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Abstract  

The purpose of this study was to explore pedagogical approaches and strategies used in 
a professional context. This was done by focusing on the nurses' experiences and 
interpretations of their dialogue with parents and children as they talked about health at 
Child Health Centres. The following issues were explored: How does the nurse describe 
her dialogue about health with parents and children? What does this reveal about her 
pedagogical approach? The theoretical framework of this study was phenomenological-
hermeneutical approach focusing on life world. Interviews focusing on narrative were 
carried out with four nurses working with child health care. The interviews were 
recorded on tape and transcribed word for word. The results show that the nurses' 
pedagogical strategies changed depending on if she was focusing on her task, her 
relationship with the family or the life world of the family. When the nurse focused on 
the life world of the family, the potential for understanding and learning increased for 
all participants. This study contributes through increasing the understanding of the 
importance of the phenomenological-hermeneutical life world-perspective in the health 
dialogue. 
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Lära genom samtal 
Sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt i hälsosamtal 

med föräldrar och barn på barnavårdscentral  

Christina Johansson  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka det pedagogiska förhållningssättet i ett 
professionellt sammanhang. Detta gjordes genom att fokusera på sjuksköterskors 
upplevelser och tolkningar av samspelet med föräldrar och barn i ett hälsosamtal på 
barnavårdscentral. Följande frågeställningar undersöktes: Hur gestaltade 
sjuksköterskorna samspelet med föräldrar och barn i ett hälsosamtal? Vad sa detta om 
hennes pedagogiska förhållningssätt? Studiens teoretiska ram var fenomenologiskt 
livsvärldsperspektiv och hermeneutik. Intervjuer med fokus på berättande genomfördes 
med fyra sjuksköterskor som arbetade med barnhälsovård. Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades ordagrant. Intervjutexterna tolkades hermeneutiskt. Resultatet 
visade att sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt påverkades utifrån om hon i 
hälsosamtalet fokuserade på arbetsuppgiften, relationen till föräldrarna eller familjens 
livsvärld. När sjuksköterskan i sitt pedagogiska förhållningssätt fokuserade på familjens 
livsvärld, ökade möjligheten till förståelse och lärande hos båda parter. Studien bidrar 
till en ökad förståelse för betydelsen av det fenomenlogiska livsvärldsperspektivet i ett 
hälsosamtal.  

Nyckelord 

barnhälsovård, kommunikation, intervention, hälsosamtal, föräldrautbildning, 
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Inledning och syfte 

En viktig funktion för en specialistsjuksköterska inom barnhälsovården (i fortsättningen 
förkortat BVC-sjuksköterska) är att fungera som samtalspartner för barnens föräldrar. 
Under en arbetsdag ges många tillfällen till samtal, en dialog som enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) bör utgå från den enskilde förälderns behov och 
förväntningar. Varje förälder bär på sin egen unika ”berättelse” om sin livssituation. De 
har också sina egna funderingar och föreställningar om hur deras problem skulle kunna 
lösas på bästa sätt. BVC-sjuksköterskans roll är att vara föräldrarnas bollplank för att de 
skall komma ett steg närmare en lösning. För några år sedan gav Stockholms läns 
landsting ut ett handlingsprogram för övervikt och fetma (Stockholms läns landsting, 
2004). Detta medförde att barnhälsovården fick en mer tydliggjord roll när det gäller att 
tidigt komma in och förebygga ett alltmer ökande folkhälsoproblem. Ett nytt 
folkhälsouppdrag med tydliga normer och värderingar om vad som är eftersträvansvärt 
blev därmed lagt på BVC-sjuksköterskan. Barns ätbeteende och rörelsevanor 
grundläggs tidigt i livet. Barnen påverkas och är beroende av sina föräldrars 
levnadsvanor, men för många vuxna är vad man äter och hur man rör på sig en högst 
privat och känslig fråga. Därför är det lätt att BVC-sjuksköterskan får en känsla av att 
inkräkta på familjens personliga integritet när samtalen kommer in på denna typ av 
frågor. De råd och den kunskap som hon1 vill förmedla kan lätt uppfattas som 
”pekpinnar” gentemot föräldrarnas livsstil. Enligt min mening ligger ansvaret för att ett 
möte skall bli meningsfullt hos båda parter. Det är inte enbart tekniken i ett samtal som 
avgör hur kvaliteten på mötet blir, utan också hur man förmår att skapa en relation som 
präglas av öppenhet och tillit. En intellektuell och känslomässig förståelse för hur den 
andre tänker och känner utifrån dennes eget perspektiv, ökar möjligheten för ett gott 
möte. Mitt intresseområde i denna studie handlar om hur BVC-sjuksköterskan beskriver 
sin upplevelse av mötet och samspelet med föräldrarna i samtalet om livsstilsförändring 
när det gäller kost och fysisk aktivitet, vilket i sin tur kan ge kunskap om hennes 
pedagogiska förhållningssätt. Syftet med undersökningen är således att undersöka det 
pedagogiska förhållningssättet i ett professionellt sammanhang. 

Bakgrund 

Barnhälsovårdens uppdrag 
Den svenska barnhälsovården är idag en mångfasetterad verksamhet vars övergripande 
syfte är att främja hälsa och utveckling hos alla barn. I BVC-sjuksköterskans uppdrag 
ingår att tidigt identifiera problem som rör barns tillväxt och utveckling samt att 
förebygga ohälsa (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2000). Verksamheten bygger på 

                                                 
1 Merparten av BVC-sjuksköterskorna är kvinnor, därför väljer jag genomgående hon som pronomen för såväl 

manliga som kvinnliga BVC-sjuksköterskor. 
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frivillighet. Därför är den väl accepterad bland alla socialgrupper och når i stort sett alla 
barnfamiljer i Sverige. Till BVC kommer även de grupper som annars på grund av sin 
rädsla för myndigheter skulle kunna hamna utanför allt stöd som samhället kan ge. En 
anledning till att de kommer till BVC kan troligtvis vara att man där i första hand blir 
sedd som förälder och inte som någon som har problem. De senaste decennierna har 
BVC-sjuksköterskans arbete fått en tydligare syftning mot att stärka föräldrarnas 
självkänsla och kompetens. Därmed har man också lyft fram och tydliggjort betydelsen 
av att barnfamiljerna själva skall vara en aktiv medverkande part i det preventiva arbetet 
(Medicinska forskningsrådet, 1999). Men trots att BVC-sjuksköterskans arbete alltmer 
fått denna inriktning fortsätter det traditionella arbetssättet med betoning på 
hälsoövervakning och hälsorådgivning att spela en framträdande roll, vilket leder till att 
föräldrarna ser BVC-sjuksköterskan som en ”expert” (Baggens, 2002). 

I BVC-sjuksköterskans yrkesroll finns en dubbelsidighet. Den ena aspekten innefattar 
det folkhälsouppdrag verksamheten har, vilket finns formulerat i det nationella 
barnhälsovårdsprogrammets riktlinjer. Med hjälp av olika metoder skall BVC-
sjuksköterskan identifiera och förebygga ohälsa hos alla barn (Socialstyrelsen, 1991). I 
detta uppdrag ingår att varje BVC-sjuksköterska har områdesansvar. Med det menas att 
hon har ansvar gentemot de barnfamiljer som bor inom ett geografiskt avgränsat 
närområde. Om det finns barnfamiljer inom området som inte självmant kommer till 
BVC, skall hon söka upp dem och erbjuda verksamhetens tjänster (Nationella nätverket 
för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare, 2007). I och med att verksamheten är väl 
accepterad i samhället så uppfattas oftast denna uppsökande del som en omtanke om 
barnfamiljerna. Men den kan också av enskilda familjer uppfattas som normativ och 
kontrollerande. Den andra aspekten av BVC-sjuksköterskans yrkesroll handlar om att 
hon skall bemöta familjernas individuella behov (Socialstyrelsen, 1991). Det kan också 
uttryckas som att BVC-sjuksköterskan har ett ”familjehälsouppdrag” där varje familj 
ses som en enskild uppdragsgivare utifrån de specifika frågeställningar och behov de 
kommer med (Olander, 2003). Hur ser då BVC-sjuksköterskorna själva på dessa båda 
uppdrag? Råder det någon form av konkurrens mellan det generellt uppsökande, mer 
normativa folkhälsouppdraget och det individuella, mer stödjande 
familjehälsouppdraget? 

Olika dimensioner i sjuksköterskans hälsoarbete 

Olander (2003) har i en studie visat att BVC-sjuksköterskan inte upplever någon 
motstridighet mellan de båda uppdragen. Hon menar att BVC-sjuksköterskan i mötet 
med familjerna, hanterar dubbelsidigheten genom att röra sig mellan de båda uppdragen 
och på så vis försöka syntetisera dem. För att det skall vara möjligt krävs dock tydlighet 
i de båda uppdragen. I mötet med familjerna utformar BVC-sjuksköterskan sitt arbete 
olika beroende på vilken tyngd hon ger de respektive uppdragen. Teoretiskt sett kan 
man utskilja fyra dimensioner i vilka BVC-sjuksköterskans arbete hamnar beroende på 
hur stark respektive svag betoning hon lägger på folkhälsouppdraget respektive 
familjehälsouppdraget. 

Om båda uppdragen är svaga och otydliga i sina respektive inriktningar så hamnar 
BVC-sjuksköterskans hälsoarbete i en dimension som Olander kallar för 
slentriancheckning. I mötet med familjerna utför BVC-sjuksköterskan de 
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undersökningar och bedömningar som folkhälsouppdraget efterfrågar men de ges inte 
någon större uppmärksamhet. De sätts varken i relation till det enskilda barnet eller till 
det som anses vara normala variationer för barn i allmänhet. Inte heller ger BVC-
sjuksköterskan något nämnvärt utrymme för den generella hälsoinformation som enligt 
folkhälsouppdraget bör ges, eller för någon individuell hälsovägledning utifrån 
familjernas egna behov och frågeställningar. Om BVC-sjuksköterskan däremot ger 
folkhälsouppdraget en starkare tyngd men bibehåller en svag inriktning mot familjernas 
individuella behov, hamnar hennes arbete i en dimension som Olander kallar för 
befolkningsbesiktning. Programenlig hälsoövervakning och en allmän hälsoupplysning 
styr mötet med föräldrarna och får därmed också stort utrymme. Besöket blir en form av 
”besiktningskontroll” där standardiserade rutinundersökningar genomförs och 
dokumenteras enligt journalens rutor och diagram. De resultat som framkommer 
relateras till det som faller inom det normala för befolkningen, medan föräldrarnas 
individuella frågor och funderingar ges mindre uppmärksamhet (Olander, 2003). 

När BVC-sjuksköterskan lägger lika stor vikt vid de båda inriktningarna så hamnar 
hennes arbete i en dimension som Olander kallar för befolkningsindividualisering. I sitt 
arbete följer BVC-sjuksköterskan barnhälsovårdens program och riktlinjer, men hon 
utformar arbetet individuellt beroende på familjernas individuella behov. De råd som 
enligt folkhälsouppdraget skall ges till familjerna, väver hon samman med de 
individuellt utformade råd som hon ger utifrån deras frågor och behov. De resultat som 
undersökningar och bedömningar ger relateras både till barnets individuella 
utvecklingstakt och till vad som anses vara normala variationer. Emellanåt uppstår dock 
situationer då BVC-sjuksköterskan upplever att hon behöver fokusera mer på familjens 
individuella behov än på själva folkhälsouppdragets olika undersökningar och 
bedömningar. Oftast händer det vid tillfällen när föräldrarna tar upp olika psykosociala 
problem. Det uppstår också situationer då BVC-sjuksköterskan själv uppfattar att 
familjen har behov som hon ser hur de skulle kunna åtgärdas. Vid dessa tillfällen kan 
BVC-sjuksköterskan välja att ge mindre utrymme åt folkhälsouppdragets 
hälsoövervakning och hälsoinformation. I stället utgår hon ifrån den specifika 
situationen och från de önskemål om stöd och råd som föräldrarna har. Hennes arbete 
hamnar då i en dimension som Olander kallar för enskild stöttning. Den karaktäriseras 
av en starkare individinriktning men en svagare folkhälsoinriktning (a.a.). Men hur är 
det i verkligheten? Pendlar BVC-sjuksköterskan mellan de olika dimensionerna eller är 
det möjligt att mer eller mindre reflekterat ge olika tyngd åt de båda uppdragen? 

Vad är möjligt och vad är en önskan? 

Själva uttrycker BVC-sjuksköterskor en önskan om att kunna ge olika tyngd åt de båda 
uppdragen i mötet med familjerna. Det generella folkhälsouppdraget ses huvudsakligen 
som en styrning och vägledning för arbetet. Barnhälsovårdens program och riktlinjer 
skall självklart följas, men BVC-sjuksköterskorna vill sträva efter att försöka 
individualisera mötet med varje enskild familj genom att utgå ifrån deras behov och 
frågeställningar (Olander, 2003; Vehviläinen-Julkunen, 1993). När specifika 
arbetsinsatser efterfrågas av barnhälsovårdens ledning, kan man däremot se att den 
önskan och strävan som finns om att möta varje familj individuellt försvagas. Är det 
kontroll och statistik som efterfrågas blir ofta folkhälsouppdraget starkare och mer 
styrande i mötet med familjerna (Olander, 2003). Hos den grupp BVC-sjuksköterskor 
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som ännu inte har så lång erfarenhet av hälsoarbetet inom barnhälsovårdens kan man se 
att folkhälsouppdraget ofta får större fokus och tyngd i arbetet jämfört med de kollegor 
som har arbetat längre inom området (Vehviläinen-Julkunen, 1993). 

Vi har nu sett att BVC-sjuksköterskorna ser de båda uppdragen; folkhälsouppdraget 
respektive familjehälsouppdraget som motstående men inte som motstridiga. Däremot 
kan de ges olika utrymme i mötet med familjerna i och med att BVC-sjuksköterskan i 
sitt arbete kan variera i hur hon låter den ena inriktningen dominera och den andra stå 
tillbaka. Variationen kan ske under ett och samma samtal, men BVC-sjuksköterskan kan 
också medvetet låta en inriktning dominera helt under ett samtal och låta den andra 
inriktningen komma med först vid nästa samtal. Vi har också sett att den önskan och 
strävan som BVC-sjuksköterskorna har att möta familjerna individuellt försvagas när 
specifika arbetsinsatser efterfrågas av barnhälsovårdens ledning. Är det kontroll och 
statistik som efterfrågas kan folkhälsouppdraget bli starkare och mer styrande i mötet 
med familjerna. Vad händer då när ett nytt folkhälsouppdrag läggs på BVC-
sjuksköterskan, ett uppdrag som innefattar tydliga normer och värderingar om vad som 
är eftersträvansvärt? Vad händer med BVC-sjuksköterskans strävan efter att 
individualisera mötet med familjerna? 

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har idag blivit ett av de snabbast ökande 
hoten mot folkhälsan. Tidigare ansågs det mest vara ett folkhälsoproblem bland vuxna, 
men genom vår förändrade livsstil har problemet krupit allt lägre ned i åldrarna. Med 
jämna mellanrum får vi genom media ta del av larmrapporter som visar hur problemet 
drabbar barn och ungdomar. Idag ser man allvarligt på detta problem. Man vet att de 
barn som tidigt utvecklar övervikt och fetma också tidigt, ibland redan i tonåren, 
drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Ett exempel på detta är typ 2 diabetes som tidigare 
enbart drabbade vuxna individer (Stockholms läns landsting, 2004). Studier har också 
visat att ungdomar med övervikt och fetma inte skattar sin upplevda livskvalitet lika 
högt som sina jämnåriga. De upplever att de i mindre utsträckning än sina jämnåriga 
kamrater, kan forma sina liv självständigt efter egna önskemål (Eriksson & Rasmussen, 
2004). Idag klassificeras fetma som en sjukdom medan övervikt ses som ett risktillstånd 
som kan övergå i sjukdomen fetma. För barn under fyra års ålder är prognosen god för 
att både fetma och övervikt kan försvinna utan åtgärd. För barn mellan fyra och sex års 
ålder bör man uppmärksamma och behandla fetma men mer sällan övervikt. Däremot 
bör övervikt alltid uppmärksammas hos barn från sex år ålder. Övervikt och fetma hos 
barn och ungdomar mäts i enheten iso-BMI2 Ett barn klassificeras som överviktigt om 
det har ett iso-BMI som motsvarar ett BMI mer än 25 för en vuxen person. Diagnosen 
fetma ställs om barnet har ett iso-BMI som motsvarar ett BMI mer än 30 för en vuxen. 
Fetma är en ärftlig sjukdom som i många fall förutsätter riskfaktorer i livsmiljön för att 

                                                 
2 Iso-BMI är ett mått på övervikt som definierats av IOTF (International Obesity Task Force). Måttet som är 

anpassat till barn och ungdomar är en motsvarighet till BMI (body mass index) det vill säga relationen mellan vikt 

och längd enligt beräknad kroppsvikt i enheten kilogram dividerat med kroppslängden i kvadrat i enheten meter 

(Wikipedia, 2006). 
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utvecklas. Det mest alarmerande idag är att den grupp som ökar mest, är den grupp barn 
som utvecklar övervikt trots en relativt låg ärftlig risk. Här spelar våra förändrade 
levnadsvanor en stor roll, framför allt när det gäller ätbeteende och fysisk aktivitet 
(Stockholms läns landsting, 2004). Vad vill man då göra för att motverka detta? 

År 2004 kom för Stockholms läns landsting ett handlingsprogram för övervikt och 
fetma. Det vänder sig till olika aktörer som möter individer med detta hälsoproblem. 
Programmet beskriver förebyggande, utredande, behandlande och vidmakthållande 
insatser som kan ske på olika nivåer riktat mot förskolebarn, skolbarn, ungdomar eller 
vuxna. Samtidigt betonas att det i dagsläget krävs både metodutveckling, 
utbildningsinsatser samt tillskott av ekonomiska resurser för att genomföra 
programmets intentioner. Vår sjukvårdsorganisation är i nuläget inte anpassad för att 
arbeta med livsstilsförändringar på bredare front. I stor utsträckning saknas även 
kunskap om vilka insatser som är mest effektiva när det gäller prevention och 
behandling samt stöd till livsstilsförändring (a.a.). 

I Handlingsprogrammets vårdprogram ges riktlinjer för barnhälsovården. Där kan man 
läsa att BVC-sjuksköterskan skall stimulera och ge stöd till föräldrar så att familjen har 
möjlighet att utveckla goda mat- och rörelsevanor. Särskilt fokus skall riktas på så 
kallade ”riskfamiljer”, de familjer som på grund av ärftlighet och/eller ohälsosamma 
levnadsvanor löper större risk att utveckla övervikt och fetma. Vårdprogrammet tar upp 
att BVC-sjuksköterskan bör betona betydelsen av att ha en god måltidsordning, med tre 
huvudmål och två avgränsade mellanmål. Viktigt är också att barnens konsumtion av 
söta livsmedel, söta drycker, glass och godis begränsas, exempelvis genom att enbart 
serveras vid vissa tillfällen. Föräldrarna bör uppmuntras till att låta barnen vara fysiskt 
aktiva genom att gå på sina egna ben och slippa bli skjutsade. Föräldrar kan även 
behöva få hjälp att reflektera över hur mycket tid barnen tillbringar framför TV, video 
och dator, så kallad ”skärmtid”. Man rekommenderar att BVC-sjuksköterskan skall fylla 
i föräldrarnas längd, vikt och BMI i barnets journal (Stockholms läns landsting, 2004). 
Som vi kan se är det tydliga normer och värderingar med flera ingående ”bör” och 
”skall” som en BVC-sjuksköterska har att hantera i samtalet med föräldrarna. Hur 
utformas då ett hälsosamtal som handlar om kost och fysisk aktivitet? 

Hälsosamtalet 
Varje hälsosamtal är en form av hälsovägledning som kan ses som en 
undervisningsprocess där ett lärande sker. Processen sträcker sig från de styrdokument 
och andra ramfaktorer som påverkar utformningen av hälsosamtalet till BVC-
sjuksköterskans egna tankeprocesser före, efter och under själva samtalet. Etisk 
medvetenhet krävs hos dem som arbetar med hälsosamtal, likaväl som en förmåga att 
kunna medvetandegöra och reflektera över hur det egna förhållningssättet kan hindra 
eller möjliggöra ett möte i samtalet (Olander, 2003). Frågor som rör kost och rörelse har 
sedan länge ingått i barnhälsovårdens uppdrag. BVC-sjuksköterskan har gett råd och 
stöd till föräldrarna om hur de skall kunna grundlägga goda kostvanor hos barnen och 
hur de skall stimulera till lek och fysisk aktivitet (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 
2000). Den samtalsmodell man hitintills använts sig mest av, är den modell som 1996 
introducerades i kampanjen ”Rökfria barn”. Syftet med kampanjen var att skydda 
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barnen mot passiv rökning.3 Samtalsmodellen utgår från Banduras sociala 
inlärningsteori, särskilt från begreppet ”self-efficacy”, det vill säga den egna förmågan 
att genomföra viss beteendeförändring.4 Modellen vill främja en dialog i samtalet och 
den bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Med det menas att BVC-
sjuksköterskan i samtalet inte försöker styra föräldrarna mot ett mål som hon i förväg 
har bestämt, utan att hon skall utgå ifrån föräldrarnas specifika situation och 
tillsammans med dem samtala om vad som är bäst för just deras barn. Modellen bygger 
på två huvudprinciper; att diskutera själva vanan istället för att ge ytterligare 
information samt att utgå från föräldrarnas synpunkter istället för att ”säga åt” 
föräldrarna (Arborelius, Bremberg & Bergmark Bröske, 1997). 

Efter att handlingsprogrammet för övervikt och fetma kom för några år sedan har 
Barnhälsovårdsenheterna inom landet utvecklat riktlinjer och rekommendationer för hur 
deras respektive BVC-sjuksköterskor skall genomföra regelbundna och mer 
strukturerade hälsosamtal om kost och fysisk aktivitet. Generellt kan man säga att dessa 
hälsosamtal sker i samband med de hälsoundersökningar som sedan tidigare ingår i 
barnhälsovårdens så kallade basprogram.5  I Stockholms läns landstings metodbok för 
barnhälsovården kan man se att det första mer strukturerade samtalet om familjens mat 
och matvanor sker när barnet är 10-12 månader. Det är en ålder då barnet alltmer börjar 
kunna äta av den övriga familjens mat. När barnet är 18 månader skall BVC-
sjuksköterskan förutom mat och matvanor även samtala om vikten av fri lek och fysisk 
aktivitet, samt om hur mycket tid barnet tillbringar framför TV. Vid tre års ålder ingår 
numera ett frågeformulär som skickas hem till föräldrarna för att fyllas i inför besöket. 
BVC-sjuksköterskan rekommenderas att utgå från det ifyllda formuläret under 
hälsosamtalet med föräldrarna. Förutom matvanor och fysisk aktivitet tar formuläret 
upp föräldrarnas inställning till söta livsmedel och godis. Vid barnets fyraårsbesök 
följer BVC-sjuksköterskan upp det samtal hon hade med föräldrarna när barnet var tre 
år. Vid fyra års ålder kan även barnen själva delta i vissa delar av samtalet. Iso-BMI 
beräknas på alla fyraåringar vars vikt ligger minst en kanal över på viktkurvan jämfört 
med längdkurvan. Riskbarn identifieras, det vill säga de barn som har ett Iso-BMI som 
visar på övervikt. Eventuella åtgärder sätts in om barnet har ett Iso-BMI som visar på 
fetma. När barnet är fem år sker ett liknande samtal som vid fyra års ålder. Riskbarn 
identifieras efter samma kriterier och uppföljning görs av de barn som tidigare 
identifierats som riskbarn (Stockolms läns landsting, 2004). 

                                                 
3 Se Arborelius, E. (1995) ”Rökfria barn” – En handledning för sjuksköterskor på BVC om att prata rökning med 

föräldrar. Stockholm: Cancerfonden 

4 Se Bandura, A. (1978). A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Advanced in Behaviour 

Research Therapy 1, 139-161 

5 Med basprogram menas det hälsoundersökningsprogram som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det omfattar 

de hälsoundersökningar, utvecklingsbedömningar samt vaccinationer som skall ske vid barnets olika åldrar. I 

basprogrammet ges också ramar för den hälsoupplysning, rådgivning och stöd som skall ges till föräldrarna i 

samband med dessa besök (Socialstyrelsen, 1991). 
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Aktuell forskning om möten inom vården 
Inom barnhälsovården finns hitintills relativt sparsamt med forskning och enbart ett 
fåtal studier fokuserar på BVC-sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt i mötet 
med familjer. Därför har jag valt att under denna rubrik även ta upp forskning inom 
andra områden där fokus ligger på mötet mellan patient och sjuksköterska, ett möte som 
utmynnar i någon form av lärande eller i en förändring av patientens livssituation.  

Ständigt återkommer kritiska diskussioner som handlar om att sjuksköterskan är dålig 
på att kommunicera med patienter. Patienterna däremot anser att sjuksköterskan är en 
god samtalspartner förutsatt att hon samtalar utifrån ett patientcentrerat perspektiv. 
Anledningen till att sjuksköterskorna själva ofta underskattar betydelsen av samtal beror 
på att hälsovårdsorganisationer inte i tillräckligt hög grad lyfter fram betydelsen av 
denna del i sjuksköteskans yrkesroll. Inte heller får sjuksköterskorna tillräckligt med 
stöd och uppmuntran i att samtala med patienten ur ett patientcentrerat perspektiv (Mc 
Cabe, 2004). Den omvårdande relationen mellan patienten och sjuksköterskan 
möjliggörs och begränsas av faktorer hos båda parter. Patienten strävar efter att skapa 
ett möte med sjuksköterskan utifrån sin upplevelse av den egna hälsan och de behov 
han/hon har. Sjuksköterskan strävar efter ett möte med patienten utifrån det ansvar hon 
har i sin yrkesroll. Om det finns organisatoriska brister i kontinuiteten mellan 
sjuksköterska och patient, upplever patienten sig mer sårbar och om patienten uteblir 
från det inplanerade samtalet, försvåras sjuksköterskans del i arbetet. Men med ett 
gemensamt mål som sjuksköterskan och patienten tillsammans sätter upp för deras 
samarbete, kan de skapa ett möte som utgår ifrån deras respektive unika kunskaper 
(Berg, Skott & Danielsson, 2006).  

Pedagogiska möten som sker i spontana såväl som inplanerade samtal beskrivs på olika 
sätt. Ett sätt är att använda sig av metaforen att parterna spelar på samma eller olika 
planhalvor. I samtalssituationer där det inte blir något möte mellan patienten och 
sjuksköterskan sägs de spela på olika planhalvor. I dess ”icke-möten” karaktäriseras 
patientens upplevelse av en oro och av att hans/hennes värdighet känns hotad. I 
samtalssituationer där en dialog utvecklas mellan sjuksköterskan och patienten sägs 
parterna spela på samma planhalva. Dessa möten ger patienten en känsla av att bli 
utrustad och att få stöd i sin självkänsla. Att försöka skapa ett pedagogiskt klimat som 
främjar ett möte mellan parterna blir därför betydelsefullt. Ett sätt att främja ett sådant 
möte handlar om att sjuksköterskan ser patienten som en ”lärande” individ. Hennes 
funktion blir därmed att utrusta och stödja patienten i det förändringsarbete han/hon gör 
(Friberg, Pilhammar Andersson, & Bengtsson, 2007). Vad som är möjligt att 
åstadkomma i hälsovägledning handlar om ett samspel mellan kompetens, trovärdighet, 
reflekterande öppenhet och omgivande stöd. I detta sammanhang innebär kompetens 
inte enbart sjuksköterskans yrkesspecifika kunskaper. Det innebär också den 
kombination av kunskap, färdigheter och attityd som hon använder i mötet med det 
dagliga livets prövningar och behov. Trovärdighet står för en genuin och tillitsfull 
kontakt med andra individer. Reflekterande öppenhet handlar om att ha ett öppet sinne, 
en villighet att möta andras behov. Omgivande stöd står för betydelsen av den respekt 
och förväntan som individen möts av från omgivningen. Ju mer dessa 
grundförutsättningar samspelar med varandra, desto mer ökar möjligheten för att 
samtalet skall bli framgångsrikt och resultera i en förändring i individens liv. Om de 



 

 9 

däremot inte sammanfaller minskas individens möjlighet att lära av samtalet. Resultatet 
kanske istället blir att han/hon tvekar inför tanken att återkomma till sjuksköterskan 
(Borup, 2002).  

Det finns en tendens att vård- och omsorgspersonal stämplar ”icke-följsamma” 
beteenden hos patienterna som irrationella. Ett alternativt sätt att se på problemet 
handlar om att i rådgivningen fokusera på hur patienten lever. Genom att titta på olika 
sociala faktorer i patientens liv, ökar sjuksköterskans förståelse för varför patenten inte 
följer de råd som ges. Om ett samarbete utvecklas där sjuksköterskan lär känna 
patienten och hur hans/hennes livssituation ser ut, minskar förhoppningsvis patientens 
motstånd mot förändring. Om sjuksköterskan lär sig mer om patientens liv skapas en 
förutsättning för henne att kunna ge information och råd som passar patientens 
livssituation. När detta sker blir patienten ofta också mer intresserad av att samarbeta 
med sjuksköterskan på ett sätt som känns meningsfullt för båda parter. Med detta 
förhållningssätt skapas också en mer dynamisk relation mellan patienten och 
sjuksköterskan, ett slags partnerskap utvecklas där patienten ses som en ”expert” på sitt 
eget liv och sjuksköterskans roll blir mer inriktad mot att fortsätta uppmuntra och stödja 
patienten i förändringsarbetet (Russell, Daly, Hughes & op´t Hoog, 2003).  

I hälsovägledning inom primärvården ses begreppet ”supervision” som en formell 
relationsskapande process i syfte att stärka, bekräfta och utveckla patientens egen 
förmåga och resurser. I hälsovägledningen blir därmed relationsskapande och dialog två 
centrala begrepp (Tveiten, 2005). Ett viktigt mål för all hälsovägledning och 
patientundervisning är att den bör omfatta ett kognitivt, ett emotionellt såväl som ett 
existentiellt perspektiv (Friberg, Pilhammar Andersson, & Bengtsson, 2007). Den 
existentiella dimensionen av mötet mellan sjuksköterskan och patienten innebär inte 
enbart att det är sjuksköterskan som ökar sin förståelse för patienten. Även hennes 
självförståelse inryms i denna dimension. Den existentiella dimensionen utgår från 
antagandet om att vi blir till i mötet med den andre. Det innebär att sjuksköterskans bild 
av sig själv gestaltas i mötet med patienten. I de möten där patienten inte vill samarbeta 
utmanas sjuksköterskans bild av sig själv, som den som genom olika metoder löser 
patientens problem. Dessa möten ger sjuksköterskan möjlighet att reflektera och 
omvärdera de stereotypa bilder av sig själv som hon kanske utgår ifrån. Dessa bilder 
förstärker ofta asymmetrin mellan henne och patienten, att patienten är den som tar 
emot och sjuksköterskan den som ger. Att tona ned denna asymmetri och istället betona 
ömsesidigheten i mötet med patienten förutsätter en insikt hos sjuksköterskan om de 
gemensamma livsvillkoren de delar med varandra. Det innebär också att hon blir 
medveten om vad som skiljer dem åt i de olika roller de har. För sjuksköterskan handlar 
det om att utforska sina egna begränsningar och ifrågasätta de kollektiva föreställningar 
som finns om hennes yrkesroll. Detta medför att patienten får en annan status jämfört 
med vad denne har i en asymmetrisk relation. Även respekten för patientens 
självbestämmande erkänns, vilket medför att patienten ges eget tolkningsföreträde av 
sin livssituation. Att sjuksköterskan medvetandegör det personliga inre existentiella rum 
hon bär med sig in i mötet med patienten, innebär att hon kan ta hjälp av det som en 
brygga mellan det privata och det professionella. Detta i sin tur möjliggör en 
ömsesidighet mellan henne och patienten som tonar ned asymmetrin och istället ger 
henne möjlighet att öka sin självförståelse. Förståelsen för patienten får då en riktning 
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mot ett engagemang och en omsorg som inte handlar om att patienten utnyttjas i syftet 
att förverkliga sig själv i yrkesrollen (Schuster, 2006). 

När föräldrarna möter sin BVC-sjuksköterska på barnavårdscentralen sker ett samspel 
mellan dem som bygger på antaganden de har om varandra och på vad som kommer att 
ske när de träffas. Föräldrarna bär med sig antaganden om vad BVC-sjuksköterskan 
”står för” och vad besöket kommer att innebära (Baggens, 2002). Det finns fler likheter 
än skillnader i föräldrarnas förväntningar på BVC-sjuksköterskan. Det kan troligtvis 
förklaras av att Sverige har en lång tradition av barnhälsovården och att de flesta 
föräldrar som själva vuxit upp här vet vad den står för. Nyblivna föräldrar har 
förväntningar om att deras BVC-sjuksköterska skall vara en öppen och 
förtroendeingivande person som kan bedöma barns utveckling, vaccinera, ge stöd och 
råd, tillhandahålla information om olika frågor, till exempel barnsäkerhet (Fägerskiöld, 
2003). Fortfarande idag styrs i allt för stor utsträckning BVC-sjuksköterskas möte och 
samspel med föräldrarna av hennes ”egen agenda”. Barnhälsovårdens övergripande 
hälsoövervakningsprogram styr träffarnas struktur och upplägg och föräldrarna anpassar 
sig till detta, vilket leder till att BVC-sjuksköterskan är den som introducerar de flesta 
samtalsämnen under träffen. Själva diskussionen med föräldrarna styrs också i en viss 
riktning genom de frågor BVC-sjuksköterskan ställer. De råd som hon ger till familjerna 
ges oftast i form av färdiga lösningar och föräldrarna involveras därför alltför sällan i 
problemlösningen genom att deras åsikter inte så ofta efterfrågas (Baggens, 2001). För 
BVC-sjuksköterskan är det därför viktigt att tänka på att hälsovägledningen utformas så 
att föräldrarna stimuleras till att vara delaktiga. Om deras eget ansvar och beslutfattande 
främjas och uppmuntras, så ges de också möjlighet att hantera den egna livssituationen. 
Därmed kan de också själva påverka de faktorer som styr familjens hälsa (Olander, 
2003).  

Sammanfattning av bakgrund 
I detta avsnitt har jag redogjort för hur BVC-sjuksköterskan i sin yrkesroll har ett 
förebyggande folkhälsouppdrag men också ett uppdrag som utgår från varje familjs 
individuella behov. Dessa båda uppdrag kan ses som motstående men inte som omöjliga 
att förena. Däremot kan BVC-sjuksköterskan variera i hur hon låter den ena 
inriktningen dominera och den andra stå tillbaka. Hos BVC-sjuksköterskan finns en 
grundläggande önskan om att bemöta varje familj individuellt men när en specifik 
arbetsinsats efterfrågas av barnhälsovårdens ledning, kan man se att denna önskan får 
stå tillbaka för de åtgärder som skall genomföras. I och med att övervikt och fetma har 
blivit ett alltmer ökat folkhälsoproblem även hos barn har BVC-sjuksköterskan fått nya 
riktlinjer om hur mer regelbundna hälsosamtal skall genomföras för att förebygga detta 
problem. I dessa riktlinjer finns tydliga normer och värderingar angående vad som är 
eftersträvansvärt, det finns många ”bör” och ”skall” när det handlar om att få familjerna 
att utveckla sunda levnadsvanor. Frågor om barns kost och fysiska aktivitet har sedan 
länge ingått i BVC-sjuksköterskans arbete. Den modell för livsstilsförändrande samtal 
som de hitintill använt sig mest av utgår ifrån ett patientcentrerat förhållningssätt.  

Aktuell forskning visar på att det sker ett lärande både hos patienten och hos 
sjuksköterskan när de möter varandra i samtalet. Patienten strävar efter att skapa ett 
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möte utifrån sin upplevelse av sin hälsa och sina behov. Sjuksköterskan strävar efter ett 
möte utifrån en upplevelse av det ansvar hon har i sin yrkesroll. Att försöka skapa ett 
pedagogiskt klimat som främjar ett möte mellan parterna är därför viktigt. För 
sjuksköterskans del handlar det om att se varje individ som en lärande individ, vilket 
medför att hennes roll mer går i riktning mot att utrusta och stödja individen i de 
förändringar han/hon gör. Vad som sker i mötet handlar också om hur faktorer som 
kompetens, trovärdighet, reflekterande öppenhet och omgivande stöd samspelar med 
varandra. Om de samspelar ökar individens möjlighet att genomföra förändringar som 
inverkar positivt på dennes liv. I samtal där de inte sammanfaller kan det till och med 
resultera i att individen tvekar inför tanken att återkomma till sjuksköterskan. Om 
sjuksköterskan lär känna den individ som söker henne och lär sig mer om hur dennes 
livssituation ser ut, har hon möjlighet att ge individen information och de råd som 
passar individen utifrån dennes livssituation. Förhoppningsvis minskar då även 
individen motstånd mot förändring.  

En existentiell dimension av mötet i samtalet ökar sjuksköterskans självförståelse. De 
tillfällen då det sker ett ”icke-möte” får sjuksköterskan möjlighet att utforska sina egna 
begränsningar och ifrågasätta de kollektiva föreställningar som finns om hennes 
yrkesroll. Med en ökad självförståelse hos sjuksköterskan ökar också hennes respekt för 
individens självbestämmande. Därmed ges även möjlighet till dennes tolkningsföreträde 
av sin egen livssituation. Detta medför att individen får en annan status än i möten som 
präglas av en asymmetri där sjuksköterskan ses som den som ger och patienten som den 
som tar emot. Men trots att ett patientcentrerat förhållningssätt borde innebära att det är 
föräldrarna och barnen som är de centrala personerna i arbetet på BVC, blir ändå ofta 
BVC-sjuksköterskan själv och hennes arbetsuppgifter utgångspunkten för de olika 
arbetsmodeller som skapas. Barnen och föräldrarnas individuella situation ställer krav 
på BVC-sjuksköterskans förmåga att byta perspektiv från det egna och samhällets 
förväntningar och krav till den enskilde människans upplevelse av sin livssituation. I 
nästa avsnitt övergår jag till att beskriva uppsatsens teoretiska ram, vilken kan öka 
förståelsen för hur ett perspektivbyte till den enskilda individens perspektiv kan 
möjliggöras.  

Studiens teoretiska ram 

Uppsatsens teoretiska perspektiv är fenomenologiskt livsvärldsperspektiv och 
hermeneutik. Fenomenologins upplevelsebaserade och hermeneutikens 
tolkningsbaserade perspektiv lämpar sig väl för att få en ökad förståelse av hur BVC-
sjuksköterskan upplever hälsosamtal riktade mot att tidigt upptäcka och förebygga 
övervikt och fetma. Min utgångspunkt blir därmed BVC-sjuksköterskans upplevelse av 
mötet med föräldrarna och hennes tolkning av det föräldrarna berättar för henne. BVC-
sjuksköterskorna förmedlar sin egen förståelse av hur de upplever sin arbetsuppgift och 
hur de förhåller sig pedagogiskt till de barn och föräldrar de möter. I följande avsnitt 
redogör jag för de teoretiska utgångspunkter i livsvärldsfenomenologi och hermeneutik 
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som ligger till grund för mitt teoretiska perspektiv men också för det förhållningssätt 
som jag strävat efter vid insamling, analys och tolkning av studiens empiriska data.  

Fenomenologiskt livsvärldsperspektiv 
Ordet fenomen härstammar från grekiskan där det betyder ”det som visar sig”. En av 
fenomenologins grundidéer är att gå tillbaka till sakerna själva för att sträva efter att ge 
dem full rättvisa som de visar sig för oss. Detta förhållningssätt eftersträvas vare sig det 
gäller känslor, fysiska ting, sociala institutioner eller liknande. De saker man vill gå 
tillbaka till är alltid saker som de visar sig för någon (för subjektet), aldrig saker i sig 
själva (ett objekt). Det vill säga att saken alltid upplevs ”som något” av den som saken 
visar sig för, den har en mening för subjektet även om den ibland är helt oreflekterad 
(Bengtsson, 2001). Fenomenologin lägger fokus på individens (subjektets) upplevda 
erfarenhet av det man vill undersöka (objektet). Därför handlar det om att försöka sträva 
efter att lägga åt sidan de fördomar, teorier och/eller uppfattningar man har om det man 
vill undersöka och följa det in i alla vinklingar/perspektiv, för att låta saken själv få 
komma till uttryck i all sin mångfald. Med andra ord krävs det att undersökare intar ett 
förhållningssätt som karaktäriseras av öppenhet, följsamhet och känslighet inför det som 
undersöks (Bengtsson, 1998). 

Fenomenologin vill försöka förstå enskilda människor och grupper utifrån den värld 
som de lever och verkar i, det fenomenologin kallar för livsvärld. Livsvärlden handlar 
enligt Husserl (i Bengtsson, 1998), om den verklighet som vi dagligen lever i och 
ständigt, om än omedvetet tar för givet. Det är en konkret erfarenhetsvärld som ges oss 
direkt i våra handlingar. Den bildar den ram som anger både möjligheter och 
begränsningar för vårt dagliga liv. Vårt medvetande har en naturlig inställning till vår 
livsvärld, vi tar den för given och därmed blir den oreflekterad. Vi har en förståelse för 
den men saknar ofta begrepp och ord för våra erfarenheter. Det beror på att vi saknar 
distans till vår livsvärld eftersom vi ursprungligt och spontant är engagerade i den. I 
våra försök att ge uttryck för den tvingas vi därför ofta att göra omskrivningar. 
Subjektet riktar sig mot världen utifrån sin livsvärld. Livsvärlden är alltså en 
erfarenhetsvärld och som sådan är den både subjektiv och objektiv. Det subjektiva 
handlar om att en individs upplevelse av världen alltid är en upplevelse hos en konkret 
individ, ett subjekt. Livsvärlden har också en objektiv sida i och med att den är en delad 
värld och därför aldrig kan skapas av ett ensamt subjekt (a.a.). 

Livsvärlden kan också förstås som vardagsvärld, vilken kännetecknas av att vi i fullt 
vaket tillstånd handlar och arbetar i den. Genom det praktiska livets erfarenheter bygger 
vi upp ett kunskapsförråd, ett vardagsvetande. I våra fortsatta erfarenheter som vi får 
under livets gång, så fungerar detta vardagsvetande som ett slags tolkningsschema 
genom vilket vi tolkar och förstår världen omkring oss. Men vardagsvärlden är inte 
identisk med livsvärlden. Vardagsvärlden kan överskridas av oändliga ”världar” så som 
dröm och fantasivärld, helg- och festvärld, lek- och bildvärld, vetenskaplig värld och så 
vidare. Vår livsvärld är däremot oss given och kan därför inte överskridas. Genom nya 
erfarenheter kan livsvärlden utvidgas men aldrig upphävas (Bengtsson, 1998). 
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Hermeneutik 
Hermeneutiken har fått sitt namn efter den grekiske guden Hermes. Hans uppgift var att 
vara budbärare och förmedla gudarnas budskap till de dödliga på ett sätt som gjorde 
budskapet begripligt för dem. Hermes sågs som gudarnas budbärare men också på 
samma gång som deras tolk (Ödman, 1994). Hermeneutiken har alltså en förmedlande 
uppgift; att överföra meningssammanhang från en livsvärld till en annan livsvärld. 
Behovet av detta uppstår när det vi tar för givet av någon anledning ifrågasätts. När 
sakens mening inte är omedelbart och spontant given för oss utan känns främmande, 
behöver vi tolka för att förstå dess mening (Bengtsson, 1998). 

Vår förståelse tar sin utgångspunkt i vår tradition och historia. Mycket av det vi möter i 
vår livsvärld behöver vi därför inte tolka i och med att vi förstår det omedelbart. Vi vet 
också att andra förstår det på samma sätt som vi själva gör. Det råder ett kollektivt 
samförstånd emellan oss om det vi möter, en kollektiv tolkning av livsvärlden. De 
företeelser som vi ofta eller dagligen stöter på har vi utvecklat en förförståelse för, 
vilket gör att vi inte behöver tolka. Men vi möter en mängd andra företeelser som är mer 
svårtydbara och som vi därför inte omedelbart kan förstå. Det vi då gör är att vi väljer 
en aspekt och tolkar det vi möter utifrån den. Vi kan också uttrycka det som att vi tolkar 
det vi upplever ”som” något för att kunna förstå och orientera oss i livet. Själva 
tolkandet har alltså två riktningar. Dels tolkar vi nuet utifrån våra tidigare erfarenheter. 
Vi söker mening i det vi möter utifrån det vi tidigare varit med om och förstått. Vi 
tolkar också det vi möter utifrån nuet riktat mot framtiden. Detta gör vi genom att 
tilldela mening åt det vi upplever. Vi gör det för att vi vill förstå för att kunna orientera 
oss i framåt i tiden (Ödman, 1994).  

Förförståelse/fördomar 

Gadamer (1960/1997) kallar vår förförståelse för fördomar. Med fördomar menar han 
allt det som vi i vår förståelse oreflekterat utgår ifrån när vi förstår. Men han tydliggör 
att våra fördomar kan fungera både positivt och negativt. Dels är de förutsättningen för 
att vi över huvud taget förstår, samtidigt som de också begränsar vår förståelse. Vi 
kommer inte undan från att påverkas av vår historia eftersom all vår förståelse tar sin 
utgångspunkt i den. Verkningshistorien kallar Gadamer den tradition och historia som 
format oss och gör det möjligt för oss att över huvud taget förstå. Den förståelse vi har 
kan vara mer eller mindre reflekterad. Om vi tar vår omedelbart givna förståelse som 
enda sanning, menar Gadamer att vi missar en stor del av ”sanningen” eftersom vi bara 
har oss själva som måttstock. För att få en riktigare självförståelse behöver vi därför 
erkänna verkningshistoriens inflytande på all vår förståelse, oavsett om vi är 
uttryckligen medvetna i om det eller inte. Men helt självmedvetna kan vi aldrig bli 
eftersom vi själva är en del av historien och allt självmedvetande framkommer ur det 
som är oss historiskt givet. Gadamer använder sig även av det fenomenologiska 
begreppet horisont i betydelsen att vi behöver en vidsynthet för att kunna se utöver våra 
fördomar. Hur kan detta förstås? 

Horisont och horisontsammansmältning 

Varje person har sin egen horisont utifrån den situation han/hon befinner sig, menar 
Gadamer. Horisonten bestämmer hur långt det är möjligt att se från den punkt man för 
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tillfället står. Det är våra fördomar som begränsar vår horisont. En individ kan ha en 
trång horisont men man kan vidga sin horisont, man kan öppna upp sin horisont och så 
vidare. Den som saknar horisont tenderar att överskatta det som ligger närmast eftersom 
han inte kan se tillräckligt långt. Om han däremot vidgar upp sin horisont är han inte 
längre begränsad till det närliggande utan kan se utöver det. Han får också möjlighet att 
värdera betydelsen av det som finns inom horisonten (a.a.).  

Vår horisont begränsas alltså av de fördomar vi bär med oss, vilka i sin tur visar på det 
vi inte har förmåga att se utöver. Men genom att våra fördomar ständigt utsätts för 
prövning påverkas vår horisont kontinuerligt. Inte minst sker dessa prövningar i vårt 
möte med historien och i vår förståelse för den tradition vi står i. Gadamer menar att det 
är genom prövningens nya erfarenheter som vår horisont förändras. Det gäller både 
positiva och negativa erfarenheter. Genom nya erfarenheter kan vi rätta till det vi 
tidigare trodde men som nu visade sig vara felaktigt. Nya erfarenheter ger alltså inte 
bara kunskap om nya förhållanden, de ger också ett annat ljus över det vi tidigare trodde 
oss veta. Det är bara i det helt oväntade som en helt ny erfarenhet kan erfaras. Genom 
en ny erfarenhet ges individen en ny horisont och inom denna nya horisont kan man få 
nya erfarenheter. Med andra ord blir jag inte bara mer erfaren genom nya erfarenheter, 
de öppnar också upp för att ett lärande skall ske, för att jag skall söka nya erfarenheter. 
Det är det som Gadamer kallar för att ha ett öppet sinne, att ha en öppen horisont 
(Gadamer, 1960/1997).  

När det sker en horisontsammansmältning mellan olika personers horisonter förändras 
båda parters förståelse. Men för att detta skall kunna ske, menar Gadamer att en 
hermeneutisk situation måste utvecklas. Vad innebär då en hermeneutisk situation och 
hur kan den utvecklas? Enligt Gadamer handlar det om att jag ”öppnar upp” när jag i 
mötet/samtalet känner in den andres ”annan-het”. Jag skall inte utifrån min förförståelse 
ta för givet att jag förstår vad den andre menar. Istället skall jag öppna upp för en 
förståelsens process, en process för ökad förståelse och ökat samförstånd. Det handlar 
om ett givande och tagande mellan mig och personerna som deltar i samtalet. Jag måste 
kunna se till den större helheten genom att lära mig se utöver det som är nära, utan att 
för den skull bortse helt ifrån det. Om jag samtalar med någon bara för att få en 
uppfattning om den andres situation och horisont, anser Gadamer att det inte blir ett 
riktigt möte. Han menar att jag då istället gör den andre till ett objekt och därmed inte 
erkänner och accepterar den andres anspråk i mötet. Det blir inget äkta möte mellan oss 
i den bemärkelsen att vi i samtalet eftersträvar samförstånd. Samtalet blir istället som en 
utfrågning, en slags muntlig examen vars sakinnehåll bara är ett medel för att lära känna 
den andres horisont. I samtalet med den andre gör jag hans åsikter begripliga genom att 
ta reda på hans situation och horisont, men utan att jag därför behöver komma i 
samförstånd med honom. För att det skall bli ett äkta möte måste jag göra mig själv 
tillgänglig i samtalet (a.a.).  

Dialogen – det äkta mötet 

Gadamer (1960/1994) talar om dialogen som det äkta mötet. Han menar att dialogen 
handlar om konsten att föra ett verkligt samtal där samtalsparterna inte talar förbi 
varandra. En viktig del i dialogen är att försäkra sig om att partnern är med. Det kan jag 
känna genom den andres instämmande. Det handlar också om att jag kan underordna 
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mig den sak som samtalspartnern riktar sig emot. Det handlar alltså inte om att 
argumentera ned den andre utan tvärtom, att jag grundligt överväger den sakliga halten i 
den andres åsikt. Det är därför Gadamer ser denna typ av samtal som ”en prövningens 
konst” i och med att man sätter den egna förutfattade meningen på spel. Med andra ord 
måste den egna förståelsen om det som saken gäller prövas, vilket kan leda till att den 
motsatta åsikten stärks och att min förståelse för saken förändras. En dialog handlar inte 
heller om att försöka slå ned på svagheter i det som den andre säger, utan att få fram 
meningen i det som sägs. Det handlar om konsten att tillsammans se saken ur ett 
perspektiv som utvecklar en gemensam mening, ett samförstånd om det saken gäller. 

Den som inte frågar gör inte heller några nya erfarenheter, menar Gadamer. Då jag inser 
att saken ligger annorlunda till än vad jag först trodde, bör jag därför ställa mig frågan 
hur det egentligen ligger till. Genom denna fråga öppnar jag upp inför nya erfarenheter. 
Jag öppnar också upp möjligheten att se saken i all dess mångfald och skiftning. Detta i 
sin tur ger mig nya erfarenheter. Enligt Gadamer har denna öppenhet inför att se hur det 
egentligen ligger till alltid den öppna frågans struktur. Men för att kunna ställa sig i 
denna öppenhet måste jag först inse att jag inte vet, därefter måste jag vilja veta det jag 
inser att jag inte vet. Varje fråga har en inneboende mening, ett syfte som anger dess 
riktning. Svaret måste följa frågans riktning om det skall vara ett meningsfullt svar. Att 
ställa frågor är därför besvärligare än att svara. En person som tror sig veta något bättre 
än den andre, är inte intresserad av att ställa frågor på ett genuint sätt. En sådan person 
strävar inte efter mer insikt i det saken gäller, utan söker bara sin egen fördel i samtalet. 
Det man redan har en åsikt om anser man sig redan veta och därför frågar han inte 
heller. Gadamer menar att frågandet är en konst. Att fråga på ett genuint sätt handlar 
inte enbart att sätta åt sidan eller att värja sig mot de åsikter man har. Det handlar också 
om att man har befriat sig från dessa åsikters tvång. För att fråga måste jag vilja veta, 
det vill säga veta att jag inte vet. Frågandets konst innefattar därför även konsten att 
fråga vidare, vilket enligt Gadamer innebär att frågandets konst är tänkandets konst 
(Gadamer, 1960/1994). 

Sammanfattning av teoretisk ram och 
syftesprecisering 
Fenomenologin lägger fokus på individens upplevelse. Man vill försöka förstå enskilda 
människor och grupper utifrån deras livsvärld, den värld som de lever och verkar i. I 
och med att vårt medvetande har en naturlig inställning till vår livsvärld är den mer eller 
mindre reflekterad. Livsvärlden omfattar även vår vardagsvärld, det vill säga den värld 
som vi i fullt vaket tillstånd handlar i. Genom de erfarenheter vi gör i vår vardagsvärld 
bygger vi upp ett vardagsvetande. Det fungerar som ett slags tolkningsschema utifrån 
vilket vi tolkar och förstår allt nytt vi möter. Hermeneutiken har som uppgift att 
överföra meningssammanhang från en livsvärld till en annan. Mycket av det vi möter 
behöver vi inte tolka eftersom vi har utvecklat en förförståelse för det. Vi vet också att 
alla andra förstår det på samma sätt som vi. Fördomar kallar Gadamer det vi spontat och 
oreflekterat utgår från i vår förståelse. Men våra fördomar är själva förutsättningen för 
att vi kan förstå, samtidigt som de också begränsar vad vi kan se om vi inte förmår att se 
utöver dem. All vår förståelse tar sin utgångspunkt i vår tradition och vår historia. Vi är 
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en del av den och för att få en riktigare självförståelse måste vi därför erkänna dess 
inflytande på oss vare sig vi är uttryckligen medvetna om det eller inte.  

Varje individ har sin egen horisont utifrån den situation han/hon befinner sig i. Vår 
horisont begränsas av de fördomar vi bär med oss, vilka i sin tur visar på vad vi inte kan 
se utöver. När vi utsätter våra fördomar för prövning förändras vår horisont. När jag i 
mötet med den andre känner in dennes ”annan-het” kan jag istället för att ta för givet 
vad den andre menar, öppna upp för en dialog, ett givande och ett tagande som ökar vårt 
samförstånd. När olika personers horisonter möts och de kommer fram till ett 
samförstånd om vad saken gäller, sker en horisontsammansmältning. Men för att detta 
skall kunna ske måste jag göra mig själv tillgänglig i samtalet genom att sätta mig själv 
och det jag tar för givet på spel. Om jag i samtalet med den andre enbart ställer frågor 
för att göra hans horisont begriplig för mig, gör jag honom till ett objekt och erkänner 
inte hans anspråk i mötet. Öppenheten för att se hur det egentligen ligger till har alltid 
den öppna frågans struktur. Varje fråga har ett syfte som anger dess riktning och för att 
fråga måste jag vilja veta det jag inte vet. Frågandets konst handlar därför om att inte ta 
för givet, utan om konsten att fråga vidare. En dialog handlar om ett givande och 
tagande genom frågor och svar, för att kunna se saken ur ett perspektiv som utvecklar en 
gemensam mening.  

Utifrån den redogörelse jag gjort för studiens kontext och för de centrala begrepp som 
ingår i studiens teoretiska ram vill jag nu göra en precisering av syftet som det 
inledningsvis formulerades. Denna studies huvudsyfte är att undersöka det pedagogiska 
förhållningssättet i ett professionellt sammanhang. Detta görs genom att fokusera på 
BVC-sjuksköterskors upplevelser och tolkningar av mötet/samspelet i ett hälsosamtal 
med föräldrar och barn. I studien ingår följande frågeställningar: Hur gestaltas mötet 
med föräldrar och barn i BVC-sjuksköterskans berättelser om hälsosamtal? Vad säger 
detta om hennes pedagogiska förhållningssätt?  

Metod  

I och med att jag vill problematisera BVC-sjuksköterskors upplevelser och tolkningar 
av mötet/samspelet i hälsosamtalet lämpar sig fenomenologins upplevelsebaserade och 
hermeneutikens tolkningsbaserade perspektiv för denna studie. Som forskare handlar 
det om att ta utgångspunkt i BVC-sjuksköterskans egen upplevelse av det hon möter 
och i de tolkningar hon gör av det föräldrarna berättar för henne om sin livssituation. 
För att undersöka detta har jag valt intervju som metod för min datainsamling. Mina 
empiriska data består alltså av intervjutexter. I detta avsnitt beskriver jag studiens urval 
och det praktiska genomförandet av intervjuerna där fokus ligger på berättande. Därefter 
redogör jag för den bearbetning jag gjorde när intervjuerna transkriberades till den text 
som skulle ligga till grund för mina tolkningar. Tolkningsprocessen beskrivs med den 
nära och den distanserade läsningen. I metoddiskussionen tar jag upp mitt val av metod 
och vad som händer med den ursprungliga händelsen när tal blir till text. Jag redogör 
också för hur jag förhållit mig till min egen förförståelse under tolkningsprocessen. 
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Avslutningsvis tar jag upp trovärdighets- och validitetskriterier för denna studie och för 
de etiska överväganden jag gjort under arbetets gång.  

Urval och genomförande 
De fyra djupintervjuer som ligger till grund för studiens empiriska data genomfördes 
under februari till april 2006. Inledningsvis tog jag kontakt med vårdutvecklarna för 
Barnhälsovården i Stockholms län vilka fick skriftlig information om studiens syfte och 
genomförande (se bilaga 1). Utifrån den lista som förmedlades med namn på BVC-
sjuksköterskor och områden, ringde jag personligen upp BVC-sjuksköterskorna för att 
ge dem information om intervjuns syfte och genomförande. Information gavs också om 
att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas om så önskades. 
Mitt urval kan ses som ett tillgänglighetsurval eftersom jag bokade in tid och plats för 
intervju med de fyra första BVC-sjuksköterskor som tackade ja till att delta i studien. 
Detta val gjorde jag utifrån synsättet att varje individs upplevelse är unik och kan bidra 
med ett perspektiv som ökar förståelsen av det man vill undersöka (Kvale, 1997). I viss 
mån kan mitt urval även ses som strategiskt då jag medvetet valde att bland de 
intervjuade få med minst en BVC-sjuksköterska som arbetade i ett mångkulturellt 
område. Bakom detta val låg min egen förståelse av att BVC-sjuksköterskor i dessa 
områden arbetar mycket med kost- och livsstilsfrågor. Efter att tid och plats var 
bestämda med den BVC-sjuksköterska som skulle intervjuas, skickade jag via e-post en 
skriftlig information vilken innehöll samma uppgifter som hon muntligt hade fått vid 
telefonsamtalet (se bilaga 1). Alla intervjuer genomfördes på de intervjuade BVC-
sjuksköterskornas respektive arbetsplatser. Inledningsvis genomfördes en provintervju 
som föll väl ut och därför inkluderades i undersökningen.  

Intervju med fokus på berättande 
Mitt syfte med intervjuerna var att uppmuntra BVC-sjuksköterskorna att berätta om sina 
erfarenheter, upplevelser och tankar kring mötet/samspelet med föräldrar och barn i 
hälsosamtalen. Att återge upplevelser handlar om att återskapa något som hänt tidigare i 
livet. Den som berättar tar med sig den som lyssnar in i en tid som varit, ofta i syfte att 
tydliggöra en poäng i upplevelsen. Denna form av att återge upplevelser innebär alltid 
ett samspel mellan den som berättar och den som lyssnar (Riessman, 1993). Att berätta 
är också ett sätt att tydliggöra och förmedla den erfarenhet och kunskap vi har. 
Därigenom ökar vår förståelse om oss själva, andra, våra relationer och den värld vi 
lever i (Heyman, 1997).  

Efter en inledande fråga om utbildning och hur lång erfarenhet den intervjuade hade av 
att arbeta med barnhälsovård, bad jag BVC-sjuksköterskan att berätta om hur hon 
brukade genomföra hälsosamtalen. Intervjuns fokus låg på BVC-sjuksköterskans 
upplevelse av vad som fungerade bra, respektive mindre bra i dessa samtal. De var de 
enda förutbestämda frågeställningar jag tog med mig in i intervjun. För att få så livfulla 
beskrivningar som möjligt uppmuntrade jag BVC-sjuksköterskan att berätta om 
konkreta möten med familjer, vad hon gjorde, tänkte och kände i dessa möten. En 
intervju med fokus på berättande sker i form av ett samtal. Det krävs både öppenhet när 
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man ställer frågor och tilltro till den intervjuades berättelse. Ordet förs av den som 
berättar och undersökarens funktion är snarast lyssnarens och medvandrarens (Heyman, 
1997). Min uppgift som intervjuare var därför främst att lyssna och att ställa följdfrågor 
utifrån intervjuns syfte. 

Med tanke på min egen förförståelse, min egen erfarenhet av att ha genomfört 
hälsosamtal på BVC, försökte jag att vara observant på att inte ta för givet att jag 
förstod vad den intervjuade BVC-sjuksköterskan menade. Jag försökte istället 
uppmuntra henne att berätta vidare genom att ställa öppna följdfrågor så att hon fick 
möjlighet att ytterligare berätta och förklara. Gadamer (1960/1994) menar att öppna 
frågor öppnar för en mångfald och skiftning i svaret. Det handlar om att ställa frågor på 
ett genuint sätt, att fråga för att man vill veta, att göra sig fri från det han kallar för 
”åsiktens tvång”. I annat fall kan det hända att de frågor jag ställer enbart leder till svar 
som bekräftar det jag vill få fram, att jag bekräftar min egen åsikt om saken. Det är 
därför som Gadamer (a.a.) ser frågandet som en konst som även innefattar konsten att 
fråga vidare.  

Transkribering  
Intervjuerna som varade mellan 35 och 45 minuter spelades in på band för att sedan 
ordagrant kunna transkriberas till text. I transkriberingen registrerade jag upprepningar, 
skratt, kortare och längre pauser samt tillfällen då den intervjuade sänkte röstläget. Jag 
skrev också ut påbörjade men inte avslutade meningar. För mig var det viktigt att inte 
bara få med vad som berättades, utan också hur den intervjuade förmedlar det hon vill 
förmedla. I ett tolkningsarbete handlar det om att tilldela texterna en mening och utifrån 
den tolka fram det texten säger mig. När vi tolkar texter så rör vi oss i en 
meningsbärande dimension där begripligheten kommer ur saken. Förståelsen handlar 
om att vi deltar i ett gemensamt meningsskapande (Gadamer 1960/1997), i det här fallet 
mellan texten och mig. 

Eftersom texten var ordagrant transkriberad med pauser, oavslutade meningar, 
upprepningar och så vidare, kändes den lite rörig för mig att läsa. Därför valde jag att 
skriva om de citat jag valt ut till en form som liknade ett poem eller en dikt. I diktform 
känns oavslutade meningar och tankeassociationer mer naturliga att läsa. Det ger en 
känsla av att det är ett levande samtal. En diktform leder automatiskt till en 
långsammare läsning, vilket ger utrymme för reflektion och öppnar upp för en rikare 
tolkningsmöjlighet av texten. Under läsningen ges orden möjlighet att sjunka in i 
läsaren som inbjuds till en närhet präglad av delaktighet och ömsesidighet till texten. 
Denna skrivform bidrar samtidigt till att det blir lättare att som läsare distansera sig, då 
textens delar som enstaka ord eller satser framträder tydligt (Schuster, 2006). Samtidigt 
som jag skrev om citaten till diktform tog jag bort eller ändrade på några ofta 
förekommande talspråksord som ”liksom” och ”dom”, för att göra texten mer lättläst.  
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Mötet med texten – den hermeneutiska 
tolkningen 
Allt tal och all text är alltså beroende av förståelsens konst. Hermeneutiken är en 
klassisk disciplin som sysslar med konsten att förstå texter. Varje text måste bli 
förstådd, bli tillägnad en förståelse. Förståelsen måste räknas som en del i det 
meningsskeende i vilka alla påståenden bildar och fulländar mening. Hermeneutiken är 
konst och ingen mekanisk hantering. Förståelsen som ”metod” handlar om att jämföra 
med det gemensamma och gissa sig till det säregna. Förståelsen måste alltså innehålla 
både komparation och divination,6 men i båda fallen är förståelsen ”konst” eftersom den 
inte kan mekaniseras och regleras. En viktig princip i den hermeneutiska förståelsen är 
att det enskilda bara kan ges mening utifrån det sammanhang/den helhet som det ingår i. 
Det handlar om att tolka delen utifrån helheten och helheten utifrån de delar den består 
av. Den hermeneutiska förståelsen är alltid en cirkelrörelse som till största delen består 
av upprepade vändningar från helheten till delarna och omvänt. Men denna cirkelrörelse 
vidgas ständigt eftersom helhetsbegreppet alltid är relativt. Med andra ord påverkas vår 
förståelse av det enskilda, beroende på vilket sammanhang det ingår i. Vidgas detta 
sammanhang så påverkas och förändras även vår förståelse av det enskilda. Även en 
skriven text tolkas utifrån denna princip och tolkningens uppgift är att vidga den 
enhetligt förstådda meningen i koncentriska cirklar. Att alla enskildheter fogar sig till en 
helhet är det kriterium man har för att bedöma förståelsens riktighet. Om 
sammanfogningen inte fungerar så havererar förståelsen (Gadamer, 1960/1997).  

Gadamer (1997) anser att villkoret för att en tolkning skall utvecklas är att man inte 
distanserar sig från dialogens omedelbara närvaro. Ricoeur (1986/1993) kritiserar 
Gadamer och menar att tolkningen blir naiv om den enbart handlar om att leva sig in i 
texten. En distansering från texten är en förutsättning för att det skall vara möjligt att 
fördjupa tolkningen. Han för också in begreppet förklaring i tolkningsprocessen och 
menar att så snart jag inte förstår genom den vanliga dialogen av frågor och svar mellan 
mig och texten, behöver jag en förklaring som gör det möjligt för mig att bättre förstå. 
För mig som tolkare handlade det om att systematiskt bearbeta den oreflekterade 
förståelsen av texten för att få en fördjupad förståelse. Det handlade också om att pröva 
olika alternativa tolkningar mot varandra. I tolkningsprocessen blir förklaringen det 
metodiska moment som systematiskt utvecklar förståelsen analytiskt (a.a.).  

Bearbetning av texter kan beskrivas utifrån olika typer av läsning, olika sätt att förhålla 
sig till texterna. En typ av läsning som enligt Gadamer (1960/1997) är en nära läsning 
ger en omedelbar och oreflekterad förståelse av en text. Under det att jag läste varje 
intervju markerade jag olika teman som den intervjuade berörde. Detta gav mig en 
överblick och en första bild av varje texts helhet. Under denna läsning och bearbetning 
av texterna lät jag mig styras av min egen intuition och förförståelse, vilket Gadamer 
kallar för en fördomens läsning. I denna läsning handlar det om att vi ser det vi intuitivt 
och oreflekterat lägger märke till och förstår utan att först ha tagit ställning till det. 
Fördomar har både ett positivt och ett negativt värde när vi läser en text. De är 

                                                 
6 I Nationalencyklopedins ordbok (2007) översätts divination med gudomlig spådomsgåva. I det här fallet handlar 

det om en förmåga att ”gissa sig till det säregna”, en förmåga som Gadamer kallar för konst. 
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förutsättningen för att vi skall förstå samtidigt som de begränsar vad som är möjligt att 
se (a.a.) I nästa steg sammanförde jag alla intervjuers individuella teman för att se om 
det fanns någon samstämmighet dem emellan. Jag såg då fyra större huvudteman som 
framträdde. Dessa var; Lätt att samtala med medvetna och intresserade föräldrar, Svårt 
när föräldrarna inte vill se problemet, Känsligt att samtala med föräldrar som själva är 
överviktiga samt Att samtala utifrån en helhetssyn på familjen. De teman som inte 
kunde föras in under något av dessa huvudteman samlades under rubriken Övrigt. 
Intervjutexterna sorterades därefter under sina respektive huvudteman.  

De texter som nu fanns under varje huvudtema innehöll BVC-sjuksköterskornas 
berättelser om möten med olika familjer, vad de gjorde, tänkte, kände samt deras 
självreflektioner, åsikter och funderingar. När jag började läsa texten under varje enskilt 
huvudtema såg jag tydligt att mycket av det som BVC-sjuksköterskorna berättade, 
handlade om hur de gjorde i mötet med olika familjer. Detta födde tanken att jag i min 
fortsatta läsning ville ställa följande fråga till texten; Vad säger detta ”hur” om BVC-
sjuksköterskans förhållningssätt i samtalet? Här gick jag över till en annan läsning som 
enligt Ricoeur (1986/1993) handlar om att läsa från distans. Min läsning präglades nu 
av att jag började ställa frågor till texten utifrån fokus på BVC-sjuksköterskans 
förhållningssätt. Jag försökte hålla mig öppen inför de olika alternativa svar som texten 
gav mig. Analys av berättelser kräver extra vaksamhet hos undersökaren. Först handlar 
det om att identifiera likheter ·och skillnader i den datamassa man har framför sig. 
Sedan handlar det om att välja ut vilka citat som skall finnas kvar eller klippas bort. 
Detta val påverkas av hur mening och spänning skapas i texten (Riessman, 1993). Efter 
att jag klippt bort citat gjorde jag en ny tematisering av de citat jag ville ha som 
underlag för min tolkning. Under tolkningsprocessen alternerade jag mellan den nära 
och den distanserade läsningen. Jag prövade och ställde olika tolkningar gentemot 
varandra. Ibland fick jag söka länge innan jag med hjälp av förklaringar kunde komma 
fram till en möjlig tolkning och en förståelse av vad texten sa. Att tolka texter är en 
tidskrävande process. Ibland handlade det om att jag fick lämna texten helt för att 
återkomma några dagar senare. Då kunde jag ibland uppleva att jag såg den med nya 
ögon.  

Utifrån Gadamers tanke att vi påverkas av och är en del av verkningshistorien, kan 
tolkningen aldrig bli en objektiv förståelse av personen bakom texten. Den får inte 
heller bli en total subjektivitet där personen bakom texten döms till passivitet vilket 
medför att tolkningarna blir godtyckliga. Det är här som förklaringen behövs för att det 
inte skall handla om att den som tolkar enbart bekräftar sig själv och sina egna fördomar 
i de tolkningar han gör. Att se förklaringen som en nödvändighet i tolkningsprocessen 
handlar om att erkänna ”den andre”, det vill säga den intervjuade som ett aktivt subjekt, 
men också mottagligheten hos den som tolkar. Tolkning av en text handlar om 
förmedling av förståelse. Förståelsen i sin tur handlar om ett skeende som leder till att vi 
ser något på ett nytt sätt. I hermeneutiken är mötet med texten centralt. Vi tolkar för att 
vi vill förstå men i processen förändras även vår självförståelse. Vår förståelse av oss 
själva och av andra kan vara mer eller mindre reflekterad. När vi reflekterar försöker vi 
komma underfund med varför vi tänker, känner och gör på ett visst sätt (Schuster, 
2006).  
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Metoddiskussion 
Mitt val att använda djupintervjuer med fokus på berättande kan förstås utifrån att jag 
var angelägen om att få tillgång till BVC-sjuksköterskornas upplevelser, erfarenhet och 
kunskap. Att göra strukturerade intervjuer eller en enkätundersökning med 
förkonstruerade frågor kändes inte aktuellt utifrån mitt syfte med studien. Eftersom 
enkäter utgår ifrån det som undersökaren vill behandla medför det att man missar eller 
inte tillåter vissa upplevelser och tankar att komma fram. Att undersöka berättelser kan 
därför vara en fruktbar forskningsmetod. I berättelsetraditionen finns en tillit till andra 
människors kunskaper. Det finns också en önskan om att få ta del av andra människors 
erfarenheter, med deras egna ord (Heyman, 1997). Att återge upplevelser handlar om ett 
återskapande som sker i en process där tal, text, interaktion och tolkning samspelar. 
Hela tiden sker ett selektivt urval av den ursprungliga upplevelsen. Redan när 
upplevelsen berättas av någon så påverkas den av vad lyssnaren är intresserad av och 
hur berättaren vill uppfattas av lyssnaren. Redan där sker alltså en tolkning av den 
ursprungliga upplevelsen (Riessman, 1993). Här försökte jag att hålla mig själv tillbaka 
och inta lyssnarens roll. Jag försökte vara öppen för det som BVC-sjuksköterskan 
riktade sin berättelse emot och ställde följdfrågor för att försöka förstå det hon ville 
berätta för mig.  

Även transkriberingen är en slags tolkande verksamhet. Därför är det viktigt att ställa 
frågan hur detaljerad den transkribering behöver vara för den analys som skall göras. På 
så vis återspeglar transkriberingen författarens synsätt och uppfattning av vad som är 
viktigt (a.a.). För att kunna tilldela texterna en mening var det viktigt för mig att göra en 
ordagrann transkribering som inte bara visade vad den intervjuade sa utan också hur hon 
berättade det hon ville förmedla till mig. Alla former av återskapande har alltså sina 
begränsningar. Under processens gång återskapas det som en gång skedde genom 
interaktion mellan personer och mellan personer och texten. Berättaren väljer ut och 
framställer något ur den upplevda ”helheten” och lägger in sin egen tolkning av det 
upplevda. Liknande sker vid transkribering, analys/tolkning och läsning. Det är viktigt 
att se är att alla inblandade i de olika stegen gör aktiva val vilka leder till olika vägar 
(Riessman, 1993). 

Min egen förförståelse 

Under flera år har jag själv arbetat som BVC-sjuksköterska i ett mångkulturellt område 
vilket har medfört att jag har tagit del av det som jag i min studie ville undersöka. Hur 
bör man då förhålla sig till sin förförståelse, det man på sitt eget sätt och utifrån sina 
egna erfarenheter redan ”tror sig veta”? Gadamer (1960/1997) ser den egna 
förförståelsen som en tillgång och en förutsättning för att man över huvud taget skall 
kunna förstå det man vill undersöka. Därför kunde jag se att min egen erfarenhet var en 
tillgång och även den förutsättning jag behövde för att förstå det jag undersökte. Men 
jag kunde samtidigt se att min egen erfarenhet av det jag undersökte också var ett 
problem eftersom min förförståelse givetvis påverkade min förståelse. De senaste åren 
har jag arbetat som lärare vilket har medfört att jag har fått distans till de erfarenheter 
jag har av att arbeta inom barnhälsovården. Som lärare har jag fokus på 
utbildningsfrågor med speciellt intresse för hälsopedagogik. Det innebär att jag har fått 
ta ett utifrånperspektiv på BVC-sjuksköterskans yrkesroll. Jag kan se att detta hjälpte 
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mig när jag i mitt tolkningsarbete försökte inta ett mer kritiskt förhållningssätt och 
distansering till det jag undersökte.  

För att jag i tolkningen av intervjucitaten inte skulle blanda samman min egen 
förförståelse med det som de intervjuade personerna uttryckte, försökte jag vara lyhörd 
för det budskap som fördes fram i texten. Under hela tolkningsprocessen behövde jag 
dessutom aktivt arbeta med att synliggöra min egen förförståelse. För att undvika alltför 
subjektivt tolkande behöver man utveckla en förmåga att se den egna 
förförståelsen/fördomen, varför man uppmärksammar vissa delar samtidigt som man 
förbigår annat. Man skall hålla sig misstänksam mot sig själv som läsare och tolkare 
(Falk, 1999). Att medvetandegöra sin förförståelse har inte varit en helt lätt process. Här 
har min handledare, som också varit min medläsare, varit mig till stor hjälp genom att 
ifrågasätta det jag skrivit. Det har fått mig att reflektera i banor som jag inte utan hjälp 
hade kunnat förmå mig till. Att tolka handlar dessutom om att ständigt ompröva sin 
egen självförståelse, att ompröva de utgångspunkter som ligger till grund för 
förståelsen, att på ett nytt sätt kunna förstå den andre som denne visar sig i texten 
(Schuster, 2006). Med andra ord går man inte som person opåverkad genom 
tolkningsprocessen. Jag har fått uppleva det som Gadamer (1960/1997) beskriver som 
att förståelsens horisont vidgas.  

Trovärdighet och validitet 
Den grund validitetskriteriet utgår ifrån är den som Gadamer förespråkar som ”den 
hermeneutiska cirkelns kriterium”. I den hermeneutiska cirkeln rör sig förståelsen 
mellan helhet och del och tillbaka till helhet. Det främsta kriteriet för förståelsens 
riktighet är därför att alla delar stämmer överens med helheten. Om samstämmighet inte 
kan uppnås uteblir förståelsen. Utifrån Ricoeur kompletteras validitetsfrågan genom en 
betoning på argumentationens betydelse som valideringsprincip. Genom att lyfta fram 
och verifiera eller falsifiera olika tolkningar kan tolkaren undvika den risk för 
självbekräftelse som tolkningar i form av enbart ”gissningar” kan innebära. Det räcker 
alltså inte med att en tolkning är sannolik, den måste vara mer sannolik än andra. Det 
kan påvisas genom att skapa en ”konflikt” mellan olika tolkningar, vilket innebär att 
man ställer olika tolkningar emot varandra och utifrån texten försöker hitta argument för 
de olika tolkningarna (Ödman, 2004).  

Validitetskriteriet innebär också att vi självkritiskt skall granska oss själva; hur vi 
närmar oss tolkningssituationen. Vi skall försöka urskilja vår egen roll i 
tolkningssituationen och inse hur vår egen förförståelse är avgörande för hur vi tolkar 
(Ödman, 1994). Enligt Gadamer (1960/1997) är vår förförståelse/våra fördomar det som 
vi omedvetet och oreflekterat utgår ifrån. Det är inget vi kan sätta ord på, utan det blir 
fördolt tills det avslöjas och därefter ingår i vår förståelse. Genom att få syn på och 
medvetandegöra det som styr hur jag tolkar en text, ökar min självförståelse. Jag blir 
därmed mer öppen för att upptäcka andra möjligheter som texten visar på och som jag 
på grund av min förförståelse/mina fördomar inte kunde se. Det finns tre vägar för att 
komma in i den egna förförståelsen. Den första vägen handlar om tolkarens möte med 
textens ”annan-het”, vilket kan upplevas både omskakande och provocerande. I texten 
möter tolkaren det som inte stämmer med dennes ”förgivet-tagande”. Den andra vägen 
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går via medtolkare, till exempel Gadamer och Ricoeur. De hjälper tolkaren att sätta ord 
på det som fortfarande är ordlöst. Med hjälp utav medtolkare kan tolkaren konfrontera 
sin förförståelse och på så sätt få hjälp att ta fram dolda kunskaper och/eller okunskaper 
som styr tolkningen. Den tredje vägen handlar om att ha en eller flera medläsare som 
läser den skrivna texten och konfronterar tolkaren med krav på ytterligare argument och 
förklaringar. Detta avslöjar effektivt det förgivettagna och dolda tolkaren utgått ifrån när 
denne gjorde tolkningen. Detta sätt att pröva tolkningarnas trovärdighet handlar om ett 
sätt att validera tolkningarna (Schuster, 2006). För mig har mötet med textens ”annan-
het” handlat om möten med citat som jag inte förstod innebörden av. De krävde en 
förklaring som jag genom tolkning och reflektion försökte förstå. Min handledare har 
också fungerat som min medläsare. Hon har konfronterat mig då jag hamnade i en ”ond 
hermeneutisk cirkel”, där jag kände att jag i mina tolkningar bekräftade mig själv och 
det jag tog för givet. Som medläsare har jag även emellanåt tagit hjälp av arbetskollegor 
för att se om de tolkningar jag gjort går att förstå. Genom deras frågor och påpekanden 
har de förgivettagna grunderna för olika tolkningar tydliggjorts.  

Sammanfattningsvis kan man säga att trovärdighet och validitet i hermeneutiska 
tolkningar framför allt bygger på tre kriterier. Det första handlar om tolkningssystemets 
olika delar hänger ihop på logiskt sätt. Det andra handlar om att tolkningarna har ett 
sammanhang med tolkningsobjektet. Det tredje handlar om att presentera tolkningarna 
på ett sätt så att läsaren kan följa tankegången i tolkningsprocessen (Ödman, 1994). I 
min presentation av tolkningarna har jag försökt att ge läsaren tillräckligt med underlag 
så att han/hon kan förstå hur jag kommit fram till de tolkningar jag gjort. Det återstår nu 
för läsaren att avgöra om jag lyckats eller inte. 

Etiska överväganden 
Etiska avgöranden sker inte på något särskilt stadium i en intervjuundersökning utan 
aktualiseras under hela forskningsprocessen. En ständig reflektion och kontinuerliga 
ställningstaganden måste ske utifrån vilka fördelar och risker som undersökningen 
medför och vem som påverkas av detta. Ju känsligare ett ämne är desto större vikt måste 
läggas vid att skydda deltagarnas rätt till integritet (Kvale, 1997). När det gäller 
empiriska studier med insamling av data genom intervjuer bör man beakta de etiska 
principerna om autonomi, privatliv och integritet. Autonomiprincipen handlar om att de 
som berörs av ett besluts konsekvenser har rätt att få vara med och påverka detta. 
Integritetsprincipen handlar om att forskaren respekterar undersökningsdeltagarnas 
åsikter, önskningar och värderingar. Principen om rätt till privatliv handlar om att den 
som deltar i en undersökning skall ha rätt att avgöra vilken information som får 
meddelas till vem, för vilket syfte informationen får utnyttjas och vilken typ av 
information som får kommuniceras (Hermerén, 1996). 

I denna studie handlar dessa principer om att de deltagande BVC-sjuksköterskorna fick 
information om studiens syfte men också om dess upplägg i stora drag. De fick även 
information om att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas om 
så önskades. Genom att koda de transkriberade intervjutexterna skyddas deltagarnas 
integritet. Kodning är ett sätt som används för att avidentifiera textmaterial vilket 
medför att det bara är den intervjuade och forskaren som kan koppla ihop ett visst citat 
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med en enskild person. Eftersom intervjuerna indirekt berörde tredje person, i det här 
fallet de föräldrar och barn som BVC-sjuksköterskan berättade om, måste även deras 
integritet skyddas. Det innebar att jag i valet av intervjucitat valde citat som inte 
utlämnade information som skulle kunna härledas till en viss individ. I det enda fall där 
en familjs hemland nämns har jag valt att ta bort detta ur citatet.  

Under hela arbetet med studien har jag gjort återkommande etiska överväganden. I 
intervjuer i form av ett samtal innebär att man kommer in på djupare reflektioner inom 
områden som den intervjuade kanske inte är van att samtala om. Under själva intervjun 
gjorde jag därför etiska överväganden om jag skulle gå djupare in på den vinkel 
samtalet hade tagit eller om vi skulle byta perspektiv. Det gjorde jag genom att läsa av 
kroppsspråk och lyssna in eventuella tveksamheter i BVC-sjuksköterskans ordval när 
jag ställde följdfrågor. Någon gång hände det att jag också ställde en direkt fråga om vi 
skulle byta till ett annat perspektiv på samtalsämnet. I tolkningsprocessen handlade de 
etiska överväganden jag gjorde om att vara omsorgsfull när jag valde ut de citat som 
skulle tolkas. Här handlar den etiska dimensionen om en respekt som måste visas för 
den intervjuade personen som denne visar sig i texten. Personifieringen av texten 
handlar i det här sammanhanget inte om att se texten som en konkret fysisk person utan 
som en ”mänsklig röst” (Schuster, 2006). Tolkningen blir därmed resultatet av ett 
gemensamt projekt mellan denna mänskliga röst i texten och mig som forskare.  

Resultat 

Med utgångspunkt i BVC-sjuksköterskornas berättelser och beskrivningar om vad de 
gjorde, tänkte och kände i olika samtalssituationer, undersöker jag BVC-
sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt i mötet med familjerna. I hälsosamtalet är 
föräldrarna BVC-sjuksköterskans primära samtalspartner. Barnet involveras utefter 
ålder, utveckling och mognad. Därför fokuserar mitt resultat på det samtal som sker 
mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna. De intervjuade BVC-sjuksköterskorna 
berör olika områden i samtalet. De berättar om situationer där de ställer frågor, ger råd 
och försöker stötta föräldrarna i den livsstilförändring de behöver göra. Jag har därför 
valt att presentera mitt resultat utifrån rubrikerna Ställa frågor och lyssna, Ge råd och 
stöd samt Möta motstånd i samtalet. 

Ställa frågor och lyssna 
Under denna rubrik vill jag med utgångspunkt i BVC-sjuksköterskornas berättelser av 
hur de genomför sina hälsosamtal, undersöka hur de beskriver sitt pedagogiska 
förhållningssätt utifrån frågorna; Vilka frågor ställer BVC-sjuksköterskan? Hur ställer 
hon dessa frågor? Hur beskriver hon lyssnandet? Vad säger detta om hennes 
pedagogiska förhållningssätt? 
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Inleda ett hälsosamtal 

I intervjuerna framkommer att BVC-sjuksköterskorna upplever att föräldrarna är 
mycket intresserade av att titta på barnets längd- och viktkurvor. Hos många föräldrar 
finns idag en stor medvetenhet om vad övervikt och fetma innebär. Barnets längd- och 
viktkurva blir därför ofta en naturlig utgångspunkt för samtalet med BVC-
sjuksköterskan. Föräldrarna vill veta hur dagens vikt och längd förhåller sig till barnets 
tidigare längd- och viktutveckling. De vill också veta om BVC-sjuksköterskan tycker att 
det ser ”bra” ut. I följande citat berättar en BVC-sjuksköterska om hur hon brukar göra 
när hon inleder sina hälsosamtal. 

Jag gör så här 

jag mäter och väger barnet  

och så sen så utgår jag från det då 

och så frågar jag också alltid vad de äter  

då blir det mycket dagis kanske 

hur maten är där och… 

 

Om det är så att det är en som väger 

ligger någon kurva över längd så där 

då kan man ju bara visa det då 

det är ju ingen fara nu 

men man kan ju tänka lite på det 

man kanske tänker på kosten då  

ja då kanske man 

ja då kanske jag mer går in på vad de äter 

hur många mellanmål 

så där… (4)
7
 

 

BVC-sjuksköterskan berättar att hon låter frågorna utgå från den nytagna längd och vikt 
som registrerats på barnets kurvor. De frågor hon ställer till föräldrarna handlar om vad 
barnet äter. Genom att ställa frågor om vad familjen har för matvanor och hur det är på 
förskolan vill hon ta reda på hur en normal dag kan se ut för barnet. Om kurvorna visar 
på en tendens till övervikt blir hon mer detaljerad och riktad i de frågor hon ställer. Det 
skulle kunna tolkas som att hon i olika situationer använder sig av olika slags ”agenda”, 
utifrån den bedömning hon gör och den kunskap hon har sedan tidigare om vad som kan 
orsaka övervikt och fetma. Om barnens kurvor visar på en tendens till övervikt, 
använder hon en mer detaljerad agenda vilken hjälper henne att söka efter orsaken till 
problemet. Vi kan här se hur BVC-sjuksköterskan anpassar sitt pedagogiska 
förhållningssätt efter de data som barnets kurvor visar på. 

Tar vi hjälp av Gadamer i tolkningen kan vi se att de val BVC-sjuksköterskan gör när 
hon ställer frågor, både möjliggörs och begränsas av de förkunskaper hon har. Enligt 
Gadamer har varje person sin egen horisont, det finns en gräns vad som är möjligt att se 
utifrån den situation personen just då befinner sig. Det är våra fördomar, det vi 
oreflekterat utgår ifrån och tar för givet, som begränsar men också möjliggör vad vi kan 
                                                 
7 Siffran anger vilken intervju citatet är hämtat ifrån 
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se. Med hjälp av Gadamer kan vi se att de kunskaper som BVC-sjuksköterskan har 
sedan tidigare påverkar och styr vilka frågor hon ställer. De möjliggör därmed vad hon 
kan upptäcka. Samtidigt som det hon utgår ifrån och tar för givet begränsar henne 
genom att det bestämmer vilket perspektiv hon tar på situationen. Av citatet kan vi se att 
hon fokuserar mycket på barnets mat och matvanor. Sett ur ett livsvärldsperspektiv 
reducerar BVC-sjuksköterskans riktade frågor barnets vardagsvärld till vad han/hon 
äter. Ett barns vardagsvärld består av så mycket mer än mat och matvanor.  

Följande citat visar hur en annan av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna funderar 
angående hur hon vill inleda sina hälsosamtal. 

Det är jätteviktigt hur man öppnar upp  

för fortsättningen av samtalet 

för sen 

för ställer vi fel första frågor  

då kan du ju ha stängt dörren istället. (1) 

 

BVC-sjuksköterskan upplever att det är viktigt hur samtalet inleds, eftersom det 
påverkar hur fortsättningen blir. Detta skulle kunna förstås utifrån att hon då har 
möjlighet att skapa en trygg och förtroendefull relation till föräldrarna. Att ställa ”fel” 
förstafrågor skulle kunna få en effekt på samtalet som hon inte önskar. BVC-
sjuksköterskan beskriver kontakten med föräldrarna som en dörr som kan öppnas eller 
stängas beroende på hur hon ställer sin inledande fråga. Det skulle kunna tolkas som att 
hon ser sig själv som den aktiva parten och föräldern den som reagerar på vad hon gör. 
En fördjupad tolkning skulle därför kunna vara att det ligger någon form av ”makt” i 
hennes agerande. Detta skulle i så fall kunna förklaras utifrån att det alltid finns en 
asymmetri i ett möte mellan en vårdgivare och vårdtagare. Mötet sker på olika villkor 
där vårdgivaren oftast ses som en ”expert” och patient som en ”mottagare”. Utifrån 
denna tolkning skulle BVC-sjuksköterskan se sig själv som en expert vilken genom sitt 
agerande har möjlighet att påverka föräldrarna. Detta synsätt medför i sin tur att 
föräldrarna görs till objekt, att de ses som passiva mottagare. 

En alternativ tolkning av citatet skulle kunna vara att BVC-sjuksköterskan upplever att 
det i hälsosamtalets inledning ligger ett stort ansvar på henne för hur fortsättningen blir. 
Om hon inte ställer lämpliga frågor i inledningen kan hon orsaka att föräldrarna stänger 
dörren till deras fortsatta kommunikation. Lyckas hon däremot få till en bra öppning på 
samtalet ökar möjligheten för att föräldrarna känner förtroende för henne. Tar vi 
Gadamer till hjälp skulle vi kunna tolka BVC-sjuksköterskans pedagogiska 
förhållningssätt utifrån att hon har en underliggande önskan om ett samarbete dem 
mellan. Hon vill kunna ställa frågorna på ett sätt som gör att hon får ett meningsfullt 
svar, vilket i sin tur hjälper båda parter att komma vidare i samtalet. Gadamer menar att 
varje fråga har en inneboende mening. Skall svaret bli meningsfullt måste frågans 
riktning/syfte vara meningsfullt. Ur Gadamers perspektiv kan vi se att båda parter har 
ett ansvar för hur samtalet utvecklas, både den som ställer frågan och den som svarar, 
men att de har ansvar på olika sätt. Han tillägger dock att det är bevärligare att ställa 
frågor än att svara, vilket skulle kunna styrka tolkningen att BVC-sjuksköterskans 
upplever att hon i inledningen har ett större ansvar för hur samtalet utvecklas. Hennes 
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fortsatta funderingar om betydelsen av de inledande frågorna stärker denna tolkning. 
Hon fortsätter: 

Jag kan känna mig ganska så där ute och  

svamlar lite grann  

så jag kan inte 

jag skulle 

det skulle inte skada med  

och ha nästan ett papper med 

med bra öppningsfrågor för att få ett bra hälsosamtal … (1) 

 

I detta citat utrycker BVC-sjuksköterskan en känsla av osäkerhet när det gäller hur de 
öppningsfrågor hon ställer påverkar hälsosamtalet. Hon efterlyser hjälp med att få tips 
på bra frågor, vilket hon förmodar skulle göra henne mer trygg i situationen. Fortsätter 
vi att ta hjälp av Gadamer kan vi se att BVC-sjuksköterskans egna reflektioner över 
svårigheten att inleda samtalet gör henne mer öppen för att söka ny kunskap. Gadamer 
menar att reflekterad erfarenhet gör oss medvetna och vidgar upp vårt perspektiv för att 
se på ett annat sätt. Vi blir öppna för nya erfarenheter som i sin tur både ger oss ny 
kunskap och gör oss medvetna om att fortsätta att söka ny kunskap.  

Lyssna och ställa frågor under hälsosamtalet 

Under hela hälsosamtalet är BVC-sjuksköterskan aktiv både genom att lyssna på 
föräldrarna och ställa frågor till dem. En av de intervjuade berättar: 

Jag försöker bara tänka i det här vanliga  

att använda öppna frågor  

och fråga mer än att prata. (1) 

 

Här uttrycker BVC-sjuksköterskan att hon försöker tänka på att de frågor hon ställer till 
föräldrarna är öppna. Att ställa öppna frågor innebär att formulera frågorna så att den 
tillfrågade uppmuntras att berätta och inte bara svara med enstaka ord. Av detta kan vi 
förstå att BVC-sjuksköterskan har en önskan om att göra föräldrarna aktiva i samtalet. 
Hon säger också att hon vill ”fråga mer än att prata” vilket kan stärka denna tolkning. 
Vad innebär då uttrycket ”att prata” i ett professionellt möte? Ofta kan det förstås som 
att den professionelle aktivt bidrar med sina expertkunskaper genom den information 
och rådgivning som ges under samtalet. Men ju mer aktiv BVC-sjuksköterskan är desto 
mindre utrymme får föräldrarna. Det är något som hon vill motverka genom att tänka på 
hur hon gör. Hon ser frågandet som ett sätt att göra föräldrarna mer delaktiga i samtalet. 
Att hon uttrycker det med att hon ”försöker tänka i det här vanliga”, skulle kunna tolkas 
som att det inte handlar om någon ny insikt hos henne. Det är en kunskap som hon 
egentligen tycker är helt självklar. Men trots det säger hon att hon ”försöker” tänka på 
det. Att man försöker göra något brukar innebära att det inte är något som kommer 
självklart och spontant, utan att det är något som kräver medvetenhet och reflektion. Det 
som BVC-sjuksköterskan uttrycker skulle alltså kunna tolkas som att hon i sitt 
pedagogiska förhållningssätt medvetet och reflekterat strävar efter att hålla tillbaka sin 
egen verbala aktivitet och i stället öka sitt lyssnande genom att ställa öppna frågor till 
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föräldrarna. Detta förhållningssätt leder till att föräldrarna får mer utrymme i samtalet 
att berätta om hur de ser på sin livssituation. 

Av intervjuerna framkommer att BVC-sjuksköterskorna inte betonar sitt lyssnande på 
samma sätt som de lyfter fram betydelsen av att ställa frågor och framför allt att ge råd 
till föräldrarna. Jag har noterat att det i intervjuerna finns en tendens att underskatta 
betydelsen av den egna insatsen när det gäller att lyssna. Ett exempel på detta kan vi se 
av följande citat.  

Hon berättade ju väldigt ingående hur de 

hur de tänkte med maten nu 

men hon kände sig fortfarande väldigt osäker  

hur mycket är en lagom portion för henne och  

det hade hon jättesvårt att avgöra  

och det är ju också svårt för en själv att avgöra. (2) 

 

Här kan vi se hur BVC-sjuksköterskan har lyssnat in förälderns berättelse och att hon 
fått en tydlig bild av vad mamman gjorde, tänkte och kände angående förändringen av 
familjens mat och matvanor. BVC-sjuksköterskan har också urskiljt ett problem som 
mamman måste hantera. Av citatet kan vi se att hon lägger fokus på en frågeställning 
mamman har och som hon själv inte kunde svara på. Hon uttrycker det med att ”det är 
ju också svårt för en själv att avgöra”. Att hon fokuserar just på detta i sin berättelse 
skulle kunna tolkas som att hon ser det som ett misslyckande. Detta skulle i så fall 
kunna förklaras av att hon värderar den kunskap hon kan ge till föräldrarna högre än vad 
hon värderar det hon gör genom att lyssna och bekräfta dem i deras förändringsarbete. 
Det BVC-sjuksköterskan fortsätter att berätta skulle kunna stärka denna tolkning: 

Vi har kontakt 

men jag känner att jag kan inte 

alltså jag kan inte ge så mycket mer förslag än att vi har pratat 

mamman har ju lagt om sina vanor  

 

man har ju själv inte någon direkt mer grund att stå på  

än det som man har fått genom den här konferensen man var på  

och sedan har vi ju varit på en endagsutbildning där på hälsomålet  

här i november.  

Så man sitter 

man sitter ju inte och skräddarsyr några 

program  

utan jag lyssnar och försöker stötta mamman att fortsätta … (2) 

 

BVC-sjuksköterskan uttrycker att hon inte kan ge så mycket mer förslag än vad hon 
redan gjort. Istället har de pratat om hur mamman har lagt om sina vanor. Det skulle 
kunna tolkas som att BVC-sjuksköterskan ser sin egen insats som begränsad eftersom 
hon inte kan tillföra mamman mer kunskap. En alternativ tolkning skulle dock kunna 
vara att det i den här situationen istället är mamman som tillför BVC-sjuksköterskan 
kunskap, en kunskap som handlar om hur mamman genomför de förändringar som 
behöver göras för att dottern inte skall bli mer överviktig. Detta skulle kunna tolkas som 
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att det sker ett möte på en mer jämlik nivå där mamman berättar om de erfarenheter hon 
har fått och BVC-sjuksköterskan bekräftar genom att lyssna på henne. Inför den 
frågeställning som mamman lyfter fram berättar BVC-sjuksköterskan att hon faktiskt 
själv inte har mer kunskap än vad mamman har. Hon upplever att hon inte har de 
förkunskaper som hon skulle vilja ha för att kunna hjälpa mamman vidare. Det hon nu 
istället gör är att hon ”lyssnar och försöker stötta mamman att fortsätta”. Detta skulle 
kunna tolkas som att BVC-sjuksköterskan har en önskan om att vara mer kunnig i att ge 
råd, men att den medvetenhet hon har om den egna begränsningen leder till att intar ett 
pedagogiskt förhållningssätt där hon istället är mer aktivt lyssnande och bekräftande. 

En annan BVC-sjuksköterska beskriver sitt pedagogiska förhållningssätt så här när hon 
under samtalet ställer frågor till föräldrarna: 

Det beror ju på vem det är som sitter framför mig 

och så är det väl alltid 

och ändå är väl jag väldigt rak och ärlig och frågar rakt ut  

och jag är inte rädd av mig  

om man säger. (3) 

 

Det hon beskriver är att hon försöker anpassa sitt pedagogiska förhållningssätt utefter 
vem det är som sitter framför henne, det vill säga vem det är hon samtalar med. Sitt 
grundläggande förhållningssätt ser hon däremot som rakt och ärligt. Hon är inte rädd för 
att ställa de frågor hon anser att hon behöver ställa. Om vi tolkar detta utifrån att det 
fortfarande idag finns mycket skam och skuld kopplat till åsikter och tänkande omkring 
övervikt och fetma, kan vi ana att BVC-sjuksköterskan vill förmedla något annat till de 
föräldrar hon möter. Genom ett rakt och ärligt förhållningssätt vill hon förmedla till att 
det går att prata öppet omkring problemet. Hon fortsätter:   

Jag frågar om jag ser 

jag ser  

att den 

hur äter hon 

hur rör hon på sig 

och tycker hon om mat och hur mycket sötsaker och fika och… …   

Nej det är aldrig fika säger de 

vi äter bara mat 

det är ”bara” mat säger de 

hon äter jättemycket frukt och grönsaker. 

Det är väldigt svårt för dem 

det har de väldigt svårt att förstå 

för mat det 

tjock det blir man ju av det söta. (3)  

 

De frågor BVC-sjuksköterskan ställer om hur barnet äter och rör på sig är raka och 
preciserade. Men hur ser BVC-sjuksköterskan på de svar som föräldrarna ger? Vid en 
första anblick verkar det som om hon upplever att föräldrarna går i försvar och börjar 
förklara sig. De försöker att övertyga henne om att det som de själva tror är anledningen 
till att man blir överviktig inte förekommer hos dem. Vi kan förstå att BVC-
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sjuksköterskan utifrån sina kunskaper har en mer nyanserad bild än föräldrarna. Det kan 
vi se av det hon säger att ”det har de väldigt svårt att förstå”. Föräldrarna tror att man 
blir ”tjock” av att äta sött, men BVC-sjuksköterskan har en annan kunskap om vad som 
orsakar övervikt och fetma. Föräldrarna och BVC-sjuksköterskan har olika perspektiv 
på situationen, eller som Gadamer uttrycker det; de har olika horisonter utifrån de 
fördomar som möjliggör och begränsar vad de ser.  

Om vi i tolkningen tar hjälp av det Gadamer säger att man i samtalet skall öppna upp för 
en ”förståelsens process”, kan vi ana att det behövs något mer än att bara vara orädd och 
fråga på ett rakt och ärligt sätt. Gadamer menar att det inte blir något riktigt möte om 
man i samtalet bara ställer frågor för att få uppfattning om den andres situation och 
horisont. Det som då sker är att man gör den andre till ett objekt och därmed också 
stänger för hans/hennes andres anspråk på förståelse. Samtalet blir som en utfrågning 
för att den som frågar skall förstå hur situationen ligger till. BVC-sjuksköterskans raka 
och ärliga frågor leder till att hon får en förståelse för varför det ser ut som det gör, både 
när det gäller hur föräldrarna tänker och varför de tänker som de gör. Men vi kan också 
se att BVC-sjuksköterskans frågor inte öppnar upp föräldrarnas förståelse. Gadamer 
menar att man i samtalet skall öppna upp för en förståelsens process när man känner in 
den andres ”annan-het”, det vill säga när jag upplever att jag inte ser på saken på samma 
sätt som den andre gör. Förståelsens process handlar om ett givande och ett tagande 
mellan dem som är delaktiga i samtalet. Att öppna upp för en gemensam samsyn 
handlar enligt Gadamer om att sätta sina egna kunskaper och åsikter på spel i en öppen 
dialog. Vi kan se att i det här fallet enbart är BVC-sjuksköterskan som ökar sin 
förståelse utifrån sin horisont. Föräldrarna går i försvar och försöker att förklara sig 
utifrån sin horisont. Enligt Gadamer handlar förståelsens process om konsten att 
tillsammans se saken ur ett perspektiv som utvecklar en gemensam mening, ett 
samförstånd om det saken gäller. Hur kan BVC-sjuksköterskan öppna upp för en 
förståelsens process som möjliggör att både hon själv och föräldrarna förstår och kan se 
på situationen ur ett perspektiv som utvecklar en gemensam mening och förståelse? Ett 
sätt kan vara att låta samtalet utgå ifrån föräldrarnas berättelse om hur deras 
livssituation ser ut. 

Låta frågorna utgå ifrån familjens livssituation 

Varje familj BVC-sjuksköterskorna möter är unik, de lever sitt liv på olika sätt. Alla 
föräldrar försöker att skapa en så fungerande tillvaro som möjligt utifrån de 
förutsättningar och erfarenheter de har med sig. En BVC-sjuksköterska berättar: 

Då kan det låta som det gjorde häromdagen  

när jag hade en 8-månaders bebis som åt dåligt  

och jag frågade men vad tycker han om 

ja han tycker ju om coca-cola. 

ja då 

då får man utgå ifrån det.  (1) 
 

Citatet visar hur BVC-sjuksköterskan i samtalet fokuserar på det problem som 
föräldrarna berättar för henne, i det här fallet att barnet äter dåligt. För att komma vidare 
i samtalet ställer hon en öppen fråga om vad barnet tycker om. Utifrån vetskapen om att 
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BVC-sjuksköterskors arbetssätt är hälsoinriktat, att de i första hand sätter fokus på det 
friska istället för på det sjuka/felaktiga, skulle en möjlig tolkning kunna vara att hon vill 
fokusera på något som går bra för att komma vidare i samtalet. Det svar som BVC-
sjuksköterskan får är kanske inte riktigt det svar som hon förväntade sig. Men utifrån 
Gadamer är det ett meningsfullt svar. Det är meningsfullt för att det är ett svar utifrån 
frågans syfte och syftet förmodade vi var att komma vidare i samtalet. Denna tolkning 
styrks av det BVC-sjuksköterskan också själv tillägger att ”då får man utgå ifrån det”. 
Hon fortsätter: 

Jaha, dricker ni Coca-Cola hemma 

hur ofta gör ni det 

jo då gjorde de det vid varje måltid  

för den här 

den här pojkens syskon är skolbarn   

och de vill ha Coca-Cola 

ja och då frågar jag  

ja om de vill ha Coca-Cola 

säger jag 

och vad säger ni föräldrar om det 

ja vi tycker ju inte om det 

men då har de varit i [… …]
8
 

och där dricker de Coca-Cola till varje måltid 

och då vill barnen fortsätta med det när de kommer hem. (1) 

 

Genom att ställa öppna frågor som leder vidare in i samtalet får BVC-sjuksköterskan 
alltmer klarhet i hur det ser ut hemma hos familjen och vad som ligger bakom att det ser 
ut som det gör. Hon får också reda på föräldrarnas egna tankar om hur det dagliga livet 
ser ut hos dem. Tolkat utifrån ett livsvärldsperspektiv ser vi hur BVC-sjuksköterskan 
frågar för att hon är intresserad av hur familjens vardagsvärld ser ut. Genom sina frågor 
får hon även reda på en del av föräldrarnas livsvärld när de berättar för henne om hur de 
som föräldrar tänker om situationen. I samtalet utgår sedan BVC-sjuksköterskan både 
ifrån det som föräldrarna berättar om deras vardagsvärld och deras tankar om den 
specifika livssituationen. Av citatet kan vi också se hur syskon i allra högsta grad är 
med och påverkar ett litet barns vardagsvärld. 

Längre fram i intervjun återkommer BVC-sjuksköterskan i sina funderingar till vikten 
av att i hälsosamtalet utgå ifrån föräldrarnas berättelse om hur deras livssituation ser ut. 
Hon berättar: 

Sen är det viktigt att komma ihåg  

att det handlar sällan bara om mat  

utan det handlar alltid om en situation runt omkring 

det är alltid något som ligger bakom att det blir så 

det drar 

att matvanorna är felaktiga  

och att vikten drar iväg. 

                                                 
8 I syfte att skydda familjernas integritet utlämnas namnet på hemlandet.  
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Det kan vara väldigt mycket tankar bakom 

och jag kan tycka att det blir ett bra möte  

när jag får höra vad det finns för tankar bakom  

och kan hjälpa föräldrarna med det 

och det 

det är lättare att förstå då  

varför det blir så tokigt som det blir. (1) 

 

BVC-sjuksköterskan upplever att det är viktigt att lyssna in föräldrarnas egen berättelse 
för att kunna se vad som ligger bakom familjens levnadsvanor. Hon vill försöka förstå 
varför det ser ut som det gör och hur föräldrarna tänker om sin livssituation. Vi kan 
tolka det som att hon inte bara anser att det är viktigt att höra om föräldrarnas 
vardagsvärld utan att hon också vill lyssna in deras livsvärld. Hon lyfter fram vikten av 
att hon som BVC-sjuksköterska i mötet med föräldrarna kan skifta perspektiv för att 
inta föräldrarnas livsvärldsperspektiv. Hon fortsätter: 

För det är så lätt för oss att sitta och se 

man har sett det gång på gång  

så att 

det är så mycket det här  

som är så viktigt också 

att vara 

att just vara där föräldrarna är. 

För oss är det så lätt eftersom vi har sett det här så många gånger  

men det har inte de.  

 

Det är klart att det handlar om att fråga 

att man 

att jag vill förstå. (1) 

 

Hon upplever att det är viktigt att inte gå för fort fram i samtalet genom att bara utgå 
ifrån sin egen kunskap och förståelse för situationen, en kunskap som hon har fått 
genom sina erfarenheter av hälsosamtal. I det hon säger att ”vi har sett det här så många 
gånger, men det har inte de” lyfter hon fram att det för varje förälder är en ny 
erfarenhet. Själv har hon både kunskap och erfarenhet vilket lätt skulle kunna leda till 
att hon kör över föräldrarna genom råd hon tycker är självklara. Hon uttrycker sin 
medvetenhet om detta genom att poängtera att det är viktigt ”att vara där föräldrarna 
är”, men för att kunna vara där måste hon fråga föräldrarna för att förstå var de befinner 
sig. Av citaten kan vi se hur BVC-sjuksköterskan snabbt ändrar sig från att säga ”att 
man” till ”att jag vill förstå”. Detta skulle kunna tolkas som att hon blir personligt 
engagerad när hon berättar. Hon vill poängtera att hon vill förstå den unika situationen 
utifrån föräldrarnas perspektiv. 

Sammanfattning  

Ett sätt för BVC-sjuksköterskan att inleda hälsosamtalet är att låta de frågor hon ställer 
till föräldrarna utgå från barnets längd och viktkurva. Utifrån frågor om vad barnet äter 
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hemma och hur det är på förskolan vill hon ta reda på hur en normal dag kan se ut för 
barnet. Om kurvorna visar på en tendens till övervikt blir hon mer detaljerad och riktad i 
sina frågor. Detta kan tolkas som att BVC-sjuksköterskan utifrån sin kunskap om 
övervikt och fetma väljer att använda olika slags ”agenda” när hon bedömer barnets 
situation. Utifrån Gadamer kan vi se att den kunskap BVC-sjuksköterskan har är 
förutsättningen för vad hon kan upptäcka i samtalet med föräldrarna. Men de riktade 
frågor hon ställer styr och begränsar samtidigt vad som är möjligt för henne att se.  

Hur hälsosamtalet inleds upplever BVC-sjuksköterskan som viktigt. Detta tolkas som 
att hon då känner att det vilar ett stort ansvar på henne för hur fortsättningen blir. Hon 
vill skapa en trygg och förtroendefull relation till föräldrarna och önskar ställa frågor på 
ett sätt så att de svar hon får känns meningsfulla och öppnar upp för ett bra samtal. 
Enligt Gadamer har både den som ställer frågan och den som svarar ett ansvar för hur 
samtalet utvecklas. Men han tillägger att det är besvärligare att ställa frågor än att svara, 
vilket skulle kunna förklara varför BVC-sjuksköterskan önskar vägledning i hur hon 
kan ställa bra öppningsfrågor i hälsosamtalet.  

Att ställa öppna frågor innebär att formulera frågan så att den tillfrågade uppmuntras att 
berätta och inte bara svara med enstaka ord. Genom att ställa öppna frågor försöker 
BVC-sjuksköterskan att medvetet sträva efter att hålla sig själv tillbaka och låta 
föräldrarna bli mer aktiva. Att inte kunna ge föräldrarna några bra råd kan BVC-
sjuksköterskan uppleva som ett misslyckande. Men BVC-sjuksköterskans medvetenhet 
om sin egen begränsning kan medföra att hon i mötet med föräldrarna intar ett 
pedagogiskt förhållningssätt som i stället blir mer riktat mot att lyssna och bekräfta 
dem. Att lyssna kan tolkas som en form av kunskapsutbyte där föräldrarna tillför BVC-
sjuksköterskan kunskap om hur de ser på sin livssituation.  

Genom ett rakt och ärligt förhållningssätt vill BVC-sjuksköterskan visa föräldrarna att 
det går att prata öppet omkring problemet med övervikt och fetma. Men om de frågor 
hon ställer är raka och preciserade kan det istället leda till att föräldrarna går i försvar 
för att förklara hur familjen lever. Trots att BVC-sjuksköterskan får en bra bild av hur 
situationen ser ut, får hon en känsla av att föräldrarna inte förstår det hon själv förstår. 
Gadamer menar att det inte blir någon riktig dialog om man enbart ställer frågor för att 
få uppfattning om den andres situation och horisont. När man upplever att man inte ser 
på samma sätt som den andre handlar det om att öppna för en förståelsens process, ett 
givande och tagande. Det handlar om att ställa öppna frågor och att lyssna i syfte att 
söka ett samförstånd, en gemensam mening i samtalet.  

Utifrån ett livsvärldsperspektiv utgår de frågor BVC-sjuksköterskan ställer ifrån det 
föräldrarna berättar om familjens livssituation, det föräldrarna berättar om hur familjen 
lever. Det handlar också om att inte gå för fort fram i samtalet och ta för givet att man 
förstår, utan att vara där föräldrarna är i sina funderingar. Livsvärldsperspektivet öppnar 
för möjligheten att få en gemensam syn på vad samtalet handlar om.  

Ge råd och stöd 
I intervjuerna beskriver BVC-sjuksköterskorna olika situationer där de ger råd och stöd 
till de föräldrar de samtalar med. De uttrycker även sina tankar och funderingar omkring 
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möjligheter och svårigheter i dessa situationer. Under denna rubrik vill jag undersöka 
BVC-sjuksköterskornas pedagogiska förhållningssätt utifrån frågorna: Hur gör BVC-
sjuksköterskan i den situation hon beskriver? Vilka strategier använder hon sig av? Vad 
säger detta om hennes pedagogiska förhållningssätt? 

Vara mer allmän i sitt förhållningssätt 

Av intervjuerna framkommer att BVC-sjuksköterskor som inte har så lång erfarenhet 
inom området kan uppleva sig osäkra i hur de skall hantera hälsosamtal som handlar om 
att förebygga övervikt och fetma. En av de intervjuade berättar följande: 

Jag börjar nog och tar det lite så här samhälls …   

alltså lite mer allmänt 

det här säger vi till alla ungefär 

just för att det 

just för att våra barn är större idag 

och att det är så viktigt att tänka på 

men sen 

sen är det ju 

det är ju det där svåra att gå in och peka på  

att ditt barn som sitter här är …… (2) 

 

BVC-sjuksköterskan beskriver hur hon i kommunikationen med föräldrarna försöker att 
gå från ett mer allmänt plan till ett individuellt plan där hon vill möta den familj hon 
samtalar med. Hon beskriver att hon börjar med att ge en mer allmän information till 
föräldrarna. Den relaterar hon till den mer allmänna kännedom om övervikt och fetma 
som finns i dagens samhälle och som hon antar att även föräldrarna har. Därefter väljer 
hon att vara lite mer personlig genom att säga att ”våra” barn är större idag, vilket skulle 
kunna tolkas som att hon kliver ett steg närmare den familj hon har framför sig. Hon vill 
öppna för ett bra hälsosamtal. Att hon inkluderar sig själv skulle kunna tolkas som att 
hon hoppas att samtalsämnet därmed skall kännas mindre laddat för föräldrarna. Nästa 
steg att möta familjen på det individuella planet genom att gå in och peka specifikt på 
det barn hon har framför sig, känns svårare för henne. Det kan vi förstå utav det hon 
säger att ”det är ju det där svåra”. Varför känns det mer laddat? En möjlig tolkning 
skulle kunna vara att det handlar om att hon är rädd för att säga något som föräldrarna 
känner sig kränkta av. Denna tolkning skulle i så fall ligga i linje med övriga 
intervjuade BVC-sjuksköterskors berättelser som visar på att övervikt och fetma 
upplevs som ett privat och känsligt ämne. BVC-sjuksköterskorna är rädda för att de inte 
kommer vidare i samtalet om föräldrarna upplever sig kränkta av något de säger eller 
gör. Längre fram i intervjun återkommer BVC-sjuksköterskan till sin rädsla för att 
kränka föräldrarna.   

Men det är ju det där att man måste vara försiktig 

och en del föräldrar är ju jättekänsliga och andra är inte så känsliga 

en del tar ju väldigt illa vid sig 

för vad jag kan känna är att man tassar fram 

fast ändå då försöker vara rak och påtala  

att jag ser att det inte är 
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så bra 

eller påtala  

man kan ju bara visa 

hänvisa till viktkurvan, 

att så här ser det ut och så här ser det inte så bra ut. (2) 

 

Här beskriver hon att hon intar ett förhållningssätt där hon ”tassar fram” men att hon 
ändå försöker vara rak mot föräldrarna och påtala det hon ser. I samtalet tar hon hjälp av 
barnets viktkurva som hon hänvisar till. Det skulle kunna tolkas som att hon vill stärka 
sina egna iakttagelser med något som enligt henne borde övertyga föräldrarna om att 
hon har rätt. En alternativ tolkning skulle kunna vara att hon gör det för att visualisera 
för föräldrarna vad de samtalar om i syfte att göra det lättare för dem att förstå hur hon 
ser på situationen. Något som kan tala för den senare tolkningen är det hon tidigare 
under intervjun har berättat. 

Nej men jag försöker bara gå igenom 

ta fram den där broschyren och gå igenom det här med tidiga vanor  

och socker och fett och rörelser…  

och man frågar lite mer om …  

kommer de ut varje dag och rör på sig  

hur mycket TV blir det  

och så drar jag den här lilla parallellen att 

varför vi har det här  

är ju för att vi i dagens samhälle märker att våra barn tenderar att bli större  

och att det är viktigt att man tänker på vad är det man serverar. (2) 

 

Av citatet kan vi se hur BVC-sjuksköterskan använder visuella hjälpmedel även i andra 
delar av rådgivningen till föräldrarna. Hon använder en broschyr som innehåller 
riktlinjer om hur föräldrar kan förebygga övervikt och fetma hos sina barn när hon går 
igenom och förklarar det hon anser är viktigt för dem att veta. Men när hon utifrån 
informationen i broschyren ställer frågor till föräldrarna försöker hon vara mer personlig 
och lyssna in hur det ser ut hemma hos dem. Samtidigt förklarar hon att hon ställer sina 
frågor utifrån det allmänna folkhälsouppdrag hon har. En möjlig tolkning skulle kunna 
vara att den pendling hon gör mellan det generella och det individuella står för en inre 
ambivalens hos henne som grundar sig på en osäkerhet och okunskap. Men en alternativ 
tolkning skulle kunna vara att hon genom denna pendling provar sig fram för att se vad 
som fungerar bäst utifrån att hon inte vill kränka de föräldrar hon samtalar med. I 
rådgivningen pendlar hon mellan de normer och riktlinjer hon skall arbeta utefter och 
den familj som hon har framför sig och som hon vill skapa en god relation till. Men vad 
vinner då BVC-sjuksköterskan med detta pedagogiska förhållningssätt? Är det möjligt 
att denna pendling minskar risken för att föräldrarna skall känna sig kränkta?  

Tar vi hjälp av det som Gadamer säger om åsikternas makt över oss, kan vi se att det i 
detta fall inte handlar om att BVC-sjuksköterskan har någon personlig åsikt som hon 
vill förmedla till föräldrarna. Den enda personliga åsikt hon har är den vi tidigare har 
konstaterat; att hon inte vill kränka föräldrarna med sitt agerande. Hennes pedagogiska 
förhållningssätt skulle därför kunna förstås som ett mindre laddat normativt 
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förhållningssätt. Förhållningssättet kan ses som normativt i den mening att hon 
förmedlar till föräldrarna de normer och riktlinjer som finns givna. Att det är mindre 
laddat kan förstås utifrån att hon försöker anpassa det hon förmedlar så att hon inte 
kränker föräldrarna med det hon säger. Vi kan också se hur hon försöker att ställa sig 
själv på samma nivå som föräldrarna genom att hänvisa till de normer och riktlinjer hon 
själv måste följa när hon arbetar med detta. För att ytterligare belysa detta 
förhållningssätt skall vi se vad en annan BVC-sjuksköterska berättar om en liknande 
situation. Även den handlar om att i rådgivningen hålla sig till de riktlinjer som givits. 
En av de intervjuade beskriver hur hon gör när hon under samtalet ger råd till 
föräldrarna angående vad som är bra för ett barn när det gäller TV och dataspel. 

Då har ju vi rekommendationer 

man rekommenderar 

nu skall vi se vad det är 

två timmar 

två timmar skärmtid varje dag som högst 

och då kan jag ju bara rekommendera 

så får vi se hur det går. (4) 

 

BVC-sjuksköterskan uttrycker att hon i rådgivningen berättar för föräldrarna om de 
rekommendationer som finns. Att hon hänvisar till dem skulle kunna tolkas som att hon 
vill förtydliga att det inte handlar om hennes egna personliga åsikter. Hon vill slippa 
känna att hon kommer med pekpinnar gentemot familjen. Att hon därefter också 
påpekar att ”då kan jag ju bara rekommendera så får vi se hur det går”, skulle kunna 
förstås som att hon lägger över ansvaret på föräldrarna. Hon har gett dem information 
om vilka rekommendationer som finns, nu får de själva ta ansvar för hur de vill göra. En 
möjlig tolkning av att hon gör så skulle kunna vara att hon vill uppmuntra dem att bli 
mer aktiva och ta ansvar. En alternativ trolig tolkning skulle dock kunna vara att hon 
gör så utifrån sin rädsla för att föräldrarna skall uppleva det som att hon lägger sig i 
deras familjeliv. Något som kan stödja den senare tolkningen är ett annat citat från 
samma intervju. 

Man är ju så rädd att man trampar på  

liksom trampar på någon 

att de 

att de gör fel.  

 

Det känns ju lite obekvämt 

det kan jag 

det tycker jag 

det känns som om man lägger sig i lite 

liksom någon annans  

vanor och  

uppfostran (skratt) 

fast det är det vi gör egentligen. (4) 
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Citatet visar hur BVC-sjuksköterskan reflekterar över den känsla hon får i 
rådgivningssituationen. Det ger henne en känsla av att hon lägger sig i föräldrarnas 
vanor och uppfostran, vilket känns obekvämt för henne. Att hon skrattar när hon säger 
detta kan tolkas som att hon känner sig lite förlägen inför det hon just konstaterat; att 
det faktiskt handlar om att lägga sig i någon annans liv. Här tydliggör hon ett etiskt 
dilemma som BVC-sjuksköterskan ställs inför i rådgivningen. Vi återkommer till detta 
längre fram under rubriken ”Möta motstånd i samtalet”. 

Ett annat pedagogiskt förhållningssätt i rådgivningen beskrivs på följande sätt: 

Det hade jag lite svår att  

att säga rakt ut då att 

att det 

så här och peka med fingret 

att det skall du inte ge 

alltså så kan 

det var …  

 

nej 

då gav jag henne 

då sa jag vad man skall ge istället. (4) 

 

När BVC-sjuksköterskan känner att hon vill korrigera föräldrarna försöker hon ge 
förslag på hur föräldrarna skulle kunna göra istället. En trolig tolkning är att hon gör det 
för att hon vill undvika att vara normativ och direkt konfronterande. Hon väljer i stället 
ett pedagogiskt förhållningssätt där hon utifrån de normer och riktlinjer som finns 
berättar för föräldern vad som är mer lämpligt att ge barnet. Hon fortsätter: 

Jag måste ju gå försiktigt fram 

man måste ju lära känna föräldrarna också 

och inte bara säga att du gör fel 

utan då 

ja positivt  

genom vad man kan ge stället. (4) 

 

Hon vill gå försiktigt fram i samtalet för att hon är rädd om den relation hon försöker att 
bygga upp med föräldrarna. Det kan vi förstå utifrån det hon säger att ”man måste ju 
lära känna föräldrarna också”. Att säga åt föräldrarna att de gör fel är inte ett bra 
förhållningssätt för henne, vilket skulle kunna förstås utifrån att hon rädd för att stöta 
sig med dem. Ett normativt förhållningssätt där hon tydligt påpekar att de gör fel anser 
hon inte skulle gynna möjligheten för henne att bygga upp en förtroende dem emellan. 
Men är det alltid ”fel” att vara konkret och tydligt i sitt förhållningssätt genom att lyfta 
fram och påpeka det som man som BVC-sjuksköterska ser är fel?  

Ge konkreta individuella råd 

Av intervjuerna framkommer att BVC-sjuksköterskan emellanåt väljer att inta ett 
pedagogiskt förhållningssätt där hon är mer medvetet och tydligt normativ. Så här 
berättar en av BVC-sjuksköterskorna: 
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De visste nog vad de gjorde för fel 

men också en väldigt  

väldigt matglad 

de levde för mat verkligen 

de gör det i den här familjen på alla sätt och vis 

så att mat betydde mycket 

och 

men pappa var samtidigt väldigt stolt över den här flickan  

som då åt allt och hade den vuxna smaken och åt starka saker och 

och mögelostar men 

men att 

ja jag var lite sträng där  

så jag sa att sådana saker skall ni inte ha hemma till vardags 

de här ostarna han kunde beskriva att hon vräkte i sig efter middagen 

och så 

det är bara det som gäller. 

De åt mycket bra också 

de åt enormt mycket grönsaker och sådana saker 

men sen var det någonting då som 

ja det var alldeles för mycket grädde i maten  

så där fick jag ju försöka hitta bovarna  

för jag fick mest höra om alla de här grönsakerna (skratt). (1) 

 

Citatet visar att BVC-sjuksköterskan utifrån föräldrarnas berättelse har fått en bra 
inblick i deras livsvärld. Hon har inte bara fått kunskap om vad de äter utan också om 
föräldrarnas värderingar när det gäller mat och vad de sätter värde på i livet. Det kan vi 
förstå av det BVC-sjuksköterskan berättar att hon såg hur stolt pappan var när han 
påpekade att dottern åt av alla vuxendelikatesser de hade hemma. Samtidigt bemöter 
BVC-sjuksköterskan det pappan berättar med ett förhållningssätt som hon själv 
beskriver som att hon ”var lite sträng där” när hon påpekade ”att sådana saker skall ni 
inte ha hemma till vardags”. För att ge lite extra eftertryck så tillägger hon också att ”det 
är bara det som gäller”. Här kan vi se att BVC-sjuksköterskan väljer att på ett tydligt 
sätt korrigerar föräldrarna i vad de gör. Vad kan stå bakom detta val? 

En möjlig tolkning är att BVC-sjuksköterskan utifrån den kunskap hon har kan se att det 
föräldrarna gör på sikt kommer att leda till att dottern får ännu större problem med sin 
vikt. I samtalet byter hon därför perspektiv från föräldrarnas till barnets. Föräldrarnas 
perspektiv har hon redan lyssnat in för att få förståelse för deras livsvärld. För att 
komma vidare i samtalet väljer hon nu att stå på barnets sida när det gäller de 
förändringar föräldrarna behöver göra av sin vardagsvärld. När hon poängterar för 
föräldrarna hur de måste hantera situationen utifrån dotterns bästa gör hon det utifrån 
den kunskap hon har som BVC-sjuksköterska. Hur kan hon göra det utan att uppleva att 
hon kränker föräldrarna med sitt tydligt normativa förhållningssätt? 

En trolig tolkning skulle kunna vara att situationen påverkas av BVC-sjuksköterskans 
grundläggande förhållningssätt. Genom att hon har tagit sig tid att lyssna på föräldrarna, 
har hon fått en tillit till att de i grunden har goda kunskaper om vad som är bra mat. Hon 
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uttrycker det med att ”de åt mycket bra också, de åt mycket grönsaker”. Hon säger 
också att ”de visste nog vad de gjorde för fel”. Samtidigt kan hon se hur föräldrarnas 
egen matglädje och personliga känslor för mat hindrar dem från att se hur deras livsstil 
påverkar dottern. Det är också troligt att BVC-sjuksköterskan i sitt grundläggande 
förhållningssätt utgår ifrån att alla föräldrar, med få undantag, vill det bästa för sina 
barn. Om vi antar att det förhåller sig så skulle vi kunna tolka BVC-sjuksköterskans 
agerande som ett reflekterat och medvetet normativt förhållningssätt. Att hon tar detta 
pedagogiska förhållningssätt skulle kunna förstås utifrån att hon har en önskan om att 
kunna hjälpa föräldrarna att se på sina levnadsvanor utifrån dotterns perspektiv. Att 
föräldrarna inte upplever BVC-sjuksköterskans förhållningssätt som kränkande skulle i 
så fall kunna förklaras utifrån att BVC-sjuksköterska inte tvingar på dem sina egna 
värderingar och åsikter. Istället vill hon vidga deras synsätt för att få dem att förstå hur 
deras egna val av levnadsvanor påverkar dotterns hälsa.  

Något som skulle kunna tala emot denna tolkning är det hon uttrycker med att ”där fick 
jag ju försöka hitta bovarna”. Det skulle kunna tolkas som att hon intar ett 
förhållningssätt där hon ser sig själv som en slags vakt eller polis som för barnets bästa 
undanröjer det felaktiga. Men utifrån det lite raljerande tonläge hon använder sig av när 
hon berättar detta, skulle en alternativ tolkning kunna vara att hon känner sig lite 
obekväm i förhållningssättet att leta fel, istället för att lyfta fram och stärka det som är 
bra. Med hjälp av Gadamer skulle det som BVC-sjuksköterskan berättar i så fall kunna 
tolkas som att hon i mötet med dessa föräldrar tydliggör sina egna kunskaper för att 
göra sig tillgänglig för ett äkta möte med dem. Gadamer talar om att man i dialogen 
med den andre skall göra sig tillgänglig genom att sätta sina egna kunskaper ”på spel” 
så att de kan ifrågasättas. Detta för att möjliggöra att individernas olika horisonter skall 
kunna mötas, det han kallar för ”horisontsammansmältning”.  

Vi skall nu titta på ett annat exempel där en BVC-sjuksköterska utifrån de kunskaper 
hon har, försöker att ge en förälder ett förslag på förändring som hon tror skulle vara bra 
för barnet.   

Hon gillade inte att röra på sig 

men mat var hennes största intresse 

hon bara satt och pysslade  

och då tog jag upp det här förslaget 

ni kan gå en dag i veckan till skolan 

det är mycket bilåkande 

de bodde inte så långt bort ifrån skolan.  

nej det skulle hon aldrig gå med på sa hon. 

Mamman hade gått ned 40 kilo i vikt själv 

så hon var ju medveten om den här kosten.  

 

 

Hon fick henne inte till att cykla  

och hon skulle bara sitta inne och pyssla 

hon ville inte hålla på med idrott heller 

hon orkade inte 

hon var väl lite rultig 
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ja 

men mamman var ju medveten om det  

eftersom hon hade ju själv gått ned de här 40 kilona.  

hon blev ju som en ny kvinna.  

hon behöll vikten också.  

 

Deras medvetenhet finns där 

men hur skall man få ett barn till 

det är ju föräldrarna som måste jobba på det… Ja. (3) 

 

Av citatet kan vi se att BVC-sjuksköterskan genom förälderns berättelse har fått ta del 
av hur flickans vardag ser ut och vilka intressen hon har. Vi kan också se hur BVC-
sjuksköterskan försöker ge mamman förslag på hur hon kan hjälpa sin dotter att bli mer 
fysiskt aktiv. Förslagen avvisas dock av mamman som säger att ”det skulle hon aldrig 
gå med på”. I citatet lyfter BVC-sjuksköterskan vid två tillfällen fram att mamman själv 
har lyckats gå ned i vikt. Det skulle kunna tolkas som att detta faktum har gjort ett stort 
intryck på BVC-sjuksköterskan. En fördjupad tolkning skulle därför kunna vara att 
BVC-sjuksköterskan upplever den viktminskning mamman själv genomfört som ett 
bevis på att mamman faktiskt har den kunskap som krävs för att också flickan skall 
komma tillrätta med sin övervikt. Att BVC-sjuksköterskan betonar att mamman har 
lyckats behålla vikten skulle i så fall kunna ge stöd för denna tolkning. Det är svårt att 
gå ned i vikt. Att man har lyckats behålla vikten blir därmed ett bevis på att man vet vad 
det handlar om.  

Flera gånger uttrycker BVC-sjuksköterskan att hon upplever mamman som ”medveten”, 
vilket skulle kunna tolkas som att hon anser att en medvetenhet hos föräldrarna är en 
viktig faktor i rådgivningssituationen. Om föräldrarna är medvetna resulterar 
rådgivningen i en lyckosam förändring. Något som talar emot denna tolkning är dock 
det som BVC-sjuksköterskan samtidigt uttrycker med att ”deras medvetenhet finns där 
men hur skall man få ett barn till…”. Detta skulle kunna förstås som att BVC-
sjuksköterskan inser att även om man är medveten om problemet är det ändå svårt att få 
en annan person, i detta fall dottern, att ändra på sina vanor. Att vara medveten är inte 
tillräckligt, det måste till något mer. Att BVC-sjuksköterskan påpekar att ”det är 
föräldrarna som måste jobba på det”, skulle kunna tolkas som att hon distanserar sig till 
situationen. Hennes ansvar i detta läge sträcker sig inte längre än att uppmärksamma 
föräldrarna på situationen och ge dem förslag på möjliga förändringar, vilket hon också 
har gjort.  

En alternativ tolkning till att BVC-sjuksköterskan uttrycker att ”det är ju föräldrarna 
som måste jobba på det” skulle kunna vara att BVC-sjuksköterskan i det här läget inte 
själv riktigt vet vad hon kan hjälpa och stödja mamman med. Mamman har ju förkastat 
hennes förslag. Något som skulle kunna tala för denna tolkning är den reflektion BVC-
sjuksköterskan gör i samband med detta; hon väljer att uttrycka sig med ”hur skall man 
få ett barn till” istället för att säga ”hur skall föräldrarna kunna få sitt barn till”. Det 
skulle i så fall kunna förstås utifrån att hon också inkluderar sig själv i denna 
formulering. Även hon själv som BVC-sjuksköterska tycker att det är svårt.  
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En annan BVC-sjuksköterska beskriver följande angående vad hon gör när hon på ett 
konkret och tydligt sätt försöker vägleda en förälder i hur hon skall förändra sina barns 
matvanor. 

Jag sa  

att du får minska på sockret successivt  

i den här vällingen till exempel 

och det har hon gjort  

och nu har hon kontaktat mig och berättat  

att nu är det inget socker kvar i vällingen  

och nu så äter då 2-åringen bara Mc Donalds på fredagar  

och då har jag sagt att  

att du kanske till och med kan ta varannan fredag 

han kanske inte märker något 

ja men jo 

det skulle hon göra. (1) 

 

I ovanstående citat kan vi se hur BVC-sjuksköterskan ger mamman förslag på vad hon 
bör förändra. Det handlar om att sluta tillsätta extra socker till det lilla barnets välling 
och att det större barnet skall acceptera att äta annat än det som serveras på Mc Donalds. 
Den här mamman vill genomföra en förändring och därför kan BVC-sjuksköterskan 
hjälpa mamman att sätta upp små delmål som mamman själv tycker är möjliga att 
uppnå. Utifrån det som BVC-sjuksköterskan berättar att ”nu har hon kontaktat mig” kan 
vi förstå att det är mamman som ringt till BVC-sjuksköterskan för att berätta hur det går 
med förändringen. Det skulle kunna tolkas som att BVC-sjuksköterskan har bett henne 
ringa för att hon vill ha kontroll på hur det går för mamman. En mer trolig tolkning 
skulle dock kunna vara att BVC-sjuksköterskan genom att uppmana mamman att ringa 
vill tydliggöra för henne att ansvaret nu ligger på henne som barnens mamma. Själv 
finns hon i bakgrunden för att ge henne fortsatt stöd och uppmuntran i 
förändringsarbetet. Något som BVC-sjuksköterskan berättar lite senare under intervjun 
skulle kunna ge stöd denna tolkning.  

Nej men det är just om jag får höra då att  

nu har vi tagit bort det här och lagt till det här istället  

och det fungerar bra och han mår bättre och jag mår bättre och 

nu skriker han inte i affären varje dag utan vi har gjort så här och så här  

och det fungerar och 

och då berömmer jag dem jättemycket  

att de verkligen har 

för det är inte alla som klarar det där att ta till sig det där och förändra  

men många gör ju faktiskt det 

men man måste följa upp det  

och det 

man måste försöka hitta en tid att boka in dem ganska regelbundet  

och se hur det har gått 

det är ju det. (1) 
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BVC-sjuksköterskan upplever att det är viktigt att följa upp och bekräfta föräldrarna i de 
steg i förändringen som de genomför. Föräldrarna berättar för henne hur det går och att 
de mår bättre. Utifrån det som BVC-sjuksköterskan säger att ”det är inte alla som klarar 
att ta till sig det där och förändra, men många gör ju faktiskt det”, kan vi se hur BVC-
sjuksköterskan uttrycker en tillit till att många föräldrar har förmåga att genomföra 
livsstilsförändringar. En möjlig tolkning skulle kunna vara att denna tillit successivt har 
vuxit fram hos henne genom den återkoppling hon får av föräldrarna. Något som i så 
fall styrker denna tolkning är det BVC-sjuksköterskan betonar att ”man måste följa upp 
det” och att ”man måste försöka hitta en tid att boka in dem ganska regelbundet och se 
hur det har gått”. Det skulle kunna tolkas som att träffarna känns viktiga även för henne 
själv som BVC-sjuksköterska eftersom hon genom dem lär sig mer om sitt arbete. Vi 
kan se att det pedagogiska förhållningssätt som BVC-sjuksköterskan intar utgår ifrån en 
grundläggande tillit till att individen har förmåga att påverka och förändra sin situation, 
en tillit som vuxit fram genom den återkoppling hon fått av sitt arbete i hälsosamtalen. 

Rådgivning utifrån familjeperspektiv 

Många föräldrar kommer till sin BVC-sjuksköterska för att få prata om vad de är 
bekymrade över när det gäller deras barn. En BVC-sjuksköterska berättar följande: 

Mamman var ju orolig att barnen skulle bli tjocka som henne 

hon var orolig för det här  

för jag ser att de har samma matbeteende som mig säger hon 

det är det här att det slinker gärna ned en bulle 

men det visade ingenting på deras kurvor 

eller någonting.  

 

Då sa jag, tänk på det här och inte erbjud så mycket 

när man äter bullar så äter man bara en 

man äter inte två och  

för barnen måste känna att de måste fika ibland också 

och  

ja att  

ja just det här söta  

att man inte har så mycket  

att erbjuda dem så mycket 

man ställer inte fram en skål godis för då tar det slut 

utan de får sin lilla påse eller sin egen lilla skål. (3) 

 

Mamman berättar för BVC-sjuksköterskan om att hon är orolig för att hennes barn skall 
få samma problem med vikten som hon själv har. Mamman har noterat att barnen verkar 
ha samma matbeteende som hon själv har, det vill säga att ”det slinker gärna ned en 
bulle” då och då. Av citatet kan vi se att BVC-sjuksköterskan har lyssnat in mammans 
oro och funderingar. Hon har dock konstaterat att barnens viktkurvor ännu inte visar 
någon onormal viktökning för något av barnen. Därför försöker BVC-sjuksköterskan 
möta mammans oro genom att ge henne konkreta tips om hur hon skall sätta gränser för 
dem när det gäller hur mycket fika och godis de får. En möjlig förklaring till att hon gör 
så skulle kunna vara att BVC-sjuksköterskan i dagsläget inte ser mammans vikt och 
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matbeteende som något större problem för barnen, eftersom ingen av dem visar på 
någon tendens till övervikt. Hennes råd utgår därför ifrån hur hon uppfattar barnens 
situation, att barn behöver få känna att det både är gott och tillåtet att fika och äta godis 
men att man begränsar intaget. BVC-sjuksköterskan försöker uppmuntra mamman att 
sätta tydliga gränser vad som är tillåtet när det gäller det söta, att ”de får sin lilla påse 
eller sin egen lilla skål” att ansvara för. En alternativ tolkning av att mamman kommer 
med sin oro till BVC-sjuksköterskan skulle dock kunna vara att det hos mamman finns 
en bakomliggande undran om hon själv borde förändra sitt eget matbeteende så att inte 
barnen på sikt får samma problem som hon själv nu har. Om detta är en möjlig tolkning 
skulle man kunna ställa sig frågan om det är rimligt att en BVC-sjuksköterska i 
hälsosamtalet även rådgör med föräldrarna om hur de själva behöver förändra sina 
vanor? Hur långt sträcker sig BVC-sjuksköterskans ansvar? 

För att undersöka denna fråga skall vi titta på vad en annan av de intervjuade BVC-
sjuksköterskorna berättar om hur hon försöker bemöta föräldrar som har felaktiga mat- 
och livsstilsvanor: 

Där försöker jag och motivera föräldrarna  

att de är de som bestämmer vad som serveras hemma  

och så lyssnar jag lite vad föräldrarna har för matvanor  

och då är det ju inte så stor skillnad  

utan då är det ju 

kaffe och kaka helst 

och då vet man lite vad man har att jobba med  

och då kan inte jag gå in direkt och säga  

att du 

ni skall äta efter kostcirkeln  

och si och så tralla la.. (1) 

 

BVC-sjuksköterskan försöker motivera föräldrarna att de är de som bestämmer vad som 
serveras hemma. Men för att få större klarhet i hur föräldrarna tänker omkring familjens 
vanor och vad de brukar köpa hem, ställer hon frågor omkring föräldrarnas egna 
matvanor och livsstil. Det föräldrarna berättar blir då utgångspunkten för den 
vägledning hon ger. I citatet kan vi se att BVC-sjuksköterskan raljerar lite över de 
normativa riktlinjer hon har att arbeta efter. Det skulle kunna tolkas som att hon är 
medveten om att dessa inte alltid är överförbara på alla livssituationer. Istället handlar 
det om att lyssna in och låta de råd hon ger utgå från den vardagsvärld/livsvärld som 
hon får ta del av. Hon fortsätter att berätta: 

Där fick jag ju börja lite grann med mamma  

som fortfarande ammade dessutom 

att du kanske kan byta ut någon kaka  

mot en smörgås eller frukt till kaffet då. (1) 

 

Här börjar BVC-sjuksköterskan med att lyssna in och ge mamman råd hur om hur hon 
själv kan förändra sina matvanor och livsstil genom att ”byta ut någon kaka mot en 
smörgås eller frukt”. Att BVC-sjuksköterskan tar detta perspektiv och samtalar om 
mammans egna vanor skulle kunna förklaras utifrån att hon har en medvetenhet om att 
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föräldrars levnadsvanor anger riktningen för de vanor som deras barn kommer att få. En 
utvidgad tolkning skulle kunna vara att hon gör det därför att hon vill få föräldrarna att 
förstå sambandet mellan sina levnadsvanor och hur de upplever att de mår. Om hon 
lyckas med det hoppas hon att de sedan kommer att vara mer motiverade att förändra 
hela familjens vanor. Längre fram i samtalet berättar BVC-sjuksköterskan följande 
vilket skulle kunna stärka denna tolkning: 

Hon ser ju också att hon mår bättre själv  

och så där 

och att barnen mår bättre.  

 

Och hon var nog lite 

väldigt motiverad också  

för att hon har det här höga blodsockret själv 

så  

hon är i 25-årsåldern  

och har då lyckats minska på sin Coca-Cola  

och gå ner i vikt och 

själv också ju  

så att de 

hon har verkligen lyckats med det förändringsarbetet  

och då har ju jag också haft något att jobba med. (1) 

 

Av citatet kan vi se att BVC-sjuksköterskan har uppmuntrat mamman i den 
livsstilsförändring som hon själv är tvungen att göra för att komma till rätta med sitt 
höga blodsocker. Vi kan förmoda att mamman går på kontroller hos sin husläkare, men 
att BVC-sjuksköterskan när hon träffar mamman lyssnar in hennes berättelse om vad 
hon gör för att komma till rätta med sitt problem. BVC-sjuksköterskans kommentar att 
”då har ju jag också haft något att jobba med” skulle kunna tolkas som att hon använt 
sig av mammans eget förändringsarbete när hon samtalat med henne om den 
livsstilsförändring familjen måste göra för att barnen skall må bättre. När mamman ser 
och känner att hon mår bättre och att även barnen mår bättre av de förändringar som 
gjorts, ökar mammans motivation att fortsätta förändringsarbetet. Vi skulle kunna se det 
som en förklaring till att BVC-sjuksköterskan tycker att det är viktigt att inkludera hela 
familjen i det förändringsarbete som görs. Hennes reflektion nedan styrker denna 
tolkning. 

Det är ju svårt att  

förändra en familjs matvanor 

man måste jobba med hela familjen  

och även se varför det ser ut så här med matvanorna. (1) 

 

BVC-sjuksköterskan ser barnet som en del av den familj som det tillhör. För henne är 
det självklart att hon måste arbeta med hela familjen för att påverka det enskilda barnets 
livssituation. Hon tycker också att det är viktigt att lyssna in föräldrarnas livsvärld för 
att kunna förstå varför en familjs matvanor ser ut som de gör. Ibland händer det även att 
hon på ett konkret och tydligt sätt även inkluderar äldre syskon i rådgivningen. 
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De kommer faktiskt till mig den här veckan  

för då är det sportlov och då är skolbarnen lediga  

och då skall de ta med sig skolbarnen 

så att jag kanske kan prata med dem lite grann också 

för man lyssnar ju aldrig på föräldrarnas tjat 

men de kanske kan lyssna på vad jag säger. (1) 

 

BVC-sjuksköterskan har gett ett förslag till föräldrarna att de ska ta med sig barnets 
äldre syskon vid något lämpligt tillfälle så att hon får prata med dem också. När barnen 
börjar i förskoleklass skrivs de ut från BVC för att skrivas in i skolhälsovården. Därmed 
ingår de inte längre i BVC-sjuksköterskans direkta ansvar, men de ingår fortfarande 
som en del av den familj de yngre barnen tillhör. Det som BVC-sjuksköterskan 
uttrycker med att ”jag kanske kan prata med dem lite grann också” skulle kunna tolkas 
som att hon vill att föräldrarna skall ta med sig skolbarnen för att hon vill påverka dem 
att gå med på de förändringar som föräldrarna måste genomföra. Hon vill försöka ge 
extra auktoritet åt föräldrarna i deras beslut, något som hon uttrycker med att ”de kanske 
kan lyssna på vad jag säger” En alternativ tolkning skulle kunna vara att hon vill 
praktiskt exemplifiera för föräldrarna hur man kan prata med sina barn för att involvera 
dem i de gemensamma regler som sätts upp. Det som BVC-sjuksköterskan uttrycker att 
barnen inte lyssnar på föräldrarnas ”tjat” skulle i så fall kunna tolkas som att hon utifrån 
föräldrarna berättelse misstänker att de intar ett förhållningssätt där de tjatar på barnen 
istället för att involvera och tydliggöra besluten för dem.  

Sammanfattning 

Hos BVC-sjuksköterskan finns en medvetenhet om att föräldrar lätt kan känna sig 
kränkta av något hon säger i hälsosamtalen. Den känsla hon får av att hon lägger sig i 
föräldrarnas vanor och deras uppfostran av barnen känns obekväm. Ett sätt att närma sig 
föräldrarna sker därför som en pendling mellan den mer generella information som skall 
ges och de råd BVC-sjuksköterskan anpassar utefter familjens livssituation. Denna 
pendelrörelse tolkas som att BVC-sjuksköterskan under samtalet provar sig fram för att 
inte kränka föräldrarna. Hon vill slippa känna att hon kommer med personliga 
”pekpinnar”. Att BVC-sjuksköterskan inkluderar sig själv i råd och riktlinjer som bör 
följas, tolkas som ett sätt att göra samtalsämnet mindre laddat för föräldrarna. Att 
hänvisa till barnets viktkurva eller använda sig av illustrativa broschyrer som beskriver 
fakta och rekommendationer, tolkas som att sätt för BVC-sjuksköterskan att göra det 
lättare för föräldrarna att förstå vad de samtalar om.  

Det händer att BVC-sjuksköterskan medvetet väljer ett förhållningssätt som utifrån sett 
verkar vara mer stängt och normativt. Att hon kan göra det utan att känna att hon 
kränker föräldrarna förklaras utifrån att hon har börjat hälsosamtalet med att lyssna in 
och bekräfta föräldrarna i deras livsvärldsperspektiv. Därefter skiftar hon perspektiv, 
men inte till sitt eget utan till barnets. Detta för att hon vill försöka få föräldrarna att 
vidga sitt synsätt för att kunna upptäcka hur deras egna mat- och levnadsvanor påverkar 
barnets hälsa. Med hjälp utav Gadamer kan man även se att BVC-sjuksköterskan i 
dialogen med föräldern sätter sina egna kunskaper ”på spel” så att de kan ifrågasättas av 
föräldrarna. Detta för att kunna komma fram till ett samförstånd om vad samtalet 
handlar om. 
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Om BVC-sjuksköterskan upplever att föräldrarna är medvetna om situationens allvar 
men att de ändå avvisar de råd hon försöker ge dem, tenderar hon att lägga tillbaka 
ansvaret på föräldrarna. Detta förhållningssätt hos BVC-sjuksköterskan tolkas som ett 
sätt att distansera sig, vilket i så fall skulle kunna förstås utifrån att hon anser att hennes 
eget ansvar inte stäcker sig längre än till att medvetandegöra situationen för dem. 
Förhållningssättet förklaras också utifrån att hon i det uppkomna läget inte riktigt själv 
vet hur hon på bästa sätt kan hjälpa föräldrarna vidare. Ett sätt att hjälpa föräldrarna 
handlar om att BVC-sjuksköterskan tillsammans med föräldern försöker att komma 
fram till vad som skulle passa dem bäst. Därefter hjälper hon dem att sätta upp mål och 
delmål som de själva tycker att de skulle kunna uppnå.  

Att BVC-sjuksköterskan ber föräldrarna höra av sig för att berätta hur det går tolkas 
som ett sätt att tydliggöra för dem deras eget ansvar i förändringsarbetet. Själv finns 
BVC-sjuksköterskan där för att ge fortsattstöd och uppmuntran. Att BVC-
sjuksköterskan ser uppföljningen som viktig tolkas utifrån att hon ser det som en form 
av återkoppling på sitt arbete, en återkoppling som hon själv också lär sig mycket av. 
Ett grundläggande pedagogiskt förhållningssätt som tolkats fram handlar om att BVC-
sjuksköterskan har en tillit till att föräldrarna har förmåga att själva påverka och 
förändra sin livssituation, en tillit som vuxit fram genom den återkoppling hon fått 
genom att följa upp sitt arbete. 

Föräldrar kan ibland komma till BVC-sjuksköterskan för att de är oroliga för att deras 
eget ätbeteende påverkar barnen. Här kan BVC-sjuksköterskan hjälpa föräldrarna 
genom att ge dem information om vad som är normalt för barn och ge dem konkreta tips 
som hjälper dem att sätta gränser för hur mycket godis och fika deras barn får. Ett annat 
förhållningssätt som beskrivs handlar om hur BVC-sjuksköterskan även lyssnar in och 
ger föräldrarna råd hur de kan förändra sina egna matvanor och livsstil. Att BVC-
sjuksköterskan väljer att lägga tid på detta förklaras utifrån att hon upplever det viktigt 
att arbeta med hela familjen för att påverka det enskilda barnets livssituation. Hon kan 
även bjuda in och samtala med barnet äldre syskon för att praktiskt exemplifiera för 
föräldrarna hur man kan prata med lite äldre barn för att involvera dem i de 
gemensamma regler som sätts upp i familjen. 

Möta motstånd i samtalet 
Av intervjuerna framkommer att BVC-sjuksköterskorna olika samtalssituationer 
upplever något som de beskriver som ett ”motstånd” i samtalet. Det kan handla om att 
föräldrarna vill visa upp en ”fin” fasad, att de kommer med bortförklaringar, visa sig 
oförstående eller på andra sätt förmedlar till BVC-sjuksköterskan att de inte vill gå 
vidare i samtalet. Under den här rubriken vill jag undersöka BVC-sjuksköterskans 
förhållningssätt i dessa situationer genom frågorna: Hur beskriver BVC-sjuksköterskan 
sin upplevelse av dessa samtal? Hur kan BVC-sjuksköterskans förhållningssätt förklaras 
och förstås utifrån vad som händer i samtalet? 

Känna att man inte möts 

Att samtala med föräldrar som själva är överviktiga upplever BVC-sjuksköterskan som 
känsligt. Speciellt när hon inte får något gensvar på den oro som hon själv känner för 
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barnet. Dessa samtal beskriver de intervjuade BVC-sjuksköterskorna som svåra. En av 
de intervjuade BVC-sjuksköterskorna berättar följande om sina samtal med ett 
föräldrapar vars flicka hon är orolig för: 

Mamman har aldrig sagt någonting om maten  

fast det har varit så mycket andra problem  

och det kan jag känna att det här kommer 

hon kommer också att bli stor 

hon är redan stor 

men hon lägger så mycket annat 

att det är  

hon har varit  

astma har hon 

ja det har varit så mycket andra problem 

så det är någonting som hon förtränger på något sätt 

jag tror att det är lite så 

 
Viktkurvan visar jag varje gång de är här 

så 

så det kommer de att se 

om de ser 

för det känns som om de har så mycket undanflykter 

de 

de letar andra fel på barnet än det här 

det här är egentligen kanske det största 

eller kanske kommer att bli det största  

att hon är 

att hon kanske kommer att bli  

så stor och tjock som mamma och pappa (4) 

 

BVC-sjuksköterskan berättar att mamman inte verkar vilja prata med henne om det hon 
som BVC-sjuksköterska anser vara det största problemet för barnet. Hon upplever att 
mamman förtränger att barnet bär på en ärftlig benägenhet att utveckla övervikt och 
fetma. BVC-sjuksköterskan konstaterar att ”hon är redan stor” vilket kan förstås som att 
hon redan nu har noterat att flickan visar tendens till att bli överviktig. Att hon dessutom 
nämner just barnets astmatiska problem skulle kunna tolkas som att hon utifrån sina 
kunskaper vill förstärka vikten av sina iakttagelser. Hon vill lyfta fram och tydliggöra 
att en del av de problem som mamman fokuserar på klart kan relateras till flickans 
knubbighet. Men BVC-sjuksköterskan upplever att föräldrarna inte vill förstå. Flickans 
viktkurva visar hon alltid för föräldrarna när de är hos henne på BVC, vilket skulle 
kunna tolkas som att hon önskar förstärka och tydliggöra för föräldrarna det hon själv 
noterar; att flickan ”kanske kommer att bli så stor och tjock som mamma och pappa”. 
Men hon är osäker på om föräldrarna verkligen vill se detta. Det kan vi förstå utifrån det 
hon säger att ”om de ser” och att ”det känns som att de har så mycket undanflykter”. Tar 
vi Gadamer till hjälp i vår tolkning kan vi se att BVC-sjuksköterskan och föräldrarna 
inte möts i sina olika horisonter. Det sker inget möte av deras respektive förståelse, det 
som Gadamer kallar för en horisontsammansmältning. En fördjupad tolkning skulle 
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därmed kunna vara att detta faktum skapar en känsla av otillräcklighet hos BVC-
sjuksköterskan. Utifrån de kunskaper hon har önskar hon göra något för flickan redan 
nu så att hon inte behöver ”bli så stor och tjock som mamma och pappa”. Det som 
BVC-sjuksköterskan fortsätter att berätta skulle kunna stärka denna tolkning. 

Vi kommer inte varandra extra nära 

för vissa har man ju bättre kontakt med än andra 

men en sådan familj kommer jag inte riktigt nära 

jag tror inte det 

som jag egentligen skulle vilja 

och kanske det beror på mig 

eller på dem …………….. (4) 

 

BVC-sjuksköterskan berättar att hon inte får den kontakt med familjen som hon önskar. 
Hon uttrycker det med att ”vi kommer inte varandra extra nära”. Hur kan uttrycket 
”extra nära” förstås? En möjlig tolkning skulle kunna vara att det handlar om att BVC-
sjuksköterskan upplever att föräldrarna inte kommer henne till mötes och bekräftar 
henne i hennes yrkesroll och kunskaper. Att föräldrarna tillät henne att ”komma nära” 
för att samtala om deras matvanor och livsstil, skulle kunna vara en form av bekräftelse 
hon söker i mötet med föräldrarna. Men nu upplever hon att föräldrarna håller distans 
till henne genom att fokusera på andra problem än det hon som BVC-sjuksköterska 
upplever är det mest angelägna ur flickans perspektiv.  

En alternativ tolkning av betydelsen ”extra nära” skulle kunna vara att uttrycket står för 
en känsla av ömsesidig förståelse och bekräftelse. De skulle i så fall kunna handla om 
en önskan om att hon och barnets föräldrar skulle kunna förstå och bekräfta varandra i 
sina respektive roller. I nuläget upplever hon att det inte är så. Föräldrarna förstår henne 
inte och hon själv kan inte heller förstå varför föräldrarna ”letar andra fel på barnet”. 
Hon tolkar det som om föräldrarna förtränger den verkliga orsaken. Att hon jämför med 
andra familjer som hon har bättre kontakt med, skulle kunna förklaras utifrån att hon 
funderar över var orsaken ligger. Ligger den hos henne eller hos dem? Hon konstaterar 
dock att ”en sådan familj kommer jag inte riktigt nära”. Att hon väljer att använda 
begreppet ”sådan” skulle kunna tolkas som att hon kategoriserar och därmed också gör 
familjen till ett objekt. Detta skulle i så fall kunna förklaras utifrån att hon försöker 
distansera sig från en situation hon inte tycker om. Att hon infogar reflektionen ”jag tror 
inte det” skulle dock kunna tyda på att hon fortfarande har kvar lite hopp kvar om att 
kunna få till stånd en extra nära kontakt även med denna familj. Hon tillägger dessutom 
”som jag skulle vilja”, vilket skulle kunna tolkas som att det är något hon önskar och 
strävar efter att uppnå. Hon ser relationen till föräldrarna som en viktig förutsättning för 
att det skall bli ett bra samarbete dem emellan. Något som skulle kunna stärka denna 
tolkning är hennes funderig att ”kanske det beror på mig”. Det skulle kunna tolkas som 
att hon vill försöka hitta en möjlighet att påverka situationen om det nu beror på henne. 
Men hon tillägger också att det kan bero på föräldrarna, vilket gör det hela svårare. Hon 
kan inte tvinga sig på dem för att få en relation som präglas av extra närhet. Vi kan 
alltså se hur BVC-sjuksköterskan intar ett förhållningssätt som präglas av en ambivalens 
mellan hennes önskan om hur det skulle kunna vara och vetskapen om hur det faktiskt 
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är, mellan vad som är en önskan och vad som är möjligt att åstadkomma i mötet med 
föräldrarna.  

Vika undan eller ta ansvar 

Av intervjuerna framkommer att föräldrarnas gensvar på hälsosamtalet kan se mycket 
olika ut. En BVC-sjuksköterska berättar: 

Ibland kan jag komma på mig själv att borde kanske ha pratat mer 

att jag ganska snabbt säger  

jaha vad bra 

ni äter bara lördagsgodis och han har god aptit 

för att jag känner att det finns ett motstånd hos föräldern  

och då kan jag känna efteråt att 

men där borde jag kanske ha frågat mer  

just för att det var ett sådant motstånd 

men att man lätt manipuleras till att … … (1) 

 

Av citatet kan vi se hur BVC-sjuksköterskan reflekterar över att hon emellanåt borde ha 
använt samtalstillfället på ett bättre sätt. Ibland när hon känner ett motstånd i samtalet, 
fokuserar hon lite för snabbt på det i föräldrarnas berättelse som ligger i linje med de 
normer och riktlinjer hon arbetar utefter. Vid en första anblick kan det verka som om 
BVC-sjuksköterskan medvetet väljer att ta den enklaste vägen förbi det motstånd hon 
känner. Men något som kan tala emot denna tolkning är den reflektion BVC-
sjuksköterskan gör. Hon har en känsla av att hon egentligen inte vill handla som hon 
gör, utan att hon efteråt får en känsla av att hon manipulerats till det, att hon omedvetet 
har drivits till att göra något hon inte hade för avsikt att göra. Vad kan denna känsla stå 
för? Utifrån vetskapen om att BVC-sjuksköterskors arbetssätt är hälsoinriktat, att de 
skall fokusera på det friska istället för på det sjuka/felaktiga, skulle en möjlig tolkning 
kunna vara att BVC-sjuksköterskan utifrån sin förförståelse av yrkesrollen intar ett naivt 
och oreflekterat förhållningssätt i samtalssituationen. Detta förhållningssätt stämmer 
dessutom väl med det bemötande som föräldrarna önskar få av henne. Med andra ord 
samspelar BVC-sjuksköterskans förhållningssätt bra med det som föräldrarna själva 
vill; att slippa samtala om privata och känsliga saker. En fördjupad tolkning skulle 
därmed kunna vara att ett naivt och oreflekterat synsätt att fokusera på det friska, i vissa 
fall kan blir ett hinder för båda parter att komma djupare i samtalet. Det är inte något 
som BVC-sjuksköterskan egentligen önskar, vilket skulle kunna förklara den känsla hon 
får efteråt av att ha blivit manipulerad.  

En annan BVC-sjuksköterska berättar följande om vad hon upplever när föräldrarna 
visar motstånd mot att samtala om sina matvanor och livsstil. 

Sedan så är det ju några som tar det till sig  

och några som bara säger att  

nej vi har så bra matvanor 

och där 

och där lägger man ju ner 

och det är väl det jag känner  

att där kanske man måste lära sig att bara vara mer  
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öppen 

eller mer 

lite mer mod och säga att  

jag kan se att det här är inte bra  

och skulle vi kunna ses om ett par månader igen?(2) 

 

När föräldrarna säger att ”vi har så bra matvanor” upplever BVC-sjuksköterskan att de 
avfärdar henne och det som hon vill samtala med dem om. Det gensvar hon får från 
föräldrarna leder till att hon ger upp. Det kan vi förstå utifrån det hon uttrycker med att 
”där lägger man ju ner”. Men när hon nu reflekterar över vad hon upplever vid dessa 
tillfällen, berättar hon att hon skulle vilja lära sig att ”vara mer öppen”. Hur kan 
uttrycket att vara mer öppen förstås? En möjlig tolkning skulle kunna vara att det 
handlar om att göra sig mer tillgänglig som person i samtalet. Att hon skulle våga 
berätta för föräldern vad hon är orolig för, ja kanske till och med våga fråga föräldrarna 
hur de ser på hennes oro. Något som skulle kunna stärka denna tolkning är det BVC-
sjuksköterskan säger att hon skulle vilja ha ”lite mer mod och säga att det här är inte 
bra”. Utifrån det Gadamer säger att man måste göra sig själv tillgänglig i samtalet för att 
det skall bli ett äkta möte, kan tolkningen ytterligare stärkas. Genom att ha lite mer mod 
att berätta för föräldrarna vad hon ser som inte är bra, vill BVC-sjuksköterskan försöka 
sätta sin egen kunskap på spel för att få till stånd ett ”äkta möte” mellan henne och 
föräldrarna. BVC-sjuksköterskan reflekterar även över att hon skulle vilja boka in en 
återbesökstid för dessa familjer. Detta skulle kunna tolkas som att hon ytterligare vill 
poängtera för föräldrarna att hon är orolig över situationen i och med att hon är 
angelägen om att träffa dem ingen, Hon fortsäter att reflektera: 

Det känns väl lite tråkigt för man vet ju också att det är ju så 

alltså för barnens skull  

så är det ju bättre ju tidigare man gör förändringar 

att man vinner så mycket på det och inför skolstart också 

och inte komma och vara för stor och  

kanske bli utanför och retad och… (2) 

 

Med sig i samtalet har hon sin egen kunskap, förståelse och attityd till övervikt och 
fetma som fenomen. Dessutom ingår det i hennes folkhälsouppdrag att hon så tidigt som 
möjligt skall gå in och att arbeta förebyggande för att motverka detta folkhälsoproblem. 
Utifrån barnets perspektiv kan hon se hur viktigt det är att göra något innan barnet 
börjar skolan. Hon uttrycker det med att barnet inte ska ”komma och vara för stor och 
kanske bli utanför och retad”. Vad handlar detta dilemma om som BVC-sjuksköterskan 
upplever att hon ställs inför? En möjlig tolkning skulle kunna vara att det handlar om en 
känsla av att hon sviker barnet om hon inte gör något. Hon skulle vilja vara mer öppen 
och inbjuda föräldrarna till en dialog om hur de på olika sätt ser på situationen, men 
utifrån det gensvar hon får från föräldrarna väljer hon istället att lägga ned. Hur kan 
BVC-sjuksköterskans balansgång mellan barnets perspektiv och föräldrarnas perspektiv 
förstås? För att undersöka detta vidare så skall vi titta på de reflektioner BVC-
sjuksköterskan gör längre fram intervjun. 
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För det är det där 

man kan inte pusha för mycket 

man måste ha föräldrarna med sig 

det blir ett väldigt övertramp om man  

ja alltså 

det är så känsligt 

super känsligt 

speciellt de här mammorna som kanske  

har varit stora som små 

som  

ja men 

som har haft det här att jobba med  

fast då känner man ju ändå mer att 

ja varför inte börja redan nu  

och så slipper du utsätta barnet för det samma  

men det är ju jätte jätte känsligt. (2) 

 

Att gå för fort fram genom att ”pusha för mycket” känns som ett övertramp för BVC-
sjuksköterskan. En möjlig tolkning skulle därför kunna vara att hon inte går vidare i 
samtalet för att hon är rädd för att kränka föräldrarna. Hon intar alltså föräldrarnas 
perspektiv på situationen för att hon är rädd för att kränka dem. En alternativ tolkning 
skulle kunna vara att det är utifrån barnets perspektiv som hon väljer att inte gå vidare i 
samtalet. Det skulle i så fall kunna förklaras utifrån att barn är beroende av sina 
föräldrar och att det är lättare att göra något för barnet om föräldrarna själva är med på 
det. Att BVC-sjuksköterskan säger att ”man kan inte pusha för mycket” och ”man måste 
ha föräldrarna med sig” skulle kunna stärka denna tolkning. Att BVC-sjuksköterskan 
väljer att lägga ned och inte gå vidare i samtalet skulle därför kunna tolkas som en 
tillfällig lösning för henne, en lösning som hon gör för barnets skull. Hon gör en 
medveten avvägning i mötet med föräldrarna att det bästa för barnet är om hon väntar in 
att föräldrarna själva skall börjar bli oroliga över situationen. Om detta är en trolig 
tolkning medför det att BVC-sjuksköterskans dilemma i denna situation handlar om hur 
länge hon kan vänta innan det blir för sent för barnet och hur mycket mod hon kan visa 
utan att kränka föräldrarna när hon försöker att medvetandegöra situationens allvar för 
dem.  

Om föräldrarna själva har varit överviktiga som små tycker BVC-sjuksköterskan att det 
läggs ytterligare en försvårande aspekt på samtalet. Men samtidigt kan vi se att hon här 
börjar reflektera över vad hon själv känner inför detta. Det kan vi förstå utifrån det hon 
säger att ”då känner man ju ändå mer att ...” vilket skulle kunna tolkas som att hon i sina 
reflektioner börjar undra var gränsen går när det gäller att ta föräldrarnas perspektiv. En 
möjlig tolkning skulle kunna vara att hon inom sig bär på en känsla av frustration över 
att hon för barnets skull måste ta så mycket hänsyn till föräldrarna, att det medför att 
hon i själva verket sviker barnet. Hennes känsla av frustration uttrycker hon genom att 
säga ”varför inte börja redan nu, så slipper du utsätta barnet för detsamma”. En möjlig 
tolkning av att hon här använder sig av formen ”du” skulle kunna vara att hon 
egentligen skulle vilja rikta denna fråga direkt till föräldrarna. Men eftersom hon förstår 
att detta förhållningssätt troligtvis skulle leda till att föräldrarna känner sig kränkta, så 
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väljer hon istället att hålla sin frustration inom sig. En fördjupad tolkning skulle därmed 
kunna bli att denna fråga står för den frustration hon känner när hon även måste svika 
sig själv i och med att hon måste agera mot sina kunskaper och lägger ned samtalet för 
att inte kränka föräldrarna.  

En annan av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna berättar följande om samtal som hon 
tycker är svåra: 

Kanske rör det en familj med obekväma arbetstider 

det är svårt att få till det och 

tonårsbarn och  

pappan har barn innan 

mamman har barn innan 

sen har de egna barn 

det är ofta de där lite röriga familjerna 

jag har inte så många sådana 

det 

det går inte att prata med sådana 

de får lösa det där själva 

jag ser ju att barnen mår bra 

att de utvecklas och växer och 

man kan inte lägga sig i allt 

vi är ju inga "Besserwisser" här 

jag tycker inte man skall göra det 

det kan 

vi kan ju inte vara som pekpinnar här 

de skall ju tycka att det skall vara roligt att komma till mig 

jag skall ju inte komma och vara här och pekpinna och uppfostra dem  

tycker jag i alla fall 

det tycker jag 

nej nej … … (3) 

 

Av citatet kan vi se att BVC-sjuksköterskan reflekterar över rådgivningssituationer hon 
haft med familjer där föräldrarna kan ha svårt att få ihop familjelivet. Orsaken till det 
kan vara obekväma arbetstider, att föräldrarna både har gemensamma barn och barn 
från tidigare avslutade äktenskap/relationer och så vidare. Hon beskriver de här 
familjerna som ”de där lite röriga familjerna”. Att BVC-sjuksköterskan utrycker att hon 
inte har ”så många sådana” familjer skulle kunna tolkas som att dessa familjer avviker 
från den föreställning hon har om hur en vanlig familj ser ut inom hennes BVC-område. 
Hon uttrycker också att ”det går inte att prata med sådana” vilket skulle kunna tolkas 
som att hon väljer att distansera sig från dessa familjer. Denna tolkning skulle i så fall 
kunna stödjas av det hon tillägger, att ”de får lösa det här själva” och ”man kan inte 
lägga sig i allt”. Hur kan detta uttryck att ”inte lägga sig i allt” förstås? En möjlig 
tolkning skulle kunna vara att det står för att hon väljer bort att ställa frågor och lyssna 
till föräldrars funderingar om svårigheter och möjligheter i deras vardagsvärld. Om det 
är en trolig tolkning skulle den kunna förklaras utifrån att hon känner sig osäker i hur 
hon skall bemöta familjerna eftersom deras livsstil avviker från det som hon är van vid. 
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Så länge barnen verkar må bra anser hon därför att det inte finns någon anledning till att 
hon lägger sig i och ställa frågor till föräldrarna. Det kan vi förstå utifrån det hon säger 
att ”jag ser att barnen mår bra, att de utvecklas och växer”. 

En alternativ tolkning till att hon inte vill lägga sig i hur familjen lever skulle kunna 
vara att föräldrarna själva inte visar att de vill samtala med henne om detta. Om BVC-
sjuksköterskan själv tar upp det, leder det till att hon får en känsla av att ”lägga sig i”, 
en känsla hon inte tycker om. Det kan vi förstå utifrån det hon uttrycker med att ”vi är 
ju inga Besserwisser här” och ”vi skall ju inte vara som pekpinnar här”. Anledningen till 
att hon vill undvika detta förhållningssätt är att hon vill skapa en atmosfär av trivsel för 
dem som kommer till henne på BVC. Det kan vi förstå utifrån det hon säger att ”det 
skall vara roligt att koma till mig” Ett förhållningssätt som medför att hon får känslan av 
att lägga sig i, anser hon inte skulle öka möjligheten för henne att skapa en trivsam 
atmosfär. En fördjupad tolkning skulle därmed kunna bli att trivseln fungerar som ett 
skydd för henne så att hon inte behöver gå djupare i samtalet med dessa familjer. Detta 
medför i sin tur att hon distanserar sig från dem som avviker från det normala och 
kända.   

Ömsesidigt ansvar 

Vi skall nu avsluta genom att se på två exempel där BVC-sjuksköterskor beskriver hur 
de försöker hantera möten med föräldrar som de upplever som avvisande. Den ena av 
dem berättar följande: 

Jaha nu kommer hon som är så taggig ungefär 

det 

det är ingen idé att säga någonting. 

Jag gör det jag ska 

ungefär 

hon måste komma på det själv 

det 

det går inte 

man kanske ger det en vink om någonting 

hoppas att de får sig en tankeställare 

men det går inte  

det 

de finns 

de finns ju de där taggarna utåt också här 

alla är ju inte tillmötesgående. (3) 

 

Av ovanstående citat kan vi se att BVC-sjuksköterskans tidigare möten med denna 
förälder har gett henne en erfarenhet som hon inte upplever som positiv. Det kan vi 
förstå utifrån det hon berättar att hon upplever mamman som ”taggig”. Därför väljer 
BVC-sjuksköterskan att inte längre ställa några frågor eller gå in i någon djupare dialog 
angående deras matvanor och livsstil. Hon poängterar att mamman måste komma på det 
själv, vilket skulle kunna tolkas som att hon väntar på att mamman nu själv skall 
komma med sina frågor till henne. I detta läge väljer hon därför att enbart ge mamman 
en ”vink” som hon hoppas skall ge henne en ”tankeställare”. BVC-sjuksköterskan 
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uttrycker att hon har mött föräldrar med ”taggarna utåt”. Detta skulle kunna tolkas som 
att hon vill lyfta fram och tydliggöra att även föräldrarna har en del i ansvaret för att 
skapa en god relation dem emellan. Om föräldrarna inte vill skapa en ömsesidig god 
relation upplever BVC-sjuksköterskan att det är svårt att göra någonting åt det.  

Den andra BVC-sjuksköterskan berättar följande om hur hon upplever möten med 
föräldrar som hon inte får någon bra kontakt med. 

Vi gör vad vi skall göra  

och så får de gå 

för det känns att det är så de vill också  

och de har alltid lite bråttom när de är här och så  

vi vaccinerar och jag försöker prata lite  

med barnet lite  

och göra det bästa av saken 

det är ett möte som jag inte tycker om. (4) 

 

Av citatet kan vi se att BVC-sjuksköterskan väljer att ligga lågt och enbart göra det som 
föräldrarna kommer till henne för att göra. Hon har dragit en slutsats om att det är så 
föräldrarna vill ha det, eftersom de alltid har lite bråttom när de besöker henne. Att hon 
väljer att formulera sig med att ”vi gör det vi skall göra” skulle ändå kunna tyda på att 
hon upplever någon form av samspel dem emellan. Hon väljer att uttrycka sig med ”vi” 
när hon säger att ”vi vaccinerar”, vilket skulle kunna tolkas som att samspelet fungerar 
när det gäller det som familjen kommer till henne för att få gjort. Men ett samspel som 
enbart sker på familjens villkor känns inte bra för henne som BVC-sjuksköterska. Det 
kan vi förstå utav det hon säger att ”det är ett möte jag inte tycker om”. Att hon känner 
så skulle kunna förklaras utifrån att hon har andra förväntningar på sig själv i sin 
yrkesroll. Hon vill inte enbart göra det som måste göras för att få det gjort. BVC-
sjuksköterskan berättar även att hon försöker prata lite med barnet för att göra det bästa 
av saken. Om vi utgår ifrån att hon upplever relationen mellan henne och föräldrarna 
som spänd, skulle detta kunna tolkas som att hon inte vill att barnet skall bli lidande av 
det. Det som BVC-sjuksköterskan uttrycker med att ”det är ett möte jag inte tycker om” 
skulle även kunna tolkas som att det hos henne finns en underliggande önskan om att 
skapa en god relation till föräldrarna som leder till att de får en ökad förståelse och tillit 
till varandra. Hon skulle vilja bidra med sin del i samarbetet. Utifrån Gadamers syn på 
dialogen som det äkta mötet kan vi tolka detta som att ansvaret för att det blir ett äkta 
möte ligger hos båda parter.  

Sammanfattning 

När BVC-sjuksköterskan och föräldrarna inte möts i sina olika perspektiv om vad som 
är barnets största problem uppstår ingen ömsesidig förståelse, det som Gadamer kallar 
för horisontsammansmältning. Den känsla som därmed väcks hos BVC-sjuksköterskan 
tolkas som en känsla av otillräcklighet eftersom hon därmed varken kan fullfölja sitt 
folkhälsouppdrag eller sin egen önskan om att vägleda föräldrarna vidare i den 
livsstilsförändring som är nödvändig ur barnets perspektiv. Känslan av att inte komma 
riktigt nära alla familjer tolkas dels utifrån en önskan hos BVC-sjuksköterskan om att 
bli bekräftad i sin yrkesroll men också som en önskan om en ömsesidig förståelse för 
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varandras roller, en förståelse som hon vill skall ligga till grund för att bygga upp en 
god och tillitsfull relation dem emellan.  

En BVC-sjuksköterskas arbetssätt är hälsoinriktat, vilket medför att hon i mötet med 
föräldrarna fokuserar på det friska istället för på det sjuka/felaktiga. Detta pedagogiska 
förhållningssätt fungerar bra i de flesta situationer, men om det används naivt och 
oreflekterat kan det i emellanåt medföra att det samspelar med föräldrarnas önskan att 
slippa samtala om privata och känsliga saker. Detta tolkas som att förhållningssättet i 
dessa situationer blir ett hinder för båda parter att gå djupare i samtalet. Genom att ställa 
frågor och tydliggöra för föräldrarna vad som inte är bra kan BVC-sjuksköterskan göra 
sig mer tillgänglig för en dialog med föräldrarna, vilket ger dem en chans att reagera på 
det hon vill tydliggöra för dem. Men om hon utifrån sin rädsla att kränka föräldrarna 
väljer att stå tillbaka, kan hon istället få en känsla av att hon sviker barnet och i 
förlängningen även sig själv i och med att hon agerar mot sina kunskaper.  

Att BVC-sjuksköterskan ibland väljer att inte gå djupare i samtalet tolkas även som en 
medveten avvägning om att det utifrån barnets bästa är bättre om hon väntar in att 
föräldrarna själva skall börjar bli oroliga över situationen. Detta förhållningssätt kan 
leda till att hon hamnar i ett etiskt dilemma som handlar om hur länge hon kan vänta 
innan det ur barnets perspektiv blir för sent och hur mycket hon kan försöka göra 
föräldrarna medvetna utan att de känner sig kränkta. Hennes pedagogiska 
förhållningssätt kommer därmed att präglas av en inre ambivalens mellan hennes 
önskan om hur det skulle kunna vara och hur hon konstaterar att det faktiskt är, vad som 
är möjligt att åstadkomma i mötet med föräldrarna. 

Den känsla BVC-sjuksköterskan har att hon inte vill lägga sig i de familjers vanor och 
livsstil som avviker från det BVC-sjuksköterskan är van vid, tolkas dels utifrån en 
osäkerhet i hur hon skall bemöta dessa familjer men också utifrån att BVC-
sjuksköterskan inte vill uppfattas som någon som kommer med pekpinnar. Den senare 
tolkningen förklaras utifrån att hon vill skapa en trivsam atmosfär för dem som kommer 
till BVC, vilket i sin tur kan leda till att trivseln blir ett skydd för att inte gå djupare i 
samtalet med dessa familjer.  

BVC-sjuksköterskan har förväntningar på sig själv att inte enbart göra det som måste 
göras för att få det gjort. Hon har en önskan om att skapa en relation till föräldrarna, en 
relation som leder till att de får en ökad förståelse och tillit till varandra. Men om 
föräldrarna inte önskar denna relation upplever BVC-sjuksköterskan det svårt att ensam 
göra något åt det. Utifrån Gadamer tolkas detta som att båda parter har ansvar för att det 
sker ett möte i dialogen och att hälsosamtalet blir meningsfullt.  

Resultatdiskussion: Pedagogiska 
förhållningssätt 

Jag vill nu göra ett försök att sammanfatta hur BVC-sjuksköterskans pedagogiska 
förhållningssätt gestaltas i mötet med föräldrarna i hälsosamtalet. Utifrån de tolkningar 
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jag gjort av mina empiriska data kan jag se att BVC-sjuksköterskans pedagogiska 
förhållningssätt varierar beroende på vad hon fokuserar på i samtalet. Två perspektiv är 
tydliga. Ett handlar om själva arbetsuppgiften som skall utföras. Den utgår ifrån 
barnhälsovårdens övergripande riktlinjer. Det andra handlar om att BVC-sjuksköterskan 
vill bygga en god och tillitsfull relation med de familjer hon möter. Ett tredje perspektiv 
har tolkats fram med hjälp av studiens teoretiska ram. Det handlar om att BVC-
sjuksköterskan vill se barnet som en del av den familj det tillhör och utifrån de 
livsvillkor familjen har. Hon fokuserar på familjens livsvärld. Avslutningsvis vill jag 
dela några tankar hur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv kan öka förståelsen och 
lärandet både hos föräldrar och hos BVC-sjuksköterskan. Genom att sätta fokus på 
livsvärlden möjliggörs en samsyn och ett nyskapande i hälsosamtalet. 

Samtal med fokus på arbetsuppgiften 
Flera av mina tolkningar visar på att BVC-sjuksköterskan i olika situationer helt eller 
delvis låter själva arbetsuppgiften styra mötet med barnen och föräldrarna. Hennes 
pedagogiska förhållningssätt präglas då av ett intresse och en önskan om att kunna 
påverka barnets situation. BVC-sjuksköterskan har specifik kunskap om barns hälsa och 
ohälsa, vilket kan leda till en känsla av att hon har mer kunskap än föräldrarna. Att ha 
mer kunskap kan upplevas som en form av makt, en känsla som ökar asymmetrin i 
mötet mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna. Detta kan lätt medföra att barnen 
och föräldrarna görs till objekt för de åtgärder som BVC-sjuksköterskan anser vore det 
bästa för barnet. Det pedagogiska förhållningssätt som därmed gestaltas kommer att 
präglas utifrån ett synsätt att det är BVC-sjuksköterskan som har kunskap och att 
föräldrarna är de som lär och får ny kunskap genom henne.  

När BVC-sjuksköterskan samtalar med föräldrar om barnets mat- och levnadsvanor 
fokuserar hon på hur det ser ut för barnet. Är det något som inte ser bra ut har hon en 
önskan om att försöka ta reda på orsaken, för att kunna ge föräldrarna information och 
råd för att om möjligt kunna åtgärda den felande orsaken. De frågor hon ställer blir 
därför ofta riktade frågor utifrån den kunskap hon själv har om barns hälsa och ohälsa. I 
rådgivningen lägger hon stor vikt vid att vara tydlig i den information hon ger. Hon kan 
visualisera samtalsämnet genom att visa på barnets längd- och viktkurva och/eller 
använda sig av broschyrer. Däremot går hon inte i någon större utsträckning in på 
föräldrarnas egna matvanor och livsstil.  

BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbetsuppgifter handlar om att i rådgivningen 
stärka det friska istället för att fokusera på det som är fel. Men om BVC-sjuksköterskan 
intar detta förhållningssätt naivt och oreflekterat istället för att möta föräldrarna i en 
ärlig dialog om hur det faktiskt ser ut, kan det förhindra det som Gadamer (1960/1994) 
kallar för ett äkta möte. I stället kan hennes förhållningssätt komma att samspela med 
den önskan föräldrarna har att slippa samtala om känsliga och privata saker. Detta kan 
leda till att BVC-sjuksköterskan efteråt undrar vad som hände i samtalet. Ett exempel är 
den BVC-sjuksköterska som berättar att hon efteråt kände sig manipulerad till något 
hon egentligen inte hade tänkt sig.  

När BVC-sjuksköterskan upplever att hon och föräldrarna inte möts i rådgivningen, 
föräldrarna kanske till och med avvisar de förslag hon kommer med, resulterar det ofta i 
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att hon drar sig tillbaka och lägger tillbaka ansvaret på föräldrarna. Min tolkning är att 
hon gör det utifrån att hon anser att föräldrarna är de som är ytterst ansvariga för barnen 
och för de förändringar som måste göras för barnets bästa. BVC-sjuksköterskan kan i 
den situationen försöka att väcka föräldrarnas medvetenhet men därefter anser hon att 
det är föräldrarna som har ansvaret. Hennes förhållningssätt att dra sig tillbaka kan dock 
resultera i en inre ambivalens hos henne, en ambivalens mellan den önskan hon har om 
hur det skulle kunna vara och vad hon i realiteten tror är möjligt för henne att 
åstadkomma i mötet med föräldrarna. Här uttrycker en av BVC-sjuksköterskorna en 
önskan om att hon skulle vilja våga vara mer ”öppen” och bjuda in föräldrarna till en 
dialog om hur de på olika sätt ser på situationen. Utifrån Gadamer (1960/1994) tolkar 
jag det som att hon vill göra sig mer tillgänglig i samtalet genom att sätta sina 
kunskaper ”på spel” så att föräldrarna får möjlighet att kunna ifrågasätta dem.  

Samtal med fokus på relation 
I min studie visar flera av BVC-sjuksköterskornas berättelser att de lägger stor vikt vid 
att bygga upp eller upprätthålla en god relation med föräldrarna. Den tolkning jag gör är 
att drivkraften i detta pedagogiska förhållningssätt bottnar i en känsla av ansvar hos 
BVC-sjuksköterskan. Hon känner ett ansvar för att utifrån barnets bästa försöka 
möjliggöra ett samarbete mellan henne och föräldrarna. Det förutsätter att hon lär känna 
dem och bygger upp en relation som förhoppningsvis resulterar i att de känner en tillit 
till varandra när de möts. När BVC-sjuksköterskan fokuserar på relationen till 
föräldrarna kommer hennes pedagogiska förhållningssätt att präglas av att hon vill gå 
försiktigt fram i samtalet för att inte skada relationen. Hon är rädd för att föräldrarna 
skall känna sig kränkta av något hon säger. Ett exempel på detta är den BVC-
sjuksköterska som beskriver att hon försöker att ”tassa fram” samtidigt som hon vill 
vara rak och ärlig i det hon säger.  

Genom att BVC-sjuksköterskan inkluderar sig själv i det hon säger och/eller hänvisar 
till de riktlinjer hon också måste följa, vill hon försöka sätta sig själv i en mer 
vänskaplig position till föräldrarna. Min tolkning är att hon genom detta förhållningssätt 
vill göra samtalsämnet mindre laddat för dem. Ett exempel är den BVC-sjuksköterska 
som säger till föräldrarna att ”våra” barn är större idag. Ett förhållningssätt där BVC-
sjuksköterskan tydligt påpekar att föräldrarna gör fel anses inte gynna möjligheten att 
bygga upp en förtroendefull relation till dem. För att hon skall slippa känna att hon 
kommer med ”pekpinnar” till föräldrarna intar hon därför ett pedagogiskt 
förhållningssätt där hon pendlar mellan att ge en mer allmän information och att ge råd 
som hon anpassar utefter föräldrarnas svar på de frågor hon ställer. Detta pedagogiska 
förhållningssätt tolkar jag som ett mindre laddat normativt förhållningssätt. Det är 
normativt utifrån att de råd hon ger utgår ifrån de normer och riktlinjer som finns. Att 
jag ser det som mindre laddat handlar om att hon försöker att anpassa råden utifrån de 
svar föräldrarna ger, för att de inte skall känna sig kränkta.  

Ett annat förhållningssätt som framkommer i studien handlar om att BVC-
sjuksköterskan försöker undvika att ”lägga sig i” genom att inte ta upp och samtala om 
det som kan vara känsligt för föräldrarna, så länge hon inte kan se att föräldrarnas val av 
livsstil synligt påverkar barnen. Detta förhållningssätt förklarar jag utifrån en önskan 
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hos BVC-sjuksköterskan att skapa en trivsam atmosfär i mötet med henne. Ett exempel 
är den BVC-sjuksköterska som uttrycker att ”de skall ju tycka att det är roligt att 
komma till mig”. 

Ett pedagogiskt förhållningssätt som utgår ifrån en rädsla för att kränka föräldrarna kan 
leda till att BVC-sjuksköterskan till slut hamnar i ett etiskt dilemma. Detta dilemma 
handlar om hur mycket hon kan medvetandegöra situationens allvar för föräldrarna utan 
att kränka dem och hur länge hon kan vänta in föräldrarna innan det får alltför stora 
konsekvenser för barnet. Om hon känner sig tvungen att fokusera mer på relationen till 
föräldrarna än på barnet, kan det i förlängningen skapa en känsla hos henne att hon 
sviker barnet. Denna känsla kan i sin tur leda till att hon även upplever att hon sviker sig 
själv, i och med att hon inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett för henne 
tillfredställande sätt.  

Samtal med fokus på livsvärld 
De två hitintills beskrivna pedagogiska förhållningssätten framträder tydligt i BVC-
sjuksköterskornas berättelser. Det tredje pedagogiska förhållningssättet syns däremot 
inte lika tydligt. Det har tolkats fram utifrån studiens teoretiska ram och handlar om att 
BVC-sjuksköterskan vill se barnet som en del av den familj det tillhör. I mötet med 
familjerna fokuserar hon på deras livsvärld. För att kunna påverka det enskilda barnets 
livssituation anser BVC-sjuksköterskan att det är viktigt att arbeta med hela familjens 
livsstil och matvanor. För att bättre kunna förstå varför familjens matvanor ser ut som 
de gör vill BVC-sjuksköterskan lyssna in föräldrarnas berättelse om hur livet ser ut i 
deras familj och hur de tänker och känner inför familjens livssituation.  

Med ett livsvärldsperspektiv i hälsosamtalet präglas BVC-sjuksköterskan pedagogiska 
förhållningssätt av att vara aktivt lyssnande och bekräftande. Genom att ställa öppna 
frågor strävar hon efter att hålla sig själv tillbaka. Att utifrån ett livsvärldsperspektiv 
lyssna in föräldrarnas berättelser, tolkar jag som att möjlighet skapas för ett 
kunskapsutbyte mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna. Ett möte där det inte bara 
är föräldrarna som lär av samtalet utan även BVC-sjuksköterskan själv lär genom att ta 
del av den erfarenhet och kunskap föräldrarna har om sin livssituation. För BVC-
sjuksköterskan är det viktigt att inte gå för fort fram i samtalet genom att bara utgå ifrån 
sin egen kunskap och de arbetsuppgifter som skall göras. Hon vill vara där föräldrarna 
är och för att kunna vara där vill hon lyssna in var de befinner sig. Utifrån det 
föräldrarna berättar ger hon sedan råd som hon anpassar till hur familjens livssituation 
ser ut.  

Genom att lyssna på föräldrarna får BVC-sjuksköterskan en insikt i hur de tänker och 
känner inför olika situationer. Ett exempel på detta är den BVC-sjuksköterska som 
berättar hur hon samtalar med en pappa om att hans dotter inte skall äta av de 
vuxendelikatesser de köper hem. Jag tolkar detta som ett reflekterat och medvetet 
normativt förhållningssätt, där BVC-sjuksköterskan tydligt visar honom vad som vore 
mer lämpligt. Förhållningssättet kan ses som normativt eftersom BVC-sjuksköterskan 
följer de normer och riktlinjer som finns. Att jag ser det som medvetet och reflekterat är 
utifrån tolkningen att BVC-sjuksköterskan har en önskan om att pappan skall kunna se 
på situationen utifrån dotterns perspektiv. Hon vill möjliggöra ett perspektivbyte hos 
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honom så han kan se på situationen på ett nytt sätt. Att BVC-sjuksköterskan så tydligt 
kan påpeka detta för pappan utan att kränka honom, förklarar jag med att hon redan har 
lyssnat in vad han har berättat. Hon har bekräftat honom i hans livsvärldsperspektiv. Nu 
vill hon gå ett steg till i samtalet för att försöka hjälpa honom att kunna se på sina 
levnadsvanor utifrån dotterns perspektiv. Utifrån Gadamer (1960/1994) kan vi se hur 
BVC-sjuksköterskan vidgar hans horisont för att få honom att förstå hur de egna val han 
gör påverkar dotterns hälsa.  

Ett livsvärldsperspektiv innebär att BVC-sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt 
präglas av en tillit till föräldrarnas egen förmåga att påverka och förändra sin 
livssituation. Den tolkning jag gör är att denna tillit får näring genom den uppföljning 
BVC-sjuksköterskan ser som en betydelsefull del av sitt arbete. Uppföljningen av 
hälsosamtalet är inte bara viktig för föräldrarna, den ger även BVC-sjuksköterskan 
möjlighet att genom föräldrarna lära sig mer om sitt arbete. På så vis får hon ny kunskap 
som hon kan använda i arbetet med hälsosamtal.  

Vad möjliggör ett livsvärldsperspektiv i samtalet? 
Av intervjuerna framkommer att BVC-sjuksköterskan mer eller mindre medvetet växlar 
mellan att fokusera på den egna arbetsuppgiften och att bygga upp en god och tillitsfull 
relation till föräldrarna. Det pedagogiska förhållningssättet där BVC-sjuksköterskan 
fokuserar på familjens livsvärld framkommer däremot inte lika tydligt. I intervjuerna 
berättade BVC-sjuksköterskorna hur de på olika sätt försökte att sträva efter ”det goda 
mötet” i hälsosamtalet. Det framkommer att ett gott möte utifrån BVC-sjuksköterskans 
perspektiv inte bara handlar om att hon kunde utföra sina arbetsuppgifter. Ett möte 
ansågs inte heller automatiskt som gott utifrån att hon hade en god relation till 
föräldrarna. Det behövdes något ytterligare för att hälsosamtalet med föräldrarna skulle 
kännas som ett gott möte. En stor vikt lades vid att något skulle hända i samtalet, att 
samtalet skulle resultera i en synbar förändring och/eller en positiv utveckling som kom 
barnet till del. För BVC-sjuksköterskans del var det också viktigt att hon upplevde att 
föräldrarna förstod henne och att hon förstod föräldrarna. Hur är det då möjligt att skapa 
denna ömsesidiga förståelse? Det är här som livsvärldsperspektivet kommer in som ett 
fruktbart perspektiv i mötet och samspelet med föräldrarna.  

Livsvärldsperspektivet sätter fokus på individens egen upplevelse av en situation. Det 
innebär att föräldrarnas berättelse om barnet och familjens livssituation blir det centrala 
i BVC-sjuksköterskans arbete. När föräldrarna känner att BVC-sjuksköterskan är 
intresserad av hur de lever och hur de upplever sin situation, öppnas en möjlighet för en 
dialog att växa fram dem emellan. I dialogen bidrar föräldrarna med de erfarenheter och 
den kunskap de har om barnet, sig själva och sin livssituation. BVC-sjuksköterskan 
bidrar med de iakttagelser hon gör av barnet samt den kunskap och erfarenhet hon har. 
Som vi tidigare konstaterat innebär ett möte inom vården alltid en viss asymmetri 
mellan parterna i och med att de möts på olika villkor. Men i ett hälsosamtal som utgår 
från förälderns egen upplevelse av barnet och familjens livssituation, ökas förälderns 
betydelse och delaktighet i samtalet betydligt. Detta stämmer väl överens med Olander 
(2003) som utifrån sin forskning skriver att det ligger på BVC-sjuksköterskans ansvar 
att utforma hälsovägledningen så att föräldrarna stimuleras till delaktighet. Om 
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föräldrarnas eget ansvar och beslutfattande främjas och uppmuntras, ges de möjlighet att 
själva påverka de faktorer som styr familjens hälsa.  

Ett livsvärldsperspektiv innebär givetvis inte att det enbart är föräldern som har det 
”rätta” perspektivet. Här måste BVC-sjuksköterskan och föräldern sträva mot en 
gemensam samsyn i sakfrågan. Det handlar om det som Gadamer (1960/1994) beskriver 
med att man i dialogen skall tydliggöra den egna kunskapen för att sätta den på spel, så 
att den kan ifrågasättas av den andre parten. Men det handlar inte om att argumentera 
ned den andre utan att genom frågor och svar, tillsammans med den andre, försöka 
komma fram till en gemensam syn på det man samtalar om. Oftast medför det att båda 
parter under samtalets gång kan ändra sin syn på saken. I bästa fall sker det som 
Gadamer kallar för en horisontsammansmältning, det vill säga att BVC-sjuksköterskan 
och föräldrarna gemensamt kommer fram till vad problemet handlar om.  

Ökad möjlighet för lärande och nyskapande 
Utifrån de tolkningar jag gjort av mina empiriska data och Gadamers syn på 
horisontsammansmältningen som ett gemensamt meningsskapande, kan jag se att 
livsvärldsperspektivet även öppnar för en ”nyskapande” dimension i samtalet i och med 
att möjlighet ges för båda parter att tänka i nya banor. Det ger BVC-sjuksköterskans 
möjlighet att utifrån sin nya förståelse för familjens situation sätta upp mål och delmål 
tillsammans med föräldrarna. Detta resulterar i att föräldrarna själva tycker att det är 
möjligt att uppnå de mål som sätts upp, vilket ökar möjligheten för en positiv 
förändring. Detta i sin tur ger större möjlighet till ett hälsosammare liv för hela familjen. 

Omvårdnadsteoretiker Parse (1990) skriver om hur man utifrån ett livsvärldsperspektiv i 
samtalet kan ta vara på denna möjlighet till nyskapande. Hon beskriver tre steg som 
sjuksköterskan kan ta tillsammans med den hon samtalar med. Det första steget handlar 
om ett kreativt tänkande, en förmåga att kunna inta ett annat perspektiv på en situation. 
Det innebär att individen i sin tanke lever sig in i hur den nya situationen skulle kunna 
se ut, sätter ord på det och berättar detta för sjuksköterskan. Det handlar också om att i 
tanken sätta upp en målbild och förflytta sig dit för att känna hur det känns. Det skulle 
konkret kunna handla om att en förälder tänker sig en måltidssituation i lugn och ro, där 
familjen äter av den mat som finns serverad. Under samtalet kan sedan BVC-
sjuksköterskan återgå till denna målbild föräldern har inom sig, när de hjälps åt att 
komma fram till vilka steg föräldern behöver ta för att åstadkomma denna förändring. 
Det andra steget Parse beskriver handlar om att tillsammans reflektera över individens 
nuvarande livsmönster och vad som ligger bakom dem. Det innebär att individen 
granskar sig själv, vem och hur denne är. Konkret kan det handla om att titta på det som 
föräldern utrycker. Han/hon kan till exempel känna sig som ett ”offer” för arbetslöshet 
och/eller dålig ekonomi. Om inte dessa personliga tankemönster avslöjas och bryts, 
kommer de värderingar som ligger bakom att finnas kvar. Det tredje steget handlar om 
att titta på situationens paradoxer. Det kan sprida nytt ljus över situationen och förändra 
individens attityd till den. Ett bra exempel utifrån min studie är den pappa som var 
väldigt stolt över att hans flicka, fast hon var så liten, tyckte om att äta av alla 
vuxendelikatesser de köpte hem. Samtidigt var han orolig för att hon vägde för mycket. 
En situation som han själv inte förmådde att se det paradoxala i.  
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Friberg (2005) menar att patientundervisningen handlar om att hjälpa patienten att söka 
”det goda i livet” just för honom/henne som individ. Det innebär att sjuksköterskan 
måste vara medveten om att när patienten försöker förstå vad en situation innebär, sker 
det med utgångspunkt utifrån dennes livsvärld. Om patienten står inför en situation där 
han/hon måste anpassa sig till nya omständigheter, sker patientens lärande utifrån de 
tidigare erfarenheter han/hon har. När dessa erfarenheter förändras i relation till de nya 
erfarenheter patienten får, skapas en förmåga att handla. Även detta anser jag handla om 
en nyskapande dimension i patientundervisningen/samtalet. För att sjuksköterskan skall 
kunna stödja patienten eller föräldern i det egna handlandet, är deras egen medverkan en 
ovillkorlig förutsättning. Här är ett synsätt där fokus ligger på individens livsvärld 
betydelsefullt. Men livsvärldsperspektivet ger inga enkla eller konkreta pedagogiska 
lösningar. Det uppmanar istället till en fortsatt problematisering för att hitta olika 
möjliga lösningar som passar utifrån patientens livssituation, skriver Friberg (a.a.).  

Ett annat perspektiv på lärande och nyskapande i samtalet lyfts fram av Schuster (2006) 
I sin forskning fokuserar hon på den existentiella dimensionen i mötet mellan 
sjuksköterska och patient. Hon menar att den existentiella dimensionen i mötet gör det 
möjligt för sjuksköterskan att omvärdera de bilder hon har om sig själv i sin yrkesroll 
och som människa. Detta i sin tur leder till en ökad självförståelse. Även detta handlar 
om ett nyskapande och den ökade självförståelsen handlar om ett lärande hos 
sjuksköterskan. 

Baggens (2002) menar i sin forskning att BVC-sjuksköterskornas arbete i allt för hög 
grad styrs av ”den egna agendan”. Olander (2003) lyfter fram hur BVC-
sjuksköterskorna i mötet med föräldrarna försöker att syntetisera det folkhälsouppdrag 
de har med de individuella behov som familjen kommer med. Att relationen till 
föräldrarna är viktig visar flera studier (se exempelvis Fägerskiöld, 2003; Jansson, 
1998). Utifrån mina empiriska data kunde jag se att de intervjuade BVC-
sjuksköterskorna lade stor vikt både vid att utföra folkhälsouppdraget och vid att skapa 
en god relation till föräldrarna. Hennes fokus på den egna arbetsuppgiften och att skapa 
en god relation till familjen var alltså två tydliga perspektiv i hennes pedagogiska 
förhållningssätt. Det tredje pedagogiska förhållningssättet som tolkades fram utifrån 
studiens teoretiska ram, framträdde däremot inte lika tydligt i intervjumaterialet. Utifrån 
metaforen ”att skapa rum för ett lärande” skulle resultatet av min studie kunna 
illustreras så här:  

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över pedagogiska förhållningssätt där livsvärldsperspektivet inte ges 

utrymme.  

 

När det inte finns ett tydligt livsvärldsperspektiv i BVC-sjuksköterskans pedagogiska 
förhållningssätt, ser jag det som att utrymmet för lärandet minskar i samtalet. 
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Föräldrarna ges då inte möjlighet reflektera omkring en eventuell förändring utifrån sina 
egna erfarenheter. BVC-sjuksköterskan ger inte heller sig själv möjlighet att lära av 
föräldrarnas erfarenheter och kunskap om familjens livssituation. Vad händer då med 
rummet för lärande om BVC-sjuksköterskan uppmärksammar betydelsen av 
livsvärldsperspektivet i samtalet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell över pedagogiskt förhållningssätt där livsvärldsperspektivet öppnar för 

större möjlighet för lärande och nyskapande. 

 

När BVC-sjuksköterskan tar ett livsvärldsperspektiv i samtalet ser jag det som att både 
föräldrarnas och BVC-sjuksköterskans möjlighet till lärande ökar. Det öppnar också för 
en möjlighet för ett gemensamt nyskapande. Givetvis måste själva arbetsuppgiften 
likaväl som relationen till föräldrarna finnas med som viktiga aspekter i samtalet. Men 
dessa perspektiv inkluderas i samtalet utifrån det fokus BVC-sjuksköterskan har på 
familjens livsvärld.  

Ett livsvärldsperspektiv underlättar förståelsen mellan parterna i ett professionellt 
samtal, men det löser troligtvis inte alla problem som man kan möta i ett samtal. 
Ansvaret för att ett möte skall bli meningsfullt ligger hos båda parter, vilket också 
framgår av min studie. Ett tänkbart område att studera vidare skulle därför kunna vara 
vad som händer med BVC-sjuksköterskans lärande i de ”icke-möten” som hon 
beskriver? Hur påverkas hennes lärande och hennes självförståelse av de etiska 
dilemman hon ställs inför?  

Avslutande reflektion 
Utifrån ett livsvärldsperspektiv ses individen som en viktig aktör i livsstilsförändringen. 
Men i samtalet sker ofta samsynen mellan individen och sjuksköterskan utifrån 
sjuksköterskans synsätt, vilket medför att utrymmet för ett gemensamt lärande och 
nyskapande minskas. Med ett livsvärldsperspektiv i samtalet blir individens berättelse 
det centrala, vilket medför att sjuksköterskan lyssnar och försöker förstå hur den hon 
samtalar med ser på situationen. Detta ökar möjligheten för att de tillsammans skall 
kunna komma fram till vad problemet handlar om och hur det skulle kunna lösas på ett 
tillfredställande sätt för båda parter.  

Relation Arbetsuppgift 

Livsvärld  
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Min uppsats är en studie gjord i liten skala, men ur ett fenomenologiskt-hermeneutiskt 
livsvärldsperspektiv kan även det lilla öka förståelsen för det stora. Jag hoppas att min 
studie ska bidra till en ökad förståelse för betydelsen av livsvärldsperspektivet i 
samtalet. Titeln på denna uppsats är ”Lära genom samtal”. När du först läste titeln 
kanske du tänkte att du skulle få läsa om hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 
bättre förstå och lära sig. Men min önskan är att denna studie skall leda till en större 
förståelse för hur livsvärldsperspektivet i samtalet även ökar sjuksköterskans möjlighet 
till lärande. Jag hoppas att detta pedagogiska förhållningssätt skall bli mer 
medvetandegjort hos sjuksköterskor när de samtalar med de individer de möter i vården. 
Väl kommen så här långt anar du säkert att mitt val av titel vill visa på att det inte bara 
är föräldrar, barn, anhöriga och patienter som lär genom samtalet. Även sjuksköterskan 
lär. Hon lär om dem hon samtalar med, vilka de är som individer och hur deras 
livssituation ser ut. Hon lär sig också mer om sig själv, vem hon är som sjuksköterska 
och som människa i mötet med en annan människa.  



 

 64

Referenser 

Arborelius, E (1995). Rökfria barn – en handledning för sjuksköterskor på BVC om att 

prata rökning med föräldrar. Stockholm: Cancerfonden. 

Arborelius, E., Bremberg, S. & Bergmark Bröske, Y. (1997). Nationell spridning av 

samtalsmetodik – Utbildning, utvärdering och spridning av samtalsmetoden Rökfria 

barn. Rapport från Samhällsmedicin, Centrum för barn- och ungdomshälsa 1997:7. 
Huddinge: Centrum för barn- och ungdomshälsa, Samhällsmedicin Syd, Stockholms 
läns landsting, 

Baggens, C. (2001). What they talk about: conversations between child health centre 
nurses and parents. Journal of Advanced Nursing, 36, (5), 659-667. 

Baggens, C. (2002). Barns och föräldrars möte med sjuksköterskan i barnhälsovården. 
(Doktorsavhandling Linköping Studies in Art and Science). Linköping: Linköpings 
universitet, Tema kommunikation.  

Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. 
Advanced in Behaviour Research Therapy 1, 139-161 

Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter. Göteborg: Daidalos. 

Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar. Hursserls och Meurleau-Pontys fenomenologi. 
(3: e rev uppl).Göteborg: Daidalos. 

Bengtsson, J. (2005). En livsvärldsansatts för pedagogisk forskning. I J. Bengtsson. 
(Red). Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur. 

Berg, L., Skott, C. & Danielsson, E. (2006). An interpretive phenomenological method 
for illuminating the meaning of caring relationship. Scandinavian Journal of Caring 

Science. 20, 42-50. 

Borup, I. (2002). The school health nurse’s assessment of successful health dialogue. 
Health and Social Care in the Community. 10, (1), 10-19. 

Eriksson, M. & Rasmussen, F. (2004). Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och 

självkänsla bland ungdomar. COMPASS – en studie i sydvästra Stockholm. (Rapport 
2004:1) Stockholm: Epidemiologiska enheten, Samhällsmedicin, Stockholms läns 
landsting. 

Falk, E-M. (1999). Lärare tar gestalt. En hermeneutisk studie av texter om 

lärarbildande på distans. Akademisk avhandling. (Uppsala Studies i Education 79). 
Stockholm: Elanders Gotab.  

Friberg, F. (2005). Patienten som vill veta och förstå. I J. Bengtsson. (Red). Med 

livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F., Pilhammar Andersson, E. & Bengtsson, J. (2007). Pedagogical encounters 
between nurses and patients in a medical ward – A field study. International Journal of 

Nursing Studies. 44, 534-544. 



 

 65

Fägerskiöld, A. (2003). Expectations of the child health nurse in Sweden: two 
perspectives. International Nursing Review, 50, (2), 119-128. 

Fägerskiöld, A. (2006). Support of fathers o infants by the child health nurse. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 79-85. 

Gadamer, H-G. (1994). Truth and Method. Transl. Sheed and Ward. (2nd ed.). New 
York: The continuum Publishing Company. (Original work published 1960).  

Gadamer, H-G. (1997). Sanning och metod i urval. (A. Melberg övers.). Göteborg: 
Daidalos. (Originaltitel: Wahrheit und Methode, 1960). 

Hagelin, E., Magnusson, M. & Sundelin, C. (2000). Barnhälsovård. (3: e rev. uppl.). 
Stockholm. Liber AB. 

Heyman, I. (1998). Oss pedagoger emellan…- konstruktion av en berättelse. I I. 
Heyman & H. Pérez Prieto, (Red). Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. 
Pedagogisk forskning i Uppsala. 

Hermerén, G. (1996). Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i 

humaniora och samhällsvetenskap. (2:a rev. uppl.). Stockholm: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Rättsnätet – Svensk lagsamling. 
[online]:http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19820763.HTM [2007-12-18]. 

Jansson, A. (1998). Quality in Child Healthcare. The Wiews of Mothers and Public 
Health Nurses. Scandinavian Journal of Science 12, 195-204.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

McCabe, C. (2004). Nurse-patient communication: an exploration of patients´ 
experiences. Journal of Clinical Nursing. 13, 41-49. 

Medicinska forskningsrådet. (1999). Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa – en 

analys av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv. A State of the Art 
Document. [online]:http://www.phs.ki.se/cahp/11368.pdf [2007-12-17] 

Nationalencyklopedins ordbok. (2007) [online] 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O136204 [2007-12-17] 

Nationella nätverket för Barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare. (2007). Nationell 

målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården. 
[online]:http://www.pvsverige.se/upload/Nationellm%C3%A5lbeskrivning_2007.pdf 
[2007-12-17] 

Parse, R. R. (1990). Health: A personal commitment. Nursing Science Quarterly, 3, 
136-140.  

Riessman, C. (1993). Narrative analysis. USA: Sage Publications, Inc. 

Olander, E. (2003) Hälsovägledning inom barnhälsovården – syntetisering a två 

uppdrag. Akademisk avhandling. (Malmö studies in educational sciences, No 8). 
Malmö: Malmö högskola, lärarutbildningen. 



 

 66

Ricoeur, P. (1993). Från text till handling. (M. Fatton, B. Kristensson Uggla & P. Kemp 
övers.) Stockholm/Stehag: Brutus Östling Bokförlag, Symposion AB. (Originalarbete 
publicerat 1986). 

Russell, S., Daly, J., Hughes, E. & op´t Hoog, C. (2003). Nurses and “difficult” patients: 
negotiating non-compliance. Journal of Advanced Nursing, 43, (3), 281-287. 

Schuster, M. (2006). Profession och existens. En hermeneutisk studie av asymmetri och 

ömsesidighet i sjuksköterskans möte med svårt sjuka patienter. Göteborg: Daidalos AB.  

Socialstyrelsen. (1991). Hälsoundersökningar inom barnhälsovården. Allmänna råd 
från Socialstyrelsen 1991:8. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Stockholms läns landsting. (2007). Metodbok för barnhälsovården SLL. 
[online]:http://www.ls.sll.se/sv/bhv/Metodbok-BHV/ [2007-12-17] 

Stockholms läns landsting. (2004). Handlings program för övervikt och fetma. 
[online]:http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Mat/handlingsprogram%20%C3%B6ver
vikt%20och%20fetma.pdf [2007-12-17]  

Tveiten, S. (2005). Evaluation of the concept of supervision related to public health 
nurses in Norway. Journal of Nursing Management. 13, 13-21. 

Vehviläinen-Julkunen, K. (1993). The characteristics of clients and public health nurses 
in child health services interactions. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 7, (1), 
11-6. 

Wikipedia. (2006). Den fria encyklopedin. [online]:http://sv.wikipedia.org/wiki/IsoBMI 
[2007-12-17] 

Ödman, P-J. (1994). Tolkning förståelse vetande. Hermeneutik i teori och praktik. 
Göteborg: Nordstedts. 

Ödman, P-J. (2004). Den hermeneutiska cirkelns gränser. Till validitetsfrågan inom 
hermeneutiken. I S. Selander. & P-J. Ödman. (red). Text och existens. Hermeneutiken 

möter samhällsvetenskap. Göteborg: Daidalos. 



 

 67

 



 

 68

     Bilaga 1 

Studie angående BVC-sjuksköterskor upplevelse av hälsosamtalet riktat 
mot att tidigt upptäcka och förebygga övervikt och fetma. 

 

 

Ansvarig för studien:    Handledare:  
Stina Johanson    Marja Schuster  
08-35 37 69, 0734-13 01 90   Filosofie doktor  
stina.johansson@wtnord.net   Lärarhögskolan, Stockholm  
    marja.schuster@lhs.se 
 

 

Information till deltagare i intervjustudien. 

För min magisteruppsats i vårdpedagogik genomför jag en intervjustudie angående 
BVC-sjuksköterskors upplevelse av hälsosamtal riktade mot att tidigt upptäcka och 
förebygga övervikt och fetma. Syftet med studien är att studera och analysera BVC-
sjuksköterskornas egna upplevelser och erfarenheter av att arbeta med dessa samtal, 
samt hur de i dessa samtal upplever mötet med barn och föräldrar. Intervjumaterialet 
kommer att ge tillgång till den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskorna själva bär 
på, vilken är av stor vikt att ta till vara. Den bör ligga till grund för fortsatt 
kompetensutveckling inom området. 

Under intervjun kommer du att få berätta om dina erfarenheter, upplevelser och tankar 
som rör hälsosamtalet. Intervjun, som tar 45-60 minuter, kommer att registreras på band 
för att sedan kunna skrivas ut och tillsammans med övriga intervjutexter ligga till grund 
för min uppsats. All information som delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. 
Detta innebär att framkomna data inte kommer att presenteras i min studie på ett sätt så 
att de kan härledas till enskild intervjuad person. De bandinspelningar som görs i denna 
studie kommer enbart att användas av mig och inga namn kommer att registreras i 
presentationen av resultatet. Ditt deltagande i studien är frivilligt vilket innebär att du 
när som helst har rätt att dra dig ur, även mitt under pågående intervju. 

 

Tack för att du vill delta i min studie. Vi träffas den …………………………… 

 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande så får du gärna 
kontakta mig.  

 

Med vänlig hälsning  

Stina Johansson 
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