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Sammanfattning 

Syfte: Syftet var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda 

föräldrar som är tveksamma till vaccination. Metod: En empirisk intervjustudie med 

kvalitativ ansats genomfördes. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer med sex 

BHV-sjuksköterskor. Analysen utfördes i form av manifest innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet bildade fyra huvudkategorier: Vägleda genom att guida och informera, 

Förutsättningar för att vägleda, Förhållningssätt för ett gott bemötande och BHV-

sjuksköterskans upplevelser av att bemöta tveksamma föräldrar samt 13 underkategorier. 

Huvudresultaten visade att BHV-sjuksköterskans sätt att vägleda tveksamma föräldrar var 

ganska lika, men även olikheter fanns. Att informera om vaccination upplevdes som nyckeln 

för att vägleda föräldrarna på bästa sätt. Det var av vikt att informationen individanpassades 

och att föräldrarna vägleddes att ta ett genomtänkt beslut efter diskussion om risker i 

jämförelse med nyttan av vaccination. Förutsättningar för att kunna vägleda på ett bra sätt var 

tid, kunskap och stöd. BHV-sjuksköterskan eftersträvade en god relation med föräldrarna 

utifrån genuin omtanke och respekt för föräldrarnas beslut. BHV-sjuksköterskan upplevde 

ändå känslor i bemötandet som frustration, oro, nervositet och att bemötandet kunde kännas 

besvärligt. Det kunde även upplevas svårt att bemöta tveksamhet men det varierade med 

föräldrarnas inställning. Slutsats: BHV-sjuksköterskan kan genom att individanpassa 

vägledningen och bemöta tveksamma föräldrar med omtanke och respekt öka möjligheten att 

tveksamma föräldrar väljer att vaccinera sitt barn. 

 

Nyckelord: bemöta, BHV-sjuksköterska, empirisk intervjustudie, tveksamhet, upplevelse, 

vaccination, vägleda 

  



 

Abstract 

Aim: The aim of the study was to highlight the child health care nurse’s experience of 

responding and guiding vaccine hesitant parents. Method: An empirical interview study with 

a qualitative approach was carried out. The study was based on semi-structured interviews 

with six child health care nurses. The analysis was formed as a manifest content analysis. 

Results: The analysis resulted in four main categories: Guiding by informing, Requirements 

to guide, Approaches to respond in a good way and The Child Health Care Nurse’s 

experiences of responding hesitant parents as well as thirteen subcategories. The main results 

showed that child health care nurse’s ways of guiding hesitant parents were quite similar to 

each other, but differences also occured. The key to guiding parents was to inform them about 

vaccination. It was important to individualize the information and guide after discussion about 

risks versus benefits and that parents were guided to take a considered decision. Conditions to 

guide parents in a good way was time, knowledge and support. The child health care nurse 

sought a good relationship with the parents through genuine consideration and respect for the 

decision that the parents made. The child health care nurse experienced emotions such as 

frustration, anxiety, nervousness, and that responding could feel awkward. It could even be 

difficult to responding hesitant parents, but that varied with the parent’s attitude. Conclusion: 

The child health care nurse can increase the possibility that parents may choose to vaccinate 

their child, through individualized guidance and responding hesitant parents in consideration 

and respect. 

 

Keywords: Child health care nurse, empirical interview study, experience, guide, hesitance, 

respond, vaccination  
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BAKGRUND 

Hälsofrämjande barnhälsovård 

Barnhälsovården (BHV) i Sverige är kostnadsfri och riktas till alla barn från födseln till 

skolstart och når 99 procent av dessa. Verksamheten är förlagd till över 2000 

barnavårdscentraler (BVC) över hela landet och leds av antingen barnsjuksköterskor eller 

distriktssköterskor med stöd av familjeläkare eller barnläkare (Wettergren, Blennow, Hjern, 

Söder, & Ludvigsson, 2016). I examensarbetet benämns sjuksköterskan som arbetar på BVC 

som BHV-sjuksköterska enligt gällande terminologi (Berglund, Fassih, Holmqvist, Nygren & 

Thor, 2015). 

Två av barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa och utveckling, samt förebygga 

ohälsa (SOSFS 2014:4:5). Att förebygga ohälsa innebär att förhindra uppkomsten av fysiska, 

psykiska och sociala problem samt skador eller sjukdomar. Barnhälsovårdens förebyggande 

arbete innebär rådgivning till barnets föräldrar, samt stöd i form av samtal och 

föräldragrupper, hälsoövervakning för att tidigt upptäcka avvikelser i barnets utveckling och 

vaccinationer för att förebygga allvarliga sjukdomar (Redaktionen för Rikshandboken i 

barnhälsovård, 2014). 

Mötet med barn och föräldrar bygger på personcentrerad vård och ska genomsyras av ett 

hälsofrämjande förhållningssätt, vilket betyder att barnets bästa kommer i centrum, samt att 

föräldrarna får stöd och vägledning i sitt föräldraskap (Redaktionen för Rikshandboken i 

barnhälsovård, 2014). Enligt Ekman et al. (2011) innebär personcentrerad vård att känna 

personen bakom patienten och ge patienten möjlighet till att vara aktiv i beslutsprocessen 

kring sin egen vård. De tre grundstenarna i personcentrerad vård är berättelsen, partnerskapet 

och dokumentationen. Patientens berättelse är utgångspunkten och ger en bild av dennes 

erfarenheter, känslor, övertygelser och preferenser. Genom att vara lyhörd till berättelsen 

läggs grunden för en relation och ett partnerskap. I partnerskapet är patienten delaktig i 

besluten kring sin egen behandling och genom dokumentation skapas en kontinuitet i vården 

och förutsättningar för en fortsatt god relation (a.a.). Relationen mellan BHV-sjuksköterska 

och barnets föräldrar bör alltså bygga på ett jämlikt partnerskap, där föräldrarna ses som 

experter på sitt barn och BHV-sjuksköterskan står för professionell och fördjupad kunskap om 

barnets behov och utveckling (SOSFS 2014:4:5). 
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Det svenska barnvaccinationsprogrammet  

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio respektive tio sjukdomar (se tabell 1), vilka är 

stelkramp, difteri, kikhosta, polio, allvarliga sjukdomar orsakade av Haemophilius influenzae 

typ b (Hib), pneumokocker, samt mässling, påssjuka, röda hund (MPR) och HPV för flickor 

födda 1999 eller senare. Det finns även ett riktat program där barn i specifika riskgrupper får 

vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccin) och hepatit B. Vissa landsting har valt att ge alla 

barn vaccination mot hepatit B och några landsting erbjuder även gratis vaccination mot 

rotavirus (Carlsson & Silfverdal, 2014). 

Tabell 1. *Barn födda 2002 eller senare. **Barn födda t.o.m. 2001. ***Flickor födda år 1993 och senare, 

inklusive vaccination under tonåren för de äldsta årskullarna (”catchup vaccination”)(Axelsson, 2016). 

 Barnhälsovård Skolhälsovård 

Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 6-8 år 10-12 år 12 år 14-16 år 

Årskurs      1-2   8-9 

Difteri I II III  IV*  IV**  V* 

Stelkramp I II III  IV*  IV**  V* 

Kikhosta I II III  IV*  IV**  V* 

Polio I II III  IV*     

Hib I II III       

Pneumokocker I II III       

Mässlingen    I  II*  II**  

Påssjuka    I  II*  II**  

Röda hund    I  II*  II**  

HPV       I+II+III 

*** 

  

Vaccinationerna i det svenska barnvaccinationsprogrammet (BVP) rekommenderas till alla 

barn, eftersom det finns bra och säkra vacciner och för att sjukdomarna är smittsamma och 

allvarliga (SOSFS 2008:126:9, kap 1). Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2009:191 bedömer att vaccination överlag är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna inom 

hälso- och sjukvården. Vidare beskrivs att sjukdomar som stelkramp, difteri, röda hund, 

mässling och påssjuka nästintill försvunnit i länder med hög vaccinationsfrekvens. Svenska 

BVP är inte obligatorisk, utan föräldrarna avgör om barnet ska bli vaccinerat. Båda 
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föräldrarna måste godkänna vaccinationen för att den ska få administreras (SFS 1949:381, 

11§ & 13§). 

Vaccination, fördelar och nackdelar 

Socialstyrelsen (SOSFS 2008:126:9, kap 1) skriver att inget vaccin är hundraprocentigt 

skyddande eller helt fria från risker och för alla medicinska åtgärder är det nödvändigt att 

jämföra för- och nackdelar. Ett vaccin har för avsikt att bygga upp ett immunförsvar mot 

specifika sjukdomar och samtidigt förebygga smitta. Vidare förklaras att om tillräckligt stor 

andel av befolkningen vaccineras upphör smittspridningen. Det kallas för flockimmunitet och 

möjliggör att skydda även personer som inte är eller kan bli vaccinerade, såsom individer med 

sänkt immunförsvar. 

Vidare poängterar Socialstyrelsen (SOSFS 2008:126:9, kap 1) att trots det skydd som 

vaccinationer ger finns det risker för biverkningar och komplikationer i samband med 

vaccination, samt ofullständigt eller kortvarigt skydd. Därefter förklaras att en komplikation 

är det som rör själva vaccinationen till exempel en hudblödning som nålsticket kan orsaka. 

Medan en biverkan syftar på en oönskad reaktion som innehållet orsakar, till exempel 

svullnad, rodnad på injektionsstället eller feber. 

Framställning av vaccin sker under höga krav och får inte orsaka allvarliga biverkningar, 

däremot accepteras lindriga. I sällsynta fall kan allvarligare biverkningar av vaccin 

förekomma och för att identifiera dessa krävs långtidsuppföljningar hos en större 

undersökningsgrupp. Tidigare har enbart hälso- och sjukvårdspersonal kunnat rapportera 

misstänkta biverkningar, men sedan 2008 kan även privatpersoner lämna rapport om 

misstänkta biverkningar (SOSFS 2008:126:9, kap. 1).  Folkhälsomyndigheten (2016) påpekar 

dock att det inte är ett register över fastställda biverkningar, utan det som registreras ska 

bedömas av Läkemedelsverket och/eller den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 

innan biverkningar fastställs. Den 1 januari 2013 infördes även en lag i Sverige där alla givna 

vaccin inom BVP ska registreras i folkhälsomyndighetens obligatoriska vaccinationsregister 

(SFS 2012:453). 
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Orsaker till föräldrars tveksamhet 

År 2010 uppdagades oredlighet och förfalskat etiskt godkännande i en publicerad artikel från 

år 1998 skriven av Wakefield med flera, där det framkommit att MPR-vaccinet kunde orsaka 

autism. Artikeln drogs därmed tillbaka av tidskriften (The Editors of The Lancet, 2010). Ett 

flertal studier som exempelvis Taylor et al. (1999) och Farrington, Miller och Taylor (2001) 

har sedan dess motbevisat sambandet men enligt Luthy, Beckstrand och Callister (2010) lever 

rädslan fortfarande till viss del kvar. Vaccinationstäckningen riskerar att sjunka om det finns 

oro över allvarliga biverkningar (SBU 2009:191). Det illustrerades år 2001 då rekordlåga 

siffror uppmättes för MPR-vaccinationen i Sverige, där enbart 88,5 procent av tvååringarna 

fick vaccination jämfört med tidigare år då vaccinationstäckningen låg över 95 procent 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Flera faktorer har i tidigare forskning visat sig spela stor roll för föräldrar som väljer bort 

vaccin. Föräldrarnas livsstil, uppfattning om barnens immunsystem, riskuppfattning om 

sjukdomarna och vaccinets egentliga effekt nämns av Harmsen et al. (2013). Utöver det kan 

religiösa och filosofiska övertygelser vara orsaker att välja bort vaccination (McKee & 

Bohannon, 2016; Ruijs et al., 2012). I en studie av Gross, Hartmann, Zemp och Merten 

(2015) framkom det att barnsjukdomarna i sig inte sågs som ett hot, utan föräldrarna upplevde 

en vaccination som ett artificiellt intrång på det redan omogna immunförsvaret. Även en oro 

att återkommande vaccinationer skulle orsaka en överbelastning av immunförsvaret fanns. 

Larson, Cooper, Eskola, Katz och Ratzan (2011) påvisar att vetenskapliga, psykologiska, 

sociokulturella och politiska faktorer har en avgörande roll i beslutsfattandet om vaccination. 

Vidare beskrivs en allmän misstro mot exempelvis regeringen, vaccinindustrin, vårdgivare, 

media och andra auktoriteter som orsak till tveksamhet mot vaccination. 

Stahl et al. (2016) belyser hur internet och verktyg på sociala medier tillåter information att 

sprida sig snabbt och står som grund för att skapa grupper både nationellt och globalt. Det kan 

påverka människor att tycka på ett specifikt sätt, oavsett om det är baserat på evidens eller 

inte. Vidare skrivs att mängden information som finns tillgänglig har ökat lavinartat det 

senaste decenniet. Det inkluderar både evidensbaserade rekommendationer och data av dålig 

kvalitet eller personliga åsikter, vilket försvårar för den enskilde föräldern att sortera i 

informationen, vilket även styrks av Bianco, Zucco, Nobile, Pileggi och Pavia (2013). 
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Socialstyrelsen (SOSFS 2008:126:9, kap 1) skriver att det krävs kunskap att sortera bland 

information och ta ställning till fördelar och risker. Föräldrar som tvekar att vaccinera sina 

barn behöver stöd och beslutsunderlag i form av korrekt och evidensbaserad information. Att 

informera om risker är inte lätt och vidare beskrivs att hälsovårdspersonal bör föra en dialog 

med patienten, där utbyte av synpunkter sker med möjlighet till återkoppling och delaktighet 

(a.a.). 

BHV-sjuksköterskans roll i mötet med tveksamma föräldrar  

Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763, 2a §) krav är att hälsovårdspersonal ska 

respektera patientens självbestämmande och integritet, samt tillgodose patientens behov av 

säkerhet och kontinuitet. SBU 2009:191 betonar att det i Sverige är föräldrarna som har det 

primära ansvaret i frågor som rör barnets liv och hälsa, eftersom barnet anses ha otillräcklig 

förmåga till egen autonomi. Det gäller både preventiv och kurativ behandling såvida ett beslut 

från föräldrarna inte innebär risk för skada eller direkt dödliga hot. Dock betonas att barnet är 

en person som ska respekteras och bli lyssnat till. 

Leask et al. (2012) poängterar vikten av att hälsovårdspersonal i mötet med tveksamma 

föräldrar bygger förtroende genom att ge tid, lyssna, acceptera, fråga om lov och ge svar på 

frågor och oro. Motiverande samtalsteknik och en vägledande stil rekommenderas, samt att 

BHV-sjuksköterskan tänker på sitt kroppsspråk och behandlar både barn och föräldrar med 

empati och som enskilda individer. Även Dahlqvist, Stalefors och Pennbrant (2014) lyfter 

fram vikten av en öppen dialog och aktivt lyssnande för att skapa en förtroendeingivande 

relation i mötet med tveksamma föräldrar. De betonade även fördelen av att använda 

föräldrarnas egna resurser och kunskaper i dialogen och att det är angeläget att försöka få till 

en regelbunden kontakt med samma BHV-sjuksköterska och barnläkare. 

Larson et al. (2011) betonar att BHV-sjuksköterskan har en mycket viktig roll i att skapa 

förtroende för BVP bland föräldrar som står inför beslutet att godkänna vaccination av sitt 

barn. För att skapa förtroende behöver BHV-sjuksköterskan ge en uppfattning om kunskap 

och expertis, öppenhet och ärlighet samt omsorg och omvårdnad. Enligt McKee och 

Bohannon (2016) bör vårdpersonal utgå från att föräldrar tar beslut gällande 

vaccinationsfrågor utifrån vad de uppfattar vara det bästa alternativet för barnet, oavsett om 

det innebär att barnet får vaccination eller inte. Socialstyrelsen (SOSFS 2008:126:9, kap 7) 
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betonar att föräldrar ska känna sig välkomna till BVC och få en känsla av att deras beslut 

respekteras även om vaccination avstås.  

BHV-sjuksköterskan har flertalet etiska aspekter att förhålla sig till när det gäller föräldrar 

som är tveksamma till vaccination. Enligt SBU (2009:191) har hälso- och sjukvårdspersonal 

ansvar för samhället, folkhälsan och den enskilda patienten och enligt Fernbach, (2011) ska 

de förhålla sig till de etiska principerna: autonomiprincipen, rättviseprincipen, 

godhetsprincipen och principen att inte skada. Autonomiprincipen innebär att föräldrarna har 

rätt att acceptera eller avböja den vård som erbjuds. Rättviseprincipen står för att alla 

individer har rätt till lika vård (SOSFS 2008:126:9, kap. 1). Fernbach (2011) förklarar att 

godhetsprincipen innefattar att hälsovårdspersonal har möjlighet att genom vaccination 

skydda barnet från allvarliga sjukdomar. Trots det måste hänsyn tas till principen att inte 

skada om föräldrarna uttrycker rädsla för att vaccinationen kan skada barnet. Vidare beskrivs 

att det är en utmaning för hälsovårdspersonal att ta hänsyn till alla de etiska principerna i 

frågor som gäller barn allra helst där de parter som vill barnets bästa inte är av samma åsikt. 

Problemformulering  

Vaccinationstäckningen i dagens Sverige är mycket hög, men kan minska vid negativa 

rapporter om vaccination. Föräldrars orsaker till tveksamhet mot vaccination är långt mer 

komplexa än att det enbart handlar om kunskap. Informationen på internet har visat sig ha en 

stor påverkan på hur föräldrar fattar sina beslut gällande vaccination och BHV-sjuksköterskan 

behöver ge stöd och vägleda i informationsflödet. De strategier som finns framtagna för hur 

hälso- och sjukvårdspersonal bör bemöta föräldrar som är tveksamma eller väljer bort 

vaccination bygger på grunderna i personcentrerad vård. BHV-sjuksköterskan ska ta hänsyn 

till de etiska principerna vid vaccination av barn men det kan vara en utmaning om 

föräldrarna tvekar inför vaccinering. Få publicerade studier fokuserar på BHV-

sjuksköterskans upplevelse av att bemöta föräldrar som är tveksamma inför vaccination. Vid 

litteraturgenomgången har ingen svensk studie påträffats i ämnet. Studien kommer därför 

inriktas på BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta föräldrar som är tveksamma till 

vaccination, samt hur BHV-sjuksköterskan upplever att vägleda föräldrarna i sina beslut. 
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SYFTE  

Syftet var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda föräldrar 

som är tveksamma till vaccination av sitt barn. 

METOD 

Design 

Studien är en empirisk intervjustudie och genomfördes med en kvalitativ ansats. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär empirisk studie att verkligheten undersöks och den kvalitativa 

ansatsen är passande när mänskliga upplevelser ska studeras eftersom det skapar en djupare 

förståelse för det studerade fenomenet. 

Undersökningsgrupp 

Ändamålsenligt urval har tillämpats, vilket innebär att välja ut informanter som kan delge 

information som svarar mot studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Avsikten var att beskriva ett 

visst fenomen och inte att generalisera resultatet till en specifik grupp. Kvale och Brinkman 

(2014) rekommenderar 5-25 intervjuer i en kvalitativ studie beroende på syfte och tillgängliga 

resurser. Likaså poängterar Trost (2010) att det kan vara en fördel att hålla sig till få 

informanter, cirka 4-8 stycken eftersom ett för stort material kan göra det svårt att urskilja 

likheter och skillnader. För denna studie sattes ett mål på sex informanter av praktiska skäl. 

De informanter som inkluderades i studien var BHV-sjuksköterskor som arbetar med 

barnhälsovård och haft kontakt med föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt barn 

enligt det svenska BVP. Sex BHV-sjuksköterskor som motsvarade ovan nämnda 

inklusionskriterier tackade ja till att medverka i studien inklusive två som tackade ja till att 

medverka i pilotintervjuer i studiens inledningsskede. Informanterna var kvinnor i åldrarna 

32-61 år, hade arbetat på BVC mellan 1,5-10 år och fem av sjuksköterskorna hade 

specialistutbildning till distriktssköterska medan en var barnsjuksköterska. Informanterna 

kom från tre olika vårdcentraler från två län i Mellansverige. 

Datainsamlingsmetod 

För att få ett rikt material och täcka in ett visst antal ämnen genomfördes datainsamlingen i 

form av semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012). En intervjuguide (bilaga 1) 
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användes med två öppna huvudfrågor för att informanten skulle uppmuntras att tala fritt och 

fyra kompletterande frågor för att ge en ökad förståelse av resultatet. Intervjuguiden innehöll 

även uppföljande frågor och stödfraser. Vidare beskrivs att intervjuguiden bör ordnas i en 

logisk följd, men att det är betydelsefullt att vara observant på att informanten kan beröra 

frågor längre ned i intervjuguiden i ett tidigare skede. I inledningsskedet genomfördes två 

pilotintervjuer för att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var lätta att förstå och svarade 

mot studiens syfte. Några mindre omformuleringar av frågorna genomfördes, men kärnan 

behölls. 

Tillvägagångssätt 

För att få ett ändamålsenligt urval tillfrågades först två samordnare för barnhälsovården från 

två olika län i Mellansverige, angående vilka BVC som bäst kunde tänkas bidra med 

informanter av intresse för syftet. I första länet rekommenderades tre barnavårdscentraler 

medan det i andra länet inte rekommenderades någon specifik BVC eftersom statistiken såg 

likadan ut över hela länet och därför valdes BVC fritt. Totalt kontaktades nio 

verksamhetschefer på lika många BVC i första omgången via e-mail och utöver det 

tillfrågades en verksamhetschef om tillstånd att genomföra pilotintervjuer. E-mailet innehöll 

information om studien (bilaga 2) samt ansökan om skriftligt tillstånd för att få genomföra 

studien och söka informanter inom deras verksamhet (bilaga 3). 

Godkännande inhämtades för pilotintervjuer och de två BHV-sjuksköterskorna på den 

enheten kontaktades via e-mail och tilldelades en förfrågan med skriftlig information om 

studien (bilaga 4). Båda tackade ja till medverkan i pilotintervjuer. Av de övriga nio 

verksamhetscheferna tackade två nej medan sex stycken inte svarade. En verksamhetschef 

tackade ja varpå tre BHV-sjuksköterskor på denna BVC kontaktades enligt beskrivning ovan. 

Ingen av dessa BHV-sjuksköterskor svarade dock. 

Ytterligare ett utskick genomfördes till 15 verksamhetschefer fördelat på båda länen. En 

tackade nej, elva svarade inte och tre tackade ja. Förfrågan skickades således enligt tidigare 

beskrivning till sju BHV-sjuksköterskor. Samtliga tackade ja till att delta i studien men två av 

dessa exkluderades eftersom möjlighet att ställa upp inom rimlig tid för studien saknades och 

ytterligare en exkluderades eftersom informanten inte hade träffat några tveksamma föräldrar. 

De fyra BHV-sjuksköterskor som inkluderades i studien kontaktades via telefon eller e-mail 
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för att boka tid och plats för intervjun i enlighet med informanternas önskemål. Samtliga 

informanter informerades att intervjuerna bestod av öppna frågor och skulle utföras med en av 

studieförfattarna, samt spelas in med ljudupptagning via mobiltelefon. Intervjuerna ägde rum 

på informantens arbetsplats och under arbetstid. Intervjuerna genomfördes under oktober och 

november månad, och varade mellan 15 och 40 minuter. Studieförfattarna genomförde två 

respektive fyra intervjuer vardera. Vid intervjutillfället lämnade informanten ett skriftligt 

informerat samtycke (bilaga 5) efter att informationen om studien upprepats muntligt. 

Resultatet från pilotintervjuerna gav ett likvärdigt resultat som övriga intervjuer och ansågs ge 

ett resultat som passade syftet. Eftersom antalet informanter i studien inte nådde upp till målet 

inkluderades även pilotintervjuerna och enligt Trost (2010) är det relevant att använda det 

material som finns tillgängligt om det håller god kvalitet. Informanterna i pilotintervjuerna 

och deras verksamhetschef godkände detta. 

Forskningsetiska överväganden 

Efter godkännande av verksamhetschefen är det av vikt att få samtycke av informanterna samt 

att data lagras och förblir konfidentiellt (Codex, 2016). Informanterna delgavs information om 

studien både muntligt och skriftligt (bilaga 4) som sedan godkändes. Informanterna 

informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och informanterna kunde när som helst 

avbryta utan närmare motivering. Informationsbrevet till informanterna togs fram med hjälp 

av en mall från Högskolan Dalarna (2013). Mallen bygger på ett visst innehåll med några 

obligatoriska formuleringar som i sin tur bygger på lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) tilldelades 

informanternas svarsmaterial ett personligt nummer på samtyckesblanketten (bilaga 5). 

Dessutom förvarades allt material inlåst för obehöriga. Genom vidtagna åtgärder med avkodat 

material säkerställdes informanternas konfidentialitet och endast studieförfattarna visste vem 

materialet tillhörde. Allt material och ljudfilerna kommer makuleras när uppsatsen är 

examinerad. 

Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna (2013) förklarar att ett 

uppsatsarbete som involverar människor ska genomföras under godtagbara etiska former. En 

etisk egengranskning ska fyllas i för att i samråd med handledare reflektera över eventuell 

etisk problematik och huruvida studien måste genomgå etikprövning eller ej. Enligt den etiska 
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egengranskningen (bilaga 6) var det tveksamt om studien kunde påverka informanterna 

psykiskt. Det fanns en mindre risk att informanterna kunde få minnen från någon händelse 

som medfört känslomässigt lidande och därför togs några minuter för reflektion med 

informanterna efter varje intervju. 

Analys 

Fem av intervjuerna transkriberades dagen efter intervjun medan en intervju transkriberades 

två dagar efter intervjutillfället. Enligt Polit och Beck (2012) är det av värde att 

transkriberingen sker i nära anslutning till intervjuerna vilket underlättar förståelsen av texten. 

Båda författarna läste samtliga intervjutexter flera gånger för att få en känsla för textens 

innehåll. Materialet analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys som enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är en lämplig metod för att analysera en större 

textmassa såsom transkriberade intervjuer. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att lyfta 

fram likheter och skillnader, samt att mönster i texten ska vara beskrivande och textnära. I 

analysprocessen användes begreppen analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, underkategori och kategori. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Nej det kan ju vara, de är ju 
mera kanske olika för olika 
föräldrar, men, men just att 
dem måste ju alltså... Vi 
försöker ju ha ett, ett MI-
tänk när vi vägleder... Ja de, 
de får berätta, man frågar, 
vad vet de. Vad är det de 
känner sig oroliga för. Vad 
är det de vill veta och efter 
det... får informera om vad 
det är de, det de söker helt 
enkelt. 

Anpassar samtalet 
olika efter olika 
föräldrar. Försöker 
använda motiverande 
samtalsteknik vid 
vägledning. Frågar 
efter vad de vet, vad 
de känner sig orolig 
för. Vad de vill veta. 
Informerar efter vad 
de söker. 

Anpassa 
information. 

Individanpassa 
informationen 

 

 

 

 

 

 

Vägleda genom 
att guida och 
informera 

Och då vill vi ju gärna att 
föräldrarna ska vara lite, ja 
men pålästa så att det, att 
de inte bara tagit, tagit ett 
beslut ifrån luften på något 
sätt, utan att man ska kunna 
beskriva varför man inte 
vill… eller ja, det är inget 
krav men alltså att man 
ändå har haft den 
diskussionen innan. 

Vill att föräldrar ska 
vara pålästa och 
kunna säga varför man 
är tveksam. Inte bara 
tagit beslut från 
luften. Inget krav men 
vill gärna haft den 
diskussionen. 

Ber föräldrarna 
att läsa på 

Ett genomtänkt 
beslut 

 

Varje enskild intervju räknades som en analysenhet och texten delades in i domäner, vägleda 

och bemöta som innebar att texten i stort handlade om samma område. Texten plockades 

sedan ned i meningsenheter med text som hörde ihop utifrån sammanhang och innehåll. 

Analysen av meningsenheterna utfördes genom kondensering och abstraktion. 

Kondenseringen avsåg att förkorta texten med bibehållen kärna och abstraktionen lyfte den 

kortare texten till en högre logisk nivå. Det ledde fram till koder som var korta benämningar 

på ursprungliga meningsenheter. Utifrån koderna skapades underkategorier och kategorier 

genom att samla koder med liknande innehåll i samma kategori. Allt textinnehåll som svarade 

mot syftet eftersträvades att placeras in i kategorier och texten var specifik så att ingen text 

kunde placeras i flera kategorier. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver 

kategorier texten på en manifest nivå medan teman används för att beskriva textens latenta 
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innehåll. Eftersom studien avsåg att beskriva texten på en manifest nivå skapades 

underkategorier samt kategorier men ej teman. Exempel på hur analysen utfördes beskrivs 

ovan (se tabell 2). 

RESULTAT 

Under analysen av materialet framkom fyra kategorier och 13 underkategorier (se tabell 3). 

Resultatet delas in i rubriker och underrubriker utifrån dessa kategorier och underkategorier. 

Texten i resultatet förstärks av citat från samtliga informanter. Citaten från intervjumaterialet 

är avkodade och benämns med respektive siffra (1-6). 

Tabell 3. Underkategorier och kategorier 

Kategori Underkategori 

 
Vägleda genom att guida och 

informera 
 

Informera om vaccination 

Individanpassa informationen 

Ett genomtänkt beslut 

 
Förutsättningar för att vägleda 

Extra tid behövs 

Kunskap för att vägleda 

Stöd att luta sig på 

 
Förhållningssätt för ett gott 

bemötande 

Genuin omtanke 

Bemöta med respekt 

Hålla dörren öppen 

 
BHV-sjuksköterskans upplevelser av 

att bemöta tveksamma föräldrar 
 

Fokusera på barnets bästa 

Känslor i mötet 

Svårigheter i bemötandet 

En viss oro för framtiden 

Vägleda genom att guida och informera 

Informera om vaccination  

Att informera om vaccination var en stor del i BHV-sjuksköterskans sätt att vägleda föräldrar 

och oftast gavs den första informationen vid inskrivningstillfället. I samband med 

inskrivningen undersöktes föräldrarnas inställning till vaccination och även om det fanns 

planer på att åka utomlands med barnet innan det hunnit få sin första vaccination. BHV-

sjuksköterskan upplevde ofta att flera föräldrar redan då berättade om tveksamhet, medan 

någon upplevde att föräldrarna väntade med att delge sin tveksamhet tills det var dags för 

vaccination. Det ansågs angeläget att informera om vaccination även om det inte efterfrågades 
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och informationen gavs både muntligt och skriftligt. Det varierade dock när informationen 

ansågs vara lämplig att ge. Ibland beskrevs behovet av att lägga energi på information tidigt 

och att även att informera gången innan vaccination. Däremot nämnde en BHV-sjuksköterska 

vid inskrivningsbesöket att vaccination är en del av BHV-programmet, men avvaktade att ge 

för mycket information eftersom andra områden ansågs viktigare vid just det besöket. 

Information om vaccination kunde sedan ges lite i taget eftersom det är många täta besök på 

BVC den första tiden.  

Men sen så blir det ju ändå efter veckorna, vi träffas ju varje vecka till en 

början, att de föräldrarna som vi har märkt vart tveksamma att man, att 

man där börjar liksom så ett frö, att vi ofta undrar varför och, och den biten 

(1). 

Föräldrarna brukade vägledas till var de kunde hitta trovärdig information om vaccination. 

Det ansågs även vara betydelsefullt att prata om risker jämförelse med nyttan av vaccination. 

Riskerna förklarades vara mycket mindre än resttillstånden som sjukdomarna kunde orsaka 

och dessutom påtalades att sjukdomarna till stor del har utrotats i samhället på grund av en 

hög vaccinationstäckning. En BHV-sjuksköterska brukade nämna att BVP har en stor 

förtjänst i en förbättrad folkhälsa. Dessutom förklarades också att vaccinationerna som tillhör 

BVP har beprövats under en lång tid, jämfört med det vaccin som gavs under svininfluensan 

vilket flera föräldrar angav en rädsla för. Ett vanligt förekommande sätt att vägleda var att 

påtala att sjukdomarna kan komma tillbaka, speciellt med tanke på att Sverige är ett samhälle 

där många reser utomlands och som även påverkas av invandringen. Någon gång gavs 

information om att ovaccinerade individer utgör en risk för andra i samhället till exempelvis 

gravida kvinnor. 

Det man vaccinerar mot, det är ju faktiskt sådant som man kan råka på och 

inte minst kanske när barnen blir äldre, de är ju inte hemma och är små 

jämt och klarar sig på grund av att alla andra vaccinerar, så att det är ju 

också så att man tänker på att man kan ju själv bli en risk också för andra i 

samhället om man inte är vaccinerad och blir sjuk så kan man ju föra de 

här sjukdomarna vidare, till gravida kvinnor (5). 
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Individanpassa informationen 

Ofta betonades vikten av att ge en individanpassad information genom att anpassa samtalet 

efter olika föräldrar och använda sitt egna sätt vid vägledning. Vanligtvis anpassades dialogen 

utifrån den relation som tidigare skapats och ibland nämndes att det var viktigt att förhålla sig 

till föräldrarnas erfarenheter och den information tveksamheten baserats på. Sakliga argument 

användes som hjälp i vägledningen av tveksamma föräldrar dessutom försäkrades att 

föräldrarna förstod den information som gavs. 

Jag lär ju känna familjen innan det här, innan det är dags för första 

vaccinationen vid tre månader så att det blir ju, man baserar väl samtalet 

också utifrån den relation man har fått och hur man brukar samtala, vilken 

dialog man har haft innan. Så man försöker väl anpassa det så, så att det 

blir individuellt baserat ändå men, men jag menar faktan är ju densamma 

och, men det är ju klart att det blir lite individuellt också, det blir liksom 

både och… behovsindividualiserat… (3). 

En BHV-sjuksköterska förklarade att en del föräldrar inte tyckte den skriftliga informationen i 

broschyren var tillräcklig, utan önskade ett personligt möte för att ställa sina frågor. Utländska 

föräldrar som var tveksamma fick skriftlig information på sitt språk och tolk användes vid 

behov för att säkerställa att föräldrarna förstod informationen. Det upplevdes positivt då de 

tveksamma föräldrarna var kunskapssökande och gick att föra en dialog med till skillnad mot 

de som redan bestämt sig att avstå vaccination. Föräldrarna uppmuntrades oftast att berätta 

mer för att skapa förståelse för tveksamheten. 

För de andra dem, dem andra går att resonera med. De går att informera, 

för att eftersom de söker, de söker information tycker jag det, och vill veta... 

(4). 

En BHV-sjuksköterska hade inte träffat många tveksamma föräldrar och använde därmed inte 

några speciella riktlinjer för att vägleda tveksamma föräldrar, utan använde egna strategier. 

De flesta andra använde en del rutiner och råd från Socialstyrelsens riktlinjer om tveksamma 

föräldrar eller från Rikshandboken för barnhälsovård. En BHV-sjuksköterska förklarade att 

om alla använde samma riktlinjer och följde den information kanske den kunde användas mer 

övervägande för vägledning. Informationen användes till viss del, men anpassades utefter 
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sammanhang. Motiverande samtalsteknik vid vägledning användes genom att fråga efter vad 

föräldrarna visste, vad de var tveksamma över och BHV-sjuksköterskan gav sedan vägledning 

utifrån vad föräldrarna sökte. Liknande förfarande beskrevs ofta men benämndes inte 

specifikt för motiverande samtalsteknik. 

Vi vill ha en dialog om det här… det ska inte vara liksom att, nehej och så 

inget, utan varför, vi vill… berätta mer, vad tänker ni och… så att vi ska 

kunna förstå och ta reda på det de vill veta och så där. (3). 

Även exempel på verkliga händelser användes vid vägledning. Information gavs då om vad 

som hänt, men också om vad som skulle kunna hända om föräldrarna avstod från vaccination 

och BHV-sjuksköterskan önskade ge rätt information baserad på evidensbaserad fakta. En 

BHV-sjuksköterska förklarade för en tveksam förälder att det inte allt för länge sedan fanns 

barn som dött av mässlingen.  

Men så får man prata kring det också så det gäller ju ge information hela 

tiden kring vad som har hänt men också kring vad som skulle kunna hända 

om man inte… det gäller ju, man vill ju liksom inte hota men man måste ju 

ändå, vad ska jag säga ge rätt information, för det är ju ändå en sanning 

att... ja. Man vill inte utföra någon slags skrämselpropaganda men det är 

fakta…(1). 

Ett genomtänkt beslut  

BHV-sjuksköterskan upplevde att tveksamma föräldrar hämtade större delen av all 

vaccinationsinformation på internet, främst från sociala medier och att det kunde vara svårt att 

vägleda i det enorma informationsflödet. Även information från vänner och bekanta 

påverkade föräldrarna ganska ofta till tveksamhet. Vissa föräldrar hade läst negativ 

information på internet och därefter blivit tveksamma. Det nämndes även av en BHV-

sjuksköterska att föräldrar automatiskt drogs till negativ information på internet och därefter 

kände en osäkerhet. 

Och finns det då, ja, sådana uppgifter på nätet att det skulle kunna vara 

skadligt så sugs ju föräldrar in av det (1). 
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Oftast brukade föräldrarna vägledas genom att BHV-sjuksköterskan förklarade att 

informationen på internet var lättillgänglig och kunde spridas fort. Flera tveksamma föräldrar 

verkade dock inte fundera över var informationen kom ifrån. 

Alltså det som är, är ju att det är så lätt att få information om olika saker 

men just det här med källkritik på var informationen kommer ifrån det är 

det ju kanske inte alla som har kunskap om, hur man är kritisk och så… och 

eftersom det är så mycket information, det finns så många olika 

informatörer…(3). 

Det var väldigt vanligt att BHV-sjuksköterskan försökte vägleda föräldrarna i att kritiskt 

granska informationen och läsa på mer om vaccinen och sjukdomarna. Därtill gavs ganska 

ofta tips och råd på några tillförlitliga källor där föräldrarna kunde hitta bra och korrekt 

information och där forskningen blivit granskad. BHV-sjuksköterskan önskade även att 

föräldrarna skulle vara pålästa och kunna berätta varför de var tveksamma till vaccination. 

Föräldrar som valde bort vaccination efter information uppmuntrades tänka igenom vad de 

avstod från, eller med andra ord att beslutet inte bara var taget ur luften.  

Och då vill vi ju gärna att föräldrarna ska vara lite, ja men pålästa så att 

det, att de inte bara tagit, tagit ett beslut ifrån luften på något sätt, utan att 

man ska kunna beskriva varför man inte vill… eller ja, det är inget krav 

men alltså att man ändå har haft den diskussionen innan. (1). 

Förutsättningar för att vägleda 

Extra tid behövs 

Då tveksamhet inför vaccination uppstod behövde BHV-sjuksköterskan lägga ner extra tid för 

att vägleda dessa föräldrar. Det kunde oftast vara tid i form av ett extra besök till BHV-

sjuksköterskan eller BHV-läkaren men även tid för att fördjupa sig i det som föräldrarna läst 

för att kunna ge svar på frågor. Överlag upplevdes det finnas tid inom ramen för 

verksamheten till att boka extra besök för information och diskussion. Ibland upplevdes det 

som svårt att hinna lägga ned tillräckligt med tid på att fördjupa sig och det fanns en önskan 

om att någon annan med bättre kunskap kunde hjälpa till. 
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Men det tar ju faktiskt lite tid om man ska sätta sig in i sådana saker och 

det, det är ju tid som man inte riktigt faktiskt har kan jag säga. Nej, för att 

sätta sig in i sådant, ja… överhuvudtaget när man kritiskt ska granska 

saker, det är ju något som man i så fall ska ha hjälp med då, från något 

annat håll kan man tänka sig (5). 

Kunskap för att vägleda 

Överlag upplevde BHV-sjuksköterskan goda kunskaper från sin utbildning angående BVP 

och sjukdomarna programmet gäller för. Några BHV-sjuksköterskor ansåg att det gavs 

tillräckligt med utbildningsdagar i ämnet med jämna mellanrum. Däremot upplevdes 

kunskapen ofta som otillräcklig när föräldrarna kom med djupare frågor kring vaccin såsom 

innehåll, hänvisningar till studier eller uppgifter om att vaccinationstillverkare skulle mörkat 

biverkningar för att tjäna pengar. 

De kan vara pålästa med, alltså massa innehåll i vaccinen och sådant, och 

det... det kan inte jag... jag har inte den kunskapen, utan då blir det doktorn 

som får bemöta det... och det är inte alltid de kan det heller (4). 

En BHV-sjuksköterska efterfrågade kontinuerlig och fördjupad utbildning om vaccination 

eftersom informationen som finns att tillgå för vårdpersonal annars är den samma som 

föräldrarna har tillgänglig på internet. Stundom efterfrågades även mer kunskap och träning i 

hur tveksamma föräldrar bör bemötas. 

Det man skulle vilja ha mer av är väl kanske just det här med, mer 

bemötandet och handhavandet och det blir ju mest fakta liksom, men hur 

gör man i det, i mötet. Det skulle man ju alltid kunna förbättra, det här, 

samtalsmetodik eller liksom så (3). 

Stöd att luta sig på 

BHV-sjuksköterskan upplevde ett bra stöd från kollegor och gällande riktlinjer i mötet med 

föräldrar som var tveksamma till vaccination. En belyste stödet i BHV-sjuksköterskekollegan. 

Ett stort stöd var annars läkarna som är knutna till BVC, BHV-läkaren (familjeläkaren) eller 

barnläkarkonsulten som besöker BVC med jämna mellanrum och även i vissa fall överläkaren 
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på BHV-enheten. BHV-sjuksköterskan kunde rådgöra med BHV-läkaren vilket sedan 

underlättade att ge svar på föräldrarnas frågor. Det upplevdes vara angeläget att föräldrarna 

fick möjlighet att ställa sina frågor, gärna vid ett läkarbesök. 

Och det känner ju vi oss också väldigt trygga med, att man har läkaren på 

vår sida på det sättet och också att de får ställa de frågorna som de vill till 

läkaren också och att vi är en liten enad front. Det tror jag också är rätt så 

bra (1). 

BHV-sjuksköterskan upplevde ofta att läkarens ord vägde lite tyngre i diskussionen med 

tveksamma föräldrar och kändes som ett bra komplement till vägledningen. De nationella 

riktlinjerna från bland annat Socialstyrelsen och Rikshandboken för barnhälsovård sågs även 

som ett bra stöd för att vägleda tveksamma föräldrar. 

… för ibland är det ju att läkaren är ju… Dennes ord tynger ju lite mer 

ibland, så… så därför, så…(6). 

Förhållningssätt för ett gott bemötande 

Genuin omtanke 

Om föräldrarna trots allt beslutade att avstå vaccination ansågs ändå en god relation kunna 

bibehållas. En BHV-sjuksköterska poängterade dock att relationen kunde förändras och bli 

lite spänd även om relationen för den skull inte blev dålig. 

Men jag tycker inte att relationen till familjen blir dålig i och med det här, 

det kan jag inte säga. Men det kan bli kanske lite annorlunda på något sätt, 

utan att det blir dåligt. (3). 

En annan BHV-sjuksköterska förklarade vidare att det även var viktigt att fokusera på annat 

än vaccination om föräldrarna valde att avstå. Ytterligare en hade en liknande inställning men 

brukade även ta upp frågan igen och höra angående tankar och ställningstagande om framtida 

vaccinationer. 

Men annars så tycker jag att det, det inte är något problem om man har en 

förälder som har bestämt sig för att, nej jag ska inte vaccinera. Det är ju 
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liksom inte, i mötena sen... det är ju inget problem. Utan att man får ta upp 

det igen och fråga, hur tänker ni, har ni bestämt er hur ni ska göra, hur 

tänker ni i framtiden och, och ja. Sen blir det ju som vilket besök som 

helst... (4). 

Det upplevdes som en balansgång att upprätthålla en god relation med tveksamma föräldrar. 

En BHV-sjuksköterska förklarade att det var bra att försöka framföra saker på rätt sätt och 

inte använda för hårda argument som snarare kunde stöta bort än att vara till nytta. Det 

trycktes ofta på vikten av att förmedla en genuin omtanke och visa förståelse över 

föräldrarnas tankar och känslor. 

Åh det är ju ändå viktigare då... så att de känner att jag bryr mig. Det 

handlar ju inte bara om vaccination. Utan det är ju liksom. Nej så det är... 

(2). 

Bemöta med respekt 

Många gånger upprepades att föräldrarnas tveksamhet måste bemötas med respekt. Även 

vikten av att vara professionell i sitt bemötande med tveksamma föräldrar och att förstå att 

föräldrar tänker olika betonades. Det poängterades ofta att inte bemöta tveksamma föräldrar 

med en nedvärderande eller avståndstagande inställning då det ansågs ge föräldrarna 

skuldkänslor. 

Men, men, i alla fall, och där är ju, alltså och bemöta dem tänker jag att det 

bland det viktigaste är ju att inte få dem att känna någon, någon, ja men 

någon skuld, eller att som, att man ger dom, att de inte är välkomna till 

BVC, eller att vi ger dem, en, en ja men en nedvärderande roll, eller alltså 

att det, vi tar någon… avstånd från det (1). 

Det upplevdes viktigt att tveksamma föräldrar skulle känna sig välkomna till BVC, samt att 

vaccination är frivilligt och aldrig kan påtvingas föräldrarna även om någon uttryckte en 

önskan om att det inte skulle vara frivilligt. Stor vikt lades även på att visa ett tydligt 

ställningstagande för vaccination och att förmedla att det är rätt beslut. En BHV-sjuksköterska 

tillade att diskussioner om vaccination inte får äventyra det återstående BVC-programmet. 
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Överlag poängterades också att det var betydelsefullt att ha ett fortsatt bra och positivt 

bemötande trots olika åsikter. 

Men att man för ett tydligt ställningstagande för vaccination, för det är vi 

ju… så det tycker vi nog, ja de flesta som jobbar här i alla fall att det är 

ganska viktigt att vi har ett positivt bemötande av alla men att man ändå 

visar på ett tydligt ställningstagande för vaccination. (1). 

Hålla dörren öppen 

Alla förutom en BHV-sjuksköterska tog mer eller mindre kontinuerligt upp frågan om 

vaccination med tveksamma föräldrar. Det ansågs alltid vara relevant eftersom 

informationsflödet är ständigt och föräldrarna kunde ha läst något nytt och ändrat åsikt. 

Emellanåt kom funderingar om frågan möjligen togs upp lite för ofta, varav även en BHV-

sjuksköterska upplevde svårigheter kring det. 

Men vi känner ju också att frågan är ju alltid relevant, det kommer ju 

liksom… ja informationsflödet är ju ständigt och man tänker att nu kanske 

de ändå har läst på något annat ställe eller att de har fått annan 

information någon annanstans och att man kanske lyfter frågan, ja men 

ibland kanske lite för ofta då, att, att… (1).  

Ibland påtalades vikten av att det bör vara en balansgång i hur ofta frågan tas upp. Några 

frågade vid varje besök, medan andra ansåg att det blev för tungt att ta upp vid varje besök 

och frågade enbart när det var dags för vaccination. Det ansågs angeläget att följa upp om 

föräldrarna fått svar på sina frågor naturligt i det övriga samtalet samt att försäkra sig om att 

föräldrarna kände en trygghet i beslutet. Därefter lämnades frågan öppen och föräldrarna 

informerades att höra av sig om åsikten förändrades och var alltid välkomna vid frågor. 

Ändrar ni er så är det bara att höra av er igen, det är aldrig för sent, 

liksom, man försöker ju bara vara öppen, lämna det öppet sen. (3). 



 

21 

BHV-sjuksköterskans upplevelser av att bemöta tveksamma föräldrar 

Fokusera på barnets bästa 

BHV-sjuksköterskan upplevde att trots att föräldrar är tveksamma mot vaccination så vill de 

sina barns bästa som då enligt föräldrarna är att avstå från vaccination. BHV-sjuksköterskan 

uttryckte ändå vikten av att vara barnets röst och försökte även förmedla att de tänker på 

barnets bästa. En BHV-sjuksköterska påtalade för föräldrarna att gärna berätta för barnet när 

det blir större att barnet är ovaccinerat. Stundvis kom även funderingar kring vad barnet själv 

skulle vilja när det växte upp och fick en egen riskmedvetenhet och eventuellt vill ut och resa. 

Jag blir ju, jag, jag tänker ju på barnet och försöker förklara för föräldern 

att jag är barnets röst i det här, eftersom barnet inte kan bestämma... (2). 

Känslor i mötet 

Flera olika känslor och tankar kunde uppstå i bemötandet av tveksamma föräldrar. En BHV-

sjuksköterska kände en oro över att föräldrarna upplevde sig styrda när de blev hänvisade att 

läsa en viss information men förlitade sig dock på att myndigheter och nationell sjukvård inte 

förmedlar information om vaccination för egen vinnings skull, utan för folkhälsans bästa.  

… så försöker man ju, då vill man ju hjälpa till liksom att, men då, men då 

är frågan om de upplever att jag styr dem då, att jag bara ska läsa det som 

är, det som jag tycker är bra, men samtidigt så får man någonstans förlita 

sig på att myndigheter och landsting och sjukvård som är nationellt, det är 

ju någonting man gör för alls hälsa, vi har ingen vinning eller nytta i att, i 

att liksom luras eller, alltså, man gör ju det för att man har sett på tid att 

det här är bra (3). 

En BHV-sjuksköterska upplevde en viss nervositet inför att träffa föräldrar som var 

tveksamma, och en annan påtalade att situationen kunde kännas lite besvärlig. Det uttrycktes 

en frustration om föräldrar tvekade inför vaccination eller valde att avstå. En BHV-

sjuksköterska kände en oro för att något kunde hända barnet och hur föräldrarna i så fall 

skulle känna sig. En annan upplevde att barnen blev oskyddade av föräldrarnas beslut.  
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Så att man, jag kan tycka ibland att det är lite frustrerande för att det är ju, 

vad ska jag säga det är ju föräldern som fattar beslutet åt barnet på något 

sätt. De blir ju väldigt skyddslösa i det här. De har ju ingen möjlighet att 

bestämma (5). 

Svårigheter i bemötandet 

Svårigheter att bemöta föräldrar som var tveksamma mot vaccination varierade med 

föräldrarnas inställning. Om föräldrarna var mottagliga för information och öppna för att 

diskutera för- och nackdelar upplevdes det många gånger att det gick lätt att bemöta. Det var 

dock ganska ofta svårt att bemöta föräldrar som hade starka åsikter om vaccination och som 

kanske inte riktigt lyssnade på den information som BHV-sjuksköterskan förmedlade. 

... jag tycker inte att det känns som att det är något... alltså något svårt eller 

några stora problem, de som är tveksamma, för där tycker jag att där är det 

liksom information, de söker oftast information... så att, det, det tycker jag 

känns okej. Det, det som är svårt, det är de som har bestämt sig redan när 

de kommer hit. För de är inte mottagliga för information (4). 

En BHV-sjuksköterska uttryckte att det var svårt att bemöta om föräldrar valde att lyssna på 

alla andra råd när det gällde omvårdnad av barnet, men inte på råden kring vaccination. Att 

bemöta föräldrar som inte berättade om sin tveksamhet förrän vid besöket för vaccination, 

även fast information hade givits i förväg belystes som en svårighet. En BHV-sjuksköterska 

ansåg att det mestadels var svårt att nå fram till tveksamma föräldrar och att det inte gick att 

ändra på deras inställning. 

Men de flesta som är tveksamma de liksom, de kommer ju in med sin 

ståndpunkt och de går härifrån med den liksom…(3). 

Det var svårt att bemöta föräldrarna när de kom med argument som var uppenbart felaktiga. 

Någon gång kände sig BHV-sjuksköterskan misstrodd och upplevde då att föräldrarna trodde 

att hon önskade deras barn någonting illa. En annan svårighet som nämndes var när föräldrar 

litade mer på sociala medier än professionen, vilket även en BHV-sjuksköterska kände 

frustration över. Emellanåt ansågs det vara svårt att bemöta det föräldrar läste på sociala 

medier och internet. 
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Hon hade läst någonting ute på internet då. För det finns ju en sida som, nu 

kommer jag inte ihåg vad den heter just nu men den ser ju väldigt seriös ut, 

verkligen och det är ju inte helt lätt att bemöta det som står där. (5). 

En BHV-sjuksköterska förklarade också att det var svårt att bemöta när föräldrarna tycker 

olika. Då fick den som var emot vaccination bestämma, vilket inte kändes helt rätt. 

En viss oro för framtiden 

Ganska ofta påtalades en oro över att tveksamheten till vaccination skulle öka i framtiden och 

till stor del ansågs det kunna bero på sociala mediers genomslagskraft. Ibland upplevde BHV-

sjuksköterskan att det redan nu var något vanligare med tveksamma föräldrar. En oro fanns 

för att sjukdomarna skulle komma tillbaka om allt fler barn inte fick vaccination. 

Det skapar ju en oro, förstås... för hur det kommer att bli med, med... alltså 

vi är ju väldigt skyddade här i landet i och med att vi har så bra 

vaccinationstäckning... men hur kommer det att bli när fler och fler väljer 

att inte vaccinera (4). 

En BHV-sjuksköterska hade dock en känsla av att tveksamhet till vaccination skulle minska 

framöver, allt eftersom negativa rapporter om vaccination lade sig, och hade även en tilltro att 

föräldrarna tänkte till gällande smittorisken i samband med invandring och ökat resande. 

Överlag framhölls det ändå som ovanligt att tveksamma föräldrar faktiskt valde att avstå 

vaccination. 

Men, men som sagt att de som är tveksamma de, ja oftast väljer dem ändå 

att vaccinera även fast dem kanske vill skjuta upp det litegrann. Att 

vaccinera när barnet är lite äldre... Men, men jag tycker inte att det är 

särskilt många av dem som väljer att till slut inte vaccinera... (4). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten  

Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda 

föräldrar som är tveksamma till vaccination. Huvudresultaten visade att BHV-sjuksköterskans 

sätt att vägleda tveksamma föräldrar var ganska lika, men även olikheter fanns. Att informera 

om vaccination upplevdes som nyckeln för att vägleda föräldrarna på bästa sätt. Det var av 

vikt att informationen individanpassades och att föräldrarna vägleddes att ta ett genomtänkt 

beslut efter diskussion om risker i jämförelse med nyttan av vaccination. Förutsättningar för 

att kunna vägleda på ett bra sätt var tid, kunskap och stöd. BHV-sjuksköterskan eftersträvade 

en god relation med föräldrarna utifrån genuin omtanke och respekt för föräldrarnas beslut. 

BHV-sjuksköterskan upplevde ändå känslor i bemötandet som frustration, oro, nervositet och 

att bemötandet kunde kännas besvärligt. Det kunde även upplevas svårt att bemöta 

tveksamhet men det varierade med föräldrarnas inställning. 

Resultatdiskussion 

Nyckeln för att vägleda föräldrar som var tveksamma mot vaccination var att informera om 

vaccination och sjukdomarna. Informationen gavs både muntligt och skriftligt och det 

varierade något i mängd och vid vilken tidpunkt informationen gavs. Inom barnhälsovården är 

det angeläget att föräldrarna får stöd och vägledning i sitt föräldraskap (Redaktionen för 

Rikshandboken i barnhälsovård, 2014) och att vara lyhörd för patientens erfarenheter, känslor, 

övertygelser och preferenser (Ekman et al., 2011). Flertalet strategier finns framtagna för hur 

hälso- och sjukvårdspersonal bör bemöta och vägleda tveksamma föräldrar (Dahlqvist, 

Stalefors & Pennbrant, 2014; Leask et al., 2012; SOSFS 2008:126:9, kap 1). Det stämmer väl 

överens med studiens resultat där det framkom att BHV-sjuksköterskan använder strategierna 

som rekommenderas. Resultatet visade bland annat att BHV-sjuksköterskan ansåg det viktigt 

att individanpassa informationen genom att ta reda på orsakerna till föräldrarnas tveksamhet 

och utifrån det säkerställa att varje tveksam förälder fick svar efter vad som frågades och hur 

de lättast kunde ta det till sig. Ibland användes motiverande samtalsteknik och det 

poängterades att det var betydelsefullt att föra en dialog med föräldrarna där båda parter fick 
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lyfta frågan ur sitt perspektiv. BHV-sjuksköterskan beskrev att det upplevdes viktigt att 

föräldrarna tog ett genomtänkt beslut inför vaccination och precis som socialstyrelsen 

(2008:126:9, kap 1) rekommenderar, hänvisade BHV-sjuksköterskorna i studien till källor 

med korrekt och evidensbaserad information och informerade om risker jämfört med nytta av 

vaccination. 

Förutsättningar som behövdes för att vägleda tveksamma föräldrar på ett bra sätt var tid, 

kunskap och stöd. BHV-sjuksköterskan ansåg att tid kunde avsättas för bland annat extra 

besök och upplevde ett gott stöd från kollegor och i nationella riktlinjer. BHV-

sjuksköterskorna tycktes ha goda kunskaper om vaccination men upplevde en otillräcklig 

kunskap om särskilt djupare vaccinationsfrågor. Allra helst med tanke på den ökade 

tillgänglighet av vaccinationsinformation som finns att tillgå på internet och i sociala medier. 

Precis som Dahlqvist, Stalefors och Pennbrant (2014) beskriver även BHV-sjuksköterskan ett 

behov av kontinuerlig utbildning inte bara gällande nya vaccinationer och förändringar i 

vaccinationsprogrammet utan även en insikt om informationen som föräldrarna tagit del av på 

exempelvis internet eller sociala medier. Harmsen et al. (2013) rekommenderar att 

hälsomyndigheter bör vara medvetna om föräldrars behov av att söka information, vilket kan 

ske genom förbättrat informationsmaterial och säkerställa att websidorna är lätta att hitta, 

särskilt när föräldrar använder negativt laddade sökord om barnvaccination. Det skulle 

underlätta för BHV-sjuksköterskan som uttryckte en önskan om att någon med bättre kunskap 

kunde hjälpa till eftersom det var svårt att hinna fördjupa och hålla sig uppdaterad med 

informationen som cirkulerar på internet. 

BHV-sjuksköterskan ansåg att det var angeläget att bemöta tveksamma föräldrars beslut med 

respekt även om det innebar att vaccination avstods men att samtidigt visa på ett tydligt 

ställningstagande för vaccination. Utifrån ett professionellt förhållningssätt och genuin 

omtanke bemötte BHV-sjuksköterskan föräldrarna genom att respektera föräldrarnas känslor 

och tankar. Det var viktigt att föräldrarna kände sig välkomna till BVC trots att de tvekade 

inför vaccination vilket stämmer väl överens med Socialstyrelsens (SOSFS 2008:126:9 kap 7) 

rekommendation. Att värna om en god relation ansågs vara en mycket betydelsefull del i 

bemötandet och enligt Larson et al. (2011) förmedlas ett förtroende för BVC genom att 

bemöta med kunskap, öppenhet och omsorg. Leask et al. (2012) anser också att det viktigaste 

hälsovårdspersonal kan göra är att ge information och uppmuntran på ett öppet och 

inbjudande sätt. Resultatet i studien visade även en intressant aspekt där en BHV-
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sjuksköterska upplevde att relationen blev spänd men inte dålig om föräldrarna avstod 

vaccination. Övriga BHV-sjuksköterskor ansåg dock att ett beslut att avstå vaccination inte 

påverkade relationen. BHV-sjuksköterskorna upplevde det vara en balansgång i hur ofta 

information om vaccination togs upp och rekommenderade att vid behov fokusera på annat än 

vaccination.  

Känslor som kunde uppstå hos BHV-sjuksköterskan vid bemötandet av tveksamma föräldrar 

var bland annat oro, frustration och nervositet. BHV-sjuksköterskan upplevde att det var svårt 

att bemöta föräldrar som valde att avstå vaccination medan det upplevdes lättare att bemöta 

föräldrar som var mottagliga för information. En intressant aspekt som framkom i resultatet 

var att både BHV-sjuksköterskan och föräldrarna ville barnets bästa även om det innebar två 

olika saker. Enligt Fernbach (2011) har BHV-sjuksköterskan skyldighet att följa de etiska 

principerna autonomiprincipen, rättviseprincipen, godhetsprincipen och principen att inte 

skada. Utifrån principen att inte skada finns ett ansvar för att med vaccination skydda barnen i 

samhället mot allvarliga sjukdomar. Då föräldrar tvekar inför eller avstår vaccination uppstår 

en situation där det blir svårt att ta hänsyn till samtliga etiska principer eftersom både BHV-

sjuksköterskan och föräldrarna vill barnets bästa. Samtidigt som BHV-sjuksköterskan strävar 

efter att utgå från principen att inte skada genom att vaccinera barnet måste hänsyn tas till 

autonomiprincipen som innebär att föräldrarna har rätt att avstå från vaccination (a.a.). Ur ett 

samhällsperspektiv är det dock angeläget att BHV-sjuksköterskan strävar efter att få 

tveksamma föräldrar att välja vaccination för att bibehålla flockimmuniteten och en fortsatt 

god folkhälsa. Precis som Fernbach (2011) skriver så är det en stor utmaning för 

hälsovårdspersonal att utgå från alla etiska principer när det gäller vaccination till barn. 

Samhället och individen ställs till viss del mot varandra där fördelarna med bibehållen 

flockimmunitet och individens skydd mot sjukdom anses överväga möjliga risker för 

biverkningar av vaccination (SOSFS 2008:126:9, kap 1). 

Metoddiskussion 

För att resultatet i en studie ska ses som trovärdigt är det viktigt att forskaren enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) noggrant beskriver sina ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen. Det gör även att läsaren kan avgöra huruvida resultatet går att överföras 

till en annan kontext. Resultatets giltighet beror på om det är representativt för den 

undersökningsgrupp och det fenomen som avses att beskrivas. För att ge läsaren en möjlighet 
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att bedöma studiens trovärdighet, giltighet och överförbarhet diskuteras studiens styrkor och 

svagheter, hur studieförfattarna har resonerat samt vilka ställningstaganden som gjorts. 

En kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte som var att belysa BHV-

sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda föräldrar som är tveksamma till 

vaccination. Eftersom syftet med studien var att beskriva ett fenomen och inte generalisera 

resultatet till en specifik grupp användes ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck 

(2012) innebär att välja ut informanter som kan delge information som svarar mot studiens 

syfte. Inklusionskriterier var att informanterna skulle arbeta på BVC och ha träffat föräldrar 

som är tveksamma till vaccination. Inga exklusionkriterier användes eftersom angivna 

inklusionskriterier ansågs tillräckliga. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) förklarar att 

informanternas karaktär och bakgrund ska variera för att beskriva likheter och skillnader i 

resultatet. Informanterna i studien hade olika lång erfarenhet av arbetet på BVC samt olika 

inriktningar på sina specialistutbildningar. Däremot var alla kvinnor. Studieförfattarna anser 

ändå att undersökningsgruppen återspeglar yrkesgruppen eftersom över 97 procent av alla 

BHV-sjuksköterskor är kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2010). 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer för att enligt Polit och Beck 

(2012) täcka in ett visst antal frågeområden men ändå ge utrymme för informanten att tala 

fritt utifrån öppna frågor. Trost (2010) menar att det kan vara negativt att vara två som 

intervjuar då informanten kan känna sig i underläge, nackdelen kan dock vara att materialet 

från intervjuerna kan ha påverkats av att studieförfattarna inte ställde samma 

uppföljningsfrågor. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) betonar ändå att det kan ge 

större förutsättningar genom att beskriva fler variationer i BHV-sjuksköterskans upplevelse. 

Intervjuguiden bearbetades noga och studieförfattarna lyssnade på och läste materialet från 

pilotintervjuerna för att skapa likvärdiga förutsättningar för intervjuerna. Båda 

studieförfattarna upplevde svårigheter att ställa intervjuguidens frågor ordagrant för att inte 

störa flödet i intervjun. Den transkriberade texten visade att frågornas kärna behölls och 

verkade uppfattas lika av informanterna eftersom likartade svar gavs. Samtliga informanter 

valde att genomföra intervjun under arbetstid och på arbetsplatsen. Det förekom störningar 

från kollegor och telefoner. Trost (2010) skriver att det är svårt att hitta den optimala miljön. 

Störningarna som uppstod bedöms dock inte ha påverkat resultatet, utan informanterna 

plockade snabbt upp tråden igen och intervjuerna fortsatte. Ingen av studieförfattarna har 

tidigare erfarenheter av intervjuer eller kvalitativ datainsamlingsmetod vilket kan ses som en 
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svaghet, däremot har metoden studerats noga och efterföljts. För att öka trovärdigheten har 

citat använts och en kontinuerlig diskussion har förts med handledare.  

Att rekrytera informanter upplevdes som svårt och tidskrävande. E-mail användes till 

verksamhetscheferna, vilket ansågs som lämplig metod att effektivt kontakta vederbörande 

utan att påverka frivilligheten i deltagandet. Ett telefonsamtal kunde ha uppfattats mer 

påtvingande. Flera verksamhetschefer tackade nej, övervägande på grund av tidsbrist och 

många svarade inte. Gruppen tillfrågade verksamhetschefer utökades och fyra BHV-

sjuksköterskor inkluderas inom ramen för vad som ansågs hinnas med i studien. För att uppnå 

målet på sex intervjuer inkluderades, i samråd med handledare, materialet från de två 

pilotintervjuer. Materialet ansågs ha samma kvalitet som övriga intervjuer och inga större 

ändringar gjordes i intervjuguiden efter dessa intervjuer. Trost (2010) menar att tillgängligt 

material bör användas bara det håller god kvalitet. 

Studieförfattarnas ambition har varit att följa de forskningsetiska principerna. Enligt den 

etiska egengranskningen fanns en viss tveksamhet till om informanterna kunde påverkas 

psykiskt under intervjuerna. Ingen av informanterna gav några signaler av att påverkas 

psykiskt under intervjuerna och inga stödjande åtgärder har därför initierats. Ingen av 

informanterna delgav varken verbalt eller icke verbalt att något känslomässigt lidande hade 

uppstått efter intervjuerna. 

För att analysera materialet användes kvalitativ innehållsanalys som Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) poängterar är lämplig för att analysera material från transkriberade 

intervjuer och syftar till att lyfta fram likheter, skillnader och mönster i texten. 

Studieförfattarna anser att metoden har varit lämplig och resultatet har visat på just likheter, 

skillnader och mönster i BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda föräldrar 

som är tveksamma till vaccination. Transkriberingarna utfördes i anslutning till den utförda 

intervjun vilket enligt Polit och Beck (2012) ger en bättre förståelse för texten.  

Något som kan ha påverkat trovärdigheten är hur studieförfattarnas förförståelse präglat 

analysen. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att det ofta är svårt att helt bortse 

från förförståelsen eftersom mycket av tolkningen görs omedvetet. Studieförfattarnas 

förförståelse var begränsad till teoretisk kunskap om föräldrar som är tveksamma till 

vaccination genom studier som pågått senaste året. Utöver det har båda diskuterat ämnet med 
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kollegor, samt vid praktik på BVC. En av studieförfattarna påbörjade anställning på BVC 

under arbetets gång men har själv inte mött föräldrar som är tveksamma till vaccination ännu. 

Avsikten i analysen var att hålla sig till det manifesta i texten vilket enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) innebär att hålla sig nära ursprungstexten. En viss grad av 

tolkning är ändå bra för att inte skapa en för detaljerad kodning och för att göra resultatet 

meningsfullt och begripligt. Båda studieförfattarna arbetade samtidigt med att analysera 

texten utifrån stegen i kvalitativ innehållsanalys, vilket ökar tillförlitligheten. Arbetet 

genomfördes systematiskt och hederligt där allt material som svarade mot syftet placerades i 

kategorier och sådant som inte svarade mot syftet ströks. Kondensering, kodning och 

skapandet av underkategorier och kategorier diskuterades kontinuerligt emellan 

studieförfattarna.  

Studien innefattade förhållandevis få informanter och möjligen hade materialet blivit rikare 

om fler informanter inkluderats men enligt Polit och Beck (2012) är det viktigare för resultatet 

med kvaliteten i det som informanterna har att säga än kvantiteten i antalet. I enlighet med 

vad studieförfattarna tagit upp i metoddiskussionen anses kvaliteten i materialet vara god. 

Slutsats  

BHV-sjuksköterskan ska arbeta för att skydda barn mot allvarliga sjukdomar och bibehålla 

flockimmuniteten genom en hög vaccinationstäckning. Samtidigt är det angeläget att 

respektera tveksamma föräldrar som beslutar att avstå från vaccination. I studiens resultat 

framkom en viss oro för framtiden och en eventuell ökning av tveksamhet mot vaccination. 

BHV-sjuksköterskan bör fortsätta sträva efter en fortsatt hög vaccinationstäckning i Sverige 

och det kan åstadkommas bland annat genom att ge en individanpassad vägledning om 

vaccination och att alltid bemöta tveksamma föräldrar med både omtanke och respekt.  

Studiens kliniska betydelse  

Studiens syfte var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda 

föräldrar som är tveksamma till vaccination. En förhoppning med studien var att generera en 

ökad förståelse för BHV-sjuksköterskans upplevelser i mötet med tveksamma föräldrar samt 

belysa eventuella problem eller svårigheter som kan tänkas uppstå. På så vis avsågs studien 

bidra till förbättrad kunskap om vilket behov BHV-sjuksköterskan har av stöd eller resurser 
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för att vägleda föräldrarna i deras beslut om vaccination samt optimera bemötandet. Studien 

avsåg även ge kunskap om hur relationen mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrarna 

påverkas vid tveksamhet till vaccination. 

Förslag till vidare forskning 

I och med den konstant ökande mängd information om vaccination som finns tillgänglig på 

internet och i sociala medier skulle det vara intressant med fortsatt forskning i ämnet. Kanske 

någon nätbaserad hjälpfunktion som visar aktuell desinformation om vaccination som 

cirkulerar på internet samt råd kring hur BHV-sjuksköterskan kan bemöta och vägleda 

tveksamma föräldrar i det. Intressant skulle även vara att intervjua tveksamma föräldrar för att 

ta reda på hur de upplever BHV-sjuksköterskans bemötande och vägledning, och därmed se 

om BHV-sjuksköterskans upplevelse stämmer överens med föräldrarnas. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

BERÄTTA OM DIN UPPLEVELSE AV ATT 

BEMÖTA FÖRÄLDRAR SOM ÄR 

TVEKSAMMA TILL VACCINATION AV 

SINA BARN. 

 

Vad säger du? 

Vad gör du? 

Hur? 

Exempel. 

Svårigheter? 

Vilka känslor uppstår? 

Känslornas påverkan på bemötandet? 

BESKRIV HUR DU VÄGLEDER 

FÖRÄLDRAR SOM ÄR TVEKSAMMA 

TILL VACCINATION? 

 

Strategier? Vad säger du?  

Vad gör du? 

Vad känner du? 

Användbara/bristande resurser? 

Vad underlättar/försvårar vägledningen? 

Behov av kunskap? 

 

VAR IFRÅN UPPLEVER DU ATT 

FÖRÄLDRARNA HÄMTAR SIN KUNSKAP 

OM VACCINATION?  

Internet? 

Litteratur? 

Vänner och bekanta? 

Annat? 

 

HUR BESKRIVER DU DIN RELATION TILL 

FÖRÄLDRARNA SOM ÄR TVEKSAMMA 

(TILL VACCINATION)? 

Skillnad mot relationen till föräldrar som inte 

ifrågasätter vaccin? 

Svårigheter? 

 

HUR TROR DU ATT FÖRÄLDRARS 

TVEKSAMHET MOT VACCINATION 

KOMMER ATT UTVECKLA SIG I 

FRAMTIDEN? 

 

 

ÄR DET NÅGOT MER INOM ÄMNET SOM 

DU VILL BERÄTTA OM? 
 

 

Stödfraser: 
1. På vilket sätt? 

2. Hur menar du?  

3. Berätta mer om... 

4. Vad har du för tankar om det? 

5. Förklara mer 

6. Har du något exempel? 

7. I vilket sammanhang? 

8. Hur känner du om detta? 
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Bilaga 2 

Till verksamhetschef - godkännande om medverkan till studie 

Information om intervjustudie med syftet att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och 

vägleda föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt barn. 

Du tillfrågas i egenskap av verksamhetschef, om skriftligt godkännande att genomföra enskilda intervjuer med 

en eller flera BHV-sjuksköterskor inom Din verksamhet. 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur BHV-sjuksköterskan upplever bemötandet och möjligheten att 

vägleda föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt barn. Genom att öka förståelsen kan idéer till fortsatt 

forskning väckas. Studien kan även ge förbättrad kunskap om vilket stöd och vilka resurser BHV-sjuksköterskan 

är i behov av för att optimera bemötandet av föräldrar som är tveksamma till vaccination. 

Vi söker sammanlagt sex BHV-sjuksköterskor som vill ställa upp på enskilda intervjuer under november 2016. 

Informanterna ska ha varit i kontakt med föräldrar som varit tveksamma till vaccination enligt det svenska 

barnvaccinationsprogrammet. Intervjuerna kommer bestå av öppna frågor och utföras med en av 

studieförfattarna och spelas in med ljudupptagning. För att få en aktiv intervjutid på 30-45 minuter behöver 45-

60 minuter avsättas vid ett tillfälle. Dag, tid och plats utgår från informantens/verksamhetschefens önskemål. 

Informanternas uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det enbart är studieförfattarna 

som vet vem materialet tillhör och informationen kommer förvaras inlåst. Materialet kommer att makuleras när 

studien är avslutad och examinerad. Deltagandet i studien är helt frivilligt. Informanten kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering.  

Vi är två distriktssköterskestudenter som genomför studien och den kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna som ett resultat av studieförfattarnas examensarbete på avancerad nivå. 

Vid godkännande att denna studie får bedrivas i Din verksamhet, var god och kontakta nedanstående studenter 

på telefon eller via e-mail senast 28 oktober.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Med vänliga hälsningar! 

Student: 

AnnaSofia Dellbrant 

Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent 

073-6216545  

h15annde@du.se 

Student: 

Cristina Thunfors 

Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent 

073-9353594 

h15crith@du.se 

Handledare: 

Ginger Selander 

Fil dr. 

Lektor Vårdvetenskap 

023-778448 

gse@du.se 

   

_______________________ _______________________ _____________________ 

Underskrift   

________________________ ________________________ _____________________ 

Ort, Datum   
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Bilaga 3 

Skriftligt godkännande från berörd verksamhetschef 

Godkännande ges härmed för distriktssköterskestudenterna AnnaSofia Dellbrant och Cristina Thunfors med 

handledare Ginger Selander att genomföra ovan beskrivna studie vid vår verksamhet. 

 

Vårdcentral:________________________________________________________ 

 

Signatur verksamhetschef:_____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________ 

 

Ort och Datum:______________________________________________________ 

 

Var god återsänd skriftligt godkännande i scannat dokument, alternativt hämtas dokumentet upp på plats i 

anslutning till intervjuerna. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 

Med vänliga hälsningar! 

Student: 

AnnaSofia Dellbrant 

Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent 

073-6216545  

h15annde@du.se 

Student: 

Cristina Thunfors 

Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent 

073-9353594 

h15crith@du.se 

Handledare: 

Ginger Selander 

Fil dr. 

Lektor Vårdvetenskap 

023-778448 

gse@du.se 

   

_______________________ _______________________ _____________________ 

Underskrift   

________________________ ________________________ _____________________ 

Ort, Datum   
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Bilaga 4 

Informationsbrev till Informant 

Information om en enskild intervju med syfte att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta 

och vägleda föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt barn. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur BHV-sjuksköterskan upplever bemötandet och möjligheten att 

vägleda föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt barn. Genom att öka förståelsen kan idéer till fortsatt 

forskning väckas. Studien kan även ge förbättrad kunskap om vilket stöd och vilka resurser BHV-sjuksköterskan 

är i behov av för att optimera bemötandet av föräldrar som är tveksamma till vaccination. 

Vi söker sammanlagt sex BHV-sjuksköterskor som vill ställa upp på enskilda intervjuer under november 2016. 

Informanterna ska ha varit i kontakt med föräldrar som varit tveksamma till vaccination enligt det svenska 

barnvaccinationsprogrammet. Intervjuerna kommer bestå av öppna frågor och utföras med en av 

studieförfattarna och spelas in med ljudupptagning. För att få en aktiv intervjutid på 30-45 minuter behöver 45-

60 minuter avsättas vid ett tillfälle. Dag, tid och plats utgår från informantens/verksamhetschefens önskemål. 

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det enbart är studieförfattarna som kommer 

veta vem materialet tillhör och informationen kommer förvaras inlåst. Materialet kommer att makuleras när 

studien är avslutad och examinerad. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Vi är två distriktssköterskestudenter som genomför studien och den kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna som ett resultat av ett examensarbete på avancerad nivå. 

Om just Du vill bidra med dina svar i denna studie, skicka godkännande via e-post eller ring till nedanstående 

studenter så kontaktar vi dig för att boka tid och plats för intervju. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Med vänliga hälsningar! 

Student: 

AnnaSofia Dellbrant 

Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent 

073-6216545  

h15annde@du.se 

Student: 

Cristina Thunfors 

Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskestudent 

073-9353594 

h15crith@du.se 

Handledare: 

Ginger Selander 

Fil dr. 

Lektor Vårdvetenskap 

023-778448 

gse@du.se 

   

_______________________ _______________________ _____________________ 

Underskrift   

________________________ ________________________ _____________________ 

Ort, Datum   
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Informerat samtycke till studien: 
 

”BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda föräldrar som är 
tveksamma till vaccination av sitt barn” 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte, tillvägagångssätt och deltagande, både muntligt 

och skriftligt. Jag samtycker till att delta i studien och till att materialet från intervjuerna får användas i 

studiens resultat. Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och att jag har möjlighet att avbryta min 

medverkan när helst jag önskar.  

Mina personliga uppgifter kommer att avkodas och mitt material kommer märkas med siffran 

_______. Enbart studieförfattarna kommer veta vem materialet tillhör och informationen kommer 

förvaras inlåst. Materialet kommer att makuleras när studien är avslutad och examinerad. 

 

Underskrift:  _____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: _____________________________________________________ 

 

Ort och Datum: _____________________________________________________ 

 

Arbetar på vårdcentralen: _____________________________________________________ 

 

Ålder:  ________ 

 

Antal år på BVC: ________ 

 

Vidareutbildning: _______________________  
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Blankett för etisk egengranskning 

Projekttitel: BHV-sjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vägleda föräldrar som är tveksamma till vaccination av sitt 

barn. 

Student/studenter: Cristina Thunfors och AnnaSofia Dellbrant 

Handledare: Ginger Selander 

 

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 

studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 

med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)? 

  X 

2  Innebär studien att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 

(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 

studien och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

  X 

3  

 

Innebär studien någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

  X 

4  

 

Kan studien påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt 

(t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 X  

5  

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  X 

6  

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt  

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse samt medlemskap i fackförening 

  X 

7  Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 

som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår 

i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  X 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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