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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Föräldrar ifrågasätter alltmer säkerheten och behovet av vacciner vilket utmanar 
sjukvården i sitt arbete med att upprätthålla hög vaccinationstäckning. Distriktsköterskorna inom 
Barnhälsovården har en central roll för att upprätthålla föräldrarnas förtroende för vaccinationer. Deras 
kunskap och kommunikation kan vara avgörande för föräldrarnas beslut.  

Syfte: Att beskriva distriktsköterskors erfarenheter av att möta föräldrar inom barnhälsovården som är 
tveksamma till att vaccinera sina barn. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats. Datainsamlingen 
genomfördes med semistrukturerade intervjuer med 12 distriktsköterskor inom barnhälsovården. 
Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studien presenterades i två kategorier och sju underkategorier. Kategorierna var; 
Upprätthålla ett professionellt bemötande och anta utmaningar i omgivningen. Distriktsköterskornas 
erfarenheter visade att ett professionellt bemötande var avgörande för ett framgångsrikt möte med 
föräldrarna. Kunskap, erfarenhet och distriktsköterskans förhållningssätt främjade en god relation med 
föräldrarna vilket ökade förutsättningen för ett framgångsrikt möte. Kultur och religion, bristande 
förtroende för hälso- och sjukvård och media skapade utmaningar för distriktsköterskan i mötet med 
föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn. 

Slutsats: I studien framkom att distriktsköterskans professionella förhållningssätt främjar en god 
relation med föräldrarna, vilket visade sig vara en förutsättning för att föräldrarna ska ta till sig 
distriktsköterskans kunskap och information. 

Nyckelord: barnhälsovård, kommunikation, personcentrerad omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

 

 

Background: Parents are increasingly questioning the safety and need of vaccines, which challenges 
healthcare in their work to maintain high vaccination coverage. The district nurses within Child Health 
Care play a key role in maintaining parents' confidence in vaccinations. Their knowledge and 
communication can be crucial to parents' decisions.  
Aim: To describe district nurses' experiences of meeting parents in child health care who are hesitant 
to vaccinate their children.  
Method: The study was conducted using a qualitative method with an inductive approach. The data 
collection was conducted with semi-structured interviews with 12 district nurses in child health care. 
The material was analyzed using qualitative content analysis. 
Results: The study was presented in two categories and seven subcategories. The categories were; 
Maintain a professional attitude and accept challenges in the environment. The experience of the district 
nurses showed that a professional approach was crucial for a successful meeting with the parents. 
Knowledge, experience and the district nurse's approach promoted a good relationship with the parents, 
which increased the prospect of a successful meeting. Culture and religion, lack of trust in health care 
and the media created challenges for the district nurse in meeting parents who are hesitant to vaccinate 
their children. 
Conclusion: The study found that the district nurse's professional approach promotes a good 
relationship with the parents, which proved to be a prerequisite for the parents to absorb the district 
nurse's knowledge and information.Keywords: child health care, communication, person-centered 
nursing, qualitative content analysis  
Keywords: child health care, communication, person-centered care, qualitive content analysis 
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Inledning 

Näst efter rent vatten är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Vaccinationer är också en av de mest framgångsrika och 
kostnadseffektiva åtgärderna som finns för folkhälsan. Fördelarna med vaccin är överväldigande och 
har sparat otaliga liv runt om i världen (Lieu, McGuire & Hinman, 2005).  Däremot kan vacciner bara 
förbättra hälsa och förebygga sjukdom och dödsfall om de används. För att upprätthålla en hög 
vaccinationstäckning måste vaccinet finnas tillgängligt och befolkningen måste förstå värdet av 
vaccinering (Eskola, Duclos, Schuster & E MacDonald, 2015). 

 

Vacciner utgör en av de viktigaste aspekterna av förebyggande vård för barn. Föräldrar ifrågasätter 
dock alltmer säkerheten och behovet av vacciner, vilket utmanar sjukvården i sitt arbete att 
upprätthålla hög vaccinationstäckning. Det finns få evidensbaserade strategier för att vägleda 
distriktsköterskan i sitt arbete med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn (Mc Clure, 
Cataldi & O’leary, 2017). I den här studien vill vi som blivande distriktsköterskor lära oss mer om 
distriktsköterskans erfarenheter av mötet med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina 
barn. Vi vill även undersöka om distriktsköterskan anser sig ha tillräckligt med kunskap för att 
bemöta föräldrarna samt vad distriktsköterskan erfar orsakar föräldrarnas tveksamhet till att 
vaccinera sina barn. Genom att ta del av distriktsköterskans erfarenheter inom området kan ny 
kunskap bildas. 

 

Bakgrund 

Barnhälsovården  

Alla barn i Sverige har tillgång till kostnadsfri barnhälsovård (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 
2017:30). Regionen inom varje landsting ansvarar för finansiering, organisation och utförande av 
barnhälsovård. Ledningsansvaret för barnhälsovården ligger hos en verksamhetschef som ansvarar 
för patientsäkerhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet (HSL, SFS, 2017:30). Socialstyrelsen har 
utarbetat dokument som visar ramarna för barnhälsovårdens verksamhet. Dokumenten möjliggör 
en likvärdig och evidensbaserad barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014). Konkreta råd för hur arbetet 
ska utföras finns i Rikshandboken för barnhälsovård, en webbaserad och kvalitetssäkrad handbok 
för barnhälsovårdens olika arbetsområden (Rikshandboken, 2019). Barnhälsovården organiseras i 
form av barnavårdscentraler, BVC. På BVC arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens; 
distriktsköterska eller barnsjuksköterska.  Distriktsköterskan organiserar arbetet på BVC och ser till 
att alla barn på mottagningen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer. Läkare med 
specialistkompetens i allmänmedicin, pediatrik eller barnpsykiatri är knutna till varje BVC och vid 
behov finns även andra professioner att tillgå såsom logoped, kurator, fysioterapeut och dietist 
(Socialstyrelsen, 2014).  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom 
barnhälsovården. Sverige har sedan 1990 förpliktat sig att följa barnkonventionen och den 1 januari 
2020 blev barnkonventionen även lagstadgad i Sverige (UNICEF, 2018b). Att följa 
barnkonventionen innebär att all planering och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv där barnets 
bästa kommer främst. Alla föräldrar har rätt till information om barnhälsovårdens verksamhet och 
barns rätt till hälsa (UNICEF, 2018a). Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och 
utveckling, förebygga ohälsa samt identifiera och ta initiativ till åtgärder vid problem i barns hälsa, 
utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården ansvarar för barnets vaccinationer de första fem 
levnadsåren och därefter tar elevhälsan i skolan över (Socialstyrelsen, 2014). 
Vaccinationsprogrammets föreskrifter ger ramarna för vaccinationer inom det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn (Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
(HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet 
för barn, 2019). 
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Vaccinationer 

Ungefär 20 miljoner barn i världen blir inte grundvaccinerade och av dem dör cirka 1,5 miljoner 
barn varje år av sjukdomar som kunde förhindrats med vaccinationer (World Health Organization 
(WHO), 2018). Unicef är en av de viktigaste aktörerna i arbetet med att vaccinera jordens alla barn. 
En global vaccinationskampanj, ett samarbete mellan WHO, Unicef och regeringar, startades på 
1970-talet med ett mål att alla barn ska ha ett fullgott skydd mot de sex vanligaste 
barnsjukdomarna; lunginflammation, difteri, stelkramp, kikhosta, mässlingen och polio.  På 1970-
talet vaccinerades mindre än 10% av alla barn mot de sex sjukdomarna. Idag har 87% av världens 
barn vaccinerats mot lunginflammation, 85% mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp och 86% 
mot mässlingen (WHO, 2018). 

 

Vikten av en global hög täckning av vaccinationer kan exempelvis ses i Ryssland som i början av 
1990-talet drabbades av en difteriepidemi. Snabbt spred sig sjukdomen till andra länder i Europa. 
Epidemin orsakade mer än 150 000 fall av difteri och mer än 4000 dödsfall. Vid grundläggande 
vaccinationsskydd mot difteri hade spridningen kunnat förhindras (Skogen, Jenum, Danilov, 
Korolev, Halvorsen & Sjursen, 2000). I USA har sedan 2014 en ökad trend i vaccinationsmotstånd 
uppmärksammats fram för allt i storstäder. Washington hade ett mässlingsutbrott i januari 2019 
där 72 människor drabbades, varav 53 var barn mellan 1 - 10 år. (Benecke & DeYoung, 2019).  

 

Målet med nationella vaccinationsprogram är att förbättra folkhälsan genom att förebygga 
smittspridning och bygga upp ett skydd mot allvarliga sjukdomar i befolkningen. Det allmänna 
vaccinationsprogrammet i Sverige innefattar tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, 
Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocksjukdom, mässling, röda hund och påssjuka (MPR) 
och humant papillomvirus (HPV).  Vaccination mot tuberkulos rekommenderas för barn med ökad 
risk att utsättas för tuberkulossmitta. Vaccination mot rotavirus ingår från och med 1 september 2019 
i det nationella vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen, 2014; HSL, SFS 2016:51). 
Vaccinationstäckningen i Sverige är hög och 2018 var runt 97% av alla 2-åringar fullvaccinerade 
enligt för dem gällande schema (Folkhälsomyndigheten, 2019).   

 

För att upprätthålla hög vaccinationstäckning och för att kunna informera föräldrar är det viktigt att 
distriktsköterskan förstår hur olika vaccin fungerar (Socialstyrelsen, 2014). Vid vaccination tillförs 
kroppen antigen som består av delar av ett smittämne eller ett avdödat smittämne. Smittämnet 
aktiverar immunförsvaret utan att utlösa sjukdomen. När kroppen sedan utsätts för smittämne som 
virus, bakterier eller parasiter stimuleras immunförsvarets celler som oskadliggör smittämnet innan 
sjukdom utvecklas. Efter en sjukdom har kroppen ett immunologiskt minne och nästa gång kroppen 
utsätts för samma smitta kommer immunförsvaret att känna igen det och förhindra sjukdom på nytt. 
Med vaccination uppnår kroppen samma immunitet men utan att behöva bli sjuk och genomgå de 
risker det innebär. Vaccinerade skyddar ovaccinerade, vilket innebär att vaccinerade skyddar de 
människor som på grund av ålder eller kontraindikation inte haft möjlighet att vaccineras. Vaccin 
ger inte ett 100% skydd mot sjukdom men om de flesta, ca 95% av en befolkning vaccineras uppstår 
flockimmunitet. Med undantag för stelkramp som inte sprids mellan människor, där måste var och 
en vara vaccinerad (Folkhälsomyndigheten, u.å).  

 

Alla vacciner kan ge biverkningar, dock är de vanligen milda och består oftast av ömhet, rodnad och 
svullnad kring injektionsstället och lätt feber eller influensaliknande symtom under ett par dagar. 
Allergiska, anafylaktiska reaktioner är ovanliga men kan inträffa direkt efter en vaccination. 
Reaktionerna kan vara livshotande och beredskap ska alltid finnas tillgänglig i samband med 
vaccination (Folkhälsomyndigheten, 2019).  

 

Distriktsköterskans roll 

Barnhälsovårdens distriktsköterskor är viktiga aktörer i landets folkhälsoarbete. Arbetet beskrivs 
som dubbla uppdrag. Förutom att utföra hälsoundersökningar, vaccinationer och 
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utvecklingsbedömningar har de en pedagogisk uppgift med att informera, förklara, vägleda och 
stödja. Distriktsköterskan ska både se ur individens och befolkningens perspektiv vilket innebär att 
distriktsköterskan måste besitta kunskap för att kunna vägleda på ett sätt som gynnar hela 
befolkningen samtidigt som den enskilde individens behov möts (Olander, 2003). Evidensbaserad 
omvårdnad förenar vetenskaplig kunskap med kunskap om barnets och föräldrarnas behov 
(Carmago, Iwamoto, Galvao, Pereira & Andrade, 2018).  Evidensbaserad omvårdnad hänvisar till 
relevant forskning, säker vård, noggrann bedömning och en vård som är kostnadseffektiv. Att utföra 
vård ur ett evidensbaserat perspektiv innebär även respekt för föräldrarnas autonomi, rätten att 
själva bestämma. Distriktsköterskan kan med sin specialiserade kunskap ge information om varför 
barn vaccineras för att föräldrarna sedan ska kunna ta ett informerat beslut (Cleary-Holdforth, 2017).  

 
Distriktsköterskan inom Barnhälsovården möter i stort sett alla barn och föräldrar i Sverige. En viktig 
uppgift i dessa möten är att ge vägledning i vad som gynnar barnets hälsa och utveckling 
(Socialstyrelsen, 2014). För att vägleda föräldrarna behöver en förtroenderelation skapas. 
Distriktsköterskan behöver lära känna föräldrarna och ha en attityd och ett beteende som främjar 
interaktionen (Wiechula et al., 2016). Distriktsköterskans kompetens innefattar fördjupade 
kunskaper av vaccinationsbehov och nyttan av att vaccinera (Socialstyrelsens föreskrifter om 
behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera, 2018). Information som delges ska vara 
evidensbaserad och anpassas efter föräldrarnas behov (Carmago et al ,2018).  Kommunikation har 
därför en uppenbar betydelse. Kommunikation innefattar att lyssna på, att prata med och att 
observera föräldrarna och då förstå informationsbehovet (Wiechula et al., 2016).   

 

Distriktsköterskan ordinerar vaccin och vaccinerar barn enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 
behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (2018). Alla vaccinationer måste 
registreras till Folkhälsomyndigheten i det nationella vaccinationsregistret.  Vaccinationsregistret är 
ett hälsoregister som används för att följa upp vaccinationstäckningen samt som underlag i 
forskningsstudier (Folkhälsomyndigheten, 2019). Föräldrarnas samtycke till barnets vaccination är 
avgörande för att distriktsköterskan ska vaccinera barnet (Patientdatalag, SFS 2008:355). 
Dokumentation om barnet erhållit vaccination eller inte är lagstadgat och rapporteras till 
vaccinationsregistret (Lag om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella 
vaccinationsprogram, SFS 2018:452). 

  

Tveksamhet till vaccin 

Barnhälsovården ser fördelar med barnvaccinationer för att undvika svåra sjukdomar. Flertalet 
föräldrar har inte sett eller upplevt sjukdomarna tack vare vaccinet. Föräldrars viktigaste mål oavsett 
om de är för vaccin eller emot, är att skydda sina barn. Föräldrar som nekar vaccin vill skydda sitt 
barn mot vaccinrelaterade skador, såsom anafylaktisk chock, permanent hjärnskada eller dödsfall 
(Mossey, Hosman och Montgomery, 2019). Tveksamheten med vaccin grundar sig i uppfattningen 
om att riskerna och biverkningarna med vaccinet är mer betydande än riskerna med sjukdom. Även 
förtroendet för sjukvårdspersonal, hälsovårdsmyndigheter och regeringen spelar en betydande roll i 
valet av att vaccinera sitt barn eller inte (Fadda, Depping och Schultz, 2015). En majoritet väljer att 
vaccinera sina barn. Föräldrar som tvekar till att vaccinera sina barn blir dock vanligare. 
Informationen om vaccin upplevs överväldigande och svår att tolka, vilket ger en osäkerhet i beslutet 
att vaccinera sitt barn eller inte (Wang, Baras och Buttenheimb, 2015). Tveksamhet till vaccinationer 
är utbrett och ses som ett uttryck för oro och tvivel på vaccinets säkerhet. Attityder kring vaccin 
formas inte enbart av barnhälsovård utan av en mängd olika informationskällor, sociala medier, 
andra tveksamma föräldrar, bristande medvetenhet, otillräcklig information eller felinformation. 
Distriktssköterskor inom barnhälsovård uppger ökade utmaningar för att bygga förtroendefulla 
relationer för att kunna lugna och informera föräldrar (Yaqub, Castle-Clark, Chevdalis & Hathaway, 
2014). 

 

I mer än två decennier har sambandet mellan vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) 
och autism oroat och fortsatt att utmana vaccinacceptans. Sambandet mellan MPR-vaccin och 
autism kom från den brittiske doktorn, Andrew Wakefield, som 1998 presenterade sin forskning i 
den medicinska tidskriften The Lancet. Forskningen drogs tillbaka på grund av bristande bevis 
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(Benecke & DeYoung, 2019). Studier som därefter gjorts har inte kunnat bekräfta en ökad risk för 
autism efter MPR-vaccinationen (Taylor, Swerdfeger & Eslick, 2014). I en studie från Danmark har 
man forskat på fler autismfall och haft längre uppföljning än tidigare studier, men inte heller denna 
forskning stödjer att MPR-vaccinet ökar risken för autism (Hviid, Vinslov Hansen, Frisch & Melbye, 
2019).  

 

Kommunikationens betydelse 

Folkhälsomyndigheten har 2018 - 2020 ett regeringsuppdrag som handlar om att förbättra barns 
skydd mot smittsamma sjukdomar. Syftet är att utveckla kommunikationen om vaccinationernas 
betydelse och stödja barnhälsovården och elevhälsan i skolan i sitt arbete med det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten diskuterar med nationella och 
internationella samverkansaktörer förtroendet för vaccinationer och kommunikationens betydelse 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

För att distriktsköterskan ska nå ut med sin kunskap måste en god vårdrelation skapas. När patienten 
är ett barn som ej kan föra sin talan måste relationen skapas med föräldrarna (Ross, Tod & Clarke, 
2014).  Inom personcentrerad vård framhålls vikten av att distriktsköterskan lär känna föräldrarna 
och skapar en relation för att engagera i frågor som berör barnet. Distriktsköterskan förhåller sig då 
till tre rutiner; partnerskapet, samarbetet och dokumentation. Föräldrarnas åsikter är i centrum och 
deras berättelser fångar sammanhanget som blir grunden till ett partnerskap. Samarbetet innebär 
ett delat beslutsfattande. Föräldrarnas åsikter tillsammans med distriktsköterskans kunskaper utgör 
en grund för att planlägga det bästa för barnet. Att dokumentera föräldrarnas övertygelse och 
engagemang i beslutsfattandet i barnets journal bekräftar föräldrarnas perspektiv och underlättar 
för kontinuitet i vården. (Ekman et al. 2011). Inom personcentrerad omvårdnad är synen på 
människan central och alla människor ska bemötas med respekt. Distriktsköterskan värnar om 
barnet, föräldrarnas självbestämmande och arbetar för en jämlik relation (Mc Cane, Mc Cormack & 
Dewing, 2011).  Vid en god vårdrelation mellan distriktsköterska och föräldrar, där parterna blir 
jämlikar, skapas förtroende som i sin tur ger trygghet. Trygghet och förtroende ses som en 
förutsättning för fungerande kommunikation och god vård (Ross et al., 2014). 

 

Kommunikation sker som en interaktion som involverar två eller flera personer. Effektiv 
kommunikation sker när distriktsköterska och föräldrar förstår varandra och mötet får då en delad 
betydelse mellan båda parter (Newell & Jordan, 2015).  Four habits beskriver ett 
kommunikationsprogram som handlar om specifika beteenden för ett bra möte med patienten.  Four 
habits hörnstenar är patientperspektiv, empatisk information, råd som efterföljs och ett delat 
beslutsfattande. Four habits har dokumenterad effekt på ett förbättrat vårdarbete (Gulbrandsen et 
al., 2008). Att förstå föräldrarnas perspektiv och att visa dem empati är nyckelfunktioner i 
distriktsköterskans personcentrerade kommunikation. Att förstå deras perspektiv innebär att 
undersöka vilka känslor och erfarenheter som ligger bakom tveksamhet till barnets vaccination. För 
att uttrycka empati måste förståelse, respekt och stöd för föräldrarnas känslor visas.  I ett delat 
beslutsfattande bjuder distriktsköterskan in föräldrarna att väga för- och nackdelar med vaccination, 
inklusive ingen vaccination. Informationen delges med fördel lite i taget så föräldrarna inte 
överväldigas av medicinsk information (Hashim, 2017).  

 

Problemformulering 

Forskning visar att det finns föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn. Tveksamheten 
är ett uttryck för oro och tvivel på vaccinets säkerhet. Attityder kring vaccin formas av en mängd olika 
informationskällor såsom sociala medier, andra tveksamma föräldrar eller bristande information. 
(Yaqub et al., 2014). Tveksamheten med vaccin grundar sig i uppfattningen om att riskerna och 
biverkningarna med vaccinet är mer betydande än riskerna med sjukdom. Även förtroendet för 
distriktssköterskan, barnhälsovården och regeringen spelar en betydande roll i valet av att vaccinera 
sitt barn eller inte (Fadda et al., 2015). Distriktsköterskor uppger ökade utmaningar för att bygga 
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förtroendefulla relationer för att kunna lugna och informera föräldrar (Yaqub et al., 2014).  Med 
utgångspunkt från ovanstående väcktes intresse för att undersöka distriktsköterskors erfarenheter 
av att möta tveksamma föräldrar. 

 

Syfte 

Att beskriva distriktsköterskors erfarenheter av att möta föräldrar inom barnhälsovården som är 
tveksamma till att vaccinera sina barn. 

  

Metod 

Design  

Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ metod med induktivt förhållningssätt. Kvalitativ metod syftar 
till att studera fenomen i form av levda erfarenheter och ett induktivt förhållningsätt valdes då 
distriktsköterskors olika erfarenheter studerades förutsättningslöst (Polit & Beck, 2016). 
 

Urval  

Initialt skickades ett informationsbrev ut via E-post (se bilaga nr 1) till totalt 20 verksamhetschefer 
för att informera om studien samt få tillåtelse att kontakta de distriktsköterskor som uppfyllde 
urvalskriterierna.  Inklusionskriterier för studien var att informanterna skulle vara vidareutbildade 
till distriktssköterska alternativt barnsköterska samt även ha arbetat inom barnhälsovård minst ett 
år. Det var åtta verksamhetschefer som tackade nej direkt på grund av tidsbrist och fyra uteblev med 
svar. Kvar var åtta verksamhetschefer som vidarebefordrade mailen alternativt gav mailadresser till 
distriktssköterskor som var aktuella. Därefter kontaktades distriktssköterskorna som uppfyllde 
inklusionskriterierna för att ta del av ett informationsbrev via E-post och sedan ge sitt samtycke via 
vändande mail (Se bilaga nr 2). Därefter bokades en tid och plats för intervjun för de som skulle 
medverka i studien. Samtliga informanter i studien var distriktssköterskor och två av dem var både 
distriktsköterska och barnsköterska. Eftersom distriktsköterskorna fick skriftlig information om 
vilket ämne studien skulle behandla kunde de välja att tacka nej till medverkan om de kände att de 
inte hade någon erfarenhet att dela med sig av. Från början var det 18 distriktsköterskor som 
tillfrågades varav fem tackade nej på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. En 
distriktssköterska upplevde att hon hade för lite erfarenhet av ämnet och avböjde således sin 
medverkan. Slutligen blev det 12 verksamma distriktssköterskor från åtta olika områden i Södra 
Sverige kvar och som ligger till grund för studien. Alla kontakter mellan verksamhetschefer och 
distriktsköterskor som är med i studien har tagits via mail. Samtycke har därmed givits via mail och 
finns på så sätt dokumenterat skriftligt. 
 
Ett bekvämlighetsurval användes eftersom studien söker en djupare förståelse för en viss grupp samt 
att urvalskriterierna är begränsade och informanterna behöver representera det som valts att 
studeras (Henricsson, 2017). Variation eftersträvades genom att finna intervjupersoner från olika 
områden som till exempel större städer, små orter på landsbygd samt ha mött föräldrar från olika 
samhällsklasser. Även distriktssköterskor med olika åldrar, erfarenheter och arbetsplatser 
eftersträvades. Begränsningar var att arbetsplatsen skulle ligga inom rimligt geografiskt avstånd. 
Urvalet representerar så väl offentliga som privata vårdgivare. Alla informanter i studien var kvinnor 
och de fick när som helst avbryta sitt deltagande om de så önskade. Samtliga valde dock att fullfölja 
intervjun. Innan intervjun startade dokumenterades bakgrundsvariabler av betydelse så som 
deltagarnas ålder och antal år av yrkeserfarenhet inom barnhälsovården (Se tabell nr 1) (Polit & Beck, 
2016). Medianvärdet för deltagarnas ålder var 53,5 år och medianvärdet för antal år inom 
barnhälsovården var sex år. 
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Tabell 1 visar distriktssköterskornas ålder och antal år inom barnhälsovården. 
Ålder År inom BHV 

1–5 år 
År inom barnhälsovården 
>5 år 

30–65 4 8 

 
 
 

Datainsamling  

Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer då informanten kunde tala fritt 
samtidigt som ämnet behövde styras för att besvara studiens syfte (Polit & Beck, 2016).   Intervjuerna 
genomfördes på distriktsköterskornas respektive arbetsplats under september och oktober 2019.  För 
att lättare hålla fokus på det studerande ämnet användes en intervjuguide (Se bilaga nr 3).  
Intervjuguiden utformades som så att den började med en öppen övergripande fråga: Hur lägger du 
upp ditt arbete när du möter föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn? Där kunde 
informanten välja att tala fritt om ämnet för att sedan följas upp med mer specifika frågor som 
svarade på studiens syfte. Följdfrågor användes vid behov för att få fler uttömmande svar. Som 
avslutning på intervjun uppmanades informanten att, om de önskade, delge ytterligare information 
i ämnet.  
  
Den första intervjun gjordes som en pilotintervju för att kontrollera att intervjufrågorna var lämpliga 
för att få svar på studiens syfte. Pilotintervjun ansågs hålla god kvalitet och bedömdes därför kunna 
inkluderas i studien (Trost, 2010). Tiden för intervjuerna varade mellan 14–23 minuter och 
gemofördes i en avskild miljö. Vid de fyra första intervjuerna medverkade båda författarna men det 
var en som genomförde själva intervjun. Den andre hade dock möjlighet att göra tillägg och ställa 
frågor. Resterande intervjuer delades upp lika och genomfördes var för sig.  Samtliga intervjuer 
spelades in på digitala ljudfiler efter godkännande från informanten (Trost, 2010). 
   

Dataanalys    

Det insamlande materialet analyserades utifrån en kvalitativ induktiv innehållsanalys som fokuserar 
på tolkning och granskning av texter utifrån aktuella intervjuer.  Innehållsanalysen genomfördes 
enligt Lundman och Hällgren Granehiem`s modell (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
Analysarbetet påbörjades genom att det inspelade intervjuerna transkriberades i detalj efterhand 
som data insamlades. När intervjuerna skrevs ner numrerades varje intervju och avidentifierades. 
Därefter lästes samtligt material igenom för att få en känsla av texten som helhet. Efter att ha fått en 
övergripande uppfattning av intervjumaterialet plockades så kallade meningsenheter ut dvs de delar 
som hade koppling till studiens syfte. Detta gjordes var för sig genom att markera med 
överstrykningspenna. Resten av dataanalysen genomfördes av båda författarna för att säkerställa 
enhetlig syn på studiens syfte men även för att verifiera att texten tolkades på ett likvärdigt sätt 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Under hela analysprocessen har den egna förförståelsen 
uppmärksammats och diskuterats. Till exempel har författarna ingen egen praktisk erfarenhet av 
barnhälsovård men är själva praktiserande vårdpersonal inom andra områden och har egen 
erfarenhet av att vara föräldrar på BVC. 
 
Analysensprocessen fortsatte genom att göra materialet ännu mer hanterbart.  Meningsenheterna 
kondenserades vilket innebär att meningarna kortas ner och koncentreras utan att meningens 
innebörd försvinner. Detta gjordes genom att ringa in kondenserade meningsenheter ur 
meningsenheterna. Fokus under analysen var att beskriva det manifesta budskapet som framkom 
under intervjuerna. Det manifesta budskapet handlar om det textnära och uppenbara innehållet som 
uttrycks i materialet. Koder skrevs sedan ner på separata lappar och koder med likande innebörd 
fördes samman och bildade så småningom övergripande områden så kallade kategorier och 
tillhörande mindre områden så kallade underkategorier. När analysprocessen var klar framkom två 
kategorier med sju underkategorier. Tabell nr 2 visar exempel på analysprocessen (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). 
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Tabell nr 2 visar exempel på hur analysprocessen av meningsenheter leder fram till en kategori.  
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är väl mer tiden 
som inte räcker till på 
BVC-mötet om man 
möter föräldrarna... 
Eller om det är syskon 
som stör runt omkring 
eller så……. 
Det kan ju vara 
tidspress hos mig... 
 blev ett möte som var 
inklämt och man har 
inte haft tid …… 

 Tidsbrist 
 Syskon som stör 
 Tidspress 
  

 Bristande resurser 
  

Upprätthålla ett 
professionellt 
bemötande 

  
 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts i samband med ämnesval, under datainsamling, analysprocess och i 
resultat. Innan studiens start genomfördes en egengranskning enligt Jönköping Universitys mall för 
egengranskning vid examensarbete. Egengranskningen som gjordes påvisade att studien inte hade 
några uppenbara risker att skada eller påverka intervjupersonerna negativt och därför bedömdes att 
ingen vidare forskningsetisk prövning krävdes. Tillstånd från verksamhetschefer ansågs vara 
tillräckligt. Att ge en förtydligad bild att distriktsköterskors erfarenheter av möten med familjer som 
är tveksamma till vaccin skulle eventuellt kunna leda fram till förbättringsmöjligheter vilket är till 
gagn för hela befolkningen. 
  
I enighet med World Medical Associations (WMA) Helsingforsdeklarationen (2014) bygger studien 
på informerat samtycke. Detta innebär att informanterna informerades både muntligt och skriftligt 
om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt, att allt material kommer hanteras konfidentiellt 
och att de när som helst kan avbyta studien utan närmare förklaring. Konfidentialitet värnar om 
intervjupersonens skydd, så som att inte obehöriga har möjlighet att ta del av personuppgifter samt 
att insamlat material är avidentifierat (Polit och Beck, 2016). För att säkerställa konfidentialiteten 
avkodades materialet och hanterades bara av det två som genomfört studien. Nyttjandeprincipen 
uppfylldes då materialet endast kommer användas i den aktuella studien som informanterna givit 
sitt samtycke att medverka i. Efter studiens avslut kommer allt intervjumaterial förstöras och det 
inspelade intervjuerna raderas (WMA, 2014). 

 Resultat 

Resultatet kommer att beskriva de två kategorierna “upprätthålla ett professionellt bemötande” och 
“anta utmaningar i omgivningen” med tillhörande underkategorier (Se figur 1). För att förtydliga 
textens innebörd och påvisa textens närhet till urspungsmaterialet presenteras resultatet inte bara i 
löpande text utan även med citat från intervjuerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

  

Upprätthålla ett 
professionellt bemötande

Betydelsen av 
kunskap och 

erfarenhet

Förhållningssättet 
påverkar 

relationen
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Hantera 
föräldrars 

olika 
inställningar

Kulturella 
och religiösa 

olikheter
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förtroende 

för 
sjukvården

Medias 
påverkan
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Figur 1.  Resultatet presenteras med två övergripande kategorier med tillhörande sju 
underkategorier. 
  

Upprätthålla ett professionellt bemötande 

Distriktssköterskorna tog upp olika områden som hade betydelse för att upprätthålla ett 
professionellt bemötande med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn. Ett 
professionellt bemötande innebar att ha tillgång till sin egen och andras erfarenhet samt till 
tillgänglig evidens. Vidare framhöll distriktssköterskorna sitt förhållningssätt som avgörande för 
relationen till föräldrarna samt att resursbrist kan påverka det professionella bemötandet.  

 
 
Betydelsen av kunskap och erfarenhet 
Distriktsköterskorna upplevde sig besitta goda kunskaper gällande vaccinets effekt, biverkningar och 
om berörda sjukdomar.  Det ansågs vara av stor vikt att vara påläst och kunnig inom området för att 
kunna bemöta föräldrarna, svara på deras frågor, vägleda och delge vetenskapligt förankrad 
information. Distriktsköterskorna informerade föräldrarna både ur ett samhällsperspektiv, där 
effekten för samhället av att vaccinera alla barn beskrevs, och ur ett individperspektiv, där nyttan av 
att vaccinera det egna barnet framgick. Kunskapen erhöll distriktsköterskorna genom 
specialistutbildningen, utbildningar genom arbetsplatsen och genom att söka egen kunskap och 
själva läsa på. Arbetsplatserna hade anordnat barnhälsovårdsdagar som bland annat handlat om 
vaccinationer och tveksamma föräldrar. När distriktsköterskorna själva läste på hämtades kunskap 
framför allt från källor som Rikshandboken, Folkhälsomyndigheten och 1177.se.  

  

Distriktsköterskorna beskrev att kunskapen förstärktes genom beprövad erfarenhet, som att vaccinet 
är väldokumenterat och har använts länge, genom deras egna erfarenheter och genom delade 
kunskaper och stöd från andra distriktsköterskor och läkare. Distriktsköterskorna diskuterade och 
rådfrågade kollegor och ansåg att det var viktigt att få stöd från barnläkare, läkare från vårdcentraler 
och även att kunna vända sig till Vaccinationsmottagningen för att få hjälp att svara på föräldrarnas 
frågor. 

“Mina kunskaper är ju erfarenhetskunskaper, att man har 
kunskaper från kollegor .... tät relation med våra BVC-
doktorer.... Distriktsköterskeutbildningen ...”  (Intervju 9). 

 

Distriktsköterskorna såg kunskap som tillgång i sina möten med föräldrar som tvekar till att 
vaccinera sina barn. Goda kunskaper gav möjlighet att ge evidensbaserad information och möjlighet 
att kunna vägleda föräldrarna till rätt informationskällor. Rätt informationskällor till föräldrarna var 
information från barnhälsovårdens broschyrer och 1177.se som uppgavs vara lätt att ta till sig och lätt 
att förstå. Att vaccinet som används är av samma fabrikat i hela landet sågs också som en fördel då 
diskussioner med föräldrarna om vilken sorts vaccin som används och varför kunde uteslutas. 
Distriktsköterskorna berättade också att goda kunskaper innefattade att veta sina begränsningar. 
Där distriktsköterskorna inte hade svaret tog de reda på det eller hänvisade till samverkande 
profession som exempelvis läkare.  

“Så då säger jag att du får prata med en barnläkare om det, 
som kan det här med den kemiska biten och så. För jag känner 
att det kan bli helt fel och då litar de inte på mig.” (Intervju 10) 

 

Förhållningssättet påverkar relationen 
Distriktsköterskorna berättade att en avgörande faktor för att nå ut med information var att skapa 
en god relation med föräldrarna. Den mänskliga faktorn, såsom att ha en dålig dag eller dålig 
personkemi kunde påverka mötet negativt. För att skapa en god relation behövdes ett professionellt 
förhållningssätt. Ett professionellt förhållningssätt var en tillgång i mötet med tveksamma föräldrar 
som kunde påverka relationen med föräldrarna och då även föräldrarnas inställning till 
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vaccinationer. I det professionella förhållningssättet beskrevs förmågor som att vara lyhörd, kunna 
lyssna in, visa respekt och visa förståelse för föräldrarnas åsikter.  

“Jag har jättestora möjligheter genom mitt sätt att vara, hur 
jag ska bemöta föräldrarna och bygga deras förtroende och 
veta vad jag pratar om …. då kanske jag kan vända dem …. 
genom min kunskap få dem på andra tankar...”  (Intervju 9). 

 

Distriktsköterskorna tog upp ämnet vaccinationer redan vid första mötet med föräldrarna för att få 
en känsla av deras inställning. Det ansågs vara till fördel om tveksamhet till vaccination kunde 
uppmärksammas tidigt. Möjlighet gavs då att förbereda sig och planera inför kommande möten. 
Distriktsköterskorna beskrev ett behov av mer tid för tveksamma föräldrar för att lyssna på och förstå 
vad tveksamheten grundade sig i. Informationen kunde sedan vara fokuserad på det som var 
väsentligt för föräldrarna.  

 

I vissa distrikt gjorde distriktsköterskorna fem hembesök hos familjerna istället för de sedvanliga 
två. Utökat antal hembesök beskrevs som väldigt positivt för att skapa en god och trygg relation med 
föräldrarna.  Distriktsköterskorna ansåg att utökat antal hembesök skapade möjlighet att påverka 
föräldrarnas beslut eftersom de lärde känna varandra bättre. Tilliten till distriktsköterskorna 
förstärktes och då även tilliten till informationen. Distriktsköterskorna såg en fördel med att ge lite 
information i taget, att upprepa information och att låta föräldrarna ta ställning mer än en gång till 
sitt nekande vaccinationsbeslut. Detta för att låta informationen sjunka in hos föräldrarna och då öka 
möjligheten till ett nytt beslut. Distriktsköterskorna förklarade för föräldrarna att beslutet kunde 
ångras, föräldrarna kunde få tid att fundera och tid att ställa frågor.  

 

Distriktsköterskorna motiverade och vägledde föräldrarna men tydliggjorde respekten för 
föräldrarnas vaccinationsbeslut. Distriktsköterskorna ansåg att det var viktigt med en fortsatt god 
relation med föräldrarna och att föräldrarna skulle kände sig välkomna till BVC även om de inte 
delade barnhälsovårdens syn angående vaccinationer. Respekten för varje förälders rätt till 
självbestämmande framhölls och distriktsköterskorna poängterade att det i Sverige är frivilligt med 
vaccinationer. Ett mål som distriktsköterskorna ändå hade var att föräldrarna skulle ha tagit del av 
hälso- och sjukvårdens evidensbaserade information om vaccinationer innan de fattade sina beslut. 

“Att man fortsätter att ha en god relation, att de är välkomna 
ändå. Att jag inte tycker illa om dem för att de har en annan åsikt 
… Det är viktigt att förmedla.” (Intervju 4) 

 

Bristande resurser  

Föräldrar som var tveksamma till att vaccinera sina barn behövde extra tid för samtal och frågor. Tid 
beskrevs som en bristande resurs för distriktsköterskorna och tidsbristen upplevdes skapa stress i 
arbetet.  

“Det är väl mer tiden som inte räcker till på BVC-mötet … då 
vet man att det tar mer kanske en timme att prata och den 
tiden har man inte bokat in” (Intervju 2) 

 

Det framkom att distriktsköterskorna upplevde en brist på kommunikation- och samtalsteknik för 
att kunna bemöta tveksamma föräldrar på ett bra och professionellt sätt. Distriktsköterskorna ansåg 
sig behöva mer utbildning inom samtalsteknik samt mer egen erfarenhet av att möta tveksamma 
föräldrar. 

“Jag skulle önska mig mer utbildning... att man får öva sig 
på svåra samtal.” (Intervju nr 8) 
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Erfarenheten distriktsköterskorna hade av läkarens stöd i mötet med tveksamma föräldrar var oftast 
bra men det framkom även erfarenheter av brister i mötet. Distriktsköterskorna beskrev läkare som 
inte lyssnade på föräldrarna, inte bemötte föräldrarnas oro och rädslor och inte besvarade deras 
frågor.  Distriktsköterskorna beskrev att föräldrarna blev besvikna, missnöjda och kränkta, vilket 
även påverkade relationen mellan föräldrarna och distriktssköterskan.  Något annat som beskrevs 
som oroväckande och som distriktsköterskorna beskrev kunde påverka i det professionella mötet var 
nya upphandlingar av vaccin. Distriktsköterskorna kände inte samma förtrogenhet i informationen 
de gav när vaccinet bytte fabrikat och uttryckte oro över att den ekonomiska faktorn skulle ta över så 
barnhälsovården erbjöd ett billigare men sämre vaccin. 

 

Anta utmaningar i omgivningen 

Distriktsköterskorna mötte flera utmaningar i omgivningen som påverkade mötet med föräldrarna 
som var tveksamma till att vaccinera sina barn. Utmaningarna som skulle antas handlade om att 
förstå varför föräldrarna tvekade och att möta föräldrarnas olika inställningar till vaccinationer. 
Vidare beskrevs utmaningar inom kulturella och religiösa olikheter, medias påverkan och vid 
bristande förtroende för sjukvården. 

  

Hantera föräldrars olika inställningar 
Det hade betydelse om föräldrarna var tveksamma till att vaccinera sina barn eller om de hade 
bestämt sig för att inte vaccinera sina barn. Distriktsköterskornas erfarenheter var att föräldrar 
som var tveksamma gick att påverka medan föräldrar som bestämt sig för att inte vaccinera var 
svårare att nå och ofta ointresserade av information både från distriktsköterskor och läkare. 
Föräldrarna kunde även vara oense om att vaccinera sina barn. Distriktsköterskorna fokuserade då 
på den föräldern som inte ville vaccinera eftersom båda föräldrarna måste tacka ja för att barnet 
ska få vaccineras. 

 

Distriktsköterskorna uppgav att föräldrarna kunde ha en felaktig syn och att de lyssnade mer på 
vänner och bekanta än på sjukvården. Vissa föräldrar ville inte följa det allmänna 
vaccinationsprogrammet då de inte vill utsätta barnen för risker.  Vidare beskrev 
distriktsköterskorna att föräldrarna ansåg att barnen var för små för att vaccineras och ville vänta 
med vaccin tills barnen blivit äldre. Vissa föräldrar upplevdes obstinata då de ville göra tvärtemot 
vad barnhälsovården rekommenderar bara för att få bestämma själv. En annan utmaning som 
uppmärksammades var när föräldrarna tog med sig barnens syskon till mötet. Distriktsköterskorna 
menade att föräldrarna inte tog mötet på allvar och hade med sig syskon som störde under mötet och 
gjorde föräldrarna ofokuserade. Distriktsköterskorna fick då svårt att informera och ansåg att 
föräldrarna slutade att lyssna. Det framkom även att föräldrar kom för sent till mötet vilket 
distriktsköterskorna beskrev ledde till tidsbrist, stress, irritation och möjligheten att informera på ett 
bra sätt kunde utebli. 

“Jag har en familj nu som jag försöker prata med som är 
tveksamma. De hade en …. en felaktig syn … att de blir svaga 
av vaccin, att det försvagar personen.” (Intervju nr 1) 

 

Distriktsköterskornas erfarenheter var att utbildningsnivån påverkade informationsutbytet. 
Distriktsköterskorna ansåg att det var svårare att nå fram med information till lågutbildade föräldrar 
än föräldrar som studerat och fått vana att ta till sig information och att vara källkritiska. Samtidigt 
beskrevs att ingen grupp utmärkte sig som särskilt tveksamma till vaccinationer. Föräldrar med 
tveksamhet till vaccination kom från alla samhällsklasser.  

“Syftet måste ju ändå vara att föräldrarna tar ett medvetet 
beslut... Ett informerat beslut” (Intervju 8). 
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Kulturella och religiösa olikheter 

 
Föräldrar från andra länder med en annan kultur var en grupp föräldrar som distriktsköterskorna 
mötte. Erfarenheten distriktsköterskorna hade var att språket påverkade mötet även om tolk fanns 
att tillgå kunde språkförbistringar leda till missförstånd och försvåra för distriktsköterskorna att 
informera på ett bra sätt. 

“... även om man har tolk så känns det svårare att 
informera. Man pratar ju inte direkt med varandra, det är ju 
en person emellan oss hela tiden...” (Intervju nr 12) 

 

Distriktsköterskorna beskrev att föräldrarna inte alltid delade den svenska barnhälsovårdens syn på 
vaccinationer. Andra länder kunde ha andra sätt och tider de vaccinerade på och då kunde 
tveksamhet uppstå. Distriktsköterskornas erfarenhet var att föräldrarna bar med sig misstänksamhet 
och rädsla för vaccinet.  Distriktsköterskorna beskrev också kulturer och religioner där det fanns en 
talesman eller högre uppsatt person som ledde gruppen och bestämde att barnen inte skulle 
vaccineras. Föräldrarna blev då oerhört svåra att påverka eftersom de inte vågade gå emot gruppens 
beslut.  Vidare beskrevs att vissa föräldrar från andra länder var vana vid att samhället bestämde hur 
det skulle vara med vaccinationer och när det då blev frivilligt, som det är i Sverige, blev föräldrarna 
tveksamma. En del utlandsfödda hade heller inte träffat på sjukdomarna i sina hemländer och blev 
därför tveksamma.  

 “det är någon tongivare eller någon i deras grupp... som gör 
att de inte vill vaccinera ... det är stora krafter” (Intervju nr 
11) 

 

En livsfilosofi där barnen ansågs klara sig utan vaccinationer kunde vara en annan orsak till att 
föräldrar tvekade till att vaccinera. Distriktsköterskorna beskrev att olika sorters ideologier kunde 
orsaka tveksamhet såsom att föräldrarna trodde på alternativ medicin som grundade sig på att 
barnen skulle leva naturligt utan vaccinationer. Distriktsköterskorna beskrev att föräldrarna menade 
att det var bättre att låta barnen genomgå sjukdomarna, att friska barn kunde hantera sjukdomarna 
och blev starkare av det. 

  

Bristande förtroende för hälso- och sjukvården 
 
Utmaningar i distriktssköterskans möte med föräldrarna kunde vara tidigare dåliga erfarenheter 
som ger en rädsla för sjukvården.  Distriktsköterskorna beskrev att det kunde handla om vaccin 
som gav sjukdomar, var orent eller innehöll gift som kunde skada barnet.  Bristande förtroende för 
sjukvården kunde även bero på syskon eller annan bekant som fått vaccin och blivit väldigt sjuk 
efteråt. 

 

Distriktsköterskornas erfarenhet var att svininfluensaepidemin hade påverkat väldigt mycket. Barn 
och ungdomar som insjuknat i narkolepsi efter vaccinationen skapade stor oro bland föräldrarna 
vilket även påverkade förtroendet för sjukvården och de övriga vaccinerna i barnhälsovårdens 
vaccinationsprogram. Distriktsköterskorna hade varierande erfarenheter angående hur sambandet 
mellan MPR-vaccinet och Autism påverkade tveksamma föräldrar. En del distriktsköterskor hade 
erfarenhet av att MPR-vaccin och Autism fortfarande oroade föräldrar och fick dem att tveka till att 
vaccinera sina barn. Andra distriktsköterskors erfarenhet var att det inte längre var en bidragande 
orsak till föräldrars tveksamhet. 

 ” Svininfluensan -09… det slog ju också undan benen på oss 
rätt så rejält så klart och det sitter ju i och det kommer det 
nog alltid att sitta i lite” (intervju nr 3) 
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Medias påverkan 
Distriktssköterskorna uppgav att föräldrarna sökte information på internet och hittade källor som 
inte var vetenskapliga. På Internet kunde föräldrarna läsa om vaccinationskampanjer för att inte 
vaccinera. På olika forum där antivaccinationsföreningar skrev kunde föräldrarna läsa om diverse 
skräckscenarion som skapade oro och ledde till tveksamhet att vaccinera sina barn. 
Distriktssköterskorna berättade vidare att föräldrarna läste “fake news” och larmrapporter i media 
med mycket tänkande och tyckande utan vetenskapliga belägg.  

 “De är rädda och jag tror att googlande är fördärvet. Då 
googlar de in fel” (intervju 2)  

  

Distriktsköterskorna beskrev att det ofta är felkunskap bakom föräldrarnas tveksamhet. 
Felkunskapen grundade sig ofta på information från felkällor från media och att det värsta av det 
värsta var det som var mest intressant att läsa om och ta till sig. Vidare menade distriktsköterskorna 
att okunskap kunde visa sig genom att föräldrarna inte kände till sjukdomarna, hur snabbt de sprider 
sig och att vissa sjukdomar faktiskt är dödliga även om vi inte sett dom i Sverige på många år. 
Distriktsköterskorna hade erfarenheter av att föräldrarna kunde vara nonchalanta och inte förstå 
faran med hur fort det kan gå om vaccinationstäckningen blir låg. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
För att uppnå syftet med studien som var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av mötet med 
föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn valdes en kvalitativ ansats. När erfarenheter 
och djupare förståelse ska beskrivas är en kvalitativ studie att föredra (Polit & Beck 2016).  Eftersom 
syftet inte var att på förhand anta att vissa förhållanden föreligger utan utgick från innehållet från 
textmaterialet så passade det bra att analysera induktivt (Henricsson, 2017). För att bedöma 
trovärdigheten av studien användes begreppen: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2017). 
  
Ett bekvämlighetsurval var nödvändigt för att få svar på syftet samt för begränsningar i tid och 
omfattning av studien.  Urvalet som gjordes var för att få en fördjupning från en utvald grupps 
specifika erfarenheter. Det fanns en viss variation inom urvalet vilket var önskvärt för att få en 
nyanserad bild (Trost, 2010). Distriktsköterskornas olika erfarenheter, ålder och olika arbetsplatser, 
som speglar både större städer och små orter på landsbygd, gav förutsättningar för en bred variation 
av erfarenheter, vilket är en styrka för resultatets giltighet.  En annan styrka var att 
distriktsköterskorna kom från såväl privata som offentliga vårdgivare vilket också ger en variation i 
upplevda erfarenheter. Att distriktsköterskorna träffar familjer från till exempel olika 
samhällsklasser, kulturer och religioner ger också god spridning och kan öka studien trovärdighet. 
Svagheter kan vara att det inte gick att rekrytera män vilket påverkar genusperspektivet samt att alla 
informanter hade svenskt ursprung vilket kan ha begränsat mångfalden.  
 
En svaghet med studien var svårigheterna att få tag på informanter då ett stort antal tackade nej till 
att medverka. Telefonintervjuer hade kunnat vara ett alternativ för att komma åt fler informanter. 
En styrka hade då varit att fler kunde tillfrågas även om de var geografiskt avlägsna. Svagheten kunde 
varit att det skapar en distans och det blir svårare att få fram rikliga och detaljerade beskrivningar. 
(Kvale & Brinkman, 2014). Tidsomfattningen och studiebegränsningar kan också ha påverkat 
studien. Resultatet baserades på 12 informanter vilket kan ha varit för få. En svaghet med för få 
intervjuer kan vara att det blir svårt att bedöma om resultatet kan appliceras på andra liknade 
grupper (Trost, 2010). Beslut togs att 12 intervjuer ansågs vara ett tillräckligt stort antal eftersom 
materialet under dataanalysen upplevdes rikt (Kvale och Brinkman, 2014).  När en kvalitativ studie 
beskrivs bör försiktighet tas med att använda för många informanter då risken finns att den stora 
mängden material blir ohanterbar. För mycket text att analysera kan göra att många detaljer går 
förlorade under analysen. En annan aspekt som stärker valet av antal intervjuer kan vara upplevelsen 
av ett rikt insamlat material vilket innebär att inga eller väldigt få variationer tillkommer vid det sista 
intervjuerna (Kvale och Brinkman,2014). 
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Intervjumiljön är en påverkande faktor för resultatet (Kvale och Brinkman, 2014). Samtliga 
intervjuer gjordes på deltagarnas arbetsplats vilket skapade en trygg och tillåtande plats för 
informanterna. Omkringliggande faktorer kunde påverkat men arbetsplatserna fungerade bra som 
intervjuplats. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte ostörda vilket kunde vara avgörande för 
att informanterna kunde slappna av och vågade öppna upp och dela med sig av sina erfarenheter 
(Kvale & Brinkman, 2014). 
 
En annan aspekt är det faktum att en intervjusituation inte är jämlik eftersom det är intervjuaren 
som avgör ämnet och delvis styr konversationen (Kvale och Brinkman, 2014). Intervjuerna 
genomfördes både med en och två intervjuare gentemot en informant. En risk med att det var två 
intervjuare vid fyra tillfällen var att informanten riskerade att hamna i underläge. För att undvika 
maktobalans valdes ett upplägg där den ena höll i intervjun och den andra höll sig mer anonym och 
kommenterade inte i onödan (Trost, 2010). En styrka med bådas deltagande var en enhetlig bild av 
materialet och en bekräftad samsyn vilket ökar tillförlitligheten av resultatet.  Kvaliteten på intervjun 
kunde också förstärkas av att två intervjuare medverkade eftersom oerfarenhet att genomföra en 
intervju kunde påverka studiens trovärdighet.   
  
En semistrukturerad intervju användes för att säkerställa att intervjumaterialet besvarade studiens 
syfte. En semistrukturerad intervjuguide med logisk ordningsföljd skapade trygghet i 
intervjusituationen. En styrka med denna typ av intervju är att informanten får frihet att uttrycka 
och förklara sig fritt men också att ämnet ändå styrs åt det hållet som intervjuarna önskar. På så sätt 
ökade giltigheten, det vill säga att innehållet handlade om det som är för avsikt att avhandlas samt 
att tillförlitligheten i resultatet ökar eftersom de som intervjuar utgår från samma frågeguide. 
Intervjuguiden började med en öppen fråga för att sedan bli mer specifik i frågeställningarna. En 
annan styrka var att likheter och variationer utan ja och nej frågor eftersträvades i resultatet (Polit 
och Beck, 2016). För att säkerställa att intervjuguiden höll god kvalité och besvarade studiens syfte 
har den granskats och reviderats i samråd med handledare. Frågeordningen ändrades något och 
språket förbättrades för att bli konkreta och lättförståeliga. En pilotintervju gjordes för att se om 
intervjun var tydlig och gav svar på syftet vilket ökade trovärdigheten för resultatet. Inga ändringar 
gjordes efter pilotintervjun utan den ansågs kunna inkluderas i studien (Trost, 2010). 
 
Trovärdigheteten belyser sanningshalten i studiens resultat och för att stärka den ytterligare har 
förförståelsen lyfts under hela analysprocessen. Förförståelsen handlar om den bild som forskaren 
har av det fenomen som studerats samt tidigare kunskaper och erfarenheter men också de 
förutfattade meningar som kan prägla analysen. En risk var att förförståelsen kunde generera 
feltolkningar baserat på egna erfarenheter men också möjligheten att upptäcka ny kunskap och skapa 
en djupare förståelse för fenomenet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Avsaknad av praktisk 
erfarenhet av barnhälsovård kunde ha varit en svaghet samtidigt som ingen förförståelse färgar 
materialet i för stor utsträckning. Medvetenhet om att själva ha varit praktiserande vårdpersonal 
eller i egenskap av förälder på BVC diskuterades för att undvika en annan blick i analysprocessen.  
En positiv inställning till vaccination kan ha präglat studien. 
 
Analysen gjordes till största delen gemensamt vilket stärker tillförlitligheten då risken för 
feltolkningar minskades under analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Det ansågs 
viktigt för studiens trovärdighet då begränsad erfarenhet av att göra en innehållsanalys kunde 
påverka studien. Under analysprocessen bearbetades materialet i omgångar för att finna koder som 
så småningom kunna placera innehållet i underkategorier och kategorier. Handledning har skett 
under tiden för att säkerställa att analysprocessen utförts korrekt vilket ökar tillförlitligheten av 
resultatet. En ständig återblick mot studiens syfte var nödvändigt för att försäkra sig om att 
materialet skulle ingå i resultatet. Resultatet delges med citat från flera intervjuer för att stärka 
trovärdigheten. I studiens metodavsnitt har analysen noggrant beskrivits ingående steg för steg och 
även demonstrerats i en tabell vilket anses stärka trovärdigheten då läsaren kan följa studiens 
genomförande i detalj.  Läsaren kan då också avgöra om resultatet är överförbart på andra liknade 
grupper.  Studiens överförbarhet har vissa begränsningar då den beskriver upplevelser hos en 
specifik yrkesgrupp (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
  
Etiska övervägande gjordes och egengranskning från Jönköping University fylldes i före studiens 
start. Intervjupersonerna delgavs information skriftligt och muntligt om frivillighet till deltagande.  
Materialet har behandlats konfidentiellt men risker med inspelade ljudfilers tillgänglighet finns, 
dock förvarades materialet på mobiltelefon med kod och ansågs därmed skyddade. Någon annan risk 
för det medverkandes identifiering eller skada kan inte upptäckas.  
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Resultatdiskussionen 

Distriktssköterskornas erfarenheter var att ett professionellt bemötande möjliggjorde ett bra möte 
med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn. Kunskap, erfarenhet och 
förhållningssätt visade sig främja en god relation med föräldrarna. Familj, religion och kultur, 
bristande förtroende för hälso- och sjukvård samt media kunde medföra utmaningar för 
distriktsköterskorna i mötet.  

 

Resultatet visade att distriktsköterskorna ansåg sig ha goda kunskaper gällande vaccinationer, nyttan 
av att vaccinera och om de berörda sjukdomarna. Distriktsköterskorna fann det viktigt att vara 
kunniga inom området för att informera, vägleda och besvara föräldrarnas frågor. I en studie från 
Nya Zeeland där distriktsköterskornas vaccinationskunskaper testades visades bristande kunskaper 
(Pethousis-Harris, Goodyear-Smith, Turner & Soe, 2004). Bristande kunskaper gav sämre 
information och en ökad risk för uteblivna vaccinationstillfällen (Pethousis-Harris et al., 2004). 
Enligt Schollin et al., (2017) har distriktsköterskor en viktig roll när det gäller att informera om 
vaccinationer för att upprätthålla hög vaccinationstäckning. Dannetun, Tegnell, Hermansson och 
Giesecke (2004) bekräftar att välutbildade distriktsköterskor inom barnhälsovården har en mycket 
viktig roll för att ge råd och diskutera vaccinationer med tveksamma föräldrar. Distriktsköterskorna 
behöver vara välinformerade och uppdaterade för att kunna relatera fynd från forskning och kunna 
diskutera med föräldrarna utifrån olika perspektiv. 

 

Distriktsköterskorna såg en fördel med att ge lite information i taget och att upprepa information. 
Detta för att låta informationen sjunka in, låta föräldrarna få tid att fundera och tid att ställa frågor 
och då även öka möjligheten till ett nytt beslut. Resultatet visade även att distriktsköterskorna 
saknade kommunikation- och samtalsteknik. Hashim (2017) menar att föräldrarna inte ska 
överbelastas med omfattande information. Ett kommunikationssätt som beskrivs, en fråga-berätta-
fråga metod, används för att göra föräldrarna delaktiga i informationsflödet. Information ges då på 
ett balanserat sätt som innebär att fråga efter föräldrarnas kunskap om vaccinationer. Låta 
föräldrarna berätta, delge aktuell information och sedan få bekräftat förståelse för informationen.  
Gulbrandsen et al. (2008) lyfter kommunikationsförmåga som en viktig del inom medicinsk 
utbildning. Distriktsköterskorna hade med fördel kunnat använda sig av Four habits metod för 
kommunikation, då den handlar just om att söka efter föräldrarnas perspektiv, få förståelse för 
föräldrarnas behov och ge grundlig evidensbaserad information i ett delat beslutsfattande mellan 
föräldrar och distriktsköterska. Lundeby, Gulbrandsen och Finset (2015) menar vidare att Four 
habits syftar till att få ut det mesta av ett möte. Denna metod för kommunikation har visat sig vara 
lätt att lära sig, förstå och använda sig av i ett möte. Four habits ökade även patienttillfredsställelsen 
utan att ta mer av sjukvårdens tid.   

 

I resultatet beskrev distriktsköterskorna att fler hembesök hos föräldrarna gjorde att de lärde känna 
varandra bättre. Relationen mellan distriktsköterskorna och föräldrarna förbättrades, tilliten ökade 
och då även tilliten till distriktsköterskornas information. Resultatet visade också att 
distriktsköterskorna intog ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god relation med 
föräldrarna. Det professionella förhållningssättet innebar att vara lyhörd och lyssna in föräldrarna 
för att förstå det individuella informationsbehovet. Det professionella förhållningssättet handlade 
även om att visa respekt och förståelse för föräldrarna och deras åsikter. Schollin, et al. (2017) 
beskriver att nära och positiva relationer mellan distriktsköterskor och föräldrar förbättrar 
föräldrarnas mottaglighet för råd och information om vaccinationer.  Ross et al., (2014) menar att 
den goda relationen skapas genom att lyssna, förstå och visa empati. Vid en god vårdrelation skapas 
förtroende som ger trygghet vilket är förutsättningen för god vård och fungerande kommunikation. 
Ekman et al., (2011) belyser den personcentrerade vården där vikten av att distriktsköterskan skapar 
en relation och lär känna föräldrarna framhålls för att engagera dem i frågor som berör barnet. I den 
goda relationen skapas ett samarbete mellan parterna där föräldrarnas åsikter tillsammans med 
distriktsköterskans kunskaper planlägger det bästa för barnet. Leaks et al. (2012) beskriver att en 
avgörande faktor som utformar föräldrarnas attityd kring vaccinationer är föräldrarnas interaktion 
med distriktsköterskan. Vid god interaktion kan distriktsköterskan motivera tveksamma föräldrar 
till vaccinacceptans. En förälders förtroende för informationskällan kan vara viktigare än vad som 
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finns i informationen. Distriktsköterskan inom barnhälsovården har en central roll i att upprätthålla 
allmänhetens förtroende förvaccination. Healy och Pickering (2011) beskriver att distriktsköterskan 
har det viktigaste inflytandet för föräldrarnas slutliga beslut om vaccination.  

 

Distriktsköterskornas erfarenhet visade att det var viktigt att ta reda på orsaken till föräldrars 
tveksamhet till att vaccinera sina barn. Detta för att få förståelse för tveksamheten och kunna 
informera föräldrarna på ett individanpassat sätt. Vidare framkom att distriktsköterskorna 
informerade både ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Olander (2003) beskriver 
distriktsköterskans dubbla uppdrag och menar då att distriktsköterskan har, förutom en uppgift att 
utföra hälsoundersökningar och vaccinationer, en pedagogisk uppgift. Den pedagogiska uppgiften 
handlar om att vägleda, informera och stödja på ett sätt som gynnar hela befolkningen samtidigt som 
det enskilda behovet möts.  Leaks et al. (2012) bekräftar vikten av att se föräldrarnas specifika 
informationsbehov. Dock måste distriktsköterskan även ta hänsyn till hela befolkningen som riskerar 
att drabbas av sjukdom om vaccinationstäckningen blir låg. 

 

Distriktsköterskorna beskrev olika orsaker till att föräldrarna var tveksamma till att vaccinera sina 
barn. Tveksamheten berodde på rädsla för vaccinet, att barnet skulle skadas, föräldrarnas okunskap 
om vaccinationerna och om sjukdomarna.  Distriktsköterskorna berättade att föräldrarna trodde att 
barnen blev starkare av att genomgå sjukdom istället för att vaccineras. Resultatet visade även att 
distriktsköterskornas erfarenhet var att föräldrar med låg utbildning var svårare att nå fram till med 
information. Samtidigt beskrevs att ingen särskild grupp i samhället kunde pekas ut som särskilt 
tveksamma utan tveksamma föräldrar sågs i alla samhällsklasser. Danneton et al. (2004) och 
Petousis-Harris el al. (2004) beskriver det vanligaste skälet till tveksamhet till vaccination är rädsla 
för biverkningar.  Schollin el al. (2017) beskriver i sin studie att lågutbildade föräldrar var oftare 
osäkra på att vaccinera sina barn. Faktorer som förknippades med osäkerhet till vaccinationer var 
otillräckligt med information, ingen avsikt att acceptera vaccinationer, tror ej på sjukdomarnas fara 
och en tro på att barnet blir starkare av genomgången sjukdom.  

 

Distriktssköterskorna ansåg att föräldrar från andra länder med en annan kultur kunde ge 
utmaningar i mötet. Föräldrar från andra länder delade inte alltid svensk barnhälsovårds syn på 
vaccinationer och distriktssköterskorna upplevde att föräldrarna var rädda för orena vacciner som 
kunde skada barnet. Erfarenheten distriktsköterskorna hade var även att språket kunde påverka, 
språkförbistringar kunde leda till missförstånd och försvåra informationen i mötet. Petousis-Harris 
et al. (2004) uppger bland annat kulturella och språkliga faktorer som barriärer mot vaccinationer. 
Hearly och Pickering (2011) menar att föräldrars oro grundar sig i vaccinet och tillsatser som kan 
göra barnet sjukt. Vidare visar deras studie att mångfalden av oro gör det viktigt för 
distriktsköterskan att individualisera varje förälders oro. 

 

Distriktsköterskorna uppgav att föräldrarna sökte information på internet och att den information 
kom från källor som inte behöver vara vetenskapligt förankrade.  Informationen ansågs komma från 
tyckande och tänkande med ogrundade uppfattningar. Distriktssköterskorna beskrev att föräldrarna 
tyckte det var mest intressant att läsa om det värsta scenariot som media framhöll. Hearly och 
Pickerings (2011) studie tar upp hur de flesta medier inte avser att främja antivaccinationsrörelser. 
Information på internet har dock inte samma begränsningar. Vissa webbplatser syftar till att fånga 
en målgrupp genom att locka till sig uppmärksamhet. Informationen görs lättförståelig och bortser 
från vetenskaplig giltighet. Forskning med ett vetenskapligt språk och svåra termer kan vara 
förvirrande och svårt för föräldrarna att förstå. I studien framkommer också kraften i anekdotiska 
upplevelser. Ljudfiler med kompletterande visuella bilder på sjuka barn som påstås ha skadats av 
vacciner utnyttjar varje förälders värsta rädsla och blir mer övertygande än informationen om 
infektionssjukdomar som många föräldrar aldrig har upplevt. Enligt Leaks et al. (2012) väntar en 
större utmaning för distriktsköterskorna inom barnhälsovården med att motivera tveksamma 
föräldrar. Antalet tveksamma föräldrar förväntas öka då föräldrarna har ökad tillgång till varierad 
information via internet och sociala medier. 
 



16 
 

Slutsatser 

Det professionella förhållningssättet främjar en god relation med föräldrarna vilket visades vara en 
förutsättning för att föräldrarna ska ta till sig distriktssköterskans evidensbaserade kunskap och 
information. Olika faktorer utmanar distriktsköterskan i mötet med tveksamma föräldrar. Studien 
visade att föräldrars inställning till vaccin, medias påverkan, olika kulturer och religioner kan vara 
utmaningar för distriktsköterskan att hantera, liksom föräldrars bristande förtroende för hälso- och 
sjukvård. Distriktssköterskorna ansåg sig har goda kunskaper gällande vaccinationer, nyttan med 
vaccin och de berörda sjukdomarna. De kände sig väl rustade kunskapsmässigt för att informera 
föräldrar. Det framkom dock ett behov av utbildning inom samtalsteknik och distriktsköterskorna 
hade begränsad erfarenhet av att möta tveksamma föräldrar. Vikten av fortbildning framhölls och 
att få dela erfarenheter med kollegor och andra professioner.    
   

Klinisk implikation   

Studien skapar en större förståelse för distriktssköterskors arbete inom barnhälsovården med 
föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn. Genom att ta del av studien som belyser 
distriktssköterskornas erfarenheter får beslutsfattare en ökad förståelse för resursers betydelse. 
Distriktsköterskorna måste ha tid för att hålla sig kontinuerligt uppdaterade inom 
vaccinationsområdet för att kunna bemöta och vägleda tveksamma föräldrar. En organisation och 
ledning som ger tid för utbildning men även tid för reflektion och diskussion på arbetsplatsen stärker 
distriktssköterskorna i mötet med föräldrarna. Det kan vara avgörande för att få föräldrarna att gå 
från tveksamhet till att ta ett beslut om att vaccinera sina barn. Ur ett folkhälsoperspektiv är det av 
betydelse att upprätthålla hög vaccinationstäckning så flockimmunitet uppnås. De ovaccinerade 
barnen riskerar sjukdom och lidande vilket också kan generera sjukhusinläggningar och permanenta 
skador som i sin tur påverkar samhällsekonomin. 
  
Ett förslag på fortsatt forskning inom området som skulle vara intressant är att intervjua föräldrar 
som är tveksamma till vaccination. Faktorer som kan ligga bakom men också hur de uppfattar mötet 
med distriktssköterskan inom barnhälsovården. Det skulle ge en ökad förståelse för fenomenet och 
skapat underlag för förbättringsarbete utifrån föräldrarnas erfarenheter. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschefen. 

  
Bakgrund 
Vi är två studerande på distriktsköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping och ska skriva 
vårt examensarbete. Under hösten 2019 ska vi skriva en magisteruppsats som ska handla om 
distriktsköterskans erfarenheter av möten med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina 
barn.  
  
Syfte 
Vi vill undersöka vad distriktssköterskorna inom barnhälsovården har för erfarenheter av att möta 
föräldrar som är tveksamma till vaccination och om de upplever att de har tillräckligt med kunskaper 
för att motivera tveksamma föräldrar att vaccinera sina barn. Vi tror att studiens resultat kan vara 
till nytta för verksamheten eftersom vaccinationer är en stor del av distriktsköterskors arbete inom 
barnhälsovården. De möter nästan 100% av alla barn och föräldrar och har därför en unik inblick i 
hur arbetet fungerar idag.  
  
Tillfrågan om deltagande 
Undersökningen kommer att genomföras i ett antal kommuner och vår strävan är att intervjua ca 
10–15 distriktsköterskor som beräknas ta max 1 timme. Vi vill gärna genomföra några av intervjuerna 
inom ditt ansvarsområde. Ett informationsbrev liknande det här kommer också att delges de 
tillfrågande distriktssköterskorna.   
  
  
Hantering av data 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 
materialet. Materialet förvaras på en säker plats och är bara åtkomligt för oss som genomför studien. 
När resultatet presenteras kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 
resultatet till enskilda individer. Deltagande i studien är helt frivilligt.  
Vi vill genom detta brev få ditt godkännande att genomföra dessa intervjuer hos er. 
Vi kommer att kontakta dig inom den närmsta veckan för uppföljning eller kan du svara på detta 
mail vilka distriktssköterskor som kan vara aktuella för denna studie. 
  
  Ytterligare information om studien kan lämnas av oss:  
  
Annie Hörberg                                         Sofia Strömwall Petersson  
Mail: Hoan1784@student.ju.se               Mail: Peso1714@student.ju.se  
Tel: 0730413559                                      Tel: 0708472487  
  
Handledare för uppsatsen är lektor Ylva Fredholm Ståhl (ylva.stahl@ju.se) 
 Med vänlig hälsning   
Annie och Sofia  
  
  

mailto:Hoan1784@student.ju.se
mailto:Peso1714@student.ju.se
mailto:ylva.stahl@ju.se


22 
 

Bilaga 2. Informationsbrev till distriktssköterska 
  
Bakgrund 
Vi är två studerande på distriktsköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping och ska skriva 
vårt examensarbete. Under hösten 2019 ska vi skriva en magisteruppsats som ska handla om 
distriktsköterskans erfarenheter av möten med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina 
barn.  
  
Syfte 
Vi vill undersöka vad distriktssköterskorna inom barnhälsovården har för erfarenheter i arbetet med 
att möta föräldrar som är tveksamma till vaccination och om de upplever att de har tillräckligt med 
kunskaper för att motivera tveksamma föräldrar att vaccinera sina barn. Vi tror att studiens resultat 
kan vara till nytta för verksamheten eftersom vaccinationer är en stor del av distriktsköterskors 
arbete inom barnhälsovården. De möter nästan 100% av alla barn och föräldrar och har därför en 
unik inblick i hur arbetet fungerar idag.  
  
  
Tillfrågan om deltagande 
Undersökningen kommer att genomföras i ett antal kommuner och vår strävan är att intervjua ca 
10–15 distriktsköterskor som beräknas ta max 1 timme.  
  
Hantering av data 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 
materialet. Materialet förvaras på en säker plats och är bara åtkomligt för oss som genomför studien. 
När resultatet presenteras kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla 
resultatet till enskilda individer. Deltagande i studien är helt frivilligt och du har möjlighet att avbryta 
din medverkan under studiens gång. 
  
Vi kommer att kontakta dig inom den närmsta veckan för uppföljning.  
  
Ytterligare information om studien kan lämnas av oss:  
  
Annie Hörberg                                         Sofia Strömwall Petersson  
Mail: Hoan1784@student.ju.se               Mail: Peso1714@student.ju.se  
Tel: 0730413559                                      Tel: 0708472487  
  
Handledare för uppsatsen är lektor Ylva Fredholm Ståhl (ylva.stahl@ju.se) 
Med vänlig hälsning   
Annie och Sofia  
  

mailto:Hoan1784@student.ju.se
mailto:Peso1714@student.ju.se
mailto:ylva.stahl@ju.se
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Bilaga 3 Intervjuguide  
   
Hur lägger du upp ditt arbete när du möter föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sitt barn? 
  
Vilka möjligheter ser du att du har i det mötet? 
Vilka hinder ser du finns? 
Hur är möjligheterna till stöd i arbetet? 
Verktyg?   
Hjälpmedel?   
Teamarbete?  
  
Kommer du ihåg ngt möte där föräldrar var tveksamma och där du tycker att samtalet fungerade 
bra? Vad var det som var framgångsfaktorn? 
  
Kommer du ihåg ngt möte där föräldrar var tveksamma och där du upplever att samtalet inte 
fungerade bra? Vad berodde det på tror du? 
  
Hur ser dina kunskaper ut när det gäller att informera om vaccinationerna?  
Tex vilka är sjukdomarna, biverkningar, nyttan mm 
  
Skulle du behöva uppdatera dig? Fortbildning? 
  
Vilka effekter upplever du att dina ”informationssamtal” om vaccination har?  
   
Vad är orsaken till att föräldrar är tveksamma?  
Hur bemöter du det? 
  
Innan vi avslutar intervju vill vi att du funderar på om det finns något mer du vill delge i ämnet? 
 
Eventuella följdfrågor: 
Kan du utveckla det du sa nu?   
Hur tänker du?   
Har du fler exempel?   
Hur menar du då?   
Vad kände du? 
Berätta mer!  
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