ta reda på hur 

föräldrar och barn förstår informationen. 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de instruerar föräldrarna att förbereda barnet på vad 
som ska hända under besöket. Detta eftersom barnen i regel inte själva är läskunniga och 

behöver hjälp att förstå vad som ska hända.  

7.1.3 Att förbereda hälsobesöket 

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att förbereda hälsobesöket innehåller att anpassa 
den fysiska miljön, att boka längre besökstid och att anpassa besöket efter det individuella 

barnet. 

Hälsobesöket utformas genom att BHV-sjuksköterskorna anpassar den fysiska miljön i 
besöksrummet. De uppger att de för detta har leksaker och storleksanpassade möbler. De 
beskriver att de placerar möblerna i besöksrummet med en tanke om att barnet ska känna sig 
bekvämt och i fokus. Det kan innefatta att ställa barnbordet mitt i rummet men även att 
barnet själv får välja att sitta på egen stol eller i förälders knä. De beskriver att lugn och ro 

utan telefoner som stör är av betydelse.  

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de vid hälsobesök med barn med utländsk bakgrund 
bokar längre besökstid. Detta görs oavsett om det finns behov av tolk eller inte. De beskriver 

att med mer tid försöker de ge utrymme för frågor som uppstår genom kulturskillnader och 
ingående information om BHV verksamheten som är specifik för Sverige. BHV-
sjuksköterskorna uppger att de till barn och familjer med utländsk bakgrund oftare bokar in 
extra besök mellan de förutbestämda hälsobesöken i basprogrammet. De beskriver även att 
de beaktar kontinuiteten vid inbokning av hälsobesök för barn med utländsk bakgrund för att 

skapa förtroende. 

Att BHV-sjuksköterskorna utformar hälsobesöket efter det individuella barnet innehåller att 
de tar hänsyn till barnets ålder, utvecklingsnivå och behov och specifikt barnets utländska 
eller svenska bakgrund. BHV-sjuksköterskorna beskriver att hälsobesök inte kan genomföras 

utan att hänsyn tas till barnet och dess individuella förmågor. Tolk bokas när det finns behov 
av det, men BHV-sjuksköterskorna beskriver att det inte är något som påverkar 
hälsobesökets utformning eller innehåll. I motsats till detta beskriver BHV-sjuksköterskorna 
även att de gör på samma sätt för alla barn. De följer barnhälsovårdens generella basprogram 

oavsett barnets bakgrund. I följande två citat ses denna motsättning:  

”Alla besök är unika oavsett vart man kommer ifrån, besöket formar sig själv efter individerna.” 

”Utifrån riktlinjerna som jag följer med alla andra barn.” 
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7.2 Att bjuda in barnet till hälsobesöket 

Att bjuda in barnet till hälsobesöket innehåller: att bjuda in genom dialog, att bjuda in genom 

lek och att bjuda in med hjälp av föräldrarna. 

7.2.1 Att bjuda in genom dialog 

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att bjuda in till dialog innehåller att anpassa sin 
kommunikation i mötet med barnet, att bekräfta barnet och ha barnet i fokus under 

hälsobesöket.  

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de anpassar sin kommunikation i mötet med barnet för 
att försöka upprätta en dialog. När besöket inleds: hälsar de på barnet, tilltalar barnet vid 
namn och vänder sig direkt till barnet med information som är anpassad till dess ålder, 

utveckling och språkförståelse. I dialogen använder BHV-sjuksköterskorna kroppsspråk samt 
verbal kommunikation där tonläge anpassas. De beskriver att de är tydliga i sin verbala 
kommunikation med barn med utländsk bakgrund för att undvika missförstånd. När BHV-
sjuksköterskor och barn inte talar samma språk kan bilder användas för att få insyn i barnets 
förståelse av situationen. Bilder kan även användas för att barn ska få möjlighet att vara 
delaktiga i beslut under hälsobesöket och används då för att ge barnet möjlighet att 

bestämma i vilken ordning momenten ska genomföras. Den valda ordningen på momenten 
blir då den naturliga för barnet. BHV-sjuksköterskorna beskriver att de genom att peka och 
själva demonstrera hur olika moment går till gör barnet uppmärksam på vad som ska 
genomföras under hälsobesöket. De beskriver att kroppsspråk är ett sätt att förstärka den 

verbala kommunikationen. Följande citat beskriver användning av kroppsspråk: 

”Sedan använder jag mig av icke-verbal kommunikation  

genom att vara tydlig och visa/förstärka med kroppen och händer.” 

För att uppmuntra framsteg beskriver BHV-sjuksköterskorna att de ger barnet positiv 
förstärkning. Detta för att ge barnet bekräftelse på att BHV-sjuksköterskorna ser och 

uppmärksammar barnet och det som barnet utför under hälsobesöket.  

Barnet bekräftas i dialogen genom att BHV-sjuksköterskorna ser och lyssnar på barnet och 
visar intresse för det barnet vill förmedla. Detta genom att BHV-sjuksköterskorna efterfrågar 
och lyssnar på barnets förväntningar och önskningar under hälsobesöket och inväntar 

barnets frågor och funderingar. Barnet ges möjlighet att visa och berätta. BHV-
sjuksköterskorna beskriver att de på ett uppmuntrande sätt återkopplar det barnet har 
berättat och ställer öppna frågor. Detta genom att de är lyhörda och lyssnar aktivt då barnet 
berättar något. BHV-sjuksköterskorna beskriver att de bekräftar barnet genom både tal och 
kroppsspråk, exempelvis genom att nicka och humma som bekräftelse på att de lyssnar. 

Detta för att visa barnet att hen är i centrum för BHV-sjuksköterskornas uppmärksamhet.  

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de har barnet i fokus under besöket genom att hålla 
ögonkontakt och sitta på samma höjd som barnet, antingen på en stol eller på golvet. Vid 
tolksamtal beskriver BHV-sjuksköterskorna att barnet behöver sitta så att ögonkontakt är 
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möjlig med både tolken och BHV-sjuksköterskan. Detta eftersom de vill ha barnet i fokus och 

tala till barnet och inte om barnet.  

7.2.2 Att bjuda in genom lek  

BHV-sjuksköterskornas beskrivning av att bjuda in genom lek innehåller att använda sig av 

lek för att göra barnet delaktigt i hälsobesöket. 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de bjuder in barnet med lek som ett verktyg för att göra 
barn delaktiga i hälsobesöket. Genom lek väcks barnets intresse och ett förtroende kan 
skapas. Leken kan även användas för att avdramatisera hälsobesöket exempelvis genom att 

leksaker tas fram. Om barnet har börjat leka redan i väntrummet beskriver BHV-
sjuksköterskorna att de kan följa barnet i leken och påbörja hälsobesöket på så vis. BHV-
sjuksköterskorna beskriver vidare att de genom lek kan möta barnets förväntningar, 
önskningar och behov. Tillsammans med barnet kan de i leken närma sig och genomföra de 
moment som ingår i hälsobesöket, exempelvis genom att leka piratlek innan en 

ögonundersökning. BHV-sjuksköterskorna beskriver även att de i leken använder sig av film, 
böcker, dockor och bilder. Leken behöver anpassas till barnets ålder och utveckling. BHV-
sjuksköterskorna beskriver att leken är något alla barn oavsett bakgrund kan vara med i och 

förstå vilket beskrivs i följande citat: 

”Att mötas i leken då lek är ett universellt språk och alla barn tycker om att leka.” 

7.2.3 Att bjuda in barnet med hjälp av föräldrarna 

BHV-sjuksköterskornas beskrivningar av att bjuda in barnet med hjälp av föräldrarna 
innehåller att använda föräldrarna för att skapa förtroende i relationen med barnet och att 

låta barnet vara självständigt i hälsobesöket. 

BHV-sjuksköterskorna beskriver att de vid hälsobesöket kan behöva ta hjälp av föräldrarna 
för att skapa ett förtroende i relationen med barnet. Att bjuda in barnet med hjälp av 
föräldrarna kan exempelvis vara att frågor ställs till barnet men att föräldrarna får fylla på 

barnets svar om det är ofullständigt, att föräldrarna agerar tolkar för att barnet ska kunna 
förstå det som sägs och det som ska göras under hälsobesöket och att föräldrarna kan 
upprepa frågan till barnet när barnet inte vill svara. I mötet med ett blygt barn beskriver 
BHV-sjuksköterskorna att de först vänder sig till föräldern för att barnet ska se att BHV-
sjuksköterskan är en trygg person och på det viset etablera förtroende. BHV-

sjuksköterskorna kan då ta hjälp av föräldrarna under besöket för att exempelvis 
demonstrera hur olika moment ska utföras. BHV-sjuksköterskorna beskriver vidare att de 
under hälsobesöket behöver återkoppla samt repetera information för att säkerställa att 

barnet förstår den givna informationen och att de samtalar om samma saker.  

Vid hälsobesöket är det i största möjliga mån barnet som ska svara på frågorna och utföra 
momenten. BHV-sjuksköterskorna beskriver att detta kan behöva understrykas för 
föräldrarna, dels för att främja barnets delaktighet i hälsobesöket men även för att en korrekt 

bedömning av barnets utveckling ska kunna göras. Detta ses i följande citat:  
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”Att tydliggöra för föräldrar vikten av att barnet 

 självständigt deltar i hälsobesöket.” 

8 DISKUSSION 

Avsnittet är uppdelat i tre delar: resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatets fynd i relation till examensarbetets 

vårdvetenskapliga perspektiv och tidigare forskning. I metoddiskussionen förs resonemang 

kring metodförfarandet. En etikdiskussion avslutar avsnittet.  

8.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer de fynd som gjorts i resultatet diskuteras utifrån examensarbetets 
vårdvetenskapliga perspektiv samt till den huvudkategori som utvanns: BHV-sjuksköterskors 
kulturella kompetens, BHV-sjuksköterskor befolkningsindividualiserade arbetssätt, BHV-
sjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet och BHV-sjuksköterskor arbetar 
barncentrerat för att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid hälsobesöket 

Resultatet kommer även att diskuteras och relateras till tidigare forskning. 

8.1.1 BHV-sjuksköterskors kulturella kompetens 

BHV-sjuksköterskor möter i sitt arbete dagligen barn med utländsk bakgrund. I processen 
för kulturell kompetens kan BHV-sjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet för 
barn med utländsk bakgrund belysas och problematiseras. I resultatet framkommer att BHV-

sjuksköterskorna har viss kulturell kompetens. Detta tydliggörs när de förbereder 
hälsobesöket utifrån barnets utländska bakgrund. Detta genom att exempelvis förlänga 
besökstiden eller att tänka igenom sitt förhållningssätt. BHV-sjuksköterskor förbereder sig 
själva inför hälsobesöket genom att läsa på om barnets utländska bakgrund för att förstå 
barnet och dess behov. Detta kan ses som att BHV-sjuksköterskorna önskar utveckla sin 

kulturella kunskap (Campinha-Bacote, 2002). Resultatet visar även att när BHV- 
sjuksköterskorna förbereder sig själva inför hälsobesöket reflekterar de över sitt 
förhållningssätt. Det kan förstås som insikt i att de behöver möta barn från andra kulturer 
med öppenhet och ödmjukhet. Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna anpassar 
hälsobesöket efter barnets utländska bakgrund. Det kan tolkas som att de har kulturell 
kunskap och att de är medvetna om att kulturella skillnader kan påverka hälsobesöket. Trots 

att de inte tydligt uttrycker att de är medvetna om sin egen kultur och dess påverkan speglas 
denna medvetenhet i sättet de förbereder sig på (Berlin & Törnqvist, 2010; Cai, 2016; 
Campinha-Bacote, 2002; Jirwe et al., 2008, Suh, E.E, 2004). Kulturell medvetenhet och 
kulturell kunskap beskrivs av Johansson et al. (2016) som betydande faktorer för att BHV-
sjuksköterskor i hälsobesök ska kunna möta barn med utländsk bakgrund utan osäkerhet och 
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med insikt i hur hälsobesöket ska genomföras. I resultatet beskrivs BHV-sjuksköterskornas 
olika sätt att förbereda sig inför ett hälsobesök med barn med utländsk bakgrund. Detta kan 
tolkas som att BHV-sjuksköterskorna har olika utvecklad kulturell kompetens och därmed 
varierande möjligheter att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid 

hälsobesök. Att ha kulturell kompetens uppfattas av vårdpersonal vara lika viktigt som att ha 

klinisk kunskap för att god och rättvis vård ska kunna ges (Quickfall, 2014). 

8.1.2 BHV-sjuksköterskor befolkningsindividualiserade arbetssätt 

I resultatet framkommer att BHV-sjuksköterskorna när de förbereder hälsobesöket utgår 
från det nationella basprogrammet (Rikshandboken, 2014) men att de även anpassar 
hälsobesöket utifrån barnets behov. Detta kan relateras till Olanders (2003) teori om 

befolkningsindividualiserat arbetssätt: att arbeta utifrån generella riktlinjer för att främja 
hälsa hos befolkningen samtidigt som barnets individuella behov tillgodoses. Det 
framkommer dock även i resultatet att BHV-sjuksköterskorna inte har tid att förbereda 
hälsobesöket utifrån det enskilda barnets behov. Det kan därmed förstås som att det i vissa 
situationer inte finns möjlighet att kombinera dessa två uppdrag. I sådana situationer kan 

antas att BHV-sjuksköterskorna endast utgår från det generella basprogrammet 
(Rikshandboken, 2014). Detta innebär att individinriktningen (Olander, 2003) och det 
barncentrerade arbetssättet (Coyne et al. 2016) förloras. Misund Dahl et al. (2014) beskriver 
att i sådana situationer kan lojalitetskonflikter uppstå. Enligt teorin om 
befolkningsindividualisering är det genom det individinriktade uppdraget som möjlighet att 

främja barnets delaktighet uppstår (Matteliano & Street, 2011; Olander, 2003; Samarasinghe 

et al., 2010).  

8.1.3 BHV-sjuksköterskors arbetssätt för att främja delaktighet 

BHV-sjuksköterskorna som besvarat enkäten beskriver hur de bjuder in barnet genom 
dialog. För att en dialog ska uppstå behöver de anpassa hälsobesöket efter det enskilda 
barnet. Detta kan förstås som ett samspel mellan BHV-sjuksköterskan och barnet vilket är 

nödvändigt för att uppfylla individuppdraget (Olander, 2003). Genom att stötta och visa 
barnet respekt i samspelet är det möjligt för BHV-sjuksköterskorna att främja barnets 
delaktighet (Harder, 2011; Runeson et al., 2001; Vaknin och Zisk-Rony, 2010). I resultatet 
framkommer att BHV-sjuksköterskorna planerar och förbereder inför hälsobesök genom att 
förbereda sig själva och genom att förbereda barnet och familjen. Detta kan förstås som 

strategier för att främja barnets delaktighet vid hälsobesöket. I dessa strategier ses BHV-
sjuksköterskorna även växla mellan att vara styrande, exempelvis genom att tala om vilka 
moment som ska genomföras och att vara följsamma, när barnet erbjuds välja momentens 
ordning. Denna växling av strategier beskrivs av Golsäter et al. (2014) som förhandlat 

vägledande vilket främjar barns delaktighet.  

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna tar hjälp av föräldrarna för att bjuda in barnet 
att delta i hälsobesöket. Det innebär att de använder föräldrarna som en resurs för att nå 
fram till barnet, men även att de ber föräldrarna låta barnet vara självständigt i hälsobesöket 

för att främja barnets delaktighet. Detta kan tolkas som att BHV-sjuksköterskorna behöver 
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balansera mellan att visa respekt för barnets kultur och att göra det bästa för barnet. Att visa 
respekt för barnets kultur kan vara att ta hänsyn till att föräldrar genom sin kulturella 
bakgrund kan ha en annan uppfattning om betydelsen av barnets delaktighet vid 
hälsobesöket. Att göra det bästa för barnet innebär att vara tillmötesgående mot föräldrars 

önskemål, men att inte låta dessa få företräde framför det enskilda barnets behov. Detta görs 
i dialog med barnet och föräldrarna för att etablera ett förtroende. När ett förtroende finns 
kan föräldrar och BHV-sjuksköterskor tillsammans stötta barnet och på så vis möjliggöra 
barnets delaktighet i hälsobesöket (Runesson et al., 2001; Vaknin & Zisk-Rony, 2010). 
Förtroendet kan även tolkas vara ett sätt som underlättar att diskutera kulturskillnader och 

uppnå ömsesidig förståelse. Detta kan antas underlätta för BHV-sjuksköterskor att lyfta oro 
som kan finnas hos föräldrar om förutfattade meningar om deras kultur (Berlin et al., 2010). 
När ett förtroende mellan BHV-sjuksköterskor, barn och föräldrar etablerats kan detta 

utgöra grunden för att främja delaktighet (Maier-Lorentz, 2008).  

8.1.4 BHV-sjuksköterskor arbetar barncentrerat för att främja delaktighet hos barn 

med utländsk bakgrund vid hälsobesöket 

Ett barncentrerat arbetssätt innebär att det enskilda barnet är i fokus vid hälsobesöket och 
att barnets egna erfarenheter och önskningar beaktas (Coyne, Hallström & Söderbäck, 2016). 

Detta kan ses främja barnets delaktighet vid hälsobesöket. Dock behöver BHV-
sjuksköterskor, när de arbetar barncentrerat, vara medvetna om att barnets bakgrund kan 
påverka erfarenheter och önskningar. För att främja delaktighet hos barn med utländsk 
bakgrund behöver BHV-sjuksköterskors befolkningsindividualiserade arbetssätt (Olander, 
2003) och deras kulturella kompetens (Camphina-Bacote, 2002) integreras. BHV-

sjuksköterskorna har förståelse för hur de ska främja barns delaktighet i hälsobesöket genom 
att anpassa det efter det enskilda barnets behov, vilket kan ses som att arbeta barncentrerat. 
Dock ses i resultatet en utvecklingspotential när det gäller BHV-sjuksköterskornas kulturella 
kompetens vilket kan försvåra att främja delaktighet för barn med utländsk bakgrund. 
Forskning visar att utbildning i kulturell kompetens bidrar till förståelse för att kulturell 

kompetens behövs i mötet med barn med utländsk bakgrund (Berlin et al. 2006). Studier 
visar även att utbildning bidrar till BHV-sjuksköterskors kulturella färdigheter och kulturella 
kunskap vilket i sin tur gynnar BHV-sjuksköterskors önskan om att utveckla sin kulturella 
kompetens (Berlin et al. 2010; Dabney et al. 2016; Web, 2004, Krajic et al., 2005). Utbildning 
kan även innebära att BHV-sjuksköterskor utvecklar sin förståelse för vad mötet med ett 

barn med utländsk bakgrund innebär. Det kan bidra till att de på ett effektivare sätt kan 

planera och genomföra hälsobesök på ett sätt som främjar barns delaktighet.  

I resultatet framkommer en motsättning till det barncentrerade arbetssättet. Detta då BHV-
sjuksköterskorna beskriver att de utgår från det nationella basprogrammet när de utformar 

hälsobesöket eftersom de har en önskan om att göra lika för alla barn. Detta kan tolkas som 
att BHV-sjuksköterskorna vill uppnå jämlik vård genom att inte göra skillnad på barn utifrån 
deras bakgrund. I detta ses en motsättning då BHV-sjuksköterskorna samtidigt beskriver att 
de tar hänsyn till det enskilda barnet när de planerar och genomför hälsobesök. Detta förstås 
som att BHV-sjuksköterskorna inte reflekterar över att när de beskriver att de anpassar 

hälsobesöket efter det enskilda barnet innefattar det att hänsyn tas till barnets bakgrund. Att 
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inte ta hänsyn till barns bakgrund kan tydliggöra att kulturell kompetens saknas hos BHV-
sjuksköterskorna. Avsaknad av kulturell kompetens kan försvåra möjligheten att ge jämlik 
vård (Quickfall, 2014). Att göra vården rättvis genom att göra samma för alla kan uppfattas 
som svårt att kombinera med BHV-sjuksköterskors uppdrag att ge bästa möjliga vård till 

varje individuellt barn (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  Förmåga att förstå de 
olikheter som finns hos barn är önskvärt hos BHV-sjuksköterskor (Tavallali et al., 2014; 
Tavallali et al., 2017), och att behandla alla lika kan ses som motsatsen till detta. Johansson 
et al. (2016) beskriver att BHV-sjuksköterskor uttrycker att alla barn, oavsett bakgrund, har 
rätt till samma standard på hälsobesök. Det behöver dock inte betyda att alla barn bemöts 

lika utan snarare att alla barn bemöts utifrån den individ de är och de behov de har. Detta 
görs genom att ha ett barncentrerat arbetssätt med det enskilda barnet i fokus (Coyne et al. 

2016).  

8.2 Metoddiskussion 

Elo et al. (2014) beskriver att en studies resultat behöver ställas gentemot tillförlitlighet, 
giltighet och överförbarhet för att testa studiens trovärdighet och därigenom bedöma 

studiens kvalitet.  

Tillförlitligheten bedöms i hur noggrant urval, datainsamling och analys finns beskrivna samt 
att resultatet svarar gentemot syftet (Elo et al., 2014). I detta examensarbete har en kvalitativ 
design använts eftersom syftet är att beskriva erfarenheter av BHV-sjuksköterskors arbetssätt 
(Henricson & Billhult, 2012). Enkätundersökningen i detta examensarbete utgår från 

modellen Clinical Culture Competense Training Questionnaire, där frågor specifika för denna 
studie lagts till. Billhult och Gunnarsson (2012) skriver att en studie kan använda sig av en 
färdigkonstruerad enkät men att tillägg av egna frågor kan göras som är utformade mot den 
aktuella studien. Enkäten som användes i studien är testad både för face- validity och 
content- validity. Detta innebär att enkäten kontrollerats för att se att den mäter det som 

efterfrågas (Gunnarsson & Billhult, 2012). Att validitet finns anses öka resultatets 

tillförlitlighet (Elo et al., 2014).  

För att säkerställa att resultatet är tillförlitligt beskriver Elo et al.(2014) att en metod för 
datainsamling behöver väljas som är bäst lämpad gentemot syftet. Då en kvalitativ metod 

används behöver det säkerhetsställas att de frågor som ställs är ostrukturerade eller 
semistrukturerade för att inte författarens förförståelse ska påverka svaren (Elo et al., 2014). 
I detta examensarbete inkluderades svaren på de åtta öppna frågorna i enkäten. Öppna 
frågor innebär att de inte är ställda för att direkt svara på examensarbetets syfte vilket kan 
bidra till tillförlitlighet. Enkätsvaren upplevdes vara utan dimensioner och djup. Hade 

kvalitativa intervjuer genomförts hade möjlighet funnits att ställa följdfrågor och på så vis få 

en djupare förståelse av de givna svaren (Danielson, 2012).  

Enkäten skickades ut till 1030 BHV-sjuksköterskor yrkesverksamma i 8 landsting alternativt 

regioner i Sverige. Vid första utskicket svarade 175 BHV-sjuksköterskor på enkäten. Detta 
innebär att svarsprocenten var lägre än förväntat, ca 17% jämfört med den förväntade som 
var 55 %. Den förväntade svarsfrekvensen baserades på tidigare webbaserade 
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undersökningar som genomförts med BHV-sjuksköterskor i Sverige (Tell, Olander, 
Anderberg & Sanmartin Berglund, 2016). En anledning till att svarsfrekvensen var 17% kan 
vara att enkäten skickades ut i augusti vilket på de flesta arbetsplatser är direkt efter 
semesterperioden. Vid denna tidpunkt kan antas att BHV-sjuksköterskorna har många mail 

att gå igenom och att enkätundersökningar inte prioriteras. En annan möjlig orsak till varför 
svarsfrekvensen inte var den förväntade är tidsaspekten. Eftersom enkäten skickades ut och 
besvarades på arbetet kan hög arbetsbelastning medfört att BHV-sjuksköterskorna inte haft 
möjlighet att medverka. Detta examensarbete har en kvalitativ design och därför är inte fokus 
på antalet deltagare utan på att de deltagande personerna besitter relevant kunskap i 

förhållande till examensarbetets ämne (Elo et al., 2014). Alla medverkande i studien är aktivt 
arbetande BHV-sjuksköterskor och anses ha den kunskap som efterfrågas och därmed kan 
examensarbetet tillskrivas tillförlitlighet (Elo et al., 2014). I det insamlande materialet 
framkom att BHV-sjuksköterskorna inte svarade helt samstämmigt, det vill säga svaren 
visade på variationer av arbetssätt för att främja barns delaktighet. Dock återkom samma 

svar vid upprepade tillfällen. Detta kan förstås tyda på att fler enkätsvar troligtvis inte hade 

bidragit till en större variation av material.  

Något som uppmärksammades i det insamlade materialet är att enkätsvaren var positivt 
vinklade. Möjligheten till eftertänksamhet och reflektion i samband med besvarandet av 

enkäten kan ha bidragit till att BHV-sjuksköterskorna vävt samman hur de vill arbeta med 
hur de faktiskt arbetar när de besvarade enkäten. Det som dock styrker att den beskrivning 
av BHV-sjuksköterskors arbetssätt som framkommer i resultatet stämmer överens med 
verkligheten är att även svårigheter beskrivs. Även att BHV-sjuksköterskorna var anonyma 
och hade möjlighet att besvara enkätfrågorna i sin egen takt skulle kunna förstås som att 

genomtänka och ärliga svar gavs. 

När kvalitativ metod används behöver författaren i analysprocessen vara medveten om sin 
egen förförståelse och vara självkritisk så att inte egna tankar präglar materialet under 

analysprocessen (Elo et al., 2014). Avsaknaden av tydlighet kan upplevas öka risken att 
förförståelse tolkats in i materialet vid analysen för att fylla ut de luckor som uppstår. För att 
minimera denna risk har otydligheter diskuterats gemensamt och även med handledare 
genom hela analysprocessen och vid framskrivning av resultatet. Resultatet kan anses vara 
giltigt när materialet tolkats av fler än en person (Wallengren & Billhult, 2012). Analysen av 

det insamlade materialet genom kodning och konstruktion av kategorier har först genomförts 
av oss studenter var för sig. Dessa har sedan diskuterats först som studentpar och sedan 
tillsammans med handledare för att pröva att koder, subkategorier, generiska kategorier och 
huvudkategori var hållbara i relation till syftet. Vid jämförelse av koderna fanns en 
överensstämmelse. Detta bidrar till resultatets giltighet genom att de egna tolkningarna som 
följd av vår förförståelse minimerats (Elo et al., 2014). En tidsbegränsning för 

färdigställandet av examensarbetet fanns. Denna tidsbegränsning var 10 veckor, vilket kan ha 
påverkat resultatets giltighet och examensarbetets trovärdighet som helhet (Henricsson, 
2012). Utan tidsbegränsning hade det varit möjligt att granska materialet ytterligare för att 

säkerhetsställa att inga av BHV-sjuksköterskornas erfarenheter förbisetts. 

Resultatets giltighet kan även relateras till dess överförbarhet till andra sammanhang (Elo et 
al., 2014). För det här examensarbetet kan resultatet vara överförbart till andra 
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vårdsammanhang där sjuksköterskor och annan vårdpersonal möter barn med utländsk 
bakgrund. Exempelvis inom asylhälsan, mottagning inom primärvården eller annan 

mottagning inom hälsa och sjukvård som möter barn med utländsk bakgrund.  

Detta examensarbete är skrivet av två författare. Alla vetenskapliga artiklar lästes igenom var 
för sig och fördes gemensamt in i en artikelmatris. Diskussioner fördes mellan författarna 
och även med handledare under arbetets gång. Vid analys lästes materialet först igenom av 
författarna var för sig för att sedan utföra analysen gemensamt.  Alla delar av arbetet skrevs 

gemensamt. 

8.3 Etikdiskussion 

Vetenskapsrådets (2002) beskrivning av individskyddskravet ligger till grund för de etiska 

övervägandena i detta examensarbete. I enlighet med detta skickades ett missivbrev ut till de 
tilltänkta deltagarna med information om studiens syfte, nytta samt vilka risker som kunde 
relateras till deltagande i studien. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas fram till dess 
att enkäten skickades in. Anledning till att deltagandet inte kunde avbrytas efter att enkäten 

skickats in var att enkäten var anonym och enskilda enkäter därför inte kunde särskiljas.  

De tilltänkta deltagarna i studien blev tillfrågade om att medverka via mejl det innebär att de 
som inte önskade delta bara kunde bortse från detta. Två påminnelser skickades ut, men inte 
heller dessa krävde att BHV-sjuksköterskorna svarade. Detta innebär att de tillfrågade BHV-

sjuksköterskorna som inte önskade delta inte utsattes för några påtryckningar och avkrävdes 
inte på någon förklaring. Eftersom datainsamlingsmetoden inte innebar personlig kontakt 

undveks situationer där deltagarna kan känna sig tvingade att medverka (Kjällström, 2012). 

Vid bearbetningen av insamlat material var alla deltagare anonyma och inget svar kan därför 

kopplas tillbaka till uppgiftslämnare. Eftersom citat används i examensarbetet finns dock en 
möjlighet att deltagarna kan känna igen sina egna svar. Detta bedöms ej som en risk för 
deltagarna då ingen känslig information efterfrågas i enkätfrågorna. Deltagarna är anställda 
vid åtta olika landsting eller regioner i Sverige. Detta bidrar till att skydda BHV-

sjuksköterskornas identitet.  

Detta examensarbete kan bidra till ökad kunskap om BHV-sjuksköterskors arbetssätt för att 
främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund. Nyttan med bedöms överväga de risker 

som studien medför för deltagarna. 
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9 SLUTSATS 

BHV-sjuksköterskor möter i sitt dagliga arbete barn med utländsk bakgrund. Resultatet i 
detta examensarbete visar att BHV-sjuksköterskor arbetar barncentrerat för att främja 
delaktighet hos barn med utländsk bakgrund vid hälsobesök. I resultatet ses även att vid 
utformning av hälsobesök finns behov av en insikt i och förståelse för att barnets bakgrund 
och kultur påverkar förutsättningen att vara delaktig under hälsobesöket. Därför behöver 
BHV-sjuksköterskor anpassa sitt arbetssätt efter det enskilda barnet och dess bakgrund för 

att kunna främja delaktighet. I motsättning till detta beskriver BHV-sjuksköterskorna i 
resultatet att de önskar göra lika för alla. En otydlighet finns i vad BHV-sjuksköterskorna 
menar med att göra lika för alla. En tolkning av detta är att BHV-sjuksköterskor endast 
arbetar utifrån det nationella basprogrammet och inte anpassar hälsobesöket efter det 
enskilda barnet. En motsatt tolkning är att de individanpassar alla hälsobesök. Det kan 

förstås som en önskan antingen att arbeta befolkningsinriktat, eller att arbeta individinriktat. 
Dock ses i resultatet att BHV-sjuksköterskor arbetar befolkningsindividualiserat vilket 
innebär att de växlar mellan dessa under ett hälsobesök. I resultatet ses att BHV-
sjuksköterskor för att främja delaktighet hos barn med utländsk bakgrund behöver integrera 
det befolkningsindividualiserade arbetssättet med kulturell kompetens. En förutsättning för 

att främja delaktighet är att ha en förståelse för att barns utländska bakgrund påverkar deras 
hälsa och utveckling. I resultatet ses att denna förståelse behöver utvecklas hos BHV-
sjuksköterskorna. Detta kan göras genom att erbjuda utbildning i kulturell kompetens vilket 
kan bidra till att främja delaktighet för barn med utländsk bakgrund och därmed i 

förlängningen bidra till bättre hälsa och mer jämlik vård. 

10 FRAMTIDA FORSKNINGSFÖRSLAG 

I resultatet beskriver BHV-sjuksköterskorna hur de arbetar barncentrerat för att främja 
delaktighet för barn med utländsk bakgrund. Beskrivningarna utgår endast från BHV-

sjuksköterskornas egna redogörelser av hur de går tillväga utan djupare förklaringar. 
Enkätsvaren uppfattades positivt vinklade vilket kan innebära att BHV-sjuksköterskorna i 
sina svar uppgett hur de förstår sitt arbete utifrån angivna riktlinjer och hur de önskar att de 
arbetar och inte hur de faktiskt gör. Förståelse för BHV-sjuksköterskornas arbetssätt kan 
utforskas vidare genom att kombinera intervjuer och observationer för att ytterligare 

tydliggöra hur BHV-sjuksköterskorna främjar delaktighet med barn med utländsk bakgrund. 
Vid observationsstudier kan även BHV-sjuksköterskors beskrivningar av att de gör lika för 
alla barn oavsett bakgrund utforskas vidare. Att intervjua familjer med utländsk bakgrund 
efter hälsobesök för att se om deras perspektiv på BHV-sjuksköterskans arbetssätt stämmer 

överens med BHV-sjuksköterskornas perspektiv kan bidra med intressant kunskap. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

Eventuella risker med att delta 
Frågorna i webbenkäten har testats och är generellt formulerade. Om frågorna 
upplevs svåra att svara på eller att de på annat sätt upplevs tveksamma kan du 
välja att inte svara på enkäten och eller kontakta forskargruppen för att ge denna 
återkoppling (kontaktuppgifter anges ovan).  
 
Nyttan med denna studie 
Studien genomförs för att utveckla kunskap om sjuksköterskors kulturella 
kompetens och arbetssätt för att främja barns delaktighet vid hälsobesök. Genom 
att kartlägga kulturell kompetens hos sjuksköterskor är det möjligt att klargöra 



 

2 

 

kompetensbehov inom barnhälsovården och elevhälsan. Detta för att möta alla 
barn på lika villkor. 
 
Hantering av data och sekretess 
Dina svar och studiens resultat behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Det innebär att ditt namn eller andra personliga uppgifter inte på något sätt nämns 
så att det går att spåra din identitet i det färdiga resultatet. Alla uppgifter skyddas 
av sekretesslagen (SFS 2009:400) och personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
Ansvarig för personuppgifter är Mälardalens högskola samt 
personuppgiftsombudet på Mälardalens Högskola: Thomas Welin,  
thomas.welin@mdh.se, telefonnr: 021-151711. 
 
Hantering av studiens resultat 
Resultatet presenteras i vetenskapliga artiklar samt vid nationella och eller 
internationella konferenser.  
 
Frivillighet 
Ditt deltagande i studien sker frivilligt och kan avbrytas fram till att webbenkäten 
är inskickad. Vid avbrytande behöver orsak ej uppges och inga konsekvenser av 
detta uppstår. Enligt personuppgiftslagen PUL (SFS 1998:204) har du rätt att 
gratis en gång per år få ta del av samtliga personuppgifter om dig som hanteras 
och vid behov få eventuella fel rättade.  
 
Kontaktuppgifter vid begäran om uppgifter eller rättelse:  
Maria Harder, maria.harder@mdh.se, telefonnr: 021-101612.  
 
 
Med vänlig hälsning  
Maria, Marie och Emm
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