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Sammanfattning 
Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna inom sjukvården. Sveriges vacci-
nationsprogram innefattar tio sjukdomar och barnets femte dos ges vid fem års ålder. Barn i 
förskoleåldern befinner sig i ett utvecklingsstadium vilket kan försvåra vaccination. Tidigare 
studier beskriver svårigheter och den stress sjuksköterskor upplever i samband med vaccinat-
ion av barn, kunskapsbrist finns däremot kring hur barnen bör hanteras. Syftet med studien 
var att utifrån betydelsefulla händelser beskriva barnhälsovårdssköterskans (BHV-
sköterskans) erfarenheter och agerande vid vaccination av förskolebarn som inte vill med-
verka. Studien utgick från kritisk incident teknik (CIT). Datainsamlingen utfördes i ett lands-
ting i södra Sverige där elva BHV-sköterskor intervjuades. Intervjuerna transkriberades och 
analyserades. Etiska överväganden gjordes utifrån gällande riktlinjer. I resultatet framkom ett 
huvudområde avseende BHV-sköterskans erfarenheter, BHV-sköterskans observationer vid 
vaccination. Två huvudområden framkom angående BHV-sköterskans agerande: BHV-
sköterskan främjar vaccination och BHV-sköterskan beslutar kring genomförande av vacci-
nation. Slutsatser och implikationer visar att interaktion mellan förskolebarn, föräldrar och 
BHV-sköterskan är viktigt och leder till en delaktighet och positiva erfarenheter av vaccinat-
ion. Förslag på praktiskt agerande framkommer vilket kan främja och underlätta vaccination 
av förskolebarn.  
 

Nyckelord: Omvårdnad, vaccination, barnhälsovård, kritisk incident teknik, kvalitativ forsk-
ning.  
 



 

Summary 
 
Vaccination is one of the most cost-effective actions in health care. The program for vaccina-
tion in Sweden includes ten diseases and the fifth dose is given when children are five years 
old. Preschoolers are in a development stage that makes vaccination more difficult. Studies 
describe the difficulties nurses experience in relation to vaccination of children; lack of 
knowledge is experienced about procedures to handle the situations. The aim of the study was 
to describe critical incidents by the Primary Child Health Care (PCHC) nurse’s descriptions 
and actions during vaccination of preschoolers who resist vaccination. Critical Incident Tech-
nique was used during the study. Data collection was made in a county council in the south of 
Sweden. Eleven PCHC nurses were interviewed. The interviews were transcribed and ana-
lysed. Ethical considerations based on current guidelines were made. Results revealed one 
main area about PCHC nurse’s descriptions: The PCHC nurses observations at vaccination. 
Two main areas were revealed about PCHC nurse’s actions: The PCHC nurse promotes vac-
cinations and the PCHC nurse makes a decision about implementation of the vaccinations. 
Conclusions clarify the importance of interaction between preschoolers, parents and the 
PCHC nurses leading to participation and positive experiences of vaccination. Suggestions for 
practical action reveal to promote and facilitate vaccination of preschooler. 

 
Keywords: Nursing, Vaccination, Child Health Service, Critical Incident Technique, Qualita-
tive Research.  
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Inledning 
Inom barnhälsovård är vaccination en vanlig arbetsuppgift för BHV-sköterskan. Vaccination 
ges till många barn och barnens reaktioner varierar. Intresset för vaccination har väckts utifrån 
erfarenheter i klinisk verksamhet och samtal med BHV-sköterskor där vaccination framkom-
mit som en svårighet. Svårigheterna vid vaccination av barn är enligt Ives och Melrose (2010) 
att sjuksköterskan upplever stress och etiska dilemma vid vaccination på grund av föräldrar-
nas beteende och barnens rädsla. De föreslår även ny forskning som kan ge stöd till sjukskö-
terskor för att bättre kunna hantera händelser vid vaccination av barn. Var i utvecklingsfasen 
barnet befinner sig och barnets tidigare erfarenheter kan påverka deras inställning till vacci-
nation (Taylor, 2008). Enligt Salmela, Aronen och Salanterä (2010) är barn i ålder fyra till sex 
år ofta rädda inför besök inom sjukvården vilket försvårar vaccinationen. Barn ska enligt 
barnkonventionen (Unicef, 2009) bemötas med respekt och har rätt till god hälsa och utveckl-
ing. Det är viktigt att BHV-sköterskan arbetar med barnet i centrum för att underlätta genom-
förandet av vaccination. Utifrån ovanstående problem har syftet med studien vuxit fram. 

Bakgrund 

Vaccination som hälsoarbete 
En kostnadseffektiv och förebyggande medicinsk insats är vaccination (Landry & Heilman, 
2005). Vaccin som används i allmänna och riktade vaccinationsprogram är kontrollerade av-
seende säkerhet och effekt. Vaccination är inte helt riskfritt, däremot ger vaccination fördelar 
såsom ett skydd mot sjukdom samt smittspridning. Nackdelar är att vaccination kan ge ett 
obehag och även risk för komplikationer och biverkningar (Socialstyrelsen, 2008.). Hälsoar-
betet i ett land bör samarbeta med olika funktioner såsom utbildning, bostäder, arbetskraft 
samt distribution av näring vilket har effekt på befolkningens hälsa. När ett land investerar i 
hälsa finns det avgörande faktorer vilka påverkar investeringen, den kan begränsas av olika 
faktorer såsom nationell rikedom, ekonomiska resultat, politik och landets styre (Samb et al. 
2009). Vaccination är en mänsklig rättighet till hälsa för den enskilda individen och ett statligt 
ansvar för samhället. Stor vikt bör läggas vid att fokusera på lägre medelinkomstländer med 
stor befolkning, bräcklig ekonomi och där familjer lider av allvarliga sjukdomar. Resultatet av 
vaccination i samarbete med hälso- och sjukvård, bistånd för rent vatten, sanitet, hygien och 
utbildning är minskat dödsfall hos barn under fem års ålder (World Health Organization 
[WHO], 2012). 

Vaccinationens betydelse 
 Vaccination förhindrar årligen 2,5 miljoner dödsfall, det förhindrar även barn att insjukna i 
sjukdomar som de vaccinerats mot. Ett vaccinerat barn har större möjlighet att utvecklas och 
förverkliga sina liv (WHO, 2012). Målet med vaccination är att alla människor oavsett var de 
bor eller är födda ska ha tillgång till aktuell vaccination och detta ställer krav på tillgänglig-
heten av vaccin (Rodewald, Orenstein, Mason & Cochi, 2006). De senaste hundra åren har 
varit ett behandlande århundrade då antibiotika tagits fram. Kommande århundrade framhålls 
som vaccinets, målsättningen är att utrota och kontrollera flera allvarliga sjukdomar med hjälp 
av vaccination. Vaccination syftar till att vara en förebyggande behandling. De senaste 10 
åren har vaccin utvecklats och nya vacciner har introducerats vilket medfört att vaccinations-
områden och vaccinationsprogram har utvidgats (WHO, 2012). Utvecklande av kombinat-
ionsvaccin förenklar vaccination eftersom antalet separata doser vaccin kan minskas (Ro-
dewald et al. 2006). Detta har lett till att fler människor än någonsin har vaccinerats samt att 
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tillgången till vaccin per åldersgrupp har ökat. Globalt och regionalt initiativ angående vacci-
nation har hjälpt länder att bygga upp vaccinationsprogram. Vaccinationer förekommer i 
mindre utsträckning hos befolkning som bor långt ifrån hälsocentraler. Socioekonomiska fak-
torer såsom inkomstnivå och moderns utbildningsnivå kan även påverka graden av vaccinat-
ion (WHO, 2012).  

Vaccinationsprogram 
Hepatit B och haemophilus influenzae typ B har blivit en del av det nationella vaccinations-
programmet i 179 länder. I 172 länder har polio närmat sig utrotning och dödsfall av difteri, 
stelkramp, kikhosta och mässling har minskat. Vaccin har de senaste åren även nått ut till lå-
ginkomstländer vilket därigenom också minskat dödligheten. Samhälle, regering och vårdper-
sonal har huvudansvaret för vaccination. För att sprida information kring vaccination kan le-
dande instanser använda sociala medier, folkhälsokampanjer och lektioner i skolor. För att ett 
nationellt vaccinationsprogram ska fungera väl läggs stor vikt vid teknisk rådgivning kring 
regionala vaccin (WHO, 2012). Det är viktigt att samarbetet fungerar mellan stat och industri 
för att säkerställa korrekt genomförande av ett vaccinationsprogram (Rodewald et al. 2006). I 
Sverige finns ett vaccinationsprogram där Socialstyrelsen bedömt att riskerna med vaccinat-
ion är markant lägre än riskerna vid insjuknande i de aktuella sjukdomarna (Socialstyrelsen, 
2008). Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn (SOSFS 2008:7) ska 
hälso- och sjukvården erbjuda samtliga barn vaccination utifrån barnvaccinationsprogrammet. 
Vaccin ges både inom landsting och kommun, vaccinationer erbjuds inom barnhälsovård upp 
till fem års ålder och sedan inom elevhälsan. Det allmänna barnvaccinationsprogrammet ger 
skydd mot följande nio sjukdomar; tetanus, difteri, pertussis, polio, pneumokocker, 
hemophilus influenza B, morbilli, parotit och rubella. Dessutom erhåller flickor ytterligare ett 
vaccin, mot humant papillomvirus inom elevhälsan. Sjuksköterskor med specialistutbildning 
till distriktssköterska eller barnsjuksköterska har rätt att själv ordinera vaccin inom barnvacci-
nationsprogrammet. Sjuksköterskan ansvarar även för administration av ordinerat vaccin 
(SOSFS 2000:1). Merparten av vaccin administreras intramuskulärt, enstaka vaccin admini-
streras dock subcutant. Anledningen till intramuskulär administration är de adjuvans vilka kan 
vara tillsatta i vaccinationer för att ge ökad effekt. En större lokal reaktion ses vid subcutan 
injektion där adjuvans är tillsatt. Från och med 18 månaders ålder är det vetenskapligt styrkt 
att ge vaccination i musculus deltoideus (Diggle, 2009). Erbjudande avseende vaccinationerna 
går till vårdnadshavaren för barnet och vaccin ges kostnadsfritt. Enligt riktlinjer från Social-
styrelsen (2008) får barn i förskoleåldern enligt det svenska vaccinationsprogrammet sin 
femte vaccination, den innefattar fjärde dosen vaccin mot tetanus, difteri, pertussis och polio.  

Föräldrars påverkan vid vaccination av barn 
Frågor kring vaccination förekommer från föräldrar och samhälle. Det är av stor vikt att sjuk-
vårdspersonal har kunskap och förmåga att diskutera för- och nackdelar med föräldrar. För-
äldrar fattar beslutet kring barnens vaccinationer men påverkas starkt av vårdpersonalens kun-
skap och attityd (Socialstyrelsen, 2008). En studie av Hillton, Hunt och Petticrew (2006) visar 
på föräldrars missförstånd och kunskapsluckor kring vaccination. Kunskapsbristen berör de 
sjukdomar vilka kan förebyggas med hjälp av vaccin i fastställt barnvaccinationsprogram. 
Föräldrarna upplever ett minskat behov av att vaccinera sina barn. Kunskapsbristen hos för-
äldrarna framträder då de ifrågasätter behovet av vaccination vilket tyder på en informations-
brist från vårdens sida. Kunskapsbristen gäller även symtom och möjliga komplikationer av 
sjukdomarna, som kan förebyggas med hjälp av vaccination då föräldrarna negligerar sjuk-
domarnas dignitet (a.a.). Barnkonventionen har en rad punkter av relevans i och vid vaccinat-
ionssituationer avseende barn. Barnets bästa ska komma i främsta rummet kring beslut rö-
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rande det enskilda barnet. Alla barn har rätt till liv, överlevnad, sjukvård samt utveckling för 
att uppnå en god hälsa, barnen har även rätt till en skälig levnadsstandard. Barnets åsikt ska 
framgå och respekteras vid vaccinationssammanhang. Vårdnadshavaren för barnet bör ge råd 
och ledning för barnet som följer barnkonventionen (Unicef, 2009).  

Barnets utvecklingsfaser 
Jean Piaget har tagit fram steg för kognitiv utveckling. Gruppen med barn mellan åldrarna tre 
till sex år kallas preschoolers och delas in i preoperational och preconceptual. I denna fas 
börjar barnen tolka begrepp och händelser i omgivningen. Barn i den åldern tror mer på sina 
sinnen än erfarenheter som andra berättar för dem. Det kan ta sig i uttryck att smärta för bar-
nen är det som gör ont, men de kan inte koppla smärtan till dess orsak (Piaget, 1953). Taylor 
(2008) har lagt fokus på barn i förskoleålder och hur vården bör anpassas för deras utveckl-
ingsnivå. Studien tar fram implikationer baserat på tankar från Freud, Piaget och Eriksson. 
Barn har i förskoleåldern en ökad rädsla för smärta och fysisk skada. Skuldkänslor och an-
svarskänsla över problem är vanligt i denna ålder då barn kan tolka vårdsituationen som ett 
straff. Under förskoleåldern strävar barnen efter självständighet, samtidigt kan de ha stark 
separationsångest gentemot föräldrar och omgivningen. Vårdpersonal kan förbereda barn in-
för åtgärder genom rollekar, visa och låta barnet känna på material och förklara den planerade 
omvårdnadsåtgärden steg för steg. Stor vikt bör läggas vid att främja barnens förståelse, däri-
genom säkerställer vårdpersonal att omvårdnadsåtgärden inte uppfattas som ett straff för bar-
nen. Andra hjälpmedel i syfte att förbereda barnen kan vara böcker, bilder och historier (a.a.). 

Interaktion vid omvårdnad 
Orlandos teori bygger på en interaktion mellan sjuksköterskan och individen, teorin behandlar 
händelser avseende individens och sjuksköterskans beteende, reaktioner och handlande. Teo-
rin är framtagen för ledning i situationer och möten mellan människor i omvårdnadssituation-
er. Varje situation där en sjuksköterska möter en individ innebär en interaktion mellan dessa 
vilket kan påverka situationen positivt eller negativt. Teorin bygger på fler grundvalar. Unik 
vård innebär att sjuksköterskan utifrån sin unika profession ser till varje individ. Sjuksköters-
kans ansvar är att bedöma individens behov av vård och på egen hand eller med andras hjälp 
främja detta (Orlando, 1961). Genom den egna legitimationen kan sjuksköterskan arbeta 
självständigt (Orlando, 1987). Teorin föreslår nytt fokus från att arbeta för läkarna till att ar-
beta för individerna i det de inte kan göra på egen hand. Läkarens ordination är till individen, 
inte till sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör även verka för att lösa konflikter när riktlinjer och 
ordinationer motsäger individens vårdbehov. Orlando ser varje människa individuellt. Flera 
individer med liknande besvär ska hanteras individuellt, även samma individ kan vid olika 
tillfällen hanteras individuellt. Det innebär att sjuksköterskor inte kan agera utifrån tidigare 
erfarenheter, läkares order eller riktlinjer utan måste se individen. I situationer där individen 
kan utföra åtgärder för att främja sitt eget vårdbehov, får de göra detta. Sjuksköterskans an-
svar är att bedöma vilka åtgärder individen själv kan utföra (George, 2011). Omedelbarhet 
förekommer som begrepp och innefattar att varje situation måste bedömas avseende dess 
omedelbara behov av vård. Detta medför att teorin är väl applicerbar vid korta omvårdnadsåt-
gärder (Orlando, 1961).  

BHV-sköterskans svårigheter vid vaccination 
Harder, Christensson, Coyne & Söderbäck (2011) visar i en svensk studie att barn i femårsål-
dern använder olika strategier kring situationer vid vaccination som är både av tillåtande och 
icke tillåtande karaktär. De barn som inte vill medverka vid vaccination visar detta genom att 
förhala, undvika eller protestera mot vaccination (a.a.). Barn i åldern fyra till sex år upplever 
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ofta en rädsla inför besök i vården. Rädslan är i merparten av fallen sammankopplade med 
omvårdnadsåtgärder såsom rädsla inför smärta, instrument och utrustning. Barnets osäkerhet 
yttras på flera sätt såsom rörelser, gråt, aggressioner och undvikande av sjuksköterskor före-
kommer i samband med omvårdnadsåtgärder (Salmela, Aronen & Salanterä, 2010). Ives och 
Melrose (2010) har studerat känslor hos sjuksköterskor inför vaccination av barn med stick-
rädsla, i studien framkommer det att sjuksköterskor upplever en stress vid vaccination. Stres-
sen består i störande moment då barn agerar utåt mot personal med slag och sparkar. I dessa 
situationer uppstår oro för barnet, personalens- och förälderns säkerhet i samband med vacci-
nation. Stress kan även ökas då föräldrar driver vaccinationssituationen framåt mot barnets 
vilja, vilket kan förvärra för både barn och sjuksköterskan vid vaccination. Studien visar även 
på tankar kring barnets rätt att neka vaccination. Artikel 19 i barnkonventionen framhåller 
samhällets skyldigheter att motverka fysiskt-, psykiskt våld och övergrepp mot barn oavsett 
om barnet är i föräldrarnas vård eller annan persons vård. Utsätts barn för övergrepp bör detta 
anmälas enligt gällande riktlinjer (Unicef, 2009). Sjuksköterskor ställs i ett etiskt dilemma då 
de framhåller professionens tanke att inte skada, hur ska de hantera nyttan av vaccination 
gentemot risken att skada barnet fysiskt eller mentalt? Situationer framkommer då föräldrar 
går över gränsen. Föräldrarnas agerande medför att även sjuksköterskor medverkar till över-
grepp och förnedring av barnen. Händelser med barn i förskoleåldern och mindre barn med 
stark fysik beskrivs vara de svåraste situationerna vid vaccination när barn inte vill medverka. 
Studier visar på bristande undervisning kring vaccination av barn, många sjuksköterskor upp-
lever att de lärt sig hantera situationerna genom egna erfarenheter (Ives & Melrose, 2010). 
Eftersom Orlandos interaktionsteori framhåller att varje situation är unik och bör hanteras 
individuellt uppstår motsättningar när sjuksköterskan har för lite kunskap och därför tvingas 
hantera vaccinationshändelser utifrån sina erfarenheter (George, 2011). Möjligheten att som 
sjuksköterska avstå och skjuta på vaccination är dock större idag än tidigare, likaså brukas 
mindre våld gentemot barnet. Trots detta lyfts behov av forskning inom vaccination av stick-
rädda barn (Ives & Melrose, 2010).  
 

Syfte 
Syftet med studien var att utifrån betydelsefulla händelser beskriva BHV-sköterskans erfaren-
heter och agerande vid vaccination av förskolebarn som inte vill medverka. 
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Material och metod 

Design 
Studien som hade en explorativ design med en kvalitativ metod utifrån Flanagans kritiska 
incident teknik genomfördes i ett landsting i södra Sverige. 

Kritisk incident teknik (CIT) 
CIT är en systematisk, induktiv och öppen metod för att erhålla information muntligen eller 
skriftligen från respondenter (Flanagan, 1954). CIT är en flexibel metod vid direkta observat-
ioner av mänskligt beteende som lämpar sig väl för omvårdnadsforskning (Fridlund, 2012). 
Beroende på händelsen vilken utförs eller observeras läggs fokus på extrema beteenden an-
tingen med positivt eller negativt resultat i händelsen. Datainsamling kan göras genom bland 
annat intervjuer, observationer och enkäter (Flanagan 1954). Vid intervju enligt CIT-metoden 
kan psykologiska faktorer kring fenomenet erhållas på ett sätt vilka är svåra att erhålla vid 
andra metoder för datainsamling (Andersson & Nilsson, 1966). Tekniken fokuserar inte på 
respondenternas åsikter, uppfattningar och attityder utan lyfter fram det faktiska agerandet i 
situationen (Kemppainen, 2000). För att erhålla incidenter bör respondenterna tänka tillbaka 
på specifika händelser och beskriva dessa detaljerat och hur de har hanterats. En kritisk inci-
dent innebär en mänsklig aktivitet vilken går att tolka, analysera och ska vara utförd av re-
spondenterna i studien. Incidenten ska vara tydligt definierad och ha en tydlig början och slut. 
Den ska även ha haft en stark påverkan på händelsens resultat, antingen positivt eller negativt 
(Flanagan, 1954). Händelserna kan även bestå av flera mindre incidenter vilka tillsammans 
påverkar och utgör skillnad i händelsen (Norman, Redfern, Tomalin, Oliver, 1992). CIT byg-
ger på flera steg där det första är att klargöra de övergripande målen med en specifik händelse, 
forskaren ska fastställa ett väl avgränsat syfte för studien. Forskaren bör även göra en littera-
turgenomgång av redan befintliga studier. För att höja studiens trovärdighet och pålitlighet är 
planeringen viktig för att därigenom specificera en plan för insamlande av incidenter i den 
specifika händelsen (Flanagan, 1954). Detta steg innebär att välja ut respondenter i studien 
vilka är väl förtrogna med den händelse som ska observeras. I en studie enligt CIT är antalet 
incidenter viktigare än antalet respondenter (Norman et al. 1992). Flanagan anser att studien 
bör innefatta minst 100 incidenter men då syftet är påtagligt avgränsat är 50-100 incidenter 
tillräckligt. Incidenter vilka framkommer vid analysen kan vara av både positiv eller negativ 
karaktär. Flanagan anger ingen strikt metod för analys av insamlat material (Flanagan, 1954). 
Vid analys ordnas material utifrån beteendecitat i subkategorier, kategorier och huvudområ-
den (Andersson & Nilsson, 1966). Analysmetoden liknar processen vilken används vid kvali-
tativ innehållsanalys (Sharoff, 2007). Metoden har under 2000-talet utvecklats till en 
tvåstegsmodell med två skilda dataanalyser som analyserar respondenternas erfarenheter och 
deras agerande (Svensson & Fridlund 2008; Gustafsson, Wennerholm, & Fridlund, 2010).  

Urval 
Inklusionskriterie för att delta i studien var att som BHV-sköterska arbeta aktivt inom barn-
hälsovård med vaccination av barn. Exklusionskriteriet för studien var BHV-sköterskor som 
inte varit med om situationer där barn motsatt sig vaccination. Inklusions- och exklusionskri-
terier behövdes för att få ett urval med tydlig karaktär gentemot studiens syfte (Andersson & 
Nilsson, 1966). Genom verksamhetsutvecklare inom barnhälsovården administrerades in-
formation om studien via e-mail (Bilaga 1) till samtliga BHV-sköterskor inom ett landsting i 
södra Sverige. BHV-sköterskor vilka önskade delta i studien svarade via e-mail varefter kon-
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takt togs personligen för fortsatt planering av tid och plats för intervju. Landstinget som stude-
rats har tre verksamhetsområden inom barnhälsovård, respons erhölls endast från två av dessa 
områden. Inför datainsamlingen skickades e-mail till respondenterna (Andersson & Nilsson, 
1966) där de uppmanades att tänka på händelser med förskolebarn som inte velat medverka i 
samband med vaccination. Urvalet till studien bestod av 11 BHV-sköterskor som varierade 
sociodemografiskt och kliniskt angående ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning enligt ta-
bell 1. Samtliga BHV-sköterskor oavsett om de var distriktssköterskor eller barnsjuksköters-
kor kallas BHV-sköterska i studien. 
Tabell 1: Översikt av urvalet avseende sociodemografiska och kliniska faktorer 

Antalet respondenter i studien = 11 

 Kön   Antal år som Leg. Sjuksköterska 
 Man 0  10-19 4 
 Kvinna 11  20-29 5 
 Ålder   30-39 2 
 30-39 1  Antal år inom barnhälsovård 
 40-49 5  1-4 2 
 50-59 5  5-9 4 
 Utbildning   10-14 1 
 Distriktssköterska 10  15-19 1 
 Barnsjuksköterska 1  20-25 3 

 

Intervju 
Inför datainsamlingen förbereddes en semistrukturerad intervjuguide (Flanagan, 1954 ) inne-
fattande två huvudfrågor där respondenterna fick berätta både positiva och negativa händelser 
av betydelse vid vaccination av förskolebarn som inte velat medverka. Följdfrågor användes 
för att beskriva händelsen mer ingående. Termen inte medverka användes och innefattade 
barn vilka förhalade, undvek eller protesterade mot vaccination. Då förskolebarn har om-
nämnts avser detta barn i åldern tre till sex år utifrån Piagets teori (Piaget, 1953). Två pilotin-
tervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden, där båda författarna deltog för att därigenom 
säkerställa ett likartat agerande vid intervjusituationen. Det är av stor vikt att säkerställa frå-
gornas kvalitet vilket krävs för att analys ska kunna genomföras på materialet, dessutom gav 
pilotintervjuerna svar på om frågorna uppfattades rätt av respondenterna (Urquhart et al. 
2003). Efter genomförda pilotintervjuer förändrades frågorna i samråd med handledare genom 
finjustering och att två följdfrågor uteslöts. En ny intervjuguide strukturerades utifrån fram-
tagna huvudfrågor och följdfrågor (Tabell 2) (Flanagan, 1954). De två pilotintervjuerna inklu-
derades inte i studiens resultat.  
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Tabell 2: Frågor och följdfrågor som använts vid studiens datainsamling 
Intervjufrågor 

Huvudfrågor 
 Berätta detaljerat om en händelse eller situation av betydelse där ett barn ej velat medverka till 

vaccination, som gick bra och blev en positiv händelse. 
 Berätta detaljerat om en händelse eller situation som gick mindre bra och som blev en negativ 

händelse. 

Följdfrågor som använts till de båda huvudfrågorna 
 Hur kände eller tänkte du? 
 Vad har gjort att du kommer ihåg denna händelse? 
 Vad var din inställning vid händelsen? 
 Vad orsakade den uppkomna situationen 
 Hur hanterade du situationen 
 Vad blev resultatet av ditt agerande. 

 

Datainsamling 
Studiens datainsamling genomfördes med en författare och en respondent åt gången under 
våren 2013 på respondenternas arbetsplats. Intervjuerna inleddes med information kring stu-
dien, sedan erhölls skriftligt samtycke av respondenterna (Bilaga 2) och sociodemografisk 
fakta antecknades (Flanagan, 1954). Intervjuguiden (Bilaga 3) gav stöd då den innehöll in-
formation kring studien, huvudfrågor och följdfrågor. På detta sätt delgavs samtliga respon-
denter samma information. Före intervjun lästes huvudfrågan upp men respondenten fick även 
se frågan nedskriven och kunde därigenom själv läsa frågan. I de fall respondenterna ville 
berätta om ytterligare händelser än de två som efterfrågades användes samma följdfrågor. 
Intervjuerna spelades in via mobilapplikation och varade mellan 11 och 26 minuter, enligt 
Sharoff (2007) bör intervjuerna vara runt 15 till 20 minuter. Ljudfilerna sparades och lagrades 
på CD-skiva i säkerhet för att säkerställa respondenternas konfidentialitet (Northern Nurses 
Federation, 2003).  

Dataanalys 
Analysarbetet inleddes med att intervjuerna transkriberades ordagrant, de transkriberade ut-
skrifterna avidentifierades och fick ett nummer som identitet. Det transkriberade materialet 
lästes igenom och granskades noggrant flera gånger för att därigenom få en överblick av 
materialet. Vid denna överblick observerades två händelser där BHV-sköterskorna berättade 
om händelser som inte svarade mot syftet, händelserna uteslöts därför ur resultatet. Det insam-
lade materialet granskades sedan åter för att finna kritiska incidenter och ta ut beteendecitat. 
Materialet analyserades utifrån två skilda dataanalyser, BHV-sköterskans erfarenheter och hur 
BHV-sköterskan agerat (Svensson & Fridlund 2008; Gustafsson, Wennerholm, & Fridlund, 
2010). Det insamlade materialet analyserades parallellt med datainsamlingen. Antalet respon-
denter i studien avgjordes av de incidenter som framkom vid analysen, då materialet bör inne-
fatta minst 100 incidenter (Flanagan, 1954). Efter nio utförda intervjuer erhölls ca 90 inciden-
ter per dataanalys varför ytterligare två intervjuer genomfördes. Kritiska incidenter som sva-
rade mot studiens syfte markerades i texten. Markeringarna granskades, framkom flera lik-
nande incidenter i samma händelse lyftes den bästa incidenten ut till beteendecitat. Beteende-
citaten skrevs och klipptes ut på färgat papper, en färg för BHV-sköterskans erfarenheter och 
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en färg för agerandet i samband med vaccinationen. Analyserna utfördes därefter separat. De 
utklippta beteendecitaten granskades flera gånger och grupperades utifrån likheter och samhö-
righet angående innehållet, detta bildade subkategorier. Subkategorierna analyserades och 
grupperades för att bilda relevanta kategorier. Kategorierna samlades under huvudområden 
vilka täckte in underliggande kategorier och subkategorier (tabell 3) (Andersson & Nilsson, 
1966). De båda analyserna har utförts flera gånger för att se materialet ur olika synvinklar. 
Analysen av det insamlade materialet resulterade i 116 beteendecitat, åtta subkategorier, tre 
kategorier och ett huvudområde avseende BHV-sköterskans erfarenheter. Kring BHV-
sköterskans agerande framkom 101 beteendecitat, 13 subkategorier, sex kategorier och två 
huvudområden.  
Tabell 3: Exempel på kategorisering av beteendecitat i subkategori, kategori och huvudom-
råde 

Beteendecitat Subkategori Kategori Huvudområde 

BHV-sköterskans erfarenheter    

”Det är inte riktigt likt den här flick-
an, hon är alltid pigg och glad” 

Att erfara barn med 
behov av stöd 

BHV-sköterskans 
erfarenheter av 
barnens behov  

BHV-
sköterskans ob-
servationer vid 
vaccination 

Hur BHV-sköterskan agerat    

”Vi pratade mycket om varför man 
ska ta sprutan, det är för att inte få 
några farliga sjukdomar” 

BHV-sköterskan 
informerade angå-
ende vaccin 

BHV-sköterskan 
förbereder genom 
information 

BHV-sköterskan 
främjar vaccinat-
ion 

 

Etiska överväganden 
Vid forskning inom omvårdnad krävs ett etiskt övervägande. Forskningsetiska principer finns 
framtagna, de syftar till att forskningen ska vara av god etisk standard. Fyra etiska principer 
för omvårdnadsforskning är autonomiprincipen, att göra gott principen, att inte skada princi-
pen och rättviseprincipen (Northern Nurses Federation, 2003). Tillstånd för studien erhölls 
skriftligen av samtliga verksamhetschefer inom barnhälsovården i aktuellt landsting (se Bi-
laga 4). Rättviseprincipen beaktades då landstingets samtliga BHV-sköterskor tillfrågades 
kring deltagande. Vid tillfrågande erhöll BHV-sköterskorna skriftlig information avseende 
studien, deltagande och hantering av material (se Bilaga 1). Vid intervjun erhölls skriftligt 
godkännande av medverkande BHV-sköterskor (se Bilaga 2). De inspelade ljudfilerna kom-
mer under 10 års tid förvaras på säkert ställe i CD-format. Genom ovanstående hantering har 
studien tagit fasta på de fyra kraven, informationskravet, samtycke, konfidentialitet och att 
deltagarens säkerhet säkerställts (Northern Nurses Federation, 2003). Vid skriftlig och munt-
lig information framkom respondenternas frivilliga deltagande i studien, därigenom styrktes 
autonomiprincipen. Utifrån lagen om etikprövning vid forskning (SFS 2003:460) behöver 
etisk kommitté inte tillfrågas då studien utförts inom högskoleutbildning och inte innefattar 
försök på människor. Helsingforsdeklarationen (2009) lyfter även etiska principer att ta ställ-
ning till vid forskning på människor. Skriftligt samtycke och god information till responden-
terna framkommer återigen som en viktig ståndpunkt. Helsingsforsdeklarationen framhåller 
författarnas etiska ansvar under studien och efter dess publicerande. Positiva forskningsresul-
tat bör delges respondenter i studien och samtliga respondenter har dessutom rätt till informat-
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ion kring samtliga resultat efter genomförd studie (World Medical Association, 2009). Beak-
tande kring inte skada principen har gjorts inför studien, riskerna med studien bedömdes låga 
då datainsamlingen innefattade retrospektiva händelser som BHV-sköterskorna varit med om. 
Eftersom händelserna återfanns i respondenternas minne och redan har skett kan datain-
samlingen inte påverka den inträffade händelsen negativt. Materialet avidentifierades och 
därav kan respondenterna inte kopplas till det insamlade materialet. Nyttan med studien var 
att kunskap framkom kring BHV-sköterskors erfarenheter och agerande vid vaccination av 
barn i förskoleåldern. Denna kunskap kan användas för att förenkla arbetet med vaccination 
av barn. Kunskapen kan bidra till minskade övergrepp och ett minskat lidande för barn och 
därmed anses göra gott principen vara uppfylld. Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans 
anvisningar har genomförts för denna studie (bilaga 5). Vid egengranskning uppmärksamma-
des att information inte framgått till respondenterna om deras medverkan kan ha påverkat 
vård och insatser. Dessa frågor bedömdes inte relevanta för studien då respondenterna endast 
är personal och ytterligare vikt har därför inte lagts vid detta. 
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Resultat 
Utifrån studiens syfte och metod framkom ett resultat vilket indelats utifrån BHV-sköterskans 
erfarenheter (Tabell 4) och hur de agerat i samband med vaccination av förskolebarn som inte 
vill medverka (Tabell 5).  

BHV-sköterskans observationer vid vaccination 
Under huvudområdet BHV-sköterskans observationer (Tabell 4) framkom erfarenheter vilka 
bildade tre kategorier; BHV-sköterskans erfarenheter av delaktighet, BHV-sköterskans erfa-
renheter när barnens vilja åsidosätts och BHV-sköterskans erfarenheter av barnens behov.  
BHV-sköterskans erfarenheter av delaktighet visade att både barn, föräldrar och BHV-
sköterskan var delaktiga och medverkade till en positiv utgång vid vaccination. Åsidosättande 
av barnens vilja framkom och visade på BHV-sköterskans negativa erfarenheter vid vaccinat-
ion av förskolebarn. Erfarenheter av barn med särskilda behov framkom i samband med vac-
cination. 
Tabell 4: Kategorisering av BHV-sköterskans erfarenheter vid vaccination. 

Subkategori Kategori Huvudområde  

Att erfara positiva vaccinationshändelser (20) BHV-sköterskans erfa-
renheter av delaktighet 

BHV-sköterskans ob-
servationer vid vaccinat-
ion 

Att erfara barn vilka accepterar vaccination 
(10) 
Att erfara stöd från föräldrar (3) 

Att erfara rädsla och oro hos barn (28) BHV-sköterskans erfa-
renheter när barnens 
vilja åsidosätts  

Att erfara auktoritära föräldrar (7) 
Att erfara övergrepp mot barn (20) 

Att erfara barn med behov av stöd (16) BHV-sköterskans erfa-
renheter av barnens 
behov 

Att erfara en oro för barn (12) 

Siffror inom parentes anger antalet beteendecitat i vardera subkategori 

BHV-sköterskans erfarenheter av delaktighet 
BHV-sköterskans erfarenheter av delaktighet vid vaccination innehöll händelser där vaccinat-
ionen gick bra och där barnen växte i situationen. Föräldrarna och barnen fick ny kunskap då 
de såg barnens förmåga till förberedelse inför vaccination. BHV-sköterskans erfarenheter vi-
sade att vaccinationen genomfördes på ett positivt sätt där både BHV-sköterskan, föräldrar 
och barnen var delaktiga. ”Han var glad, han satt ner, han behövde inte förhala, han medver-
kade, han drog ned. Ja, han skrek ingenting han var inget rädd, otroligt en av de bästa vacci-
nationerna jag varit med om” respondent 1 (R.1). Barnens delaktighet visades tydligast där 
barnen själva accepterade sin medverkan eller beslutade kring vaccination. Barn som fått gå 
hem utan genomförd vaccination för att sedan komma tillbaka vid ett senare tillfälle, var men-
talt förberedda vilket underlättade vaccinationen. BHV-sköterskans erfarenheter visade även 
att de barn som accepterade medverkan förenklade BHV-sköterskans arbete som i sin tur möj-
liggjorde vaccinationen. ”Till slut vände det faktiskt och han kom in här pojken, då var inte 
brodern med utan det var mamman och pojken, då kom han in och sa till mig… Hör du, du nu 
har jag bestämt mig” (R.11). BHV-sköterskans erfarenheter visade att föräldrar gav stöd till 
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barnen både i vaccinationshändelsen och inför vaccination genom en fysisk kontakt med bar-
net för att inbringa trygghet och lugn. Föräldrarna stöttade även barnen genom information 
inför och vid vaccinationen, föräldrarnas delaktighet bidrog till en positiv erfarenhet med ut-
förd vaccination som resultat. ”Föräldrarna hade pratat lite grann om det här med sprutan 
hemma” (R.1). 

BHV-sköterskans erfarenheter när barnens vilja åsidosätts 
I studien framkom att barnens vilja åsidosatts på olika sätt vilket resulterade i negativa erfa-
renheter för BHV-sköterskan. Händelser beskrevs där barnen var rädda, spända, tveksamma 
och grät när de kom till mottagningen. Rädslan yttrade sig både verbalt eller fysiskt. Barnen 
berättade att de var rädda och inte ville bli vaccinerade. Genom kroppsspråket uttrycktes räds-
lan genom slag, sparkar, eller att barnen gömde sig, höll för stället där vaccinationen skulle 
ges, klängde sig fast i saker och skrek i panik. Svårigheter uppstod i att möta barnen och det 
resulterade i flera fall att barnens vilja åsidosattes. ”Det var just det att flickan fortfarande var 
rädd, fortfarande inte ville, även att hon visste att det var bra för henne. Hur väl man än hade 
förklarat för henne så var det något hon inte ville” (R.6). Föräldrar påverkade på olika sätt 
vaccinationshändelserna och erfarenheter framkom där auktoritära föräldrar drev barnen mot 
vaccination. Föräldrarna påverkade även BHV-sköterskornas beslut kring vaccination genom 
sin auktoritet. I de fall där barnen kommit tillbaka flera gånger utan genomförd vaccination 
beslutade till sist föräldrarna att genomföra vaccinationen oavsett barnens vilja. ”Men pappan 
var envis och hade bestämt sig att idag ska pojken ha sin spruta, det blir inte bättre en annan 
dag. Jag ville inte” (R.7). BHV-sköterskor hade även erfarenheter av övergrepp i samband 
med vaccination som etsat sig fast hos dem och funnits kvar i deras tankar efteråt. Erfarenhet-
erna bestod i händelser där föräldrar och personal hållit fast barnen och vaccination givits 
under tvång. Dessa händelser framhöll BHV-sköterskorna som svåra att hantera både prak-
tiskt och mentalt. ”Som jag hade gjort världens största övergrepp” (R.8). I efterhand önskade 
BHV-sköterskor att de varit tydligare mot föräldrarna och därigenom styrkt barnens vilja. De 
konstaterade dock att det var svårt och att de inte alltid lyckades. ”Vaccinationen blev ju gi-
ven men inte på ett tillfredsställande sätt. Varken för barnet eller mig” (R.6). 

BHV-sköterskans erfarenheter av barnens behov 
BHV-sköterskans erfarenheter av barnens behov framkom på flera sätt. Oro förekom inför 
barnens framtida sjukhusrädsla efter genomförd vaccination eller inför avslutandet av barn-
hälsovårdens del av vaccinationsprogrammet. I de fall vaccinationen skjutits fram flera gånger 
ökade oron inför överlämnandet till elevhälsan på grund av tidspress. Oron ökade i samband 
med tidspressen och när BHV-sköterskans observationer av barnens behov inte kunde mötas. 
Oron yttrades även när BHV-sköterskan kände barnen väl och barnens reaktioner inte stämde 
överens med barnens normala reaktioner. ”Det är inte riktigt likt den här flickan, hon är alltid 
pigg och glad” (R.11). I BHV-sköterskans erfarenheter framkom barn med speciella behov 
som bestod i kommunikationssvårigheter på grund av utländsk härkomst eller diagnoser som 
påverkade kommunikationen. ”När man inte riktigt kan kommunicera på svenska till hundra 
procent då blir det jobbigare” (R.10). Erfarenheter visade att barnens behov av stöd från 
BHV-sköterskan varierade då föräldrarnas stöd till barnen inte var tillräckligt. Barnens behov 
av stöd från BHV-sköterskan framkom när föräldrarna överlämnade beslutet kring genomfö-
randet av vaccination till barnen. ”Hon hade inte riktigt stöd av mamman och hon blev osäker 
i situationen” (R.11). 
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BHV-sköterskan främjar vaccination 
Under huvudområdet BHV-sköterskan främjar vaccination (Tabell 5) framkom BHV-
sköterskans agerande vilket bildade fyra kategorier: BHV-sköterskan; förbereder utifrån bar-
nens behov, förbereder genom information, förbereder genom lek och utför vaccination ge-
nom distraktion. BHV-sköterskan använde dessa moment för att främja vaccination och däri-
genom förenkla vaccinationen för alla inblandade. 
Tabell 5: Kategorisering av hur BHV-sköterskan agerat vid vaccination. 

Subkategori Kategori Huvudområde 

BHV-sköterskan är uppriktig mot barnen (6) BHV-sköterskan förbere-
der utifrån barnens behov 

BHV-sköterskan 
främjar vaccinat-
ion 

BHV-sköterskan ger tid vid vaccination (7) 
BHV-sköterskan stöttar barnen till vaccination (5) 
BHV-sköterskan ignorerar barn (1) 

BHV-sköterskan informerar angående vaccin (18) BHV-sköterskan förbere-
der genom information BHV-sköterskan informerar angående administrat-

ion av vaccin (11) 

BHV-sköterskan och barnen leker (9) BHV-sköterskan förbere-
der genom lek BHV-sköterskan initierar miljöombyte för lek (3) 

BHV-sköterskan distraherar barnen (3) BHV-sköterskan utför 
vaccination genom dis-
traktion 

BHV-sköterskan belönar barnen (2) 

BHV-sköterskan skjuter upp vaccination (21) BHV-sköterskan planerar 
vaccination i samråd med 
föräldrar 

BHV-sköterskan 
beslutar kring 
genomförande av 
vaccination 

BHV-sköterskan följer föräldrars beslut vid vacci-
nation (10) 

BHV-sköterskan är rak och tydlig mot föräldrarna 
(5) 

BHV-sköterskan företrä-
der föräldrars beslut vid 
vaccination 

Siffror inom parentes anger antalet beteendecitat i vardera subkategori 

 

BHV-sköterskan förbereder utifrån barnens behov 
BHV-sköterskan förberedde barnen inför vaccination på olika sätt. BHV-sköterskan var upp-
riktig och såg barnen, därigenom bekräftades barnens rädsla. När BHV-sköterskan såg rädslan 
hos barnen erbjöds barnen att vaccineras av en annan BHV-sköterska, bytet var aktuellt i de 
fall barnens rädsla var personbunden. BHV-sköterskan frågade barnen kring deras känslor, 
därefter lyssnade BHV-sköterskan för att svara äkta och sakligt på barnens frågor. ”Lyssnar 
på barnet, man ser barnet i det hela och just att man inte tvingar sig på dem” (R.11). När 
barnen behövde mer tid tog BHV-sköterskan tid till att invänta barnen vilket medförde att de 
slappnade av. BHV-sköterskan pratade lugnande och främjade vaccinationen genom ett lugn 
där barnen inte stressades. ”Försökte invänta flickan, ge henne lite mer tid, försökte prata 
lugnande och försökte förklara” (R.6). BHV-sköterskan och föräldrar försökte på olika sätt 
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stötta barnen till vaccination. Stödet yttrade sig i uppbyggande kommentarer, beröm och ge-
nom att föräldrarna visade på trygghet och närhet. Även läkare gav stöd vilket främjade bar-
nens vilja till vaccination. ”Bygga upp pojkens självförtroende, pusha honom, att han var 
duktig och modig” (R.5). Det framkom även att BHV-sköterskan tidigare hade bekräftat bar-
nens rädsla. När barnet sedan fortsatte att prata om sprutan valde BHV-sköterskan att ignorera 
det för att inte förstora upp rädslan. BHV-sköterskan bedömde att barnet behövde koppla bort 
rädslan och främjade vaccinationen genom undvikande av barnets påstående. ”Jag vill inte ha 
sprutan sa han efter klippningen och då ignorerade jag honom” (R.5). Utfallet av händelsen 
blev positivt, barnet kopplade bort rädslan och vaccinationen genomfördes. 

BHV-sköterskan förbereder genom information 
En åtgärd BHV-sköterskorna ofta utförde för att förbereda inför vaccination var information. 
Många BHV-sköterskor informerade barnen om vilka sjukdomar vaccinationen skyddade mot 
och varför de fick sin vaccination, de berättade även vad som sker om barnen inte vaccinera-
des. Informationen illustrerades ibland genom att visa barnen hur ett poliosjukt barn går. 
Historier berättades om barn som skadat sig på spikar i kojan och därefter fått stelkramp. In-
formationen syftade till att förtydliga nyttan med vaccinet. ”Vi pratade mycket om varför man 
ska ta sprutan, det är för att inte få några farliga sjukdomar” (R.11). Information gavs även 
kring administration av vaccin. BHV-sköterskorna informerade och förberedde barnen på var 
sprutan ges och hur det känns. Illustration av smärta framkom genom att BHV-sköterskan 
tryckte nageln mot barnens skelett i handleden. På detta sätt visade BHV-sköterskan att vac-
cinationen gör ont men att smärtan snabbt försvinner. Ibland önskade barnen se sprutan, i de 
fall tittade BHV-sköterskan och barnet tillsammans på sprutan inför vaccinationen. BHV-
sköterskorna försökte vara noggranna i beskrivningen inför vaccination. ”Jag förklarade för 
pojken att du kommer få den i armen och att det kommer sticka till och spänna” (R.4). Genom 
ovanstående information förbereddes barnen och vaccinationen främjades. 

BHV-sköterskan förbereder genom lek 
Lek användes som ett sätt att främja vaccination, BHV-sköterskan och barnen lekte på olika 
sätt under vaccinationshändelserna. Lek förekom med spruta genom att BHV-sköterskan och 
barnen sprutade vatten med en vanlig spruta utan kanyl. Sprutor skickades även med hem i 
förberedande syfte i de fall barnen kom tillbaka för vaccination vid annat tillfälle. Lek före-
kom även där BHV-sköterskor visade hur de vaccinerade barnens gosedjur. ”Vi förberedde, 
hans gose-vovve fick en vaccination och ett plåster” (R.1). Lek användes även på annat sätt 
då BHV-sköterskan föreslog till föräldrarna att ett miljöombyte främjade vaccinationen. Mil-
jöombytet genomfördes enkelt när barnen gick ut i väntrummet eller till öppna förskolan. Där 
lekte barnen en stund utan att behöva fokusera på vaccinationen. Genom miljöombytet förbe-
reddes barnen och fick dessutom mer tid inför vaccinationen. ”Jag sa, ni kan väl gå ut och 
leka lite här ute och så kan ni komma tillbaka” (R.9). 

BHV-sköterskan utför vaccination genom distraktion 
Distraktion framkom i händelserna för att främja vaccination. Barnen distraherades genom att 
tillsammans med BHV-sköterskan räkna till ett förutbestämt nummer under tiden vaccinat-
ionen gavs. Ballong användes som distraktion då barnen fick blåsa i ballongen när BHV-
sköterskan vaccinerade. Barnen fokuserade på ballongen och reagerade inte över den givna 
vaccinationen. Distraktionen föregicks av att föräldern blåste upp ballongen vilket sedan un-
derlättade för barnen att enklare kunna blåsa upp ballongen. En korg med leksaker användes 
även för att distrahera barnen. ”Jag gav henne en korg med lite saker som hon kunde titta på, 
jag distraherade henne lite” (R.2). Belöning var en annan distraktionsmetod som användes, 
då BHV-sköterskan innan vaccinationen tog fram klistermärken och fina plåster. Barnen fick 
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under utförandet titta på märkena och fick efter vaccination välja ett märke, därigenom främ-
jades vaccinationen. ”De får ett litet klistermärke som belöning här” (R.10). 

BHV-sköterskan beslutar kring genomförande av vaccination 
Under huvudområdet BHV-sköterskan beslutar kring genomförande av vaccination (Tabell 5) 
framkom två kategorier; BHV-sköterskan planerar vaccination i samråd med föräldrar vilket 
innefattade planering av vaccinationen och BHV-sköterskan företräder föräldrarnas beslut vid 
vaccination, vilket innefattade att BHV-sköterskan företrädde föräldrarna och blev beslutsfat-
tare i händelsen.  

BHV-sköterskan planerar vaccination i samråd med föräldrar 
BHV-sköterskan planerade vaccinationen i samråd med föräldrarna vilket ibland resulterade i 
att vaccinationen inte genomfördes utan sköts upp till ett annat tillfälle. Beslut fattades av 
BHV-sköterskan i samråd med föräldrarna, men graden av samråd varierade och även vem 
som initierade den uppskjutna vaccinationen. BHV-sköterskan gav råd kring förberedelser i 
hemmet inför det kommande vaccinationstillfället. Besluten för uppskjuten vaccination grun-
dades i BHV-sköterskans inställning att inte sticka barnen mot deras vilja, men även föräldrar 
såg att vaccination inte var genomförbar. ”Jag sa till pappan att jag tror vi gör så här att vi 
väntar till nästa gång, för vi ser ju att det här går inte så som vi har tänkt” (R.9) Det förekom 
även föräldrar som bestämt sig att inte skjuta på vaccination till ett annat tillfälle. Här följde 
BHV-sköterskan föräldrarnas beslut och litade på föräldrarna som kände barnen bäst. Vacci-
nationerna genomfördes i samråd eftersom BHV-sköterskorna valt att följa föräldrarnas öns-
kan trots att det gick mot den egna inställningen. ”Det var nog mammans övertygelse som 
gjorde att nu sticker vi, hon var helt säker på att nu blir det inga mer gånger, nu sticker vi och 
då gick jag på det” (R.2). 

BHV-sköterskan företräder föräldrars beslut vid vaccination 
Det förekom även föräldrar vilka inte gav stöd till barnen och därför inte hjälpte BHV-
sköterskan att komma vidare med vaccinationen. BHV-sköterskan tvingades gå in som ställ-
företrädande förälder där de upplevde att föräldrarna inte tog sitt ansvar. BHV-sköterskan tog 
förälderns plats och förde vaccinationshändelsen framåt genom att auktoritärt leda både barn 
och förälder. BHV-sköterskan tog även plats genom att handgripligen hjälpa barn och förälder 
fram till vaccination. Detta resulterade i en utförd vaccination där barnen accepterade förfa-
randet. ”Det här är ingenting att diskutera utan nu tar du ditt barn i famnen och jag stick-
er”(R.8). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Vid litteraturöversikt inom ämnet vaccination uppfattades en brist på kunskap angående han-
tering av barn som inte vill medverka till vaccination. Litteratur föreslår vidare forskning 
inom området för att ge stöd till sjuksköterskor vid vaccination av stickrädda barn (Ives & 
Melrose, 2010), därför tolkades ämnet som relevant till studien.  

Trovärdighet och pålitlighet 
Metoden valdes då CIT har en förmåga att se människors beteende och bortse från responden-
tens åsikter (Kemppainen, 2000). CIT är en flexibel metod som anpassas till den aktuella hän-
delsen för studien (Flanagan, 1954). Valet av metod för datainsamling och dataanalys stärker 
studiens pålitlighet då de anses lämpliga utifrån studiens syfte. Genom utbildning och klinisk 
verksamhet har författarna en förförståelse inom området omvårdnad. Förförståelsen innefat-
tade mestadels omvårdnad av vuxna varför författarna inför studien granskat litteratur kring 
vaccination av barn för att erhålla en förförståelse. Pålitligheten styrks då förförståelsen och 
klinisk erfarenhet har utgjort en grund som inte har påverkat resultatet. Trovärdigheten styrk-
tes då urvalet är representativt för BHV-sköterskor och att urvalet varierar sociodemografiskt. 
Urvalet innehöll endast kvinnor, då merparten av BHV-sköterskor är kvinnor anses detta inte 
påverka trovärdigheten för studien negativt. Inom landstinget är barnhälsovården indelat i 
flera verksamhetsregioner. En av regionerna representeras inte av någon respondent, då ingen 
BHV-sköterska därifrån visade intresse att delta i studien. Samarbete föreligger inom verk-
samhetsregionerna och det kan ha påverkat studiens resultat, när BHV-sköterskorna arbetar 
med samma verksamhetsmål. Innan respondenter i studien intervjuades genomfördes två pi-
lotintervjuer (Urquhart et al, 2003). Vid pilotintervjuerna deltog båda författarna för att säker-
ställa studiens pålitlighet genom ett likartat agerande kring de kommande intervjusituationer-
na. Pilotintervjuerna transkriberades och analyserades för att kontrollera intervjufrågornas 
kvalitet i förhållande till syftet, en diskussion fördes även med handledaren. Efter denna ana-
lys uteslöts en fråga och två följdfrågor innan intervjuerna påbörjades. Inför intervjuerna 
skickades e-mail till BHV-sköterskorna där de uppmanades att tänka tillbaka på vaccinations-
händelser vilka fastnat i deras minne. Eftersom CIT används retrospektivt påverkade inte de-
ras förberedelse resultatet (Andersson & Nilsson, 1966). En nackdel och risk med CIT kan 
vara att metoden är retrospektiv. Händelserna kommer från respondenternas minne och detta 
kan påverka resultatet då händelserna bleknar bort (Sharoff, 2007) och omedvetna efterkon-
struktioner av händelsen kan förekomma. En kritisk händelse sticker dock ut från övriga hän-
delser och är därför lättare att komma ihåg. Intervjuerna är utförda på respondenternas arbets-
platser med en författare och en respondent åt gången. Intervjuer på respondenternas arbets-
plats kan utgöra en nackdel då risk föreligger att störande moment såsom kollegor och telefon 
inverkar på intervjun. Störande moment inträffade under intervjuer vilket kan ha påverkat 
resultatet, sannolikheten bedöms dock vara låg. Efter analys av insamlat material har ytterli-
gare två frågor ifrågasatts. Frågorna; vad var din inställning till händelsen och vad tror du 
orsakade händelsen togs med i intervjuerna för att hjälpa till att få en så detaljerad beskriv-
ning av händelsen som möjligt (Fridlund, 2012). I analysen framkom att svaren på frågorna 
resulterat mestadels i åsikter och antaganden varför de inte kunnat ingå i analysen (Kemppai-
nen, 2000). Utifrån det insamlade materialet har två händelser uteslutits. En händelse innehöll 
endast generella tankar kring vaccination av barn som inte vill medverka, någon specifik hän-
delse framkom inte. Den andra händelse innefattade ett barn som medverkade till vaccination 
men blev rädd och reagerade först efter att vaccinationen var given, detta uppmärksammades 
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först vid analys av intervjun. Händelserna har uteslutits från studiens resultat då en inte svarar 
mot syftet och en är för vag i sin beskrivning (Flanagan, 1954). De aktuella respondenterna 
har dock beskrivit andra händelser som svarar mot syftet och har därför inkluderats i studiens 
resultat. Pålitligheten har styrkts då författarna deltog vid intervju, transkription, analys och 
författande av resultat. Studien bygger på elva intervjuer, initialt genomfördes nio intervjuer 
vilka analyserades utifrån syftets dubbla analyser. Vid analysen framkom ca 90 incidenter per 
analys, ytterligare två intervjuer genomfördes för att uppnå minst 100 incidenter (Flanagan, 
1954) per analys. Sharoff (2007) framhåller vikten av incidenter framför antalet respondenter 
i studien. Eftersom de två sista intervjuerna inte bidrog med nytt innehåll ansågs även en 
mättnad uppstått i datainsamlingen varför flera intervjuer inte genomfördes. Vid datain-
samlingen har flera av respondenterna delgivit fler händelser vilket bidragit till utökat innehåll 
i förhållande till antalet respondenter. Under analysen har diskussioner förts mellan författar-
na och konsultation har även förts med handledare för att utesluta förutfattade meningar och 
forskarbias (Urquhart, et al. 2003). För att stärka studiens trovärdighet har diskussion dessu-
tom förts med studenter och handledare vid handledningtillfällen. Författarna har efter bästa 
förmåga satt sig in i metoden för studien och organisationen kring de händelser som studerats 
(Andersson & Nilsson, 1966).  

Samvetsgrannhet och överförbarhet 
Författarna ansvarar för studiens riktighet och är införstådda med det ansvar de har under ge-
nomförande av studien och när den färdigställts (World Medical Association, 2009). Studien 
är genomförd enligt vald metod vilket stärker arbetet och dess samvetsgrannhet. Överförbar-
het inom kvalitativ forskning utgår från den kontext som är studerad. Studien är beskriven så 
att läsaren ska kunna bedöma om resultatet är överförbart vilket också styrks av Polit och 
Beck (2010). När överförbarhet av studiens resultat bedöms bör hänsyn tas till barnens ålder, 
utvecklingsnivå och att barnhälsovården innefattar många korta besök där barnen successivt 
lärt känna BHV-sköterskan.  

Resultatdiskussion 
BHV-sköterskans erfarenheter framkom i studien och var av varierande karaktär. Observat-
ioner av BHV-sköterskan visade en delaktighet, ett åsidosättande av barnens vilja och erfa-
renheter av barnens behov vid vaccination. Vaccinationshändelserna hanterades på flera sätt, 
genom att BHV-sköterskan främjade vaccination och beslutade kring genomförandet av vac-
cination. Beslutet togs antingen i samråd med föräldrarna eller av BHV-sköterskan i form av 
ställföreträdande förälder.  

BHV-sköterskans erfarenheter vid vaccination 
Delaktighet vid vaccinationshändelser medförde goda erfarenheter för BHV-sköterskan. Hän-
delserna innefattade barn som under vaccinationshändelsen vände från att inte vilja medverka, 
till att acceptera och medverka till vaccination. De positiva händelserna tydde på en god inter-
aktion mellan BHV-sköterskan, föräldrarna och barnen vilket ledde vidare till goda erfaren-
heter. Delaktighet mellan de inblandade behövs för att öka deras samspel och bidra till en 
positiv interaktion. Genom observationer bör BHV-sköterskan vara uppmärksam för att öka 
delaktigheten vid vaccinationshändelser. Samspel lyfts fram i studier där resultaten visar på 
vikten av att vårdpersonal strävar efter ett samspel mellan familjens sociala situation och 
vårdsituationen. Vårdpersonal kan successivt bygga ett förtroende hos barnen genom att lära 
känna familjen och därigenom vinna förtroende hos barnen (Coyne, 2006). I de händelser 
barnet växlade till att acceptera vaccination var det något under vaccinationshändelsen som 
inverkade på barnet och styrkte barnets förtroende för BHV-sköterskan, därigenom förenkla-
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des vaccinationen. BHV-sköterskan uppmärksammade barnen och gav dem bekräftelse och 
stöd. Agerandet stöds av Orlandos interaktionsteori eftersom BHV-sköterskan såg barnen som 
individer i den aktuella situationen (Orlando, 1961). Harder, Christensson & Söderbäck 
(2013) har studerat barn i förskoleåldern och barnens medverkan vid barnhälsovårdskontroll-
ler. Strategier framkommer hos barnen där de accepterar att följa BHV-sköterskan och visar 
det både verbalt och genom kroppsspråket (a.a.). Negativa erfarenheter framkom där BHV-
sköterskan observerat ett åsidosättande av barnens vilja vid vaccination. Etiska principer 
framhåller att vården inte ska skada människan utan att vården ska göra nytta (Northern Nur-
ses Federation, 2003). Barnkonventionen lyfter även barnens rättigheter i samhället (Unicef, 
2009). BHV-sköterskornas erfarenheter grundades i händelser där de upplevde övergrepp, 
rädsla och auktoritära föräldrar. BHV-sköterskans utbildning, moral och etik talar emot det 
agerande som ibland uppstår i samband med vaccination. Ives och Melrose (2010) visar även 
på problem vid vaccination av förskolebarn där BHV-sköterskans önskan kring deras age-
rande går emot det verkliga agerandet i specifika situationer (a.a.). Övergrepp av barn anses 
oacceptabelt, ändå har flera BHV-sköterskor erfarenheter av övergrepp i samband med vacci-
nation. Barn i förskoleåldern står i utvecklingsstadiet där de börjat bli medvetna om sin situat-
ion, men har svårt att ta till sig erfarenheter de själva inte upplevt. Barnens utvecklingsnivå 
kan vara en bidragande faktor till de övergrepp som sker vid vaccination, eftersom given in-
formation inte alltid når fram till barnen. Oro inför avslutande av vaccinationsprogram fram-
kom. Genom diskussion mellan kommun och landsting kan oron förebyggas om enstaka vac-
cinationer följer med barnet till elevhälsan och detta kan leda till minskad frekvens av över-
grepp.  

BHV-sköterskans agerande vid vaccination 
I resultatet framkom hur BHV-sköterskan agerat i de studerade händelserna. BHV-sköterskan 
främjade vaccination genom förberedelser inför och vid vaccination vilket syftade till en ge-
nomförd vaccination på ett tillfredställande sätt. Lek och information var två åtgärder som 
lockade och avdramatiserade vaccinationen, därigenom främjades vaccination. Information 
framkom och resultatet var ofta positivt. Information inom barnhälsovården styrks av Jansson 
(2000) som visar att information är en faktor inom barnhälsovården vilken värderas högt både 
av BHV-sköterskor och föräldrar. Även Coyne (2006) framhåller informationen, barn har en 
vilja att medverka i beslut och diskussion kring vården. Merparten av händelserna innefattade 
information vilket kan tyda på att BHV-sköterskorna ger information rutinmässigt. Risken 
med rutinmässig information kan vara att åtgärden krockar med interaktionsteorin, där varje 
individ och situation är unik (Orlando, 1961). Information från BHV-sköterskorna är positivt 
men vikt bör läggas vid att anpassa informationen, därigenom främjas vaccination hos det 
enskilda barnet. Flera typer av distraktion användes vid vaccination. Distraktion framhålls i en 
studie utförd på cancersjuka barn där barnens behandling och utredning innefattar mycket 
injektioner. Vid injektioner har såpbubblor och värmekuddar använts för att distrahera barnen. 
Distraktion med enkla medel är kostnadseffektivt med ett förväntat positivt resultat (Hedén, 
Von Essen & Ljungman, 2009). Distraktion med hjälp av ballong användes och är ytterligare 
ett exempel med positivt resultat utan större kostnad eller förberedelser, åtgärden har inte 
uppmärksammats vid tidigare litteratursökning. BHV-sköterskan har möjlighet att anpassa 
förberedelser till det specifika barnet, för att därigenom främja vaccination vilket kan medföra 
fler goda erfarenheter vid vaccination av förskolebarn. Beslutet om genomförande av vacci-
nation togs ofta i samråd mellan BHV-sköterskan och föräldrarna. Barnens delaktighet i be-
slut påverkas av flera faktorer, en faktor är föräldrarnas roll i händelsen. Föräldrar har olika 
förmåga att se barnens behov, om föräldrarna ser behov är det ändå inte säkert att föräldern 
försöker tillgodogöra dessa (Runeson, Enskär, Elander & Hermerén, 2001). Händelser fram-
kom där föräldrar drev vaccinationshändelserna framåt mot barnens vilja. Detta bekräftar att 
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föräldrarna inte försöker tillgodogöra barnens behov i alla situationer vilket resulterade i 
övergrepp mot barnen. Runeson et al, (2001) bekräftar även att föräldrar håller fast sina barn, 
mot barnens vilja och därmed utesluter barnens rätt till medbestämmande och delaktighet. 
Föräldrarnas agerande går mot Orlandos interaktionsteori, etiska principer och barnkonvent-
ionen. När BHV-sköterskan bedömde att vaccination inte var genomförbar sköts vaccination-
en till ett senare tillfälle. När vaccinationen sköts upp blev resultatet i de flesta fall positivt, 
genom att barnens behov av tid tillgodosågs. Resultatet av uppskjuten vaccination visade inte 
på ökade problem när barnen senare kom tillbaka för vaccination. Utifrån Orlandos interakt-
ionsteori är denna åtgärd lämplig, uppskjuten vaccination uppfyller även barnkonventionen då 
barnen bemöts med respekt (Unicef, 2009). Ibland tvingades BHV-sköterskan gå in i föräl-
derns roll och där besluta kring vaccinationens genomförande. Detta gjordes då BHV-
sköterskan såg avsaknad av stöd från föräldern och därför gick in som ledare i händelsen. När 
BHV-sköterskan påverkade barnen och föräldrarna medförde det en försämrad interaktion 
mellan de inblandade. Föräldrarnas medverkan framkom i resultatet och var oftast av negativ 
karaktär. En anledning till det kan vara studiens syfte som endast fokuserar på barn som inte 
vill medverka till vaccination. Positiv föräldramedverkan kan leda till mer förberedda barn 
som därigenom medverkar till vaccination i högre grad och därför hamnat utanför studiens 
syfte.  

Slutsatser och implikationer 
BHV-sköterskans erfarenheter vid vaccination av förskolebarn visar att det kan vara både 
enkelt och svårt att vaccinera förskolebarn. Delaktighet mellan barn, föräldrar och BHV-
sköterskan underlättade vaccinationen. BHV-sköterskans respekt gentemot barn och föräldrar 
bidrog till ökad delaktighet. Interaktion mellan BHV-sköterskan och barnen bör vara indivi-
duell och unik i situationen. Genom att se varje barn individuellt och anpassa förberedelser 
och åtgärder ökar möjligheten för god interaktion med positiva vaccinationshändelser som 
resultat. BHV-sköterskan bör välja lämpliga åtgärder som förberedelse inför vaccination i de 
fall det bedöms nödvändigt. Information och lek som förberedelse medförde väl förberedda 
barn vid vaccinationen då barnen blir sedda i den aktuella situationen. Svårigheter för BHV-
sköterskan uppstod när barnens vilja åsidosattes vilket också medförde en försvårad interakt-
ion mellan barnen och BHV-sköterskan.  
 
I den kliniska verksamheten kan resultatet användas på flera sätt. Genom ökade resurser i 
form av tid ökar möjligheten att vaccinationer kan hanteras på ett sätt där mer positiva erfa-
renheter uppnås. Studiens resultat visar vikten av information och respekt för barnens tankar 
och åsikter. Praktiskt agerande vid vaccination framkommer i form av lek, distraktion och 
information. Barnen behöver tid för förberedelse och BHV-sköterskan bör vara observant, ge 
tid, eller erbjuda ett senare vaccinationstillfälle om det bedöms nödvändigt. I studien fram-
kommer distraktion med hjälp av ballong och vidare forskning föreslås för att säkerställa ef-
fekten av denna distraktionsmetod. 
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