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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Potträningen har de senaste decennierna senarelagts. Svenska barn blir i 

genomsnitt kontinenta vid tre års ålder trots att barn kan uppnå blåskontroll redan under 

spädbarnstiden. Sen potträning kan leda till fysiska och psykiska komplikationer. Att 

potträningen har senarelagts kan bland annat bero på att föräldrar har svårt att bedöma när 

barn är redo för potträning. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilken 

information som ges kring potträning från BVC (barnavårdscentral) -sjuksköterskor och vad 

den informationen baserades på. Metod: Studien var deskriptiv, jämförande med kombinerad 

kvantitativ och kvalitativ metod och inkluderade 58 respondenter. Resultat: Majoriteten av 

BVC-sjuksköterskorna ansåg att potträning var ett viktigt ämne och de saknade tydliga 

riktlinjer om potträning. Information om potträning till föräldrarna baserades på egen 

inhämtad kunskap och erfarenhet. Nästan hälften av BVC-sjuksköterskorna upplevde att 

föräldrar var osäkra på när och hur de skulle potträna sina barn. Majoriteten ansåg att barn 

kunde börja pottränas mellan 6-12 månaders ålder. Den vanligaste informationen som gavs till 

föräldrar om potträning handlade om att invänta barnets mognad och intresse, vänja sig vid 

pottan på ett lekfullt sätt, göra potträningen till en positiv naturlig del av dagen och skapa 

rutiner. Slutsats: Eftersom det saknas riktlinjer om potträning finns ett stort behov av 

kvalitetssäkrade anvisningar. I Rikshandboken i barnhälsovård borde det finnas information 

om när potträning kan startas samt råd om hur föräldrar kan gå tillväga med potträningen. Mer 

stöd och information om potträning från BVC skulle underlätta för föräldrarna att hjälpa sina 

barn att bli fria från blöjorna. 
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ABSTRACT 

Background: Children’s toilet training has in recent decades been postponed in Sweden. 

Children are on average continent by the age of three, whereas they are able to achieve 

bladder control already during infancy. Late toilet training can lead to both physical and 

psychological complications. One reason why toilet training has been postponed may be due 

to parents finding it difficult to assess when the child is ready to be toilet trained. Objective: 

The objective of this research paper is to study the information BVC (Child Health Care 

Center) nurses provide to parents about toilet training and to find out what the information is 

based on. Method: The study employs descriptive and comparative approaches combined 

with quantitative and qualitative methods. The questionnaire to Child Health Care Center 

nurses was filled in by 58 respondents. Results: The majority of Child Health Care Center 

nurses thought that toilet training was an important topic and they said they would need clear 

and concise guidelines on toilet training. It transpired that the information about toilet training 

nurses have been providing to parents is based on nurses’ own knowledge and experience 

acquired over time. Almost half of the Child Health Care Center nurses that responded to the 

questionnaire had experienced that parents were uncertain about when and how to potty train 

their children. The majority of the respondent nurses felt that children could start toilet 

training between 6-12 months of age. The most common advice given to parents about toilet 

training was waiting for the child's maturity and interest in using the potty, getting used to the 

potty in a playful way, making toilet training a positive natural part of the day and creating 

routines. Conclusion: There are no official set guidelines on toilet training, whereas there is a 

great need for them. Thus, Rikshandboken should include a respective chapter, stating, among 

other things, when toilet training should be started as well as giving advice on how parents 

can proceed with toilet training. The Child Health Care Centers should provide parents with 

more support and information about toilet training so that parents can help their children to 

become free from the diapers at an earlier age. 
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BAKGRUND 

Barnhälsovård i Sverige 

Barnhälsovårdens uppdrag är att främja alla barns hälsa och utveckling. Huvudmålet för 

barnhälsovården är att minska sjuklighet, dödlighet, funktionsnedsättningar samt att stödja 

och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och bidra till barns allsidiga utveckling 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). 

Rikshandboken i barnhälsovård är en webbplats där aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om 

barns hälsa och utveckling finns tillgänglig för alla som arbetar inom barnhälsovården. I 

Rikshandboken finns praktiska anvisningar och råd om hur frågor inom barnhälsovården 

handläggs. En viktig förutsättning för barnhälsovård på lika villkor är att all personal ges 

samma kunskapsbaserade information (Rikshandboken i barnhälsovård, 2013). 

Sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovård ska vara specialistsjuksköterska, antingen 

distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Arbetet på barnavårdscentral (BVC) kräver att 

sjuksköterskan har god barn- och socialmedicinsk kunskap (Nationell målbeskrivning för 

sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården, 2007). 

BVC-sjuksköterskan utför största delen av barnhälsovårdens arbete genom att stödja och 

uppmuntra föräldrar att tro på sin egen kompetens och problemlösningsförmåga 

(Rikshandboken i barnhälsovård, 2013).  

 

Fysisk utveckling och tidig potträning 

Under de tidiga barnaåren finns en dyskoordination mellan detrusor och sfinktrar vilket 

orsakar avbrutna miktioner. Många små barn kissar i flera portioner utan att helt tömma 

blåsan. Koordinationen blir bättre ju äldre barnet blir men blåstömningen är inte fullständig så 

länge barnet kissar i blöja. Residualurinen försvinner när barnen är pottränade (Sillén, 2001). 

Blåsan töms bättre när barnet sitter ner och kissar och har stöd under både lår och fötter så att 

bäckenbottenmuskulaturen slappnar av (Wennergren, Oberg & Sandstedt, 1991). 

Om blåsan inte töms ordentligt kvarlämnas residualurin och det finns risk för bakterieuri, 

reflux, pyelonefrit eller njurskada. Under barnets första år går det mycket snabbt mellan att 

barnet känner av att blåsan är fylld till det att barnet kissar. Barnets blåskontroll utvecklas, det 
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innebär att blåskapaciteten ökar och tiden från att barnet känner av blåsfyllnad fram till att 

barnet kissar ökar. Barnet kan redan under spädbarnstiden uppnå blåskontroll med hjälp av 

vårdare (Hellström & Lindehall, 2006). Studier visar att nyfödda inte kissar under sömn utan 

endast när de är vakna eller håller på att vakna (Holmdahl, Hanson, Hanson, Hellström, 

Hjälmås & Sillén, 1996; Yeung, Godley, Ho, Duffy, Ransley & Chen, 1995; Duong, Jansson 

& Hellström, 2012). Hjärnaktivitet kan ses som ett svar på fylld blåsa, nyfödda har normalt en 

viss grad av kortikal kontroll över blåstömningen och är torra mellan miktionerna (Yeung et 

al., 1995). 

Residualvolymen minskar med stigande ålder och när barnen är pottränade, oavsett ålder, 

försvinner den avbrutna tömningen av blåsan (Duong, Jansson, Holmdahl, Sillen & 

Hellström, 2010). Tidig potträning påverkar blåsans tömning positivt, barn som är pottränade 

redan vid sex månaders ålder tömmer blåsan fullständigt vid nio månaders ålder. Barn som 

börjar potträna efter två års ålder tömmer blåsan fullständigt vid 36 månaders ålder och 

miktionsfrekvensen är högre (Duong, Jansson, Holmdahl, Sillén & Hellström, 2013). En 

kontinent individ kan själv känna blåsans fyllnadssignaler, medvetet förhindra urinläckage 

och själv bestämma när miktion skall ske (Hellström & Lindehall, 2006). 

 

Psykisk utveckling och mognad  

Ingen svensk definition av ordet ”potträning” hittades. Med potträning avses en introducering 

av pottan/toaletten för att lära barnet blås- och tarmkontroll. 

För de flesta barn sker potträningen under koltbarnsåldern. Med koltbarn menas barn mellan 

ett och tre års ålder. Under koltbarnsperioden är den motoriska, kognitiva och språkliga 

utvecklingen mycket snabb. Barn utvidgar sitt samspel med omgivningen, utvecklar sin 

sociala relation till föräldrarna och samarbetstränar under koltåren. Barnet slits ofta mellan sin 

vilja att vara till lags och samtidigt själv få bestämma. Potträning är ett bra exempel på 

samarbetsträningen. Under koltperioden inträder den så kallade trotsåldern (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009). Vid två års ålder har barnet periodvis en egen stark vilja vilket 

kan försvåra potträningen (Hellström & Lindehall, 2006). Efter två till fyra års ålder kan 

potträningen bli tidskrävande och besvärlig (Magnusson et al., 2009).  
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Barn är ofta vid två till tre års ålder mogna att ta egna initiativ till och utföra toalettbesök men 

brukar först vid fyra års ålder kunna sköta alla praktiska moment som av- och påklädning och 

tvätta händerna (Hellström & Lindehall, 2006).  

 

 

Potträning i olika delar av världen 
 

I en svensk studie visar resultatet att mer än hälften av barnen blir torra under dagtid vid tre 

års ålder och nästan alla barn är torra när de är fyra år. Alla barn i studien var torra under 

dagtid innan de blev torra nattetid. Redan vid 18 månaders ålder talade barnen om för sina 

föräldrar att de kissade eller att de hade kissat. I studien framkommer ingen betydelsefull 

skillnad i när barnen blev torra mellan pojkar och flickor trots att flickor började pottränas 

några månader tidigare (Jansson, Hanson, Sillén & Hellström, 2005). Enligt en annan svensk 

studie påbörjas potträning vid 21 månaders ålder och barnen är torra vid 32 månaders ålder 

(Jansson, Danielson & Hellström, 2008).  

I Belgien blir barn i genomsnitt torra under dagtid vid 26 månader och nattetid vid 27 

månader, det är dessutom vanligt att flickor börjar pottränas före pojkar (Kaerts, Van Hal, 

Vermandel & Wyndaele, 2013).  

I Amerika blir de flesta barn torra vid 36 månader (Blum, Taubman & Nemeth, 2004). Barn 

som börjar toaletträna före 27 månaders ålder blir i genomsnitt torra vid 34 månaders ålder. 

De barn som börjar potträna senare blir också torra senare. (Blum et al., 2003; Blum et al., 

2004). I en annan amerikansk studie blir flickor torra vid 33 månaders ålder och pojkar vid 35 

månaders ålder (Schum, Kolb, McAuliffe, Simmis, Underhill & Lewis, 2002).  

I en Iransk studie uppnår barn blåskontroll under dagtid vid 24 månaders ålder och under 

nattetid vid 27 månader. Flickorna sköter toalettbesöken självständigt när de är 29 månader 

gamla och pojkarna vid 34 månaders ålder (Hooman, Safaii, Valavi & Amini-Alavijeh, 2013). 

Potträning sker vid olika ålder i olika delar av världen. Vietnamesiska föräldrar börjar träna 

sina barn direkt efter födseln. Många barn klarar toalettbesöken själva vid 18 månaders ålder 

och det blir få misslyckanden. Vid två års ålder förväntas barnen klara av toalettbehoven 

själva (Duong et al., 2012). 
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Lämplig tid att starta potträning 

Potträningen har förändrats under de senaste 50-100 åren. Inställningen till potträning har 

blivit mer avslappnad och dagens superabsorberbara blöjor är enklare att hantera än de 

tvättbara som användes tidigare (Rogers 2013). Potträning startas senare nu än för 60 år 

sedan. När föräldrar födda år 1920-1940 pottränade sina barn blev 71 % av barnen kontinenta 

dagtid före 18 månaders ålder. Endast 17 % av barnen till föräldrar födda år 1960-1980  blev 

torra före 18 månades ålder (Bakker & Wyndaele, 2000). 

 

Föräldrar får ofta information från barnhälsovården om att barn blir torra när de är mogna för 

det. Barnets förutsättningar att lyckas med potträningen beror på barnets samarbetsförmåga 

och var i utvecklingen barnet befinner sig. Ettårsåldern är i allmänhet en lämplig ålder att 

introducera pottan för då är barnet oftast intresserad av att härma vuxna. När barnet visar 

intresse måste potträningen prioriteras, barnet bestämmer takten (Hellström & Lindehall, 

2006). Det är dags att introducera blöjavvänjningen som ett gemensamt projekt mellan 

förälder och barn när föräldern märker att barnet reagerar på att det har kissat eller bajsat 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009).  

Choby och George (2008) anser att barn vanligtvis inte är mogna att toalettränas före 24 

månaders ålder samtidigt som en del barn är redo redan vid 12 månaders ålder. Varje familj 

och barn är unika och därför måste rekommendationer om idealisk tid eller optimal metod 

anpassas.  

 
 

Beslutet att påbörja potträning 
 

I en studie där olika generationers syn på potträning undersöktes är barnets ålder den 

vanligaste anledningen till att föräldrar börjar potträna sina barn. För föräldrar födda på 1960–

80-talen var också varm årstid ett vanligt skäl. När barnen hade uppnått blåskontroll under 

eftermiddagssömnen ansåg föräldrar födda 1920-40 att potträning kunde startas (Bakker & 

Wyndaele, 2000).  

Föräldrar kan ha svårt att bedöma om barnet är redo för potträning (Blum, Nathan, Taubman 

& Nemeth, 2003). Det råder förvirring angående när potträning ska påbörjas. Litteratur om 

exempelvis barnets färdighetssignaler är komplicerad och oklar. Ovissheten orsakar stress och 
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ångest bland föräldrar samt senarelägger potträningen vilket kan ge upphov till sociala 

problem (Kaerts,Van Hal, Vermandel & Wyndaele, 2012).  

 

Resultatet av en studie visar att det finns 21 färdighetstecken som det lilla barnet kan visa och 

därmed förmedla att det är redo att börja potträna. Ingen enighet finns dock angående hur 

många av tecknen som borde finnas för att kunna starta potträningen. Barnets 

färdighetstecken är exempelvis allt från att barnet kan sitta stadigt till att barnet verbalt kan 

kommunicera sitt behov att gå till toaletten samt sköta en del av det praktiska kring 

toalettbesöket (Kaerts et al., 2012). Utvecklingen av färdighetstecken sträcker sig över en lång 

tidsperiod vilket kan försvåra föräldrarnas bedömning (Choby & George, 2008). 

 

Metoder för potträning  

Det finns olika tillvägagångssätt för potträning, bland annat barnorienterad metod som 

Brazeltonmetoden och föräldraorienterad metod som Azrin & Foxx metod, intensiv 

strukturerad beteendeträning (Vermandel, Kampen, Van Grop & Wyndaele, 2008). Syftet 

med den barnorienterade metoden som den amerikanske barnläkaren Brazelton tog fram 

under 1950- 60 talet är att börja med potträningen när barnet är moget för uppgiften. Enligt 

denna metod informeras föräldrarna om potträning när barnet är i ettårsåldern. Föräldrarna får 

rådet att när barnet är 18 månader gammalt borde potta eller pottstol finnas i barnets 

omgivning, barnet sätts på pottan en gång varje dag, till en början med kläderna på. 

Föräldrarna sitter bredvid och berättar vad pottan är till för, inget tvång får förekomma. Efter 

en tid får barnet vara blöjfri på regelbundna tider, pottan finns i samma rum som barnet och 

barnet får själv ta initiativ till att sätta sig på pottan. Med hjälp av denna metod blev över 80 

% pottränade före två och ett halvt års ålder (Brazelton, Christophersen, Frauman, Gorski, 

Poole, Stadtler & Wright, 1999). 

Föräldraorienterade metoder har varit vanligare i utvecklingsländerna (Choby & George, 

2008). Brazelton och medarbetare (1999) beskriver föräldraorienterad metod som operant 

inlärning genom att använda belöning för att positivt förstärka önskat beteende och straffa 

genom att belöning uteblir vid misslyckande. Metoden som utvecklades av Azrin och Foxx år 

1973, är strukturerad och intensiv (Vermandel et al., 2008). Vid användande av den intensiva 

metoden tas ingen hänsyn till om barnet är redo för potträning utan startas när föräldrarna 

tycker att det är dags. Metoden framhäver betydelsen av aktivt arbete med att lära barnet 
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beteendet runt toalettbesök. Målet är att uppnå blåskontroll genom positiv förstärkning och 

belöningar som leksaker, godis och beröm. Tvång och straff används inte (Choby & George,  

2008; Hooman et al., 2013; Colaco, Johnsson, Schneider & Barone, 2013).  

En nyligen genomförd studie i Iran visar att 52 % av föräldrarna använde sig av den intensiva 

metoden och 44 % av den barnorienterade metoden. Ett samband ses mellan användandet av 

straff i potträningen och toalettvägran (Hooman et al., 2013). I en amerikansk studie jämförs 

den barnorienterade metoden med den mer strukturerade intensiva föräldraorienterade 

metoden, ingen koppling finns mellan val av träningsmetod och utveckling av 

trängningsinkontinens (Colaco et al., 2013). 

Enligt dagspressen har en föräldraorienterad metod, elimination communication (EC), blivit 

allt vanligare i Sverige idag. EC grundar sig på att små barn vet när de behöver tömma blåsan 

och föräldrar kan lära sig att tolka barnets signaler. Med hjälp av EC kan barn bli blöjfria 

under spädbarnsperioden (Hellberg, 2013).  

 

Konsekvenser av sen potträning 

Det finns ett samband mellan sen potträning och enures. Risken för att drabbas av enures är 

tre gånger större om barn pottränas efter 24 månaders ålder (Akis, Irgil & Aytekin, 2002). 

Studier visar att barn med enures har lägre självkänsla och en mer negativ självbild än andra 

barn (Hägglöf, Andrén, Bergström, Marklund & Wendelius, 1998; Robinson, Butler, Holland 

& Doherty-Williams, 2002).  

Det finns även ett samband mellan sen start av potträning och vägran att bajsa i toaletten eller 

i pottan. Barn som toalettränas senare är mer benägna att gömma sig när de ska bajsa och de 

är oftare förstoppade (Blum, 2004; Hooman, 2013). Däremot ser Blum et al. (2003) ingen 

skillnad mellan barn som startar potträning före respektive efter 27 månaders ålder gällande 

obstipation, vägran att bajsa på toaletten, hålla tillbaka avföringen eller gömma sig när de 

bajsar.  

Sen inledning av potträning ökar risken för utveckling av trängningsinkontinens. En studie 

visar att de barn som har trängningsinkontinens hade börjat potträna i genomsnitt vid 32 

månaders ålder, barnen i kontrollgruppen hade börjat vid 29 månaders ålder (Barone, Jasutkar 

& Schneider, 2009).  
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Inledande av potträning efter 24 månader är associerat med minskad blåskontroll dagtid bland 

barn i skolåldern jämfört med barn vars potträning inletts mellan 15 och 24 månader (Joinson, 

Heron, Von Gontard, Butler, Emond & Golding, 2009). Mer strukturerad potträning i tidigare 

ålder behövs för att förebygga svårigheter i att uppnå blåskontroll och bli kontinent (Rogers, 

2013).  

 

 

Problemformulering 
 

Potträningen har de senaste decennierna senarelagts. Enligt tidigare studier råder det 

osäkerhet bland föräldrar om när potträning ska startas och föräldrarna upplever att de får för 

lite stöd och information från BVC (Jansson et al., 2008). Sen potträning kan leda till fysiska 

och psykiska komplikationer och därför är det viktigt att undersöka informationen kring 

potträning. Eftersom det i omvårdnads- och medicinsk litteratur råder brist på tydlig 

information och riktlinjer om potträning behövs mer klar information om exempelvis när 

potträning kan startas. Information och riktlinjer för BVC-sjuksköterskor kring potträning har 

inte tidigare studerats. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken information som gavs kring potträning från 

BVC och vad informationen baserades på.  

 

 

Frågeställningar 
 

1) Anser BVC-sjuksköterskor att potträning är ett viktigt ämne?  

2) Saknar BVC-sjuksköterskor tydliga riktlinjer angående när och hur de ska informera 

föräldrar om potträning och skiljer sig upplevelsen beroende på hur länge 

sjuksköterskan har arbetat på BVC? 

3) Vad baseras informationen som ges till föräldrarna om potträning på och hur skulle 

sjuksköterskorna vilja få information om potträning? 

4) Upplever BVC-sjuksköterskor att föräldrar är osäkra på hur de ska potträna sina barn?  

5) Vid vilken ålder anser BVC-sjuksköterskor att barn kan börja pottränas och vad 

innehåller informationen som BVC-sjuksköterskor ger om potträning?  
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6) Finns det skillnader kring den information som ges om potträning beroende på hur 

länge sjuksköterskan har arbetat på BVC? 

 

 

METOD 

Design 

Studien hade en deskriptiv, jämförande design. Kvalitativ ansats bedömdes vara av värde för 

att besvara en del av frågeställningarna. Kvantitativ ansats valdes eftersom en del av resultatet 

kvantifierades och generaliserades. 

 

 

Urval 

Urvalet förväntades besvara examensarbetets frågeställningar. Inklusionskriteriet var att 

arbeta aktivt som sjuksköterska på BVC i Uppsala län. Av de 105 BVC-sjuksköterskor som 

tillfrågades svarade 58 på enkäten och inkluderades i studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en studiespecifik webbenkät (Bilaga 1). Enkäten utformades 

av författarna eftersom det inte fanns färdiga validerade frågeformulär att tillgå som 

besvarade projektets frågeställningar. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012 a) är fördelen 

med egenkonstruerad enkät att frågorna kan formuleras så att de ger svar på exakt det som 

forskaren söker samt att längden på enkäten kan styras.  

 

Instrument 

Enkäten baserades på befintlig litteratur och på en intervju med en verksam psykolog inom 

barnhälsovården på ett sådant sätt att den kunde ge svar på examensarbetets frågeställningar.  

Enkäten beräknades kunna fyllas i inom 10 minuter och bestod av 13 frågor, varav sex på 

nominalskalenivå, fyra på kvotskaleniva, två på ordinalskalenivå med svarsalternativ ”alltid”, 
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”oftast”, ”sällan”, ”aldrig” och en öppen fråga (Billhult & Gunnarsson, 2012). Det fanns 

möjlighet att skriva egna kommentarer till samtliga frågor.  

En pilottesting utfördes innan enkäterna skickades ut för att försäkra att frågorna var 

förståeliga, relevanta och uppfattades rätt av respondenterna. Testpersonerna bestod av tre 

distriktssköterskestuderande och två BVC-sjuksköterskor. Testpersonerna ansåg att frågorna 

var tydliga och att de inte kunde misstolkas. För att bli tydligare omformulerades dock nionde 

frågan från ”Hur gammalt är barnet när Du ger den första informationen om potträning?” 

till ”Vilken ålder har barnet när Du ger den första informationen om potträning?”. 

Pilottestingen resulterade också i att respondenterna gavs möjlighet att lägga till en 

kommenterar till alla frågor. Frågan om BVC-sjuksköterskans ålder ansågs av en testperson 

ointressant och togs bort. En testperson ansåg att det skulle vara värdefullt att veta hur många 

barn varje BVC-sjuksköterska ansvarade för och enkäten kompletterades med frågan, ”hur 

många barn uppskattningsvis ansvarar du för på BVC?”. 

 

Tillvägagångssätt 

Ansökan om att genomföra studien inom primärvårdens verksamheter godkändes av 

Folkhälsa - Forskning och Utveckling (FFoU)-enheten i primärvården i Uppsala län. Lista 

med namn och e-mejladresser till BVC-sjuksköterskor och verksamhetschefer inom 

primärvården i Uppsala län erhölls av chefen för barnhälsovården i Landstinget i Uppsala län. 

Förteckningen var inte komplett på grund av barnledighet och personalomsättning och det 

framkom inte på vilken barnavårdscentral sjuksköterskorna arbetade. E-mejl -adresserna och 

namnen på BVC-sjuksköterskorna kontrollerades på varje enskild verksamhets webbsida. 

Vidare kontaktades samtliga verksamhetschefer inom Uppsala län via e-mejl för tillstånd att 

e-mejla webbenkäterna till BVC-sjuksköterskorna på respektive barnavårdscentral. Inom 

primärvården i Uppsala län arbetar 121 BVC-sjuksköterskor, två av dem har deltagit i 

pilottestingen. Totalt tillfrågades 31 verksamhetschefer. En chef ville inte delta på grund av 

att BVC-sjuksköterskorna hade tidsbrist, tre verksamhetschefer svarade inte och därför har 

totalt 14 BVC sjuksköterskor inte haft möjlighet att besvara enkäten. Efter att 

verksamhetscheferna gett sitt godkännande skickades webbenkäten, som konstruerats i 

Google Dokuments, till berörda 105 BVC-sjuksköterskor. Ett missivbrev (Bilaga 2) bifogades 

till webbenkäten. Två påminnelser skickades och eftersom deltagandet var anonymt gick det 
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inte att se vilka som svarat, alltså skickades påminnelser till alla. I e-mejlets ämnesrubrik 

ombads de mottagare som redan hade svarat att bortse från mejlet.   

Enligt etikprövningslagen ska deltagarna informeras om bland annat den övergripande planen 

för studien, syftet med studien, metoder som kommer att användas, att deltagande i 

forskningen är frivilligt och att deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

utan att ange något skäl (Codex, regler och riktlinjer för forskning, 2013). Alla etiska riktlinjer 

följdes noggrant. Enkäterna samlades in anonymt och behandlades konfidentiellt. Inga 

personliga eller känsliga frågor ställdes. Inga värderingar lades på BVC-sjuksköterskornas 

arbete. En etisk aspekt var att studien inte fick bli för tidskrävande för BVC-sjuksköterskorna, 

detta var också ett skäl till valet av webbenkät som svarsmöjlighet.  

 

Dataanalys 

Beskrivande, jämförande statistik användes för att analysera de slutna frågorna i enkäten. 

Svaren till den öppna frågan analyserades och delades in i kategorier och underkategorier. 

Mönster och kategorier framkom genom att svaren lästes igenom flera gånger (Danielsson, 

2012). Data analyserades i Microsoft Excel. Skillnader mellan grupperna testades med hjälp 

av chi-2 test. Ett p-värde på 0,05 betraktades som statistiskt signifikant (Billhult & 

Gunnarsson, 2012 b).  

Alla frågeställningar analyserades med hjälp av kvantitativ metod. De fasta svarsalternativen 

summerades och uträknades i procent. Sjuksköterskorna indelades i fem grupper efter hur 

många år de hade arbetat på BVC. Chi-2 test användes vid två av frågeställningarna, andra 

och sjätte, för att se om det fanns skillnader mellan grupperna. Vid analys av dessa 

frågeställningar jämfördes också sjuksköterskorna utifrån om de arbetat längre eller kortare 

tid än mediantiden. I den öppna frågan kategoriserades och underkategoriserades svaren 

(Bilaga 3). Svaren till fyra frågeställningar redovisades i tabellform (Tabell 1, 2, 3 och Bilaga 

3). Egna kommentarer till samtliga frågor sammanställdes och redovisades i löpande text eller 

som citat. 
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RESULTAT 

Bakgrundsfakta 

Av totalt 105 enkäter besvarades 58 (55 %). Samtliga respondenter var kvinnor och 

specialistsjuksköterskor. Majoriteten (97 %) var distriktssköterskor, 3 % (n=2) 

barnsjuksköterskor och 12 % av sjuksköterskorna (n=7) hade mer än en vidareutbildning 

inom något annat område.  Arbetserfarenheten på BVC varierade mellan 7 månader och 32 år, 

mediantiden var 7,5 år. BVC-sjuksköterskor indelades i fem grupper efter antal år de arbetat 

på BVC (Figur 1).  

Antalet barn som BVC-sjuksköterskorna ansvarade för varierade från 35 till 711. 

Tillsammans ansvarade de för 12400 barn.  

 

 

Figur 1. Indelning av BVC-sjuksköterskor i grupper efter antal år arbetade på BVC 

 

BVC-sjuksköterskors uppfattning om potträning är ett viktigt ämne 

Majoriteten av sjuksköterskorna (86 %, n=50) svarade ja på frågan ”Anser du att potträning är 

ett viktigt ämne?” medan 5 % (n=3) inte ansåg att potträning var viktigt och fem 

sjuksköterskor svarade varken ja eller nej utan skrev en kommentar ” ja/nej”, ”sådär”, 

”ganska”, ”inte jätteviktigt”. En av de sjuksköterskor som inte ansåg att potträning var ett 

viktigt ämne informerade aldrig föräldrar om potträning, medan de andra oftast informerade.    
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En sjuksköterska tyckte att ämnet var viktigt eftersom många barn har problem runt 

toalettvanor och en annan tyckte att det skulle vara en kvalitetssäkring att alla inom 

barnhälsovården i Uppsala län gav samma information eftersom ämnet var betydelsefullt. Två 

sjuksköterskor tyckte att potträning var ett bra ämne att ta upp men ändå inte jätteviktigt, ”ja, 

ämnet är viktigt, det står naturligtvis inte och faller med om barnet blir torrt vid en viss ålder 

men de flesta föräldrar tycker ju att det är skönt när barnet inte behöver blöja längre. Barnet 

får dessutom en bättre förståelse för sin kropp och dess funktioner”.  

 

 

 

Skillnader i BVC-sjuksköterskors avsaknad av riktlinjer kring information om 

potträning beroende på arbetserfarenhet på BVC 
 

Majoriteten (62 %, n=36) av alla sjuksköterskorna saknade tydliga riktlinjer om potträning 

(Tabell 1). En sjuksköterska ansåg att det fanns riktlinjer men att de var otydliga, speciellt för 

en nyanställd. Tre sjuksköterskor menade att det inte direkt stod något i Rikshandboken eller i 

Metodboken men att det fanns information att hämta på internet, exempelvis i Vårdguiden 

eller på olika inkontinens-webbsidor. Exempel på kommentarer på frågan” Saknar du tydliga 

riktlinjer om potträning?” var ”Ja, men har samlat ihop eget material under årens lopp”, ”Ja, 

några direkta riktlinjer om hur vi ska säga vet jag inte om jag sett”; ” Ja, finns inga 

riktlinjer!”.  

 

Av de sjuksköterskor som saknade riktlinjer hade 54 % (n=31) arbetat ≤ 7,5 år (medianen) 

och 47 % (n=27) hade arbetat > 7,5 år. Av de som inte saknade riktlinjer hade 37 % (n=21) av 

sjuksköterskorna arbetat ≤7,5 år och 63 % (n=37) >7,5 år. Skillnaden var inte statistiskt 

signifikant (p=0,26). En signifikant skillnad (p=0.04) i avsaknad av riktlinjer, observerades 

mellan de som hade arbetat 6-10 år på BVC och de andra grupperna.  
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Tabell 1. Avsaknaden av tydliga riktlinjer om potträning 

    Arbetserfarenhet       

Saknaden av              

tydliga riktlinjer   <1år 1-5 år  6-10 år 11-15 år  >15år 

om potträning n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

              

Saknar riktlinjer  36 (62) 3 (75) 16 (73) 4 (31) 7 (70) 6 (67) 

              
Saknar inte 
riktlinjer 19 (33) 1 (25) 4 (18) 9 (69) 2 (20) 3 (33) 

              

Inget svar  3 (5)   2 (9)   1 (10)   

              

Totalt  58 4 22 13 10 9 
 

 

Vad informationen som ges till föräldrarna baseras på  

Information om potträning till föräldrarna baserades på egen inhämtad kunskap och erfarenhet 

hos majoriteten av sjuksköterskorna. BVC-psykolog angavs också ofta som informationskälla. 

Muntlig information från uroterapeut, utbildningseftermiddag inom barnhälsovården våren 

2013 och evidensbaserad litteratur var andra nämnda kunskapskällor. 

 

Det fanns en tydlig skillnad mellan erfarenhet och vad informationen baserades på. I gruppen 

som hade arbetat 15 år och längre angav alla att de baserade informationen på sin erfarenhet. 

Alla sjuksköterskor som hade arbetat ett år eller mindre på BVC grundade informationen på 

den egna inhämtade kunskapen (Tabell 2). 
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Tabell 2. Vad informationen till föräldrarna baseras på 

Vad informationen BVC- Arbetserfarenhet *     

baseras på sjuksköterskor   

  n=58 (%)  <1år 1-5 år 
 6-10 
år 

11-15 
år  >15år 

    n= 4  n= 22  n= 13  n=10 n= 9  

              

Egen inhämtad kunskap 
37 (64) 

4 15 8 2 7 

Erfarenhet 
28 (48) 

2 8 6 2 9 
Information från BVC-
psykolog 

25 (43) 
  9 8 4 4 

Föreläsningar av BHV 
7 (12) 

  3 1 3   

Metodboken i barnhälsovård 
3 (5) 

    1   2 
Rikshandboken i 
barnhälsovård 

2 (3) 
    2   

Inkontinensutbildning 
1 (2) 

  1       

Information från uroterapeuter 
1 (2) 

        1 

BHV-riktlinjer 1 (2)       1   

*mer än ett svarsalternativ kunde anges 

 

Hur sjuksköterskorna skulle vilja få information om potträning 

På frågan ”På vilket sätt skulle Du vilja ha information om vilka riktlinjer som gäller för 

potträning?” kunde sjuksköterskorna ange flera svarsalternativ. Nästan alla BVC- 

sjuksköterskor, 90 % (n=52), önskade att riktlinjer för potträning fanns i Rikshandboken i 

barnhälsovård, 22 % (n=13) ville få information via e-mejl från barnhälsovården och 19 % 

(n=11) önskade information via barnhälsovårdens psykolog. En sjuksköterska efterfrågade ett 

kortfattat informationsblad om potträning till föräldrarna. I ett svar framkom att det var 

speciellt svårt för nyanställda BVC-sjuksköterskorna att finna riktlinjer för information om 

potträning och att informationen borde finnas i Rikshandboken. Ett utbildningstillfälle 

efterfrågades av två sjuksköterskor. En sjuksköterska önskade uppdatering med aktuell 

forskning från barnhälsovården. Exempel på kommentarer på frågan: ”Tanken är väl att vi 

skall använda Rikshandboken och då bör allt stå där utom i de fall det finns lokala 

riktlinjer”; ”I ett professionellt arbetssätt borde det ingå det att det finns beprövade riktlinjer 

att "luta" sig emot”. 
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BVC-sjuksköterskornas upplevelse av föräldrars osäkerhet 

I enkäten ställdes frågan: ”Anser Du att det finns en osäkerhet bland föräldrar om hur de ska 

potträna sina barn?” 40 % (n=23) av BVC-sjuksköterskorna upplevde att de flesta föräldrar 

var osäkra på när och hur de skulle potträna sina barn. Osäkerhet bara hos en del föräldrar 

upplevdes av 50 % (n=29) av BVC-sjuksköterskorna. Endast 7 % (n=4) av BVC-

sjuksköterskorna tyckte att det inte fanns någon osäkerhet bland föräldrarna och 3 % (n=2) 

svarade ”vet ej” på frågan.  
 

Tre sjuksköterskor trodde inte att föräldrarna var osäkra utan att de var bekväma och inte 

orkade ta tag i potträningen. En sjuksköterska skrev att hon fick många frågor om potträning 

och en sjuksköterska tyckte att föräldrar sällan tog upp ämnet spontant. En sjuksköterska 

upplevde att föräldrar trodde att potträning skulle startas senare än vad BVC ansåg: ”Ja, det 

finns osäkerhet bland de flesta föräldrar, många tror att man inte ska börja så tidigt som vi 

på BVC anser, de blir förvånade när man tar upp det vid 10 månader”.  

 

BVC-sjuksköterskornas åsikt om vid vilken ålder barn kan börja potträna 

Barn kunde börja pottränas mellan 6-12 månaders ålder ansåg 71 % (n=41), av dessa tyckte 

nästan hälften att potträning kunde startas vid 10 månader och en person tyckte att den kunde 

startas vid 6 månader. Potträning kunde påbörjas vid 12-18 månader enligt 12 % (n=7) av 

sjuksköterskorna och 5 % (n=3) tyckte att 24-36 månader var lämplig ålder. Sex 

sjuksköterskor angav den motoriska utvecklingen som avgörande faktor för när potträning 

kunde startas. Av dessa tyckte tre personer att potträningen kunde startas när barnet kunde 

sitta och tre tyckte att träningen kunde startas när barnet kunde gå. Tre personer ansåg att 

potträningen kunde påbörjas när barnet visade intresse och en person tyckte att föräldrarnas 

intresse var en viktig indikator. Två sjuksköterskor svarade att potträning kunde startas vid 10 

månader men att det var möjligt att träna ännu tidigare.  
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Barnets ålder när BVC-sjuksköterskorna informerar om potträning 
 

På frågan ”Vilken ålder har barnet när du ger den första informationen om potträning?” var 

svaren likartade. När barnen var mellan 6-12 månader informerade 76 % (n=44) av 

sjuksköterskorna föräldrarna om potträning, 19 % (n=11) sjuksköterskor informerade 

föräldrarna när barnet var mellan 12-18 månader. En sjuksköterska informerade antingen vid 

10- eller vid 30 månaders ålder.  

 

En sjuksköterska gav oftast information redan under barnets första månader och allra senast 

vid 10 månaders ålder, en annan informerade tidigare än vid 18 månader endast om 

föräldrarna efterfrågade information. Hänsyn till kulturella skillnader togs av en 

sjuksköterska: ” Informerar alltid om potträning vid 10 månader, ibland tidigare, om barnet 

är från andra kulturer där man inte använder blöjor”.  

 

 

 

Information som BVC-sjuksköterskor ger om potträning  
 

Många föräldrar informerades om potträning vid BVC, 41 % (n=24) av sjuksköterskorna gav 

alla föräldrar information om potträning, 43 % (n=25) gav oftast information och 14 % (n=8) 

informerade sällan, 2 % (n=1) informerade aldrig. Informationen som sjuksköterskorna gav 

delades in i tre huvudkategorier: när potträning kan startas, tillvägagångssätt och inställning. 

Underkategorier var mognad, föräldrarnas intresse, barnets intresse, barnets signaler, vänja sig 

vid pottan, rutin och struktur, leka och läsa, imitera och lära, inte göra en stor sak av 

potträning, ha en positiv inställning samt berömma och inte tvinga barnet. De vanligaste råden 

som gavs till föräldrar om potträning var att invänta barnets mognad och intresse, vänja sig 

vid pottan på ett lekfullt sätt, göra potträningen till en positiv naturlig del av dagen och skapa 

rutiner (Bilaga 3).  
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Skillnader kring information som ges om potträning beroende på hur länge 

sjuksköterskan har arbetat på BVC 
 

Skillnad kunde ses mellan de som arbetat under och över mediantiden 7,5 år. Av de som hade 

arbetat över 7,5 år tyckte 70 % (n=40) att potträning kunde startas efter 12 månader, 83 % 

(n=48) av de arbetat under 7,5 år tyckte att potträning kunde startas när barnen var 12 

månader eller yngre. Det fanns dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

(p=0,28).  

Vidare kunde ses att det fanns tre grupper av sjuksköterskor, de som arbetat mindre än ett år, 

6-10 år och 11-15 år, där hälften eller mer än hälften av gruppen tyckte att potträningen kunde 

startas vid 10 månader. Av de som hade arbetat 1-5 år tyckte 41 % (n=24) att potträning 

kunde startas vid 12 månader (Tabell 4).  

 

 

Tabell 4. Lämplig ålder för potträningen enligt BVC-sjuksköterskor 

Barnets 
ålder Grupper indelade efter arbetade år på BVC     
när 
potträning  BVC-sjuksköterskor n=58       

kan startas <1år 1-5 år  6-10 år 11-15 år  >15år 

  n= 4 (%) n= 22 (%) n= 13  n=10 n= 9  

≤10 mån 2 (50)  6 (27)  7 (54) 5 (50) 3 (33) 

12 mån 1 (25)  9 (41) 3 (23)  3 (30)  3 (33) 

18 mån 1 (25) 1 (5) 2 (15) 1 (10) 1 (11) 

24 mån   1 (5)   1 (10) 1 (11) 

inget svar   3 (14)       

övrigt   när barnet visar  när barnet    när barnet 

    intresse 1 (5); sitter    börjar gå 1 (5);  

    när barnet  stadigt 1 (8)   när barnet 

    börjar gå 1 (5)     kan sitta  

          stadigt 1 (5) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna ansåg att potträning var ett viktigt ämne men de 

saknade tydliga riktlinjer om potträning. Information om potträning till föräldrar baserades på 

egen inhämtad kunskap och erfarenhet. Nästan hälften av BVC-sjuksköterskorna upplevde att 

föräldrar var osäkra på när och hur de skulle potträna sina barn. Majoriteten ansåg att barn 

kunde börja pottränas mellan 6-12 månaders ålder. Den vanligaste informationen som gavs till 

föräldrar om potträning handlade om att invänta barnets mognad och intresse, vänja sig vid 

pottan på ett lekfullt sätt, göra potträningen till en positiv naturlig del av dagen och skapa 

rutiner.  

 

Trots att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att potträning var ett viktigt ämne var det 

knappt hälften som alltid informerade föräldrarna och ungefär lika många som oftast 

informerade. Möjligtvis är sjuksköterskorna försiktiga och vill inte uttrycka sig fel, eventuellt 

vill de inte uttala sig alltför bestämt eftersom de enligt resultatet saknar kvalitetssäkrade 

skriftliga riktlinjer. Enligt Bakker och Wyndaele (2000) blir barn kontinenta mycket senare nu 

än för några generationer sedan. Frågan är om informationen från BVC inte når fram och 

barnhälsovården behöver bli tydligare i sin information eller om föräldrar är ointresserade. 

Möjligen anser sjuksköterskorna som aldrig eller sällan informerar föräldrar om potträning att 

ämnet är privat eller känsligt vilket är i linje med resultatet av en svensk studie som visar att 

föräldrar vanligtvis inte tar upp ämnet varken med BVC eller med förskola (Jansson et al., 

2008). En annan förklaring kan vara att ämnet av naturliga skäl inte betraktas vara lika viktigt 

som exempelvis mat och sömn. En psykolog inom barnhälsovården (Kihlén, 2013) anser att 

det borde finnas mer fokus på att nå ut med kunskap om potträning till föräldrar.  

 

Det var ett väntat resultat att de sjuksköterskor som hade arbetat kortare period på BVC 

saknade riktlinjer om potträning i större utsträckning än de som arbetat längre. De som hade 

arbetat länge på BVC hade haft fler möjligheter att delta i utbildningsdagar och få information 

av BVC-psykologen vilket kunde resultera i att de kände till barnhälsovårdens riktlinjer trots 

att riktlinjerna inte fanns skriftligt. Resultatet av denna studie tyder på att BVC-sjuksköterskor 

som arbetat kortare period kan ha ett ökat behov av tydliga skriftliga riktlinjer. Vidare 

framkom en tendens att sjuksköterskor som hade arbetat längre ansåg att potträning kunde 
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påbörjas något senare än de som arbetat kortare tid. Detta är inte i linje med Rikshandbokens 

mål om barnhälsovård på lika villkor (Rikshandboken i barnhälsovård 2013) eftersom 

personalen inte ger samma information till föräldrarna. 

 

När BVC-sjuksköterskorna informerade om potträning grundade de sin information vanligtvis 

på egen kunskap och erfarenhet, vilket kunde leda till skillnader i den information som gavs.  

Positivt är att en stor del av BVC-sjuksköterskorna angav att informationen baserades på 

handledning från BVC-psykologen. BVC-psykologer är väl insatta i området, och arbetar 

mycket med barn som har problem runt toalettvanor. En liten andel av deltagarna grundade 

sin information på Metodboken i barnhälsovård som har avvecklats och ersatts av den 

internetbaserade Rikshandboken i barnhälsovård. Metodboken kan finnas kvar på en del 

BVC-mottagningar men den finns inte tillgänglig för alla BVC-sjuksköterskor, till exempel 

för nyanställda. Några personer angav att de baserade informationen om potträning på 

Rikshandboken i barnhälsovård. Informationen i Rikshandboken är dock mycket begränsad. 

Oväntat var att dessa ändå informerade föräldrarna när barnet var 10-12 månader. Nästan alla 

BCV-sjuksköterskor önskade att riktlinjer för potträning fanns i Rikshandboken. Mer utförliga 

och tydliga riktlinjer i Rikshandboken skulle underlätta BVC-sjuksköterskornas arbete och 

vara en kvalitetssäkring att alla föräldrar får samma information. I dagens samhälle finns det 

inte brist på informationskällor, problemet som vi ser det är hur den omfattande informationen 

ska tolkas, sorteras och vad som är pålitligt.  

 

Merparten av BVC-sjuksköterskorna upplevde att föräldrar var osäkra på hur de skulle 

potträna sina barn. Resultatet stämmer väl överrens med en studie där föräldrarna upplever 

stress, osäkerhet och frustration relaterat till potträning (Kaerts et al., 2013). Det kan vara 

svårt att se signaler på att barnet är redo vilket kan senarelägga potträningen (Kaerts et al., 

2012). En annan studie visar att en del svenska föräldrar har negativa kopplingar till ordet 

”potträning”, som att det handlar om schemalagt tvång att låta barnet sitta på pottan och 

bestraffa misslyckanden. Svenska föräldrar anser också att det finns många outtalade regler 

kring potträning och en undermedveten åldersgräns när det inte längre är acceptabelt att 

använda blöja (Jansson et al., 2008). Frågan är vad barnhälsovården skulle kunna göra för att 

föräldrar ska få en positiv inställning till potträning. Det är tänkvärt att BVC alltid informerar 

föräldrar om potträning men barn använder blöjor längre än någonsin och föräldrar känner sig 

osäkra på när och hur de borde potträna sina barn.  
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Majoriteten av sjuksköterskorna informerade föräldrar om potträning när barnet var mellan 6-

12 månader. Detta resultat är i linje med vad en av barnhälsovårdens psykologer (Kihlén, 

2013) anser, nämligen att föräldrar ska informeras om potträning under 10-månadersbesöket. 

Potträning borde startas tidigt, barnet skadas inte så länge barnet inte straffas eller 

skuldbeläggs. Alla föräldrar rekommenderas att köpa en potta till sina barn allra senast på 

ettårsdagen. Det finns ingen ålder det är olämpligt att börja träna vid men potträning kräver 

rutiner (Kihlén, 2013). Utifrån flera kommentarer framkom att BVC-sjuksköterskorna har 

tidigarelagt informationen från 18 månaders ålder till att numera informera föräldrarna när 

barnet är 10 månader. Förhoppningsvis underlättar det för föräldrarna att få information 

tidigare, potträningen kan då ske i ett lugnare tempo och bli en naturlig del i barnets vardag. 

Flera sjuksköterskor uppgav att de följde upp informationen vid 18-månadersbesöket på BVC, 

vilket är ett bra sätt att fånga upp eventuella frågor eller problem.  

 

Resultatet visade att de flesta BVC-sjuksköterskor ansåg att barn kunde börja pottränas före 

ett års ålder och många av dem ansåg att barn kunde börja potträna vid 10 månaders ålder. 

Däremot råder det i litteraturen olika meningar om när det är lämpligt att starta potträning, 

från ett- (Hellström & Lindehall, 2006) till två års ålder (Choby och George, 2008). Studiens 

resultat skiljer sig också mot vad svenska föräldrar menar är lämplig ålder. I en studie av 

Jansson (2008) anser föräldrar att barn är mogna att börja pottränas när de visar 

uppmärksamhet, intresse och förstår målet med potträningen. Barn är i genomsnitt 21 

månader när föräldrarna upplever att de är redo för potträning (Jansson et al., 2008).  

Alla friska barn blir kontinenta någon gång men att hjälpa barnet med detta tidigare menar vi 

är ett sätt att samspela med barnet och stärka dess självkänsla. Barnpsykologen Elisabeth 

Cleve (Carling, 2007) menar att barn blir stolta och får stärkt självkänsla av att klara sina 

toalettbesök självständigt. I en intervju (Nyhetsmorgon TV4 2013) säger en annan 

barnpsykolog Jenny Klefbom att anledningen till att treåringar har blöja är inte att barnen inte 

vill sluta med blöja utan att föräldrarna inte har tid eller ork att potträna. Barn har begränsade 

möjligheter att välja själva. Barnläkare Charlotte Palme (2012) anser att barnen och 

barnfamiljernas liv har förändrats påtagligt de senaste 20 åren. Hon oroar sig över den brist på 

tid föräldrar har för sina barn. En studie visar att jämfört med resten av Europa har Sverige en 

generös föräldraledighetslag men föräldrarna har även högre krav på sig själva, större 
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förväntningar att göra karriär, laga bra mat till barnen, ha ett fint hem, ett stort socialt 

umgänge och är mer stressade (Sveriges makalösa föräldrar, 2013). Likväl tycker svenska 

föräldrar att tidsbrist försvårar potträningen (Jansson et al., 2008). Kihlén (2013) anser att 

många föräldrar inte ägnar tid åt familjekonceptet. Barn behöver fasta rutiner i sin vardag - 

mat, sömn och toalettvanor. Bra blöjor gör att föräldrar sparar tid, det går snabbare att byta 

blöja än att potträna. Kihlén träffar många fyraåringar som har blöja och tycker att det har 

blivit en ny norm, orsaken till att barn har blöja längre upp i åldrarna kan bland annat bero på 

att föräldrar har fel fokus. Höga kognitiva funktioner belönas, exempelvis att ett 18-månaders 

barn kan hantera en Ipad eller smartphone men föräldrarna missar den grundläggande 

potträningen och lär sig inte att se barnets signaler. 

 

I resultatet framkom också att de råd som gavs på BVC om potträning handlade om att 

berömma, göra potträning till en rolig lek, hitta struktur och rutiner i vardagen utan att göra en 

för stor sak av potträning. Flera av sjuksköterskorna ansåg att potträning kunde startas när 

barnet kunde gå eller sitta stadigt. Det borde ingå i informationen som ges på BVC att barn 

kan pottränas tidigare med hjälp av förälder eller vårdare, om barnet inte kan sitta stadigt får 

en vuxen stödja barnet (Hellström & Lindehall, 2006).  

 

Till skillnad från studiens resultat anser barnhälsovårdens psykolog (Kihlén, 2013) att 

stämningen runt potträningen skall vara neutral. Att kissa och bajsa på pottan är en 

vardagsrutin och behöver inte vara jätteroligt. I linje med studiens resultat anser Kihlen att 

potträning handlar om modellinlärning, barn lär sig genom att göra som sina föräldrar. 

Däremot anser Kihlén inte att föräldrar ska belöna med presenter och överdrivna beröm. 

Belöningen är att barn och förälder sitter på pottan eller toaletten tillsammans och föräldern 

förmedlar att det är ett uppskattat beteende” vad coolt, du sitter på din potta och jag på 

toaletten!”. Positiv förstärkning är det bästa sättet att belöna barn. Kihlén menar att föräldrar 

tror att det alltid ska ske med en överdrivet glad och positiv röst, ”oh vad bra!” men ibland 

hjälps barnet bättre genom att föräldern är tydlig och hjälper barnet att komma igång med en 

aktivitet exempelvis genom att säga ”nu ska vi gå på toaletten!” istället för ”vill du gå på 

toaletten?” (Kihlén 2013).   
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Studiens resultat angående tillvägagångssätt stämmer till stor del överens med hur svenska 

föräldrar pottränar sina barn. Potträningen är till en början en rolig lek och blir så småningom 

en naturlig del av dagen. Föräldrarna ger mycket uppmärksamhet till barnet, när barnet 

”lyckas” får de beröm och ett litet pris. De påminner och uppmuntrar barnet att tömma blåsan 

regelbundet (Jansson et al., 2008).  

 

Metoddiskussion 

Enkätundersökning valdes eftersom den kunde genomföras på ett större urval än exempelvis 

intervjuundersökning samt att frågor kunde presenteras på samma sätt till alla deltagare 

(Ejlertsson, 1996). Webbenkät som studieinstrument valdes eftersom en stor del av dagens 

information förmedlas via internet, dessutom bedömdes det vara ett snabbt, kostnadseffektivt 

och miljövänlig tillvägagångssätt att genomföra en studie. Samtidigt var en av studiens 

svagheter just valet av webbenkät eftersom svarsfrekvensen (55 %) inte var så hög. På grund 

av bortfallet på 45 % kunde inte resultatet generaliseras på alla BVC-sjuksköterskor i Uppsala 

län. Enkätundersökningar ger ofta större bortfall än intervjuundersökningar (Ejlertsson, 1996; 

Eliasson, 2010), dessutom blir svarsfrekvensen vid webbenkäter ofta lägre än vid postala 

enkäter eftersom det är lättare att glömma bort en enkät i internet än om den skulle ligga 

framme på bordet (Trost, 2012).   

För att få en hög svarsfrekvens bör frågeformulär skickas vid en sådan tidpunkt att de inte 

behöver konkurrera med andra aktiviteter (Ejlertsson, 1996). Enkäten mejlades precis före 

sommarsemesterperioden i juni, om formulären hade skickats under en annan period hade 

svarsfrekvens förmodligen blivit högre. Tidpunkten var inte optimal men det föll på den tiden 

då data för examensarbetet skulle samlas in. Två påminnelser skickades efter 

semesterperioden i augusti. Enligt Ejlertsson (1996) kan det vara känsligt ur etiskt synpunkt 

att skicka mer än två påminnelser, speciellt som effekten vanligen är liten. Dessutom kan 

påminnelser via e-mejl upplevas tjatigare än de som kommer via post (Trost, 2012).  

Under analysprocessen upptäcktes att fråga sju, ”Vilken information om potträning brukar Du 

ge?” var felformulerad, i stället borde frågan ”Vad innehåller informationen som Du ger om 

potträning?” ställts. Den senare formuleringen hade möjligtvis genererat mer utförliga svar 

från några respondenter. Orsaken till vissa kortfattade svar, exempelvis ”allmän info”, 

”sedvanlig info” kan ha varit tidsbrist hos respondenterna. Resultatet hade varit mer trovärdigt 
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om alla hade beskrivit mer utförligt vad informationen innehöll, i några frågor fattades också 

enstaka svar. Eftersom uppgifterna var självupplämnade kan det finnas en risk för att svaren 

inte överensstämmer med verkligheten.  

En styrka i studien var att egendesignad enkät användes med både fasta svarsalternativ och 

utrymme för kommentarer så att respondenterna kunde framföra det de ansåg var viktigt. 

Fördelen med den egendesignade enkäten var att frågorna kunde formuleras enligt studiens 

syfte. En av studiens starka sidor var även att enkäten pilottestades och otydliga frågor och 

formuleringar kunde upptäckas. Enkätens validitet bedömdes som god eftersom studiens syfte 

och frågeställningar besvarades med hjälp av svaren i formuläret.  

Förförståelsen diskuterades och medvetandegjordes före och under studien. Den egna 

förförståelsen påverkade inte analysen eftersom de flesta svaren var tydliga med fasta 

svarsalternativ. Däremot upptäcktes under analysprocessen att fråga 11, ” Anser Du att det 

finns en osäkerhet bland föräldrar om hur de ska potträna sina barn (när de ska börja och 

tillvägagångssätt)?” var formulerad så att den kan ha styrt svaren. Formuleringen kan ha 

påverkat resultatet, om frågan hade ställts på ett mer objektivt sätt hade eventuellt inte lika 

många BVC- sjuksköterskor ansett att föräldrar var osäkra.  

Initialt planerades endast landstingsanställda inkluderas i studien men en styrka i 

examensarbetet var att distriktssköterskor ur både offentlig och privat verksamhet i Uppsala 

län inkluderades, det resulterade i större antal respondenter.  

Kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod överensstämde med studiens syfte och erbjöd 

goda möjligheter att besvara frågeställningarna. Med hjälp av kvantitativ analys kunde 

resultatet organiseras i tabeller för att få överskådlighet. Kvalitativ metod möjliggjorde 

kategorisering och analys av den öppna frågan och kommentarerna.  

 

Forskningsetiska aspekter 
 

Respondenterna var anonyma och svaren kunde inte härledas till respondenternas arbetsplats. 

Endast författarna till examensarbetet hade tillgång till enkätsvaren då det krävdes inloggning 

och lösenord till Google Documents där enkätsvaren förvarades. Ingen respondent 

kommenterade frågeformuleringarna eller ansåg att frågorna vara känsliga. En etisk aspekt 

var att BVC-sjuksköterskorna ombads besvara enkäten på arbetstid vilket eventuellt kan ha 
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medfört minskad tid för patienterna. Vid utformning av enkäten togs hänsyn till detta etiska 

dilemma genom att antalet frågor var få och de flesta frågor hade fasta svarsalternativ så att 

enkäten kunde besvaras inom fem till tio minuter. Eftersom majoriteten av personalen på 

BVC var kvinnor kunde frågan om kön upplevas känsligt. Ingen av männen svarade på 

enkäten vilket möjligtvis kunde bero på att männen var rädda för att bli igenkända. Med tanke 

på att det var få män som arbetade på BVC i Uppsala län kunde frågan ha tagits bort. 

Information om studiens syfte och problemformulering fanns i missivbrevet som mejlades ut 

tillsammans med enkäten. Respondenterna hade möjlighet att kontakta ansvariga för studien 

vid uppkomst av frågor. Det framkom tydligt att deltagandet var frivilligt. 

 

Förslag till vidare forskning 

Behov av vidare forskning finns. För att kunna stödja föräldrar på bästa sätt måste även deras 

åsikter tillvaratas, en studie om föräldrarnas upplevelser av stöd och information från BVC 

skulle kunna göras. Även en studie där föräldrars och BVC-sjuksköterskornas åsikter jämförs 

skulle vara av värde. Föräldrars åsikter skulle också kunna inhämtas genom att granska 

bloggar och forum på internet.  
 

 

Klinisk implikation  

Det finns information om potträning på webbsidor och i litteratur. Informationen skiljer sig 

mycket och det är tvivelaktigt vilka källor som är pålitliga. Evidensbaserad information i 

Rikshandboken i barnhälsovård skulle säkerställa kvaliteten på informationen som ges till 

föräldrar och stödja BVC-sjuksköterskan i det dagliga arbetet med barnfamiljer.  

 

 

Slutsats  

Eftersom det saknas riktlinjer om potträning finns ett stort behov av kvalitetssäkrade 

anvisningar. I Rikshandboken i barnhälsovård borde det finnas information om när potträning 

kan startas samt råd om hur föräldrar kan gå tillväga med potträningen. Mer stöd och 

information om potträning från BVC skulle underlätta för föräldrarna att hjälpa sina barn att 

bli fria från blöjorna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enkät 

Enkät om information om potträning 

1)Kön     □ Kvinna □ Man 

2)Hur länge har du arbetat på BVC? .........år.            Kommentar… 

3) Vilken/vilka specialistsjuksköterskeutbildningar har du?  …………… 

4)Hur många barn uppskattningsvis ansvarar du för på BVC?  ……………. 

5)Anser du att potträning är ett viktigt ämne?   □ Ja          □ Nej       Kommentar… 

6) Informerar du föräldrar om potträning? 

□ Ja, alltid          □ Ja, oftast        □ Sällan       □ Nej, aldrig   Kommentar: … 

7) Vilken information om potträning brukar du ge?   ……………… 

8) Vid vilken ålder anser du att barn kan börja pottränas?  ………………  

9) Vilken ålder har barnet när du ger den första informationen om potträning? …… 

10) På vad baserar du den informationen om potträning som du ger till föräldrarna? 

□ Erfarenhet     □ Egen inhämtad kunskap     □ BVC-psykolog      □ Annat, ange: ………. 

11)Anser du att det finns en osäkerhet bland föräldrar om hur de ska potträna sina barn (när de 

ska börja och tillvägagångssätt)? 

□ Ja, bland de flesta föräldrar     □ Bara hos en del föräldrar    □ Nej, ingen osäkerhet bland föräldrar 

Kommentar: ………… 

12) Saknar du tydliga riktlinjer om potträning?   □ Ja         □ Nej              Kommentar………. 

13) På vilket sätt skulle du vilja ha information om vilka riktlinjer som gäller för potträning? 

□ Rikshandboken       □ E-mejl från barnhälsovården     □ BVC- psykologen        

Kommentar………. 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Studie om potträning 

Till dig som arbetar som BVC-sjuksköterska på vårdcentral/mottagning 

 

Vi är två distriktssköterskestuderande som skriver vår specialistuppsats om information om 

potträning vid BVC. Eftersom det i omvårdnadslitteratur råder brist på tydlig information och 

riktlinjer om potträning behövs det mer klar information om ämnet. Enligt befintlig litteratur 

råder det osäkerhet bland föräldrar om när potträning ska startas. Genom att besvara frågorna i 

bifogad webbenkät kan du bidra med värdefull information om hur och när information om 

potträning ges i Uppsala.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken information som ges kring potträning från 

BVC. Studien riktar sig mot anställda inom primärvården. Du har blivit utvald att deltaga i 

studien eftersom Du arbetar hel- eller deltid på BVC i Uppsala.  

 

Genomförande av studien är godkänd av primärvårdsdirektören och verksamhetschefer för 

respektive BVC. Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan krav på 

någon förklaring.  

 

Webbenkäten består av 13 frågor och kan uppskattningsvis fyllas i inom 5-10 minuter.  

Enkäterna kommer att samlas in anonymt och behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att 

presenteras på gruppnivå, vilket betyder att det inte är möjligt att härleda svaren till enskilda 

deltagare. Resultatet presenteras som en specialistuppsats och kommer att mejlas ut till Din 

verksamhetschef. 

 

Tack på förhand för din medverkan,  

 

Anna Törnhage distriktssköterskestudent Uppsala Universitet 

Kadri Koit distriktssköterskestudent Uppsala Universitet 
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Bilaga 3.  Information som BVC-sjuksköterskor ger om potträning  

Kategori Subkategori Exempel på citat 

När Mognad invänta mognad; börja när barnet verkar redo; 

potträning kan   beror på barnets mognad; fysiologisk mognad;  

startas   när de börjar gå kan man köpa hem en potta;  

    börja när de kan sitta stadigt;  

    barn är mogna att potträna när de kan gå själva 

  Föräldrarnas så snart barn kan börja gå eller tidigare; 

  intresse beroende på vad föräldrarna har för inställning;  

    beror på barnets mognad och föräldrarnas intresse 

  Barnets  ta tillfället i akt när barnet visar intresse;  

  intresse när barnet är nyfiket på att lära;  

    börja försiktigt när barnet visar intresse; 

    börja i tid när barnet visar intresse 

Tillvägagångssätt  Barnets signaler förälder ska lära sig se signalerna;  

    se signaler efter sömn och måltider 

    svara på barnets signaler 

  
Vänja sig vid 
pottan köp hem en potta; introducera pottan;  

  ha pottan tillgänglig; bekanta sig med pottan;  

    sitta på pottan med kläderna på 

  Rutin och struktur att så småningom göra toalettbesöken till en rutin;   

    börja med att sätta på pottan efter blöjbyten;  

    sitta på pottan regelbundet; struktur är viktigt; 

    sitta på pottan efter måltider och efter sömn; 

    lägg upp en plan som passar familjen 

  Leka och läsa leka fram så att barnet tycker potträningen är något spännande; 

    förälder kan sitta med och läsa en bok;  

    börja använda pottan på ett lekfullt sätt 

  Imitera och lära sitt tillsammans med barnet; barn imiterar;  

    det är ett beteende som lärs in 

Inställning Inte göra en stor inte göra en stor affär av det utan ta det som det kommer;  

  sak av potträning gör inte potträningen till något stort och besvärligt;  

    låt barnet gå utan blöja så att barnet ser vad som händer;  

    ge tid; var utan blöja på sommaren 

  Inte tvinga inga tvång eller måsten; inte stressa fram något;   

  positiv inställning,  inte forcera; känn in barnet; inte skuldbelägga; 

  beröm det ska vara roligt att gå på pottan; 

  fokus ska inte ligga på resultatet;  

    träningen ska vara positiv oavsett resultat;  

    beröm när det kommer något i pottan 

 

 

 


