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            Abstrakt 

Sverige följer ett nationellt vaccinationsprogram för barn som syftar till att 
skydda mot ett flertal allvarliga sjukdomar som kan ha dödlig utgång. Genom 
att vaccinera bibehålls flockimmuniteten i samhället men trots det ställer sig 
vissa föräldrar tvekande och en del väljer att inte alls vaccinera. Syftet med 
denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar 
som ställer sig tvekande till att vaccinera sina barn. Nio sjuksköterskor som 
arbetar inom primärvården, på barnavårdscentralen, intervjuades. Intervjuerna 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem kategorier; 
föräldrars oro och rädsla för vaccinets bieffekter, föräldrars avsaknad av 
adekvat kunskap, föräldrars behov av information, svårigheter att motivera 
föräldrar och vikten att stödja föräldrar oavsett val. Resultatet visade att trots 
att det fanns en del tveksamheter kring vaccinering så valde de flesta att 
vaccinera sina barn. Sjuksköterskor beskrev att det fanns en oro och rädsla för 
vaccinets bieffekter hos föräldrarna. De ansåg att föräldrarna saknar adekvat 
kunskap om vaccination och därför behöver mer information. De beskrev även 
att det kunde vara svårt att motivera föräldrarna att vaccinera sina barn, men 
att det var viktigt att stödja föräldrar oavsett vilket val de gjorde. Författarnas 
förhoppning är att studien kan bidra till förbättring i form av att sjuksköterskor 
som arbetar med barn och vaccinationer hittar nya vägar att möta och stödja 
tveksamma föräldrar.  

 

           Nyckelord: vaccination, barn, sjuksköterskor, upplevelser, barnhälsovård, 
           kvalitativ innehållsanalys, 

           Keywords: vaccination, children, nurses, experiences, child health care,  
           qualitative content analysis 
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Sverige följer ett nationellt vaccinationsprogram för barn. Vaccinationerna syftar till att 

skydda barnen mot en rad allvarliga sjukdomar. Genom att de flesta barn vaccineras kan en så 

kallad flockimmunitet uppnås, vilket innebär att även de barn som inte är vaccinerade skyddas 

mot sjukdomarna. Alla barn i Sverige rekommenderas att vaccinera sig och här har 

barnhälsovården och skolhälsovården ansvar för att erbjuda och genomföra vaccinationerna. 

Barnet får sin första dos vaccin vid tre månaders ålder och fortlöpande upp till 14-16 års ålder 

(Socialstyrelsen, 2015). Sjukdomar som tidigare orsakade många dödsfall har mer eller 

mindre försvunnit i Sverige där vaccinationer har varit avgörande för detta (Andre et al., 

2008; Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

De sjukdomar man får skydd mot genom att vaccinera sig som barn är stelkramp, kikhosta, 

polio, haemophilus influenzae (HiB), pneumokocker, mässling, röda hund, påssjuka och 

difteri. Flickor erbjuds även att vaccinera sig mot humant papillom virus (HPV). Flera av 

sjukdomarna är väldigt smittsamma och potentiellt livshotande, stelkramp kommer från 

bakterier i jorden medan polio smittar via förorenat vatten. Exempel på vad dessa nio 

barnsjukdomar kan förorsaka är kvävning, förlamning, skador på inre organ, 

hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Till följd av de tillstånd som sjukdomarna kan 

orsaka händer det att barnet drabbas av bestående men som till exempel hörselskada och 

dövhet. Vid röda hund kan fostret hos en gravid kvinna drabbas av skador på hjärta och hjärna 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Enligt Bedford och Elliman (2000) har vaccinering haft så stor framgång att det inte finns 

någon erfarenhet av dessa infektionssjukdomar i vissa länder, varken bland föräldrar eller 

vårdpersonal, vilket bidrar till en svårighet att förstå sjukdomarnas allvar. En del har till 

exempel uppfattningen att mässling är en sjukdom som kan stärka barnets immunsystem 

medan den i själva verket kan ha livshotande konsekvenser även för det friska barnet. 

Studier (Harmsen, Mollema, Ruiter, Paulussen, de Melker & Kok, 2013; Samuelsson & 

Blennow, 2003; Swennen, Van Damme, Vellinga, Coppieters & Depoorter, 2002) beskriver 

att en del föräldrar ställer sig tvekande till att vaccinera sina barn och det finns en rad olika 

orsaker till varför föräldrar väljer att inte vaccinera. Faktorer som gör att föräldrar tvekar kan 

vara vaccinets innehåll och effekt men även tron att det finns större risker med att få vaccinet 

än att inte få det. Ett starkt band till någon som är tveksam till vaccination, till exempel en 

förälder eller nära släkting kan också vara en faktor som påverkar beslutet. En del föräldrar 

tror att de måste vaccinera sina barn och att de får hem påminnelsebrev om de inte kommit till 
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det kallade besöket vilket kan upplevas som ett tvång. Samtidigt har en del föräldrar 

uppfattningen att en hälsosam livsstil bidrar till ett ökat immunförsvar som minskar risken att 

smittas av dessa infektionssjukdomar. Föräldrar som står inför beslutet att vaccinera sina barn 

blir även påverkade av yttre omständigheter som tidningar, television och internet eller familj 

och vänner såsom påstådda samband mellan vaccin och autism. Vissa önskar att de fick välja 

specifika antigen istället för att vaccinera barnet mot flera sjukdomar i samma dos. Media kan 

även ha en positiv effekt till att vaccinera sina barn till (Walsh, Thomas, Mason & Evans, 

2013). 

 

Harmsen et al. (2013) menar att föräldrar är i behov av att få riktig och ärlig information om 

vaccinets effekter och eventuella bieffekter för att kunna ta beslut som de känner sig trygga 

med. Föräldrar som inte får tillräckligt med information söker information på egen hand och 

har då svårt att filtrera den stora mängd positiv och negativ information som finns tillgänglig, 

trots att de sedan tidigare är vana att vara källkritiska. Detta visar vikten att föräldrar som 

ställer sig tveksamma till att vaccinera sina barn får adekvat information. Studier (Andrè et 

al., 2008; Leask et al., 2012) visar att fördelarna med vaccin mot barnsjukdomar är väl 

dokumenterade och antalet vaccinerade barn är hög inom de industriella länderna. Det är 

rekommenderat att hälso- och sjukvårdspersonal informerar föräldrarna om vanliga men 

harmlösa biverkningar men även om allvarliga och ovanliga bieffekter. 

   

Sjuksköterskan har ett stort och viktigt uppdrag att informera om vaccinets betydelse och 

bemöta föräldrars osäkerhet inför vaccination (Leask et al., 2012). Rikshandboken 

Barnhälsovård (2014) beskriver att alla medicinska åtgärder har för- och nackdelar, så även 

vaccinationer. Socialstyrelsen (2015) bedömer att risken med de sjukdomar som kan fås om 

vaccination väljs bort vida överstiger risken att få komplikationer av själva vaccinet. Viktigt 

är att sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovård lyssnar på föräldrarna och respekterar 

deras beslut samt bemöter föräldrarnas eventuella oro med saklighet. I en studie av 

Plumridge, Goodyear- Smith och Ross (2009) poängterades vikten av sjuksköterskans 

förmåga till kommunikation med såväl barnet och medföljande föräldrar för att samtliga ska 

känna sig trygga och medverka vid vaccination.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med att vaccinera möter föräldrar som är 

tveksamma till vaccin. Personal inom hälso- och sjukvården har en skyldighet att följa 

Socialstyrelsens riktlinjer, samtidigt som det är det frivilligt och upp till barnets föräldrar om 
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barnet vaccineras eller inte. Det finns enligt Rikshandboken Barnhälsovård (2014) olika råd 

som kan hjälpa sjuksköterskan att ta reda på anledningen till föräldrarnas rädsla eller 

tveksamhet gentemot vaccin. Några exempel på svårigheter för sjuksköterskan kan vara att 

inte alltid ha möjlighet att träffa föräldrarna samtidigt eller att till exempel en släkting har 

motsatt sig vaccinet, vilket påverkar föräldrars val att vaccinera eller inte. Sjuksköterskan kan 

erbjuda föräldrarna informationsmaterial så de ges möjlighet i lugn och ro kan läsa mer 

hemma. Simone, Carillo-Santisteve och Lopalco (2012) belyser de höga förväntningar som 

finns på sjuksköterskor i barnhälsovården och poängterar att sjuksköterskans förmåga att 

skapa förtroende är avgörande för att komma över den tveksamhet föräldrar kan uppleva inför 

att låta vaccinera sina barn. Austvoll-Dahlgren och Helseth (2010) menar att sjuksköterskan 

är föräldrarnas viktigaste källa till information om vaccination men för att skapa en tillitsfull 

relation krävs det att föräldrarna känner delaktighet i beslut som rör deras barn.  

 

Rational 

Det är av stor vikt att barn i vårt samhälle fortsätter att vaccineras mot de sjukdomar som 

ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för att behålla flockimmuniteten. 

Barnhälsovården är en stor trygghet för de flesta föräldrar och en plats dit de kan vända sig 

med frågor om sina barn. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om de verktyg som 

finns för att stödja tveksamma föräldrar och att det finns en förståelse för orsaken till 

tveksamhet. För att sjuksköterskor inom barnhälsovården skall kunna hantera de svårigheter 

som kan uppkomma i samband med vaccination är det viktigt att ta del av sjuksköterskors 

upplevelser och tankar. Få studier belyser detta ämne ur en sjuksköterskors perspektiv inom 

primärvården, på barnavårdscentralen (BVC).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar som är 

tveksamma till att vaccinera sina barn.   

 

Metod 
Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2012, s.14) är en 

kvalitativ studiedesign en vedertagen metodik då deltagarnas erfarenheter och tankar lyfts 

fram om ett specifikt ämne.   
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Deltagare och procedur 

Nio sjuksköterskor som motsvarade inklusionskriterierna deltog i denna studie. Samtliga 

deltagare var kvinnor i åldrarna 25-65 år och deras arbetslivserfarenhet varierade mellan 1-20 

år. Till studien användes ett bekvämlighetsurval vilket enligt Polit och Beck (2012, s.516) 

innebär att den geografiska tillgängligheten styr urvalsprocessen. Studiens inklusionskriterier 

var att deltagarna skulle arbeta inom barnhälsovård, vara sjuksköterskor med 

specialistutbildning- distriktssköterska, barnsjuksköterska eller barnmorska och ha minst ett 

års arbetserfarenhet inom barnhälsovård. Författarna skickade ut informationsbrev (se bilaga 

1) till verksamhetschefer vid 17 hälsocentraler i både större och mindre kommuner i norra 

Sverige, för att fråga om tillåtelse att genomföra studien på de hälsocentraler som hade BVC-

verksamhet. Verksamhetschefen vid respektive hälsocentral ombads vidarebefordra 

informationsbrevet (se bilaga 2) om deltagande i studien till berörd personal efter att de hade 

godkänt att studien fick äga rum. De sjuksköterskor som tackade ja till att delta återsände den 

bifogade svarstalongen och kontaktades sedan per telefon av författarna för att komma 

överens om tid och plats för genomförandet av intervjun. Sjuksköterskor från sju 

hälsocentraler i tre olika kommuner deltog i studien. 

 

Datainsamling 

Kvalitativa individuella intervjuer användes för att samla data i denna studie. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 44) är det en beprövad och vedertagen metod för att belysa 

deltagarens vardagsvärld där de med egna ord kan förmedla sin situation till andra. 

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide (bilaga 3) användes som stöd för att 

säkerställa att få med den information som eftersträvades utifrån studiens syfte. Enligt Polit 

och Beck (2012, s.537) är det lämpligt att använda semistrukturerad intervjumetodik när 

forskarna vet vad de vill fråga men inte kan förutsäga svaren. Författarna genomförde 

intervjuerna under maj och juni år 2015. Samtliga intervjuer genomfördes på plats vald av 

deltagarna och varade mellan 15-30 minuter. Intervjuerna spelades in på digitala ljudfiler för 

att sedan skrivas ned ordagrant.  

 

Dataanalys 

Författarna har bearbetat datamaterialet med en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är en vetenskaplig metod som används i syfte att dra 

slutsatser om innehållet i olika sorters kommunikation. Författarna gick igenom insamlad data 

upprepade gånger och textenheter som svarade mot syftet extraherades. Textenheterna 
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kondenserades vilket innebär att de till sin omfattning kortades ner utan att den 

innehållsmässiga kärnan gick förlorad. Efter detta sammanfördes textenheter med liknande 

innehåll i flera steg, vilket resulterade i fem slutkategorier. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det viktigt att inte välja för stora eller för små enheter eftersom det kan öka risken 

att gå miste om viktig information.  

 

Etiska överväganden 
Datainsamlingen påbörjades efter att etikansökan blivit godkänd av Luleå tekniska 

universitets etiska grupp. Författarna inhämtade informerat samtycke via förfrågan om 

deltagande i studien som innehöll information och svarstalong (se bilaga 2). Informerat 

samtycke innebär att värna om och respektera deltagarnas självbestämmande och syftar till att 

försäkra att deltagarna inte tar skada (Kvale & Brinkmann, 2014, s.107). Innan intervjun 

startade fick deltagaren muntligt information om studien för att på så vis kunna säkerställa att 

de hade förstått studiens syfte. Polit och Beck (2012, s.152-153) menar att en viktig etisk 

princip är att deltagarna inte orsakas skada under forskningsarbetet vilket innebär att de inte 

utsätts för onödiga risker eller obehag och detta var något som författarna hade i åtanke under 

studiens gång. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta deltagandet.  

 

Intervjuerna som spelades in på ljudfiler förvarades inlåsta och fanns endast tillgänglig för 

författarna och handledare. Efter att studien blivit godkänd och publicerad kommer ljudfilerna 

att raderas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.109) måste författarna kunna säkerställa 

deltagarnas rätt till konfidentialitet vilket gjorts fortlöpande genom hela studiens gång genom 

att inte avslöja deras identitet eller arbetsplats.   

 

Författarna anser att det är viktigt att ha i åtanke att deltagarna kan reagera på olika sätt inför 

det som framkommer under intervjun, exempelvis frustration. Efter intervjun fanns det tid för 

frågor och reflektion om det behövdes. Om ett etiskt dilemma uppstår måste forskarna enligt 

Polit och Beck (2012, s.153) vara säkra på att nyttan med studien är större än skadan. Under 

våra intervjuer uppstod inga etiska dilemman eller svårigheter, en del av sjuksköterskorna 

kände frustration under intervjuns gång men det ledde inte till något behov av reflektion 

efteråt. Deltagarna i vår studie kan ha upplevt det positivt att få dela med sig av sina 

upplevelser och ventilera sina åsikter. Det kan ge deltagarna möjlighet till reflektion och 

stärka dem i sin profession. Nyttan med studien är att sjuksköterskor kan få stöd i sitt sätt att 
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arbeta med och bemöta föräldrar som tvekar inför vaccination. Att ta upp ämnet och diskutera 

sina eller att delge sina erfarenheter kan kännas positivt, vilket kan medföra att kunskapen 

inom området ökar för sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier som var och en svarade mot studiens syfte. 

Kategorierna presenteras nedan och styrks med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Föräldrars oro och rädsla för vaccinets bieffekter 

Föräldrars avsaknad av adekvat kunskap 

Föräldrars behov av information 

Svårigheter att motivera föräldrar  

Vikten att stödja föräldrar oavsett val 

 

 

Föräldrars oro och rädsla för vaccinets bieffekter 

Sjuksköterskor beskrev att en del föräldrar kände oro och rädsla inför att vaccinera sina barn 

men att det trots det var ovanligt att de valde att helt avstå från att vaccinera. Enligt 

sjuksköterskor kände vissa föräldrar en rädsla för att vaccinera barnen när de var små och 

ville därför vänta tills dem blev större och mer utvecklade. Sjuksköterskor beskrev att 

tveksamheten främst berodde på rädsla för biverkningar och att barnet skulle ta skada men 

även att de skulle få allergier av vaccinet. Sjuksköterskor upplevde att det fanns oro hos 

föräldrar för att vaccinets innehåll var giftigt och kunde orsaka sjukdomar samt att barnet 

skulle uppleva smärta vid injektionstillfället. 

 

Dom [föräldrar] är rädda för att det ska göra skada och sådär. Det är väl det 

i huvudsak som dem är tveksamma för då, att det ska hända nånting 

(sjuksköterska 3). 

 

Sjuksköterskor beskrev att någon förälder valde att åka till ett annat land för att vaccinera sina 

barn med vaccin som ansågs mer ”rena”.  Många föräldrar var särskilt oroliga och rädda till 
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vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR) än till övriga vaccin. Detta grundades i att 

MPR vaccinet tidigare skapat debatt i samhället på grund av dess eventuella koppling till 

autism.  Föräldrar hade enligt sjuksköterskor varit med om negativa personliga erfarenheter 

vilket ökade deras oro och bidrog till tveksamhet att vaccinera, såsom att barnet avled kort 

efter att ha vaccinerats vilket gjorde att de valde att inte vaccinera framtida barn. Trots att det 

inte gått att visa på så upplevde sjuksköterskor att föräldrarna trodde att det hade med 

vaccinet att göra, de valde att tro att vaccinet var orsaken. 

 

Och det var på grund av att mamman i familjen, hennes… en kompis till henne 

hade ett barn som dog dagen efter att hon fick detta MPR vaccin och de visste 

inte vad fel, vad som orsakade hennes dödsfall. Och då kände hon bara att 

hon inte vill vaccinera sina barn, hon ville att de skulle bli större, skolbarn 

(sjuksköterska 2). 

 

Vaccinet Pandemrix mot svininfluensa och de medföljande biverkningarna såsom narkolepsi 

som en del barn drabbades av, beskrevs skapa rädsla och tveksamhet hos föräldrar. 

Föräldrarna blev inte bara avskräckta av Pandemrix vaccinet utan även av de barnvaccin som 

ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.  

 

Jag tänker just det här med svininfluensan spädde ju också på…det 

är…ja…där en del barn blev väldigt dåliga utav, och fick den hära 

sömn…(sjuksköterska 1). 

 

Föräldrars avsaknad av adekvat kunskap 

Sjuksköterskor beskrev att en stor anledning till att föräldrarna tvekade till att vaccinera sina 

barn var att de saknade kunskap om vaccinets verkan och om de sjukdomar som barnen 

vaccineras mot. Sjuksköterskor upplevde att eftersom sjukdomarna till stor del inte längre 

finns så var det svårt för föräldrarna att förstå allvaret och de tyckte att det var en onödig risk 

att vaccinera sina barn. 

 

Vi har lyckats få en flockimmunitet här och de här sjukdomarna florerar inte i 

vårt samhälle som tidigare så att de [föräldrar] har ju inte så mycket 

bakgrundsfakta till varför vi vaccinerar, man behöver ju bara prata om 
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stelkrampen så förstår de att den kan vi inte skapa nån flockimmunitet kring, 

det finns i jorden kring oss, fort kan man få en sån sjukdom (sjuksköterska 8). 

 

Enligt sjuksköterskor gav en del föräldrar vaccinet skulden för att barnets sovvanor och 

humör förändrades, de upplevde att barnet blev mer gnälligt och svårt att trösta. Det 

resulterade i att föräldrar tvekade inför att vaccinera sina framtida barn.   

 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde att föräldrars bristande kunskap om vaccin berodde på 

att de inhämtade mycket information om vaccin och vaccinationer från oseriösa källor på 

internet så som Facebook, Google och övriga sociala medier. Sjuksköterskor upplevde att 

föräldrar som letade information på internet ofta kom över sidor som inte hade grund i 

vetenskap eller var rekommenderad av vårdpersonal. Internetsidorna spred felaktig kunskap 

om vaccin och statistik. Det fanns föräldrar som hade önskemål om att sjuksköterskor skulle 

gå in på internetsidor som propagerade emot vaccin. De sjuksköterskor som besökte 

internetsidorna upplevde att informationen var oseriös och saknade vetenskaplig grund men 

de flesta sjuksköterskor valde att inte besöka sidorna.    

 

De [föräldrar] har ju telefon och så har de ju Facebook och grupper och vi 

rekommenderar ju inga grupper överhuvudtaget utan vi har sagt att det är ju 

1177 eller den här rikshandboken (sjuksköterska 5). 

 

Föräldrars val, menade sjuksköterskor påverkades även av felaktiga föreställningar om vaccin 

vilket i sin tur ansågs påverkas av om de hade någon närstående som var emot eller ställde sig 

tvekande till vaccin. De fanns även föräldrar som var med i vissa församlingar där barnen inte 

tilläts att få vaccin eller som hade en alternativ livsstil där vaccin inte passade in i deras 

filosofi. De flesta tveksamma föräldrar hade på något sätt bristande kunskap om vaccinets 

verkan och bieffekter men det fanns även föräldrar med god kunskap som trots det var 

tveksamma. Enligt sjuksköterskor var vissa föräldrar tveksamma till vaccin då de trodde att 

detta var ett sätt för läkemedelsindustrin att tjäna pengar och att vaccinen inte var tillräckligt 

beprövade. Man trodde dessutom inte att sjukdomarna minskade av att vaccinera. 

 

Föräldrars behov av information 
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Sjuksköterskor beskrev att de upplevde att om föräldrar fick information om fördelar och 

risker med att vaccinera/inte vaccinera sina barn kunde deras uppfattning påverkar och ändras. 

Dessa gånger kunde föräldrar som till en början var tveksamma till att vaccinera ändra sig. 

Det fanns å andra sidan en del föräldrar som ville att man skulle ta hänsyn till barnens 

självbestämmande och vänta tills de blev äldre och själv kunde besluta om de ville vaccinera 

eller inte.   

 

Man kan resonera om det och man kan ta upp fördelarna och att det är ett 

väldigt beprövat vaccin, vad som händer om barnen insjuknar. Då tycker jag 

många föräldrar lyssnar ju på det och tycker.. nämen det är ju klart vi ska 

göra det (sjuksköterska 1). 

 

För en del av de föräldrar som tvekade hjälpte det att de fick stöd och information av 

barnhälsovårdsläkaren. Vidare berättade sjuksköterskor att det var viktigt att föräldrar fick 

information som de har rätt till samt att det avsattes ordentligt med tid för de som kände 

tveksamhet. En del hade mycket frågor och ville ha mer information av sjuksköterskan innan 

vaccinationen skulle ske. Sjuksköterskor upplevde att de som tvekar till att vaccinera sina 

barn tenderar att skjuta upp sina besök när det blir aktuellt med vaccination eller att helt avstå 

från att komma på det inbokade besöket. 

 

Vi har vår barnhälsovårdsöverläkare, vi kan alltid vända oss till henne med 

frågor om det är nåt särskilt och jag vet ju att ibland ringer hon upp också och 

resonerar med föräldrarna om det är så att vi inte kommer vidare i vårt 

resonemang så vi har ju alltid henne som back-up (sjuksköterska 8). 

 

Svårigheter att motivera föräldrar 

Sjuksköterskor beskrev att föräldrar som redan hade en stark åsikt om att inte vaccinera sina 

barn var väldigt svåra att motivera och övertala. De upplevde även att ämnet vaccin kändes 

svårt att ta upp och prata med föräldrarna om på grund av att det är ett känsligt ämne som är 

tabubelagt. Sjuksköterskor beskrev att det liknade att prata om övervikt hos barn. De föräldrar 

som hade bestämt sig för att inte vaccinera sina barn var enligt sjuksköterskor väldigt svåra att 

övertala och de var inte mottagliga för ytterligare information från vårdpersonalen oavsett vad 

de använde för argument. Hos de föräldrar som stod fast vid sin åsikt att inte vaccinera 
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upplevde sjuksköterskor även att de var väldigt tveksamma till att träffa läkare. 

Sjuksköterskor menade att både BVC och vaccination är frivilligt och det är föräldrars ansvar 

om barnen ska vaccineras eller inte. De försökte tala för vaccinet men kunde inte tvinga 

någon då valet i slutändan ligger hos barnens föräldrar.  

 

Sjuksköterskor menade att de föräldrar som inte ville vaccinera trodde att vaccinet var 

farligare än de sjukdomar som ett ovaccinerat barn kan drabbas av. Föräldrar var enligt 

sjuksköterskor inte påverkade av läsning eller dylikt utan valde att avstå ändå och de som 

redan hade bestämt sig tenderade att stå fast vid sitt beslut att inte vaccinera. Enligt 

sjuksköterskor var föräldrar heller inte intresserade av att höra vad de hade för erfarenheter av 

vaccinets biverkningar och sjukdomarnas följder, inte heller om de tidigare hade stött på 

föräldrar som valt att inte vaccinera. Sjuksköterskor upplevde att det fanns möjlighet att 

motivera de föräldrar som tvekade till att vaccinera men föräldrar som var helt emot att 

vaccinera ändrade sällan åsikt utan stod fast vid att inte vaccinera. Sjuksköterskors 

upplevelser var att en del föräldrar tyckte att vårdpersonalen var maktfullkomliga och 

upplevde det som en risk att kränka föräldrars integritet och självbestämmande om de tog upp 

ämnet vaccination gång på gång. 

 

Jag tror att det blir lite känsligt, att man kränker deras integritet och deras 

självbestämmande över deras egna barn liksom därför tror jag att många är 

lite….ja lite rädda kanske för att ta upp det också  (sjuksköterska 9). 

 

Vikten att stödja föräldrar oavsett val 

Vissa av sjuksköterskor beskrev att de kände sig frustrerade när de mötte föräldrar som inte 

ville vaccinera men det väckte även en nyfikenhet och förvåning över föräldrars val. Några 

sjuksköterskor upplevde att det var svårt att bemöta den information som föräldrar inhämtat 

på olika sidor då de inte själva läst på de sidorna utan deras kunskap kommer från de källor 

som vårdpersonal är rekommenderad att använda. 

 

Enligt sjuksköterskor fanns önskemål från föräldrar att de skulle ta del av samma information 

som dem genom att läsa på de sidor som de inhämtat information från. Sjuksköterskor 

beskrev att det kan var svårt att tala om vaccination, det är ett känsligt ämne för de som är 

tveksamma. Det krävdes mod hos sjuksköterskor att tala om och motivera till att vaccinera. 
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De beskrev en balansgång mellan att försöka motivera föräldrar men samtidigt inte tjata på 

dem. Sjuksköterskor var oroliga att deras försök att motivera föräldrar skulle få motsatt effekt 

och istället få dem att ta mer avstånd till att vaccinera.   

 

Jag försöker förklara att vaccin är helt frivilligt och BVC är frivilligt också så 

det får man ju acceptera, deras åsikter, jag kan ju inte gå och säga att det 

kommer absolut inte att bli nånting, du kommer inte få någon biverkning av 

det här, ditt barn kommer inte, jag kan ju bara dra upp det som man har fått 

lära sig (sjuksköterska 7). 

 

Vidare så upplevdes det som att föräldrar inte riktigt hade tid att vara här och nu och att de 

ibland var blockerade av den information de fått till sig vilket gjorde det svårt för 

sjuksköterskor att ge aktuell information. Sjuksköterskor behövde få stöd av varandra när de 

mötte tveksamma föräldrar för att få resonera kring hur de kunde motivera föräldrar på bästa 

sätt. De uttryckte en önskan om att kunna motivera föräldrar på ett mer konkret sätt genom att 

på ett enkelt sätt kunna visa svart på vitt vilka fördelar det finns med att vaccinera barnen. När 

de lyckades motivera tveksamma föräldrar till att vaccinera så beskrevs en känsla av glädje 

och en ökad motivation till att fortsätta lägga tid och energi på att ge stöd och information. 

 

Nu har jag två familjer som har valt att vaccinera sina barn, då blir man 

väldigt glad då man ser att det går och då blir jag väldigt motiverad av det 

och känner att det går faktiskt (sjuksköterska 9). 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar som är 

tveksamma till att vaccinera sina barn. I resultatet framkommer fem kategorier; föräldrars oro 

och rädsla för vaccinets bieffekter, föräldrars avsaknad av kunskap, föräldrars behov av 

information, svårigheter att motivera föräldrar och vikten att stödja föräldrarna oavsett val. 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor upplevde att tveksamma föräldrar kände 

oro och rädsla inför de eventuella biverkningar och komplikationer som de tror kan uppstå i 

samband med vaccination av deras barn. Liknande fynd framkom i en studie av Dannetun, 

Tegnell, Hermansson och Giesecke (2005) som beskrev att de föräldrar som avstått från att 
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vaccinera sina barn grundade sina beslut i att de varit rädda för vaccinets bieffekter. 

Föräldrarna ansåg att det var en låg risk att drabbas av sjukdomarna och ville avvakta till dess 

barnet blivit större och de tyckte att det var bättre att barnet får utveckla ett naturligt försvar. 

Gellin, Maibach och Marcuse (2000) beskriver att föräldrar var oroliga att barnets 

immunförsvar skulle försämras av för mycket vaccinationer och att barnen får mer 

vaccinationer än vad som är hälsosamt för dem vilket även Fernbach (2011) påtalar. Vidare 

framkom i studier (Fernbach 2011; McMurray, Cheater, Wighall, Nelson, Schweiger & 

Mukherjee, 2004) att föräldrarna tror att de eventuella risker som vaccinationen kan medföra 

är mer allvarliga än de sjukdomar barnen riskerar att få och som föräldrarna ansåg milda och 

behandlingsbara.  

Vårt resultat belyser att sjuksköterskor på BVC upplevde att föräldrarna hade bristande 

kunskap om vaccinationer, deras effekt och konsekvenser av de barnsjukdomar som kan bli 

en följd av utebliven vaccination. Föräldrar tyckte att sjukdomarna inte verkade farliga 

eftersom flertalet av dem numera är mycket ovanliga i Sverige. Fredrickson et al. (2004) 

menar att barnsjukdomar som var vanliga innan barn började vaccineras nu har blivit 

ovanliga, vilket betyder att medvetenheten om dessa har minskat och föräldrar och samhället i 

stort har inte samma kunskap längre om den stora skada som barnsjukdomarna kan orsaka 

om. Enligt Smith et al. (2006) kan föräldrar känna oro om vaccinets säkerhet på grund av att 

de har en hel del missuppfattningar om vaccin. Även i denna studies resultat framkom att 

felaktiga föreställningar kunde påverka föräldrars val, liksom deras livsstil. Föräldrar som 

hade en mer alternativ livsstil ville inte tillföra några gifter till barnet. Enligt Fredrickson et al. 

(2004) hade föräldrar med en alternativ medicinsk inriktning ofta mer missuppfattningar om 

vaccinet än föräldrar med traditionell medicinsk inriktning.  

 

Avsaknad av adekvat kunskap hos föräldrar kunde enligt vår studies resultat också ta sig i 

uttryck i att en del föräldrar trodde att barnens hjärnor skulle ta skada om de fick vaccin i tidig 

ålder. Liknande fynd framkommer i en studie av Baker, Wilson, Norstrom och Legwand 

(2007) som beskrev att föräldrar uttrycker en rad olika rädslor och missförstånd kring 

vaccination; såsom att hjärnan tar skada, risk för autism och att vaccin är något som skolan 

kräver. Enligt Gellin, Maibach och Marcuse (2000) kan föräldrar ha missförstått hur vaccinet 

fungerar, mot vilka sjukdomar de skyddar och författarna belyser att föräldrars missförstånd 

kring vaccin kan påverka deras förtroende för vaccinet. Fredrickson et al. (2004) menar att en 
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del föräldrar av religiösa eller filosofiska skäl inte vill vaccinera sina barn utan de tycker att 

det är naturligt att få barnsjukdomar och att man följdaktligen inte ska blanda sig i naturens 

gång genom att vaccinera. 

 

Vi har i våra intervjuer noterat och i vårt resultat lyft fram att många föräldrar inhämtar 

felaktig information om vacciner i sociala medier. Det var vanligt förekommande att föräldrar 

förlitade sig på information som spreds i olika Facebookgrupper. Sjuksköterskorna upplevde 

att den information som föräldrarna refererade till på internet var oseriös och helt saknade 

vetenskaplig förankring. Enligt Baker, Wilson, Nordstrom och Legwand (2007) saknar många 

föräldrar kunskap om vad deras barn vaccineras mot och varför. En annan studie poängterar 

att internet kan ha en negativ effekt på de föräldrar som är tveksamma till att låta vaccinera 

sina barn; felaktig information bidrar till en ökad tveksamhet (Ward, Peretti- Watel, Larson, 

Raude & Verger, 2014). Enligt Guidry, Carlyle, Messner och Jin (2015) spelar internet en stor 

roll för de föräldrar som är tveksamma till vaccinationer eftersom många människor söker sig 

till internet för att inhämta information om hälso- och sjukvård. Inte sällan är den negativa 

informationen om vaccination i berättande form vilket kan ha en större påverkan på 

människor än den mer vetenskapliga. I en studie av Fernbach (2011) påtalas att en anledning 

till att föräldrar är tveksamma till att vaccinera sina barn är att media framställer vaccin med 

fokus på dess eventuella negativa biverkningar. En slutsats som kan dras av ovanstående är att 

internet och sociala medier är en källa både för kunskap med vetenskaplig förankring men 

också för åsikter som helt saknar vetenskapliga belägg, något som försvårar för föräldrar i 

deras beslut att låta vaccinera eller inte vaccinera sina barn.  

I denna studies resultat framkom att föräldrar hade ett behov av information och stöd gällande 

vaccinationer. En del föräldrar beskrevs vara mindre oroliga för vaccinets biverkningar om de 

fick information från sjuksköterskor om vaccinet. Det kan vara en klar fördel att diskutera 

vaccinationer långt innan det blir aktuellt, alltså redan när mödrarna är gravida. Chen Wu et 

al. (2007) beskriver att gravida kvinnor på ett tidigt stadium önskar information om vacciner. 

Delkhosh, Negarandeh, Ghasemi och Rostami (2014) poängterar att det är viktigt med 

adekvat information och erfarenhet och att föräldrar även upplever att det är viktigt hur 

informationen ges. Att föräldrar har negativa erfarenheter ökar oro inför vaccination. Den 

viktigaste informationskällan för föräldrar är vårdpersonal och de som vaccinerar, men även 

föräldrar och andra familjemedlemmar, samt släkt och grannar påverkar föräldrar i deras 

beslut att vaccinera. Enligt Gellin, Maibach och Marcuse (2000) är vårdpersonal en viktig 
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källa för att inhämta information om vaccin. Även i studien av Atkinson et al. (2015) 

framkom liknande fynd och de beskriver vikten av information till gravida kvinnor och 

nyblivna mödrar. En slutsats vi med föranledning av vårt resultat och ovan nämnda studier 

kan dra är att sjuksköterskor på BVC i större utsträckning borde samarbeta med barnmorskor 

och att barnmorskorna, trots att de inte är delaktiga i vaccinationer av barn, ändå har en viktig 

roll att spela i det att de har möjlighet att förbereda och informera blivande mödrar om det 

svenska vaccinationsprogrammet för barn. 

I denna studies resultat framkom att sjuksköterskor vanligen möter föräldrar som är positiva 

till att vaccinera sina barn men också att de stundom möter föräldrar som är helt emot 

vaccination av olika anledningar. Fredrickson et al. (2004) beskriver att trots att de flesta 

vaccinerar sina barn så finns det ändå en minoritet som är tveksamma inför vaccinationer och 

vissa av dem vägrar att vaccinera. Sjuksköterskor i vår studie beskrev att de upplevde att de 

som redan har bestämt sig inte går att övertala oavsett vilken information de erhåller eller vem 

de får prata med. I en studie av Smith et al. (2006) klarläggs att föräldrar, som redan från 

början har en förutfattad mening, är mindre öppen för information och därför är svårare för 

sjuksköterskor att nå fram till och påverka. Ruijs et al. (2012) belyser att sjuksköterskor och 

läkare ger föräldrar mycket information om fördelarna med vaccination men att de likväl ofta 

inte ändrar sig utan står fast vid sin åsikt att inte låta vaccinera sina barn.   

En anledning till att föräldrar, som ovan nämnts, står fast vid sitt beslut att inte vaccinera och 

som vi i vårt resultat lyfter fram är att de har uppfattningen att barnsjukdomar som till 

exempel mässling är ofarlig. Tickner, Leman och Woodcock (2009) menar att det är ett farligt 

missförstånd och trots att vårdpersonal informerar om de allvarliga sjukdomstillstånd som kan 

drabba barnen så resulterar det inte i att föräldrarna vill vaccinera. Just detta gör 

sjuksköterskors arbete att motivera föräldrar svårare; studier visar att bristande kunskap hos 

föräldrar om sjukdomarnas farlighet till stor del kan förklara tveksamheten till och likaså 

benägenheten att stå fast vid att inte låta vaccinera sina barn. Föräldrar som upplevt en 

sjukdom själva eller observerat den hos andra är mer benägna att låta vaccinera sina barn 

medan föräldrar som anser att barnen inte är i fara i regel inte har någon kunskap om de 

sjukdomar som vaccinerna skyddar mot. Fredrickson et al. (2004) menar att de barnsjukdomar 

som tidigare var vanliga innan man började vaccinera nu har blivit så pass ovanliga och som 

en följd av detta har medvetenheten och kunskapen om de skador som sjukdomarna kan 

orsaka också minskat. 
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Sjuksköterskor beskrev en känsla av frustration men samtidigt nyfikenhet när de mötte 

föräldrar som inte ville vaccinera sina barn. De ville ha stöd av varandra när de mötte 

föräldrar som var tveksamma till att vaccinera sina barn, för att få resonera med någon om hur 

de på bästa sätt kunde motivera föräldrarna. Enligt Danchin och Nolan (2014) spelar 

vårdpersonalen en viktig roll för att stödja föräldrar som är tveksamma till att vaccinera. Det 

är viktigt att sjuksköterskan tar förälderns oro på allvar och inte bagatelliserar deras åsikter 

och känslor. En tillitsfull relation är att eftersträva och det är inte alltid informationsinnehållet 

som är det viktiga. Vårt resultat belyser att kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

föräldrar var central för föräldrars beslut att antingen vaccinera eller inte låta vaccinera sina 

barn. 

 

I resultatet i denna studie framkom att det är mindre vanligt att sjuksköterskor på BVC möter 

föräldrar som är tveksamma till vaccination utan de flesta föräldrar väljer att vaccinera sina 

barn. I ett flertal studier (Atkinson et al., 2015; Delkhosh, Negarandeh, Ghasemi & Rostami, 

2014; Healy, Montesinos & Middleman, 2014) framkommer att nästan alla föräldrar tycker att 

vaccin är viktigt för barnens hälsa och hjälper till att förhindra allvarliga sjukdomar.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta 

föräldrar som ställer sig tvekande till att vaccinera sina barn. Data samlades in genom 

kvalitativa individuella intervjuer. För att en intervju ska bli så bra som möjligt är det viktigt 

att intervjuaren har kunskap om det aktuella ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014, s.136). Trots 

att vi har erfarenhet inom den kliniska verksamheten som sjuksköterskor är vår erfarenhet 

begränsad inom intervjumetodik när det kommer till forskningssammanhang varför det var 

extra viktigt att vi var väl förberedda inför varje enskild intervju. Vi tog del av aktuell 

litteratur gällande det valda ämnet och därefter utformades en intervjuguide som kom att 

användas som stöd vid intervjuerna och som svarade mot studiens syfte. Enligt Polit och Beck 

(2012, s.309) har miljön stor betydelse för att deltagaren ska känna sig avslappnad och kunna 

prata öppet, detta var dock inte helt lätt eftersom intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

arbetsplats under arbetstid där det fanns risk för störningsmoment vilket även förekom 

(kollegor knackade på för att hämta något, fönster öppet och billjud). Det hade varit positivt 
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att vara i en mer skyddad miljö för att slippa bli störd men detta hade inneburit att deltagarna 

skulle medverka på fritiden vilket författarna såg som en svårighet att kunna motivera till.  

 

Författarna tycker att det hade varit intressant att intervjua någon av manligt kön men då det 

nästan inte finns några män i primärvården består urvalet endast av kvinnor. Författarna anser 

att deltagarnas varierande erfarenhet av BVC-verksamhet var positiv av deltagarnas attityd 

gentemot föräldrar som ställer sig tvekande till att vaccinera sina barn. Den geografiska 

spridningen omfattade flera kommuner, både stora och små. Några av deltagarna i denna 

studie var kollegor till författarna vilket får ses som en svaghet. Kvale och Brinkmann (2014, 

s.111) menar att om det finns band mellan forskaren och deltagaren så kan forskningens 

oberoende hotas och forskaren riskerar att bortse från vissa resultat och lyfta fram andra. I 

denna studie har författarna beslutat att den som inte hade en tidigare etablerad relation med 

intervjupersonen fick intervjua denne.  

 

Trovärdigheten i denna studie har stärkts genom att författarna har läst aktuell litteratur. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) måste valet av deltagare och datainsamlingsmetod 

vara adekvat för att studien ska vara trovärdig.  Tillförlitligheten i en kvalitativ studie bygger 

på förmågan att uppnå trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Författarna läste igenom 

intervjutexterna flera gånger och använde sig utav en kvalitativ innehållsanalys med latent 

ansats när textenheterna extraherades, kondenserades och kategoriserades. Kategorierna 

exemplifierades med citat från textenheterna och presenterades i resultatet vilket ökade 

studiens trovärdighet (jfr. Holloway & Wheeler, 2002, s.274). Graneheim och Lundman 

(2004) menar att studiens tillförlitlighet stärks genom att författarna för reflekterande 

diskussioner under det pågående arbetet, både mellan författarna men även med handledaren 

vilket gjordes under denna studie. Resultatet går att överföra till liknande sammanhang.  

 

Slutsats 

Att vaccinera barn enligt det nationella vaccinationsprogrammet är en stor del för 

sjuksköterskor som arbetar inom BVC. Resultatet i denna studie visar att en del föräldrar är 

tveksamma till att vaccinera sina barn för att de är oroliga för vaccinets innehåll och att dess 

eventuella biverkningar ska vara skadliga för barnet. Föräldrar är enligt sjuksköterskor i 

behov av att få adekvat information för att inte söka sig till felaktiga källor som kan finnas på 

vissa internetsidor. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor som arbetar inom BVC ger 

adekvat och tydlig information i dialog med föräldrarna. Hos sjuksköterskor som möter de 
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tveksamma föräldrarna finns ett behov av att få prata med kollegor och finna stöd hos 

varandra då det kan kännas frustrerande att en del väljer bort vaccination. Majoriteten av 

föräldrar väljer att följa det nationella vaccinationsprogrammet men sjuksköterskor upplever 

att de föräldrar som bestämt sig för att inte vaccinera är svåra att motivera. Sjuksköterskor ska 

trots föräldrars val att inte vaccinera ändå vara ett stöd och tillgodose patientens och dess 

familjs behov av trygghet. Vården ska bygga på respekt och sjuksköterskan ska främja en god 

kontakt med barn och föräldrar. Författarna anser att det hade varit intressant att titta på vad 

man hade fått fram för resultatet i storstäder, då det säkert kan skiljas en del jämfört med det 

resultat som framkommit i denna studie. Det finns hos författarna en förhoppning om att den 

nya kunskap som studien genererar kan leda till ett systematiskt förbättringsarbete inom 

verksamheten som leder till att sjuksköterskor som arbetar med barn och vaccinationer får 

reflektera kring ämnet och finna nya vägar att möta och stödja föräldrar som är tveksam inför 

vaccination av sina barn.  
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    Bilaga 1  

Luleå tekniska universitet     
Institutionen för hälsovetenskap  Till verksamhetschefen vid 
Avdelningen för omvårdnad  xx hälsocentral 
 
   
Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande i intervjustudie 

Vaccination på BVC är ett av sjuksköterskans uppdrag inom primärvården. Ibland 

uppkommer situationer då vårdnadshavaren inte vill vaccinera sina barn, eller av olika orsaker 

är tveksamma till att vaccinera. Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av föräldrar som ställer sig tvekande till att vaccinera sina barn.  

  

Med detta informationsbrev vill vi fråga dig om tillåtelse att genomföra studien samt förmedla 

information till deltagare. Vi söker sammanlagt 8-10 sjuksköterskor med specialistutbildning 

som arbetar på BVC och har minst ett års arbetserfarenhet. Intervjun kommer att ta ca 60-90 

minuter, spelas in på band och genomföras vid en passande tidpunkt för deltagaren. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta 

medverkan utan att ange skäl. Det material som vi inhämtar kommer inte att innehålla några 

uppgifter som kan kopplas till deltagaren eller hälsocentralen och efter att vår studie är 

godkänd och publicerad kommer materialet att förstöras. 

 

Vi studerar till distriktssköterskor vid Luleå tekniska universitet och denna studie utgör vårt 

examensarbete. Om frågor eller funderingar skulle uppstå tveka inte att kontakta oss eller vår 

handledare. Efter att vi mottagit svar från sjuksköterskor som vill delta kommer vi att ordna 

en tid för intervju utefter hur det passar deltagaren. 

 

Alexandra Aspioti Delija   Malin Perttu 
Leg. sjuksköterska/ Leg. sjuksköterska/ 
Student specialistsjuksköterska  Student specialistsjuksköterska 
inom distriktsvård   inom distriktsvård  
Kapellgränd 3, 974 35 Luleå  Kompaniv. 25, 97444, Luleå 
Tel: 0703573027    Tel: 0706125738 
epost: aleasp-7@student.ltu.se  epost: amaepu-7@student.ltu.se 
 

mailto:aleasp-7@student.ltu.se
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Päivi Juuso, handledare och universitetslektor 
Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå 
Tel: 0920493897, epost: paivi.juuso@ltu.se 
 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid…………………………… 

samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

Namn: ………………………………………. 

Befattning: ………………………………………… 

Underskrift: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:paivi.juuso@ltu.se
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     Bilaga 2  

 

Luleå tekniska universitet      

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vaccination på BVC är ett av sjuksköterskans uppdrag inom primärvården. Ibland 

uppkommer situationer då vårdnadshavaren inte vill vaccinera sina barn, eller av olika orsaker 

är tveksamma till att vaccinera. Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av föräldrar som ställer sig tvekande till att vaccinera sina barn. 

Vi tillfrågar dig om deltagande eftersom du är sjuksköterska med specialistutbildning och 

arbetar på BVC samt har minst ett års arbetserfarenhet från BVC verksamhet. Den beräknade 

intervjutiden är ca 60-90 minuter och vi kommer att spela in samtalet digitalt för att sedan 

skriva ut det ordagrant inför analys av materialet. 

Insamlade datan kommer att avidentifieras vilket innebär att det inte på något sätt kommer att 

framgå vem som sagt vad. När studien har blivit godkänd och publicerad kommer utskrifterna 

samt ljudinspelningen att förstöras. Det är endast vi studieförfattare samt vår handledare som 

kommer att ha tillgång till materialet. Vi garanterar er sekretess; ingen deltagare i studien 

kommer att kunna identifieras. Ert deltagande i denna studie är frivilligt och du kan 

närsomhelst avbryta din medverkan utan att ange orsak. Denna studie kommer när den blivit 

godkänd, att publiceras på http://epubl.ltu.se   

Vi studerar till distriktssköterskor vid Luleå tekniska universitet och denna studie utgör vårt 

examensarbete. Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Alexandra Aspioti Delija  

Leg sjuksköterska/  

Student  specialistsjuksköterska 

inom distriktsvård 

Kapellgränd 3, 97435 Luleå 

http://epubl.ltu.se/
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Tel: 0703573027 

aleasp-7@student.ltu.se 

 

Malin Perttu Leg. Sjuksköterska/ 

Student specialistsjuksköterska 

inom distriktsvård 

Kompanivägen 25, 97444 Luleå 

Tel: 0706125738            

amaepu-7@student.ltu.se  

 

Päivi Juuso, handledare och universitetslektor 

Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå 

Tel: 0920493897, epost: paivi.juuso@ltu.se 
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Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

SVARSTALONG 

Jag har tagit del av informationen gällande denna studie och är medveten om att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Jag är garanterad konfidentialitet och kommer inte 

kunna identifieras i studien. Data som samlas in under intervjun kommer att förvaras inlåst 

och förstöras efter att studien blivit godkänd och publicerad. Informationen kommer endast att 

användas i denna studie. 

Markera ditt svar med ett kryss i någon av rutorna nedan och återsänd svarstalongen i det 

bifogade svarskuvertet. Återsändelsen är portofri. 

 

  Ja, Jag vill medverka i studien 

  Ja, jag vill ha mer information om studien 

  Nej tack, jag avstår 

__________________________                                ___________________________ 

Namnunderskrift                                                        Namnförtydligande 

__________________________                                ___________________________ 

Telefonnummer                                                             Mailadress 

__________________________ 

Hälsocentral 

 

Vi kommer att återkomma via telefon om du väljer att medverka i denna studie, och ordnar då 

en tid för intervjun. 
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     Bilaga 3 

 

Luleå tekniska universitet      

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Bakgrundsfrågor om deltagarna 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på BVC? 

Vilken utbildning har du? 

 

Intervjuguide 

1.   Kan du berätta om dina upplevelser av föräldrar som tvekar till att vaccinera sina barn? (om 

inga, vad har du för tankar kring detta?) 

2.   Vilka känslor väcker det hos dig när/om du möter dessa föräldrar? 

3.   Vilken kunskap upplever du att föräldrarna har om de sjukdomar som barnen vaccineras mot? 

4.   Vilken kunskap upplever du att föräldrarna har om vaccinets fördelar, risker, effekt och 

biverkningar? 

5.   Varifrån inhämtar de tvekande föräldrarna information om sjukdomar, vaccin, biverkningar, 

risker, etc? 

6.   Vad tror du påverkar föräldrarna till tveksamhet? 

7.   Upplever du att man på BVC har tid och resurser att ge tvekande föräldrar adekvat 

information och den kunskap/stöd som de behöver? 

8.  Är det någonting du saknar, ex i form av stöd/resurser gällande vaccinationsfrågor? 

 

Följdfrågor 

• Berätta gärna mer om…. 

• Hur tänker du om det? 

• Hur har det påverkat dig? 
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• Kan du ge exempel? 

• Kan du utveckla? 

• På vilket sätt? 

 

 


