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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Barnvaccinationer är kostnadseffektivt och har stor betydelse för folkhälsan. I 

Sverige är täckningsgraden hög och förtroendet för vaccin stort. Dock är tveksamhet till 

vaccin ett växande problem globalt. Enligt WHO är tveksamhet till vaccin ett av de tio största 

hoten för hälsa i världen idag. Sjuksköterskan har en nyckelroll i avseendet att vaccinera barn 

och ge information till föräldrar. 

Syfte: Syftet var att undersöka varför vissa barn inte blir vaccinerade på BVC, samt vad 

BHV-sjuksköterskor har för strategier att bemöta föräldrars motstånd eller tveksamhet till 

vaccin.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes med 12 barnhälsovårdssjuksköterskor som hade 

erfarenhet av att bemöta föräldrar kring frågor om vaccin. Analysmetod var induktiv 

innehållsanalys. 

Resultat: Ur analysen framkom sex kategorier och 11 underkategorier. Anledningar till 

tveksamhet eller motstånd till vaccin var att konsekvenserna av sjukdomarna glömts bort, att 

föräldrarna kände oro för hur vaccinet påverkade barnet samt brist på förtroende. 

Grundstrategier som BHV-sjuksköterskorna använde för att bemöta föräldrarna utgick från 

god evidensbaserad information. Det möjliggjorde högt förtroende för sjuksköterskan och det 

vaccin som erbjöds.  

Slutsats: I Sverige är det norm att vaccinera barn, något som inte bör tas för givet. 

Sjuksköterskan kan i ett tidigt skede ge evidensbaserad information till samtliga föräldrar på 

BVC och därigenom ge kunskap om vaccinets hälsofrämjande fördelar. Det kan förebygga 

tveksamhet till vaccinationer och få fler barn att vaccineras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
 
Vaccination, BHV-sjuksköterska, Information, Vaccinationsmotstånd, Nationella 
barnhälsovårdsprogrammet 
 



 

  

ABSTRACT  
 

Background: Vaccinating children is cost effective and important for public health. In 

Sweden, the high vaccine coverage is reflected by the public trust in vaccinations. However, 

vaccine hesitancy is a growing challenge worldwide. According to the WHO, vaccine 

hesitancy is one of the top ten threats to public health in the world today. Registered nurses 

have a key role for vaccinations, especially in providing information to parents. 

Aim: The aim was to examine why some children do not get vaccinated at the child care 

center and what strategies registered nurses use when responding to parents that are opposed 

or hesitant towards vaccines. 

Method: Semi structured interviews was undertaken with 12 registered nurses experienced in 

discussing vaccine safety with parents. Data was analyzed with inductive content analysis. 

Results: The analysis resulted in six categories and 11 subcategories. Reasons for doubt or 

hesitancy to vaccines were that consequences of the diseases were forgotten, parents felt 

worried about how the vaccine affected the child, and lack of trust. Basic strategies that were 

used to address parents were based on evidence-based information. It enabled trust in the 

registered nurse and the vaccine that was offered. 
Conclusion: In Sweden, the norm is to vaccinate children, something that should not be taken 

for granted. The registered nurse can at an early stage provide evidence-based information to 

parents at the child care centers and thereby provide knowledge of the vaccine's health-

promoting benefits. This can prevent doubts about vaccinations and get more children 

vaccinated. 
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BAKGRUND 

 
Vad är vaccin och varför bör barn vaccineras? 
 

Vaccin innebär att ett försvagat eller inaktiverat ämne tillförs i kroppen. Mängden smittsamt 

ämne är inte tillräckligt för att sjukdomen ska bryta ut utan gör att immunförsvaret aktiveras. 

Om personen senare exponeras för smittämnet stimuleras antikroppar tillsammans med 

immunförsvarsceller och oskadliggör ämnet innan sjukdomen hinner utvecklas 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Barn har vaccinerats sedan 1950-talet i Sverige och de 

vaccinationer som idag erbjuds är säkra, effektiva och förebygger sjukdomar som har 

allvarliga konsekvenser eller kan orsaka komplikationer för barnet (Folkhälsomyndigheten, 

2018a). Många allvarliga sjukdomar som var vanligt förekommande förr har blivit sällsynta i 

dagens samhälle tack vare Sveriges effektiva vaccinationsprogram och höga 

vaccinationstäckning (Alfredsson, Svensson, Trollfors & Borres, 2004).  

 

Flockimmunitet 
 

Hög vaccinationstäckning räddar liv och är kostnadseffektivt för samhället. Vaccinationer 

förebygger sjukdom som i sin tur minskar behovet av sjukvård, sjukfrånvaro och även 

dödsfall, vilket synliggör den samhällsekonomiska nyttan. När cirka 95 % av befolkningen 

blivit immun genom vaccinationer upphör smittan att cirkulera och även de som av olika 

anledningar inte kan vaccineras får skydd, vilket benämns flockimmunitet (Statens Beredning 

för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2009). Ur ett samhällsperspektiv är således 

barnvaccinationer betydande för den globala folkhälsan (Eskola, Duclos, Schuster & 

MacDonald, 2015).  

 

Mässling 
 

Mässling är en av sjukdomarna som barn vaccineras mot. Det är en av världens mest 

smittsamma sjukdomar och är fortfarande en vanlig dödsorsak bland barn i många delar av 

världen (World Health Organization, 2019a). Viruset är luftburet och kan finnas kvar i ett rum 

i upp till två timmar. Symtom vid mässling är bland annat hastigt stigande feber, 

ögoninflammation och hosta. Små barn drabbas ofta av andningsbesvär 
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(Folkhälsomyndigheten, 2019d). Efter två till fyra dagar uppkommer fläckar på 

munslemhinnan och därefter sprider sig utslag över kroppen. Sjukdomen kan medföra 

lunginflammation, öroninflammation och även allvarligare komplikationer som 

hjärninflammation med kvarstående hjärnskador (Axelsson & Silfverdal, 2017). 

Degenererande hjärninflammation är en mycket sällsynt komplikation av mässling och kan 

uppstå sju till tio år efter uppkomst av sjukdomen. Det innebär att hjärnfunktioner gradvis 

förloras vilket slutligen leder till död (Folkhälsomyndigheten, 2019d). Dödligheten för 

mässling är högst för barn under fem år. I höginkomstländer är dödligheten en till tre per 1000 

insjuknande. Behandlingen vid mässling är inriktad på symtomlindring och patienten måste 

isoleras för att inte sprida smittan vidare (Axelsson & Silfverdal, 2017). 

 

Barn under 18 månader har inte hunnit få vaccin mot mässling och är i behov av skyddet från 

samhället, flockimmuniteten. I många delar av världen är täckningsgraden av vaccin under 

90% vilket gör att risken är stor för ovaccinerade personer att smittas av mässlingvirus vid 

utlandsresor (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 

 

Det svenska barnvaccinationsprogrammet 
 
Landsting och kommuner ansvarar för att erbjuda samtliga barn, som är bosatta i Sverige, 

barnvaccinationer kostnadsfritt (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Smittskyddslagen reglerar 

vilka sjukdomar som ska inkluderas i det nationella vaccinationsprogrammet och grundas på 

underlag från Folkhälsomyndigheten. Barnavårdscentraler (BVC) ansvarar för 

barnvaccinationsprogrammet upp till skolålder där nio sjukdomar ingår: difteri, stelkramp, 

kikhosta, polio, haemophilus inflenzae typ B (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka och 

röda hund (se tabell 1 och bilaga 3). Vissa vaccin är kombinationsvaccin där skydd mot flera 

sjukdomar ges i samma spruta, ett exempel är mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Från 

första september 2019 kommer även vaccin mot Rotavirus att ingå i basprogrammet 

nationellt, enligt beslut från regeringen (Rubin, 2018). Efter sex års ålder tar medicinska 

elevhälsan över ansvaret för vaccinationer och då erbjuds även vaccin mot humant 

papillomavirus (HPV) (Folkhälsomyndigheten, 2018a).  

Enligt smittskyddsförordningen (2004:255) har Folkhälsomyndigheten i samarbete med 

Läkemedelsverket uppdraget att lämna en lägesrapport till regeringen angående hur väl det 

nationella vaccinationsprogrammet fungerar. Rapporten ska bland annat innefatta 

förekomsten av sjukdomarna som vaccineras mot, statistik om vaccinationstäckningen och 
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resultat av säkerhetsuppföljning (Folkhälsomyndigheten 2019c). Årsrapporten från 2018 visar 

en statistisk sammanställning av vaccinationsuppgifter av 115559 barn födda 2015. 

Vaccinationstäckningen vid två års ålder var 98, 4 %, med variationer runt om i landet 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

 

Tabell 1: barnvaccinationsprogrammet på BVC 
Ålder Difteri 

Stelkramp 

Kikhosta 

Polio 

Hib (typ B) 

Pneumokocker Mässling 

Påssjuka 

Röda hund (MPR) 

3 mån I I  

5 mån II II  

12 mån III III  

18 mån   I 

5-6 år IIII IIII  

 

Biverkningar 
 

Det finns inga medicinska åtgärder som är helt fria från risker, det gäller även för 

vaccinationer (Blennow, 2018). Vanliga och lindriga biverkningar av vaccin är övergående 

rodnad, svullnad och ömhet kring injektionsstället samt feber och gnällighet hos små barn. 

Vårdpersonal har en viktig uppgift att informera och besvara föräldrars frågor om 

biverkningar innan vaccinationen för att minska oro (Kennedy, Basket & Sheedy, 2011). Efter 

en vaccination kan det vara svårt att veta om biverkningarna verkligen var orsakade av 

vaccinet eller om det endast var ett tidssamband (Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering [SBU], 2009). 

 

Tveksamhet till vaccinationer hotar den globala hälsan 
  

World Health Organization (WHO) definition för tveksamhet till vaccin är: vaccine hecitancy. 

Definitionen avser att vaccin avsiktligt fördröjs eller en vägran till vaccination trots att det 

finns tillgängligt (MacDonald, 2015). Tveksamhet till vaccin finns med på WHO-s lista över 

de tio största hoten för hälsa i världen 2019. Globalt har mässling ökat med 300 procent 2019 

jämfört med 2018, enligt en preliminär rapport (World Health Organization, 2019c). I Sverige 
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har antal mässlingsfall varierat mellan tre till 51 fall de senaste tio åren. Variationen beror på i 

vilken utsträckning ovaccinerade personer exponeras för smittan utomlands och hur den kan 

spridas vidare efter hemkomst (Folkhälsomyndigheten, 2019c). 

 

 I länder som nästan utrotat mässling ses nu en ökning av sjukdomen, trots tillgång till vaccin 

(World Health Organization, 2019b). I USA hade mässling totalt eliminerats år 2002 men 

efter att felaktig information spreds kring vaccin har många föräldrar blivit tveksamma och 

tackat nej, vilket lett till flertalet mässlingsutbrott (Omer & Yildirim, 2019). Under 2017 dog 

uppskattningsvis 110 000 barn i sjukdomen i världen. Enligt WHO (2018a) har 

vaccinationsprogram förhindrat 21,1 miljoner dödsfall mellan åren 2000 och 2017. 

 

Tveksamhet till vaccinationer 
  

Det finns olika anledningar till att föräldrar är tveksamma till vaccin. Anledningarna påverkas 

av hur tillgängligt och effektivt vaccinet är samt hur förtroendet för vaccin yttrar sig. Ett land 

med ett starkt vaccinationsprogram kan i sig få individer att bli tveksamma till vaccin, då 

vaccinet kan upplevas som en större risk än att faktiskt bli exponerad och smittad av 

sjukdomen (MacDonald, 2015). Sjukdomarna som ingår i det nationella 

vaccinationsprogrammet är nu så pass ovanliga att det har glömts bort hur allvarliga 

konsekvenserna kan bli av ett utbrott (Artenstein & Poland, 2012).  

 

Vaccinationstäckningens grad kan påverkas av exempelvis medial uppmärksamhet kring 

vaccinationer, föräldrars utbildningsnivå eller socioekonomisk status (Alfredsson, Svensson, 

Trollfors & Borres, 2004). Något som visat sig ha inverkan på föräldrars beslutsfattande 

gällande barnvaccinationer och tankar kring huruvida risken med vaccinet överväger nyttan, 

är förtroendet för myndigheter och sjukvård (Dubé et al., 2013). Idag är förtroendet för vaccin 

högt i Sverige, men påverkades negativt under perioden efter Pandemrix som är vaccin mot 

H1N1-influensan, Svininfluensan. Informationen till allmänheten i samband med det nya och 

mindre testade vaccinet bestod inte av risker och fördelar utan signalerade att vaccinet var 

säkert. Det medförde att förtroendet för experter sjönk när en grupp tonåringar senare 

utvecklade narkolepsi som en biverkan ansluten till Pandemrix (Nihlén-Fahlquist, 2018). 

 

Kommunikationen och interaktionen mellan föräldrar och sjukvårdspersonal har också 

betydelse för förtroendet gällande vaccin, samt föräldrarnas personliga erfarenheter (Dubé et 
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al., 2013). Även faktorer som kulturell tillhörighet, religion och social påverkan från släkt och 

vänner är faktorer som kan leda till tveksamhet eller motstånd till vaccinationer (Jama, Ali, 

Lindstrand, Butler & Kulan, 2018). 

 

Samband mellan autism och vaccination mot MPR 
  

Oro för biverkningar och felaktig information som florerar i samhället kan påverka föräldrars 

beslut att låta vaccinera sina barn. Tidskriften The Lancet publicerade år 1998 en artikel som 

beskrev ett falskt samband mellan vaccination mot mässling och autism. Artikeln skrevs av 

Andrew Wakefield med flera och blev mycket omdebatterad. Det bidrog till att förtroendet för 

vaccinet minskade drastiskt och antalet barn som vaccinerades sjönk (Shelby & Ernst 2013). 

Flertalet studier har därefter motbevisat sambandet (Omer & Yildirim, 2019; Madsen et al., 

2002; Hviid, Hansen, Frisch & Melbye, 2019). En retrospektiv studie undersökte alla barn 

födda mellan åren 1991 och 1998 i Danmark, vilket inkluderade över 500 000 individer. 

Risken för autism visade sig var lika stor bland barnen som blivit vaccinerade som bland de 

som inte vaccinerades. Det fanns inte heller någon förbindelse till tidpunkten för 

vaccineringen (Madsen et al., 2002). Ytterligare en dansk studie undersökte vilka riskfaktorer 

som fanns för att få autism och innefattade 6517 barn som diagnostiserats med autism. Inte 

heller där upptäcktes något samband mellan autism och vaccin (Hviid, Hansen, Frisch & 

Melbye, 2019). 

  

Medias roll gällande informationsspridning 
  

Idag kan felaktiga fakta spridas via internet och sociala medier och det är därför väsentligt att 

korrekt information ges av hälso- och sjukvårdspersonal (Williams, 2014). Mängden 

information medför svårigheter att veta vilka källor som är tillförlitliga. Rykten och 

desinformation kan på ett okontrollerat vis enkelt spridas på internet, och personer som är 

tveksamma till vaccin har en högre benägenhet att vända sig dit för att få information. En 

studie har visat att 5–10 minuters sökande på internetsidor som är kritiska till vaccinationer 

har negativt inflytande på vilka risker personen uppfattar med vaccin. Det kan i förlängningen 

påverka beslutet att vaccinera sitt barn (Dubé et al., 2013). Föräldrar som har negativa 

upplevelser av vaccin delar oftare med sig av sina erfarenheter på internet, vilket bidrar till att 

sprida budskapet om att det är en generell uppfattning som råder i samhället. När föräldrar får 
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kännedom om att andra föräldrar beslutat att inte vaccinera sina barn, finns risken att de blir 

påverkade att själva avstå (Stahl et al., 2016).  

  

Barnhälsovårdsjuksköterskans roll 
  

Svensk sjuksköterskeförening beskriver att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera, 

undervisa, ge stöd och vägleda patienter för att bästa möjliga hälsa ska uppnås. 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och för att god omvårdnad ska uppnås krävs att 

en förtroendefull relation byggs upp i kontakt mellan sjuksköterskan och patient eller 

närstående. Sjuksköterskans arbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sjuksköterskan är skyldig att kontinuerligt hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Barnhälsovården i Sverige är frivillig och har som 

mål att främja barns hälsa, trygghet och utveckling, samt förebygga ohälsa. Basprogrammet 

på barnavårdscentralen är barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV- sjuksköterskan) ansvarig för 

(Reuter, 2018). BHV-sjuksköterskan har en specialistutbildning till distriktssjuksköterska 

eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Både planering och åtgärder som 

BHV-sjuksköterskan utför ska ha ett barnperspektiv vilket betyder att barnets bästa alltid ska 

vara i fokus (Almqvist-Tangen, Hedman, Nygren & Olsson-Kristiansson, 2019). Sveriges 

höga vaccinationstäckning tyder på att förtroendet för barn- och elevhälsovård är högt 

(Grandahl, Larsson, Tydén & Stenhammar, 2017). Förtroendet innebär att många tackar ja till 

vaccin och föräldrar som väljer att vaccinera sina barn lyfter fram att de vill skydda sitt barn 

mot sjukdomar men också förhindra att de sprids i samhället (Byström, Lindstrand, Likhite, 

Butler & Emmelin, 2014). 

 
Information och kommunikation 
 

Vid vaccinering är sjuksköterskans kunskap inom ämnet en förutsättning för att kunna ge 

korrekt information. Vid barnvaccinationer ska föräldrarna ta ställning till om de samtycker 

till de vaccinationer som erbjuds i vaccinationsprogrammet. De behöver då få saklig 

information om fördelar och eventuella risker, vaccinets effekt och säkerhet samt vilka 

sjukdomar som vaccinet skyddar mot (Folkhälsomyndigheten, 2018a). BHV-Sjuksköterskor 

har en mycket viktig roll att förmedla information om vaccin. Om föräldrarna upplever oro 

och har funderingar kring vaccinerna behöver sjuksköterskan kunna bemöta det i en öppen 

och saklig dialog (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Föräldrar efterfrågar information från 
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objektiva källor då beslut om vaccination ska fattas (Byström et al., 2014). Informationen bör 

inkludera både fördelar men också risker med vacciner och vara tydlig och enkel (Austvoll 

Dahlgren & Helseth, 2010). Brist på förtroende för myndigheter eller vårdgivare och 

bristfällig information kan bidra till att föräldrar tackar nej till vaccin (Glanz et al., 2013). 

  

Folkhälsomyndigheten har under åren 2018–2020 fått i uppdrag från regeringen att ”förbättra 

barns skydd mot smittsamma sjukdomar” (Regeringskansliet, 2018). Uppdragets främsta syfte 

är att utveckla arbetet med information och kommunikation kring vaccinationer av barn i 

kommuner och landsting. 

  

Etiskt perspektiv 
 

Barnets bästa ska alltid vara i fokus vid beslut som rör barn (Unicef, 2009). En etisk aspekt 

som uppkommer i samband med barnvaccinationer är just vad som är barnets bästa; 

fördelarna jämförs med riskerna. Små barn utgör en särskilt utsatt grupp för sjukdomar som 

barnvaccinationer ger skydd mot (Dawson, 2011). Enligt FN:s barnkonvention om barns 

rättigheter ska alla barn ha rätt till bästa möjliga hälsa samt rätt till liv, överlevnad och 

utveckling (Unicef, 2009). Det kan stå i konflikt med att barnet är i beroendeställning till sina 

vårdnadshavare som bestämmer om barnet ska få vaccinationer eller inte. Föräldrarna 

företräder barnets autonomi eftersom barnet inte är tillräckligt moget att kunna fatta egna 

beslut grundat på sin vilja (Krantz, Sachs & Nilstun, 2004). Däremot måste barnet alltid 

respekteras som en egen individ och inte en förlängning av sina föräldrar.  

Trots att barnvaccinationer är bevisat hälsofrämjande och samhällsnyttigt kan såldes barn gå 

miste om det på grund av vårdnadshavarens beslut (Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering [SBU], 2009). För BHV-sjuksköterskan kan föräldrars beslut att inte vilja 

vaccinera sitt barn hamna i konflikt med flera av de etiska principerna, bland annat principen 

om att göra gott och inte skada som innebär att förhindra lidande och främja hälsa och 

välbefinnande samt principen om rättvisa med kravet på jämlikhet. Enligt rättviseprincipen 

vore barnets bästa att bli vaccinerad då fördelarna på gruppnivå överstiger nackdelarna, vilket 

även är det mest fördelaktiga på folkhälsonivå. Sjuksköterskan har en skyldighet att utifrån 

barnets bästa främja immunitet mot barnsjukdomarna i vaccinationsprogrammet och därmed 

uppnå en vaccinationstäckning på 95% (Lundqvist, 2015). I länder där vaccinationer är 

frivilliga ska föräldrarna ges tillräckligt med information för att kunna fatta autonoma 
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välinformerade beslut. Vaccinationsprogrammet bygger då på ett ömsesidigt förtroende för att 

tillräckligt hög vaccinationstäckning ska uppfyllas (Isaacs, 2012).  

 

Teoretiskt ramverk 
  

The Health Belief Model (HBM) är en teoretisk modell som utvecklades på 1950-talet av 

socialpsykologer för att undersöka och finna förståelse till varför sjukvården misslyckats med 

att få människor att ta del av preventiva hälsoåtgärder. Modellen fungerar som ett verktyg för 

att undersöka och förklara människors hälsobeteenden och grundar sig på individens 

föreställningar och inställningar till hälsa och sjukdom (Champion & Skinner, 2008).  

  

HBM utgörs av sex centrala begrepp för att förklara varför människor agerar eller inte agerar 

för att vidta preventiva sjukdomsåtgärder, och hur det kan bemötas. Begreppen som beskrivs 

är: Känslighet, allvarlighetsgrad, fördelar, barriärer, agerande och egen tilltro (se tabell 2). 

Enligt HBM fattar människor beslut om sjukdomsförebyggande åtgärder efter risk och nytta; 

överväger åtgärden, i det här fallet vaccinationer, risken för exempelvis biverkningar och 

sjukdomarna? Människan ser ett samband mellan beteende och risk för att drabbas av en 

sjukdom (Champion & Skinner, 2008). Teorin kan vara ett hjälpmedel för BHV-

sjuksköterskan i mötet med föräldrar som är tveksamma till vaccinationer. Genom att BHV-

sjuksköterskan får insikter i hur information mottas och hur den sedan används i praktiken när 

det gäller att fatta medicinska beslut, kan information anpassas efter personen (Champion & 

Skinner, 2008). 
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Tabell 2: HBM-modellen tolkad utifrån BHV-sjuksköterskors användningsområde 

Begrepp Definition Tillämpning för BHV-sjuksköterskor 

Känslighet (Perceived Susceptibility) Hur stor risk föräldern anser att det är 

att barnet ska bli sjuk 

Identifiera föräldrars oro och farhågor, 

bemöt med respekt och ge balanserad 

och korrekt information  

Allvarlighetsgrad (Perceived Severity) Förälderns uppfattning om 

sjukdomens allvarlighetsgrad och 

konsekvenser 

Beskriv konsekvenserna och 

allvarlighetsgraden av sjukdomarna 

som vaccinerna skyddar mot 

Fördelar (Perceived Benefits) Förälderns tilltro till vaccinets 

fördelar; att det finns en personlig 

vinst med den hälsofrämjande 

åtgärden 

Informera om vilka fördelar det finns 

med vaccinet för det enskilda barnet 

men också för samhället och 

folkhälsan i stort 

Barriärer (Perceived Barriers) Föräldrars uppfattning om vilka hinder 

de anser att det finns för att vaccinera 

sitt barn 

Identifiera faktorer som gör att 

föräldrar är tveksamma till vaccin och 

stötta på lämpligt sätt. 

Agerande (Cues to action) Strategier för att göra föräldrarna redo 

att fatta ett beslut 

Se till att föräldrarna har de redskap 

som behövs för att kunna fatta ett 

beslut 

Egen tilltro (Self-efficacy) Tilltro till sin egen förmåga som 

förälder 

Möjliggör föräldrarnas förmåga att 

fatta beslut genom utbildning och 

information 

 
Problemformulering 
 

Hög vaccinationstäckning räddar liv, är kostnadseffektivt och ur ett samhällsperspektiv är 

barnvaccinationer betydande för folkhälsan. Ämnet är högaktuellt då tveksamhet till vaccin 

finns med på WHO-s lista över de tio största hoten för hälsa i världen 2019.  

BHV-sjuksköterskan ska arbeta med ett barnperspektiv och alltid ha barnets bästa i fokus. Det 

kan stå i konflikt med att barnet är beroende av sina vårdnadshavare som bestämmer om 

barnet ska vaccineras eller inte. Barnhälsovården i Sverige är frivillig och barnet kan därmed 

gå miste om någonting som är bevisat hälsofrämjande och samhällsnyttigt. Det ställer krav på 

BHV-sjuksköterskans kunskaper om vaccinets hälsofrämjande fördelar och förmågan att 

kunna ge evidensbaserad information till föräldrar. För att bibehålla Sveriges höga 

vaccinationstäckning är det av högsta vikt att förstå anledningar till att föräldrar är tveksamma 

eller motsäger sig vaccin. För att alla barn ska bli vaccinerade behövs strategier för att bemöta 

tveksamma föräldrar. 
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Syfte 
 
Syftet var att undersöka varför vissa barn inte blir vaccinerade på BVC, samt vad BHV-

sjuksköterskor har för strategier att bemöta föräldrars motstånd eller tveksamhet till vaccin. 

METOD 
 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens metodbeskrivning. Nedan beskrivs studiens design 

och varför den valts. Vidare redogörs för urval, datainsamlingsmetod, tillvägagångsätt, 

dataanalys samt forskningsetiska överväganden. 

 

Design 
 

Vald metod är av kvalitativ design med induktiv ansats. Den kvalitativa designen syftar till att 

undersöka erfarenheter eller upplevelser av ett fenomen, vilket är lämpligt för studiens syfte 

(Henricson & Billhult, 2017). Induktiv ansats innebär att resultatet av datamaterialet kan 

generera nya kunskaper och hypoteser om ett fenomen och diskuteras mot existerande teorier 

(Henricson & Billhult, 2017).  

 

Urval 
 
Inklusionskriterier var att BHV-sjuksköterskorna som intervjuades hade klinisk erfarenhet på 

BVC av att vaccinera barn, informera och bemöta föräldrar. Urvalet bestämdes efter studiens 

syfte och beskrivs således som ett strategiskt urval (Henricson & Billhult, 2017). 

Sjuksköterskorna som inkluderades var specialistutbildade med inriktning barnsjuksköterska 

eller distriktsjuksköterska och hade arbetat på BVC mellan tre månader och 32 år. För att få 

en rik beskrivning av fenomenet eftersträvades variation i urvalet; privata och 

landstingsdrivna verksamheter i Stockholms förorter och innerstad kontaktades och 

inkluderades till studien (Henricson & Billhult, 2017).  

 

Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingen genomfördes i form av individuella intervjuer med 12 BHV-sjuksköterskor 

på fyra barnavårdscentraler i Stockholms innerstad och förorter. En semistrukturerad 

intervjuguide användes som var utformad med sex inledande frågor, sju öppna frågor, samt 
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kompletterande stödfrågor, som kunde svara på studiens syfte (se bilaga 1). Öppna frågor är 

att föredra vid kvalitativa intervjuer då det möjliggör större variation i svaret (Henricson & 

Billhult, 2017). Intervjuerna spelades in och insamlad data förvarades konfidentiellt och 

raderades då analysprocessen var avslutad. 

 

Tillvägagångsätt 
 

Initialt kontaktades 23 barnavårdscentraler i Stockholms län för att undersöka huruvida 

intresse fanns att delta i studien. Det utfördes via hemsidor på internet där mailadresser fanns 

tillgängliga till enhetschefer och sjuksköterskor som arbetade inom verksamheterna. På grund 

av tidsbrist valde tre av enhetscheferna omgående att tacka nej till deltagande. Av resterande 

kontaktade hänvisade fem enhetschefer vidare till fyra företrädande verksamhetschefer och 13 

svarade aldrig på den initiala mailförfrågan. Projektplan och formellt godkännande skickades 

via mail till de verksamhetschefer som preliminärt tackat ja, och sändes tillbaka med 

samtycke till deltagande i studie. Ur bekvämlighetssynpunkt beslutades inledningsvis att de 

verksamheter som först tackade ja skulle inkluderas i intervjustudien. Minst tio intervjuer 

bestämdes utgöra datamaterialet för att ge förutsättningar för en rik beskrivning av fenomenet. 

Slutligen deltog 12 BHV-sjuksköterskor, vilket av författarna ansågs utgöra tillräckligt 

datamaterial för analys. Informanterna tilldelades informationsbrev via mail innan avtalad 

intervju (se bilaga 2). Samtycke inhämtades muntligt. Intervjuerna genomfördes i mars 2019 

på varje enskild BHV-sjuksköterskas arbetsrum och spelades in med hjälp av en 

röstmemoapp. Båda författarna var med under samtliga intervjuer, med fördelningen 

observatör och intervjuare. Intervjuerna pågick i 30–40 minuter. Första intervjun som 

genomfördes var en pilotintervju där intervjufrågorna, inspelningstekniken och 

tidsplaneringen kontrollerades, och inkluderades i studien. Efter den första intervjun blev det 

tydligt att ett tillägg av småprat och fler följdfrågor kunde berika intervjun och materialet 

genom att informanten blev bekväm i intervjusituationen vilket uppmärksammades i 

efterföljande intervjuer. 

 

Bearbetning och analys 
 

För att bearbeta och analysera insamlad data användes kvalitativ induktiv innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysmaterialet utgjordes av tolv intervjuer och 

båda författarna genomförde analysen. Intervjuerna fördelades jämt mellan författarna och 
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transkriberades ordagrant. Därefter lästes den samlade analysenheten i sin helhet flertalet 

gånger för att få en sammanhängande kontext (Graneheim och Lundman, 2004). Sedan följde 

en gemensam reflektion och diskussion om analysenheten. Texten delades upp i två domäner 

med låg tolkningsgrad, som enligt Lundman och Graneheim (2012) kan avgränsa texten i en 

grov struktur. Domänerna besvarade syftets två delar: anledningar till varför vissa barn inte 

blir vaccinerade på BVC och vad BHV-sjuksköterskor har för strategier att bemöta motstånd 

eller tveksamhet till vaccin. Efter det följde en unison genomgång av texten för att identifiera 

meningsbärande enheter i domänerna som var relevanta för syftet. Meningsbärande enheter 

utgör en del av en text som hör samman genom sitt innehåll. Hänsyn togs till att anpassa 

meningsenheterna till lagom storlek då för långa enheter kan vara svåra att hantera och 

rymma flera betydelser medan för korta enheter kan medföra att resultatet blir splittrat 

(Lundman & Graneheim, 2012).  De meningsbärande enheterna kondenserades för att 

förkorta den ursprungliga texten och därefter utformades koder. En kod beskriver kort 

innehållet i meningsenheten och förser den med en beteckning och kategorier sammanför 

liknande innehåll och särskiljer det från andra kategorier (Graneheim och Lundman, 2004). 

Under analysprocessen refererades den abstraherande texten kontinuerligt till originaltext för 

att säkerställa att koderna stämde överens med de meningsbärarande enheterna och inte 

förlorade sin ursprungliga betydelse (Graneheim och Lundman, 2004). Koderna jämfördes 

sedan med varandra för att finna variationer i form av likheter och skillnader som tillsammans 

bildade kategorier.  

 

Vid analysprocessen fanns en noggrannhet i att all data som svarade på syftet innefattades 

samt att innehållet inte kunde rymmas under fler olika kategorier. En kategori ska svara på 

frågan ”vad” och uttrycker det textnära manifesta budskapet på en beskrivande nivå och det 

latenta budskapet kan uttryckas i ett eller flera övergripande teman som svarar på ”hur” 

(Lundman och Graneheim, 2012). Studien syftade till att beskriva texten på en manifest nivå 

och därför utformades sex kategorier med 11 underkategorier men inte några övergripande 

teman. Exempel på analysförfarandet (Se tabell 3) (Lundman & Graneheim, 2012).   
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Tabell 3: Exempel på analysförfarande. 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsbärande enheter 

Koder Underkategori Kategori 

Det är ju ofta alternativa 

familjer som vill leva 

rent och då kommer ju 

vaccin in i det också, 

man kanske inte vill 

utsätta sitt barn för det 

om man inte riktigt vet 

vad det innehåller. Det 

är mycket funderingar 

kring kemikalier och 

metaller och sånt. 

Man vill ju inte utsätta 

sitt barn för vaccinet som 

också innehåller 

kemikalier, tillsatser och 

metaller.  

Vaccinets innehåll. Vaccinets innehåll har 

betydelse 

Oro för hur 

vaccinet påverkar 

barnet 

 

så då har man ju 

möjlighet att okej, ska vi 

prata lite mer om det och 

så kanske man pratar lite 

mer om det en gång till 

och så informerar man 

om vad det står på 1177, 

var de kan läsa om 

vaccin och biverkningar 

och sådär och så har vi 

också ett dokument som 

jag inte riktigt har 

framför mig nu men man 

kan leta upp det  

Möjlighet att prata mer 

om det och informera om 

vad det står på 1177, var 

de kan läsa på om vaccin 

och biverkningar  

Information Hålla sig uppdaterad 

och hänvisa till 

evidens 

Behov av kunskap 

och evidensbaserad 

information 

 

Jag har ju fått lära mig 

av erfarenhet att det är 

ingen idé att gå och säga 

till föräldrarna att nu har 

du fel… ehh ja för det 

har bara motsatt effekt, 

så man måste lyssna och 

förstå, följa med i deras 

resonemang men 

samtidigt så måste ju jag 

säga att det är vår 

skyldighet att erbjuda er 

vaccin och det är på det 

sättet vi arbetar här  

Av erfarenhet är det 

ingen idé att säga till 

föräldrarna att de har 

fel, det blir motsatt 

effekt. Man måste lyssna 

och förstå och följa med i 

deras resonemang 

 Bemötande Bygga en relation 

genom ett respektfullt 

bemötande 

Inge förtroende 
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Etiska överväganden 
 

För att kunna genomföra intervjuer på barnavårdscentraler krävdes ett formellt godkännande 

av verksamhetschefer på respektive verksamhet. Det formella godkännandet var ett förskrivet 

formulär som inhämtades på Uppsala Universitets studentportal. Efter preliminärt 

godkännande via mail skickades det formella godkännandet tillsammans med studiens 

projektplan till verksamhetscheferna som därefter sände blanketten åter med underskrift. En 

förutsättning för samtycke är att god information givits till de som ska delta i studien (Codex, 

2018). I förfrågan framgick tydligt vad studiens syfte var samt de metoder som avsågs 

användas. Samtycke från BHV-sjuksköterskorna inhämtades muntligt inledningsvis vid 

samtliga intervjuer och godkännande av att intervjun spelades in. Det förtydligades också att 

deltagandet var frivilligt och att informanterna närsomhelst kunde avbryta medverkan om så 

önskade (Codex, 2018). Resultatet presenterades på gruppnivå med avidentifierade citat där 

ingen enskild sjuksköterska kunde utpekas. God forskningsetik innebär att det material som 

användes inte har förvanskats, plagierats eller fabricerats (Polit & Beck, 2016). Under 

processens gång eftersträvades att inte låta förförståelse och egna värderingar styra resultatet 

eller analysförfarandet (Codex, 2018).  

RESULTAT 
 

I resultatet presenteras anledningar till varför vissa barn inte blir vaccinerade på BVC samt 

vad BHV-sjuksköterskor har för strategier att bemöta föräldrars tveksamhet eller motstånd till 

vaccin.  Resultatet utformades i form av sex huvudkategorier och 11 underkategorier (se 

tabell 5). 
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Tabell 5: Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Sjukdomarna har glömts bort 

 

 

Oro för hur vaccinet påverkar barnet 

 

Biverkningar till följd av vaccination 

Vaccin påverkar immunförsvaret 

Vaccinets innehåll har betydelse 

Nytt och okänt vaccin 

Brist på förtroende 

 

Söker egen information 

Kultur och tradition 

Kunskap och evidensbaserad information 

 

 

Hålla sig uppdaterad och hänvisa till evidens 

Föra dialog med föräldrar och ge individanpassad 

information 

Högre medicinsk kompetens 

Inte lägga tid på de som redan har bestämt sig  

Inge förtroende 

 

Mer tid 

Bygga en relation genom ett respektfullt bemötande 

 

Sjukdomarna har glömts bort 
 

I samtliga intervjuer framkom att en anledning till varför föräldrar var tveksamma eller 

motståndare till vaccin var att konsekvenserna av de sjukdomar som barn vaccineras mot i det 

allmänna vaccinationsprogrammet har glömts bort.  

 

“Det är ju helt galet att man i vissa länder går flera mil för att få tillgång till 

vaccin och här har man glömt bort hur livsviktigt det faktiskt är” (Intervju 

nummer fyra). 

 

Föräldrar visste ibland inte vad det var för sjukdomar som barnet vaccinerades mot vilket 

medförde att vaccinet kunde upplevas som en större risk än symtomen från sjukdomen. 

Vidare beskrevs att föräldrar ibland hänvisade till generationer bakåt som haft exempelvis 

mässling och uttryckt att de hanterat sjukdomen utan vaccin. Mässling jämfördes med 

vattkoppor, en sjukdom utan allvarligare komplikationer som de flesta barn någon gång får.   
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Oro för hur vaccinet påverkar barnet 
 

Biverkningar till följd av vaccination 
 

Biverkningar i olika former visade sig vara skäl till att föräldrar var tveksamma eller 

motståndare till att vaccinera sina barn. Oro uttryckets för kortsiktiga biverkningar som feber 

eller hängighet, men också för mer långsiktiga neurologiska sjukdomar som exempelvis 

autism. Biverkningarna kring vaccinet av svininfluensan beskrevs ha påverkat synen på nya 

vaccin som framställs. Rota-vaccinets biverkningar kan vara magknip eller magbesvär, vilket 

medförde att föräldrar vars barn redan hade kolik eller besvär med magen av olika 

anledningar, valde att tacka nej. Ytterligare beskrevs att föräldrar kunde påverkas av 

närstående eller andra föräldrar som berättat om biverkningar. En rädsla för biverkan i form 

av autism till följd av MPR-vaccin framkom som en stor anledning till varför föräldrar från 

Somalia, nu bosatta i Sverige, valde att inte vaccinera sina barn. Ett rykte bland föräldrarna 

hade spridit sig att MPR-vaccinationen var orsaken till att fler barn i Sverige fick 

autismdiagnos än i hemlandet. 

 

”Från början skulle jag säga att det bottnar sig i den där Wakefield-studien från 

90-talet. Men föräldrarna här nu…det tror jag handlar om att ryktet 

sprids…man har hört att det är vanligare med autism bland somaliska barn i 

Sverige, men man vet inte varför det är så ”. (Intervju nummer åtta) 

 

En återkommande fråga var om sambandet mellan MPR-vaccin och autism hade någon 

evidens. Enligt flera BHV-sjuksköterskor levde den omtalade studien från 1990-talet 

fortfarande vidare trots att den motvisats upprepade tillfällen Dock menade informanterna att 

även då frågan om autism ofta kom upp, valde föräldrarna oftast att vaccinera sina barn. Det 

framkom också att barn som hade ett äldre syskon med autism inte erhöll MPR-vaccin med 

anledning av syskonets diagnos. 

 

”Det här med mässlingen är ju omdebatterat. Det är den där jäkla studien som 

lever kvar ändå. Det är den som har stigmat”. (Intervju nummer fyra) 

 

Ett argument som uppgavs till att inte låta vaccinera sitt barn var barnets ålder. Föräldrarna 

hade för avsikt att vaccinera när barnet blivit äldre, men ville inte utsätta barnet för någon 
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onödig risk för tidigt. Informanterna kunde inte beskriva exakt varför föräldrarna ansåg det 

som osäkert att vaccinera när barnet var för litet, men antog att det påstådda sambandet 

mellan autism och MPR-vaccin kunde vara en anledning. 

 

Vaccin påverkar immunförsvaret 
 

Ännu en orsak till föräldrars tveksamhet eller motstånd till vaccin redogjordes vara att 

vaccinet kunde påverka det egna immunförsvaret negativt, att barnets immunförsvar skulle 

kunna förlora sin egen motståndskraft mot andra sjukdomar. En annan anledning var att 

föräldrarna ansåg det vara viktigt för immunförsvaret att hantera sjukdomarna utan någon 

yttre påverkan i form av vaccin. 

  

”Det är bra för barnen att gå igenom de här sjukdomarna. Det ger ett bra skydd 

tror de”. (Intervju nummer två) 

 

Vaccinets innehåll har betydelse 
 

Sjuksköterskorna hade mött alternativa familjer som på olika sätt ville leva rent och upplevde 

en osäkerhet kring innehållet i vaccinet. Andra föräldrar beskrevs som medvetna och pålästa 

och i enlighet med sin livsstil valde att tacka nej till vaccinationer på grund av tillsatser såsom 

kemikalier och metaller. En del föräldrar var tveksamma till att ge hela vaccindosen vid 

samma tillfälle på grund av vaccinets tillsatser och efterfrågade att dela upp dosen för att 

minska påfrestningar på kroppen. 

 

”Det är ju ofta alternativa familjer som vill leva rent och då kommer ju vaccin 

in i det också, man kanske inte vill utsätta sitt barn för det om man inte riktigt 

vet vad det innehåller. Det är mycket funderingar kring kemikalier och metaller 

och sånt.” (Intervju nummer tio) 

Nytt och okänt vaccin 
 

Vaccinationer mot Rota-virus var vanligare att tacka nej till. Anledningar var att det 

upplevdes som nytt och okänt. För föräldrarna var det angeläget att barnet fick ett välbeprövat 

vaccin. De flesta av föräldrarna som tackade nej eller var tveksamma till Rota-vaccinationer 

tackade ja till resterande vaccinationer i basprogrammet. Föräldrar vars äldre barn inte fått 
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Rota-vaccin, uppgav det som skäl att inte ge det till det yngre syskonet, och menade att det 

kändes onödigt. Ytterligare en anledning att inte vaccinera med ett nyare vaccin kunde till 

viss del bero på sjuksköterskornas sätt att presentera vaccinet.  

  

”Men Rota upplevs som så nytt fortfarande. Trots att det ges i över 52 länder 

upplevs det ändå som nytt”. (Intervju nummer fyra) 

 

Brist på förtroende 
 

Söker egen information 
 

Det framkom från informanterna att föräldrar som av olika anledningar hade skäl att inte lita 

på myndigheter ibland kunde vara tveksamma till vaccin och därav sökte sin information på 

egen hand. Det kunde också handla om misstänkliggörande mot vinstdrivande 

läkemedelsbolag. Föräldrar som från början var tveksamma eller tackade nej till att vaccinera 

sina barn hittade sin sanning och fakta någon annanstans än på BVC, som exempelvis sociala 

medier, Google eller forskningsrapporter. Föräldrar som var tveksamma till vaccinationer och 

sökte sin information till alternativa källor än BVC:s rekommendationer var i regel också 

tveksamma till resterande rådgivning. 

 

”Det kan ju vara knepigt ibland när man möter en förälder som säger att nej vi 

vill inte ha några vaccin överhuvudtaget och jag har läst på mina källor och 

så… så jag vet att det inte är bra”. (Intervju nummer åtta) 

 

Kultur och tradition 
 

En del föräldrar som tackade nej eller var tveksamma till vaccin beskrevs ha mer tilltro till 

traditioner och kultur än till olika samhällsinstanser. Det kunde exempelvis handla om 

föräldrar som invandrat från något annat land och växt upp i en annan kultur. I flera intervjuer 

framkom att föräldrar invandrade från Somalia i hög utsträckning varit motståndare till 

vaccin, men att den trenden var på väg att vända. Informanter menade också att föräldrar 

påverkades av traditioner och släktingars åsikter i valet att inte vaccinera sina barn. Det kunde 

också handla om grupper i samhället som valt att leva på ett speciellt sätt utifrån en egen 

ideologi där antroposofer togs upp som exempel. 
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”Det handlar ju om vilka förkunskaper man har…vad man påverkas av. Men de 

som helt avstår finns ju i alla samhällsgrupper och alla nationaliteter även om 

det inte är så vanligt ändå”. ”(Intervju nummer åtta) 

 

Kunskap och evidensbaserad information 
 
Hålla sig uppdaterad och hänvisa till evidens 
 

Information belystes som en grundstrategi för att bemöta föräldrar som var tveksamma eller 

tackade nej till vaccin. Sjuksköterskorna upplevde att det ställdes höga krav på att vara påläst 

och kunnig. De behövde vara väl insatta för att kunna bemöta föräldrarna på rätt sätt. En 

sjuksköterska hade på eget initiativ anmält sig till en uppdragsutbildning på 7,5 

högskolepoäng för att öka sina kunskaper om vaccin då hon upplevde att motståndet hade 

ökat. Kursen gav henne redskap att hantera föräldrars oro och funderingar kring 

vaccinationer. Även den centrala barnhälsovården i Stockholm erbjöd regelbundet 

utbildningar om vaccin som alla sjuksköterskor kunde anmäla sig till. Det kändes tryggt att 

det fanns utbildningar eftersom vaccin upplevdes som ett brett ämne. Sjuksköterskor som 

arbetade på barnavårdscentraler där det var få som tackade nej till vaccin önskade att de hade 

mer kunskap och redskap när det väl inträffade.  

 

”Jag har ju inte hamnat där så ofta men…men om det nu hypotetiskt skulle bli 

fler som ifrågasatte vaccinet så känner jag väl att jag inte riktigt har den 

kompetensen kring alla de här delarna för att kunna ge mig in i svåra 

diskussioner som tillexempel beståndsdelarna och konserveringsmedlen, det 

önskar jag att jag kunde mer om”. (Intervju nummer sju) 

 

Det beskrevs att en viktig del i att informera familjerna om vaccin var att hänvisa föräldrarna 

till evidensbaserade informationskällor. Utöver muntlig information hänvisades föräldrarna 

till källor där de kunde läsa på själva. Ibland kunde felaktig information framkomma i samtal 

med familjerna och det gällde då för sjuksköterskorna att kunna bemöta det och hänvisa till 

tillförlitliga evidensbaserade sidor. Folkhälsomyndigheten, 1177 och länkar från landstinget 

var några sidor på internet som rekommenderades till föräldrarna. På folkhälsomyndighetens 

sida fanns utöver textbaserad information även en informationsfilm. En informant berättade 
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att hon ibland erbjöd sig att titta på filmen under mottagningsbesöket tillsammans med 

föräldrarna och i samband med det diskutera innehållet.  

 

”Det händer ju ganska ofta, att folk är tveksamma till vaccin. men oftast när 

man börjar ge information och informerar om vad det faktiskt är för sjukdomar 

som man vaccinerar mot så man får vetskap vill de flesta föräldrarna ha 

vaccinet”. (Intervju nummer ett) 

 

Föra dialog med föräldrar och ge individanpassad information 
 

Informationen gavs oftast i en öppen dialog med föräldrarna. Att vara påstridig med 

informationen och övertala föräldrarna var inte effektiva sätt att få fler tveksamma föräldrar 

att välja att vaccinera sina barn. En sjuksköterska beskrev att hon inte la någon värdering i 

föräldrarnas val utan diskuterade, informerade och berättade var familjen kunde läsa på.  

 

”Dels är det som jag sa ge mycket information, att ha en dialog med 

föräldrarna, jag brukar aldrig vara påstridig med vaccin utan jag säger att det 

är ert val men jag vill att ni är pålästa och jag vill att ni har fattat ett beslut 

utefter det här, ni måste gå hem och läsa det här i någon form och så tar man 

ett extra samtal om det här så att de faktiskt vet vad de tackar nej till”. (Intervju 

nummer 12)  

 

En öppen dialog kunde även bidra till att många funderade ytterligare en gång och att 

föräldrarna visste att de kunde ångra sig. Det beskrevs att mediabilden av sjukdomarna kunde 

leda till diskussioner. Efter ett mässlingsutbrott var fler villiga att diskutera vaccin när 

sjukdomarna sågs som ett mer reellt hot. Informationen behövde anpassas till varje enskild 

familj som var tveksamma till vaccin. En förutsättning var att det inte fanns språkliga hinder 

som lätt kunde leda till missförstånd. Om så var fallet användes tolk. En sjuksköterska 

uttryckte att det fanns ett berg av vetenskaplig kunskap och att det ibland kunde finnas 

svårigheter med att nå ut på rätt sätt. Information i föräldragrupper var ett sätt att ge 

information. Där kunde föräldrarna delge erfarenheter med varandra och diskutera 

tillsammans med en sjuksköterska. Även information i form av podcast från landstinget var 

något som sjuksköterskorna hänvisade till. 
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Högre medicinsk kompetens 
 

Att ta hjälp och stöd av läkare var en vanlig strategi när sjuksköterskorna kände att deras egen 

kompetens inte räckte till. Föräldrarna fick då erbjudande om ett extra samtal med läkaren på 

barnavårdscentralen. Läkarens medicinska kompetens sågs som en ytterligare nivå av 

information då läkaren hade högre medicinsk kompetens och mer medicinsk tyngd. I samtalen 

med läkarna diskuterades ofta vaccinets innehåll och biverkningar. Redan när barnet var fyra 

veckor och fick sin första läkartid på barnavårdscentralen lyftes frågan om vaccin av läkarna, 

en sjuksköterska beskrev att läkaren då hade större möjlighet att betona vikten av vaccin.  

 

”men den slutliga diskussionen tycker jag kanske ändå ska vara en läkare som 

tar, det kommer oftast upp innehåll i vacciner och vad kan det var och göra, 

alltså svåra saker på en annan nivå än vad vi kanske kan”. (Intervju nummer 

nio) 

 

Tidigare hade det funnits en möjlighet för sjuksköterskor att erbjuda samtal med en 

specialistläkare som var van vid föräldrar som var tveksamma till vaccinationer, nu när den 

möjligheten inte fanns längre tyckte många av sjuksköterskorna att det saknades ett sådant 

forum. 

 

Inte lägga tid på de som redan har bestämt sig 
 

Majoriteten av sjuksköterskorna lyfte att familjer som redan bestämt sig inte var någon idé att 

lägga tid på. Efter att föräldrarna fått information och blivit erbjudna läkarsamtal var det 

ingen mening att ytterligare försöka övertyga familjerna att ändra ståndpunkt. 

 

 ”man tar en diskussion med läkaren, och är de tydliga med att de absolut inte 

vill så lägger vi ner helt enkelt. Det är deras val”. (Intervju nummer nio) 

 

Om föräldrar inte ville att deras barn skulle vaccineras skrevs det i journalen att barnet var 

ovaccinerat. En sjuksköterska brukade ta upp frågan vid varje vaccinationstillfälle om 

familjen ändrat sig i frågan. 
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Inge förtroende 
 

Mer tid 
 

Mer tid var något som återkom under intervjuerna. När föräldrar var tveksamma till vaccin 

var mer tid önskvärt för att öka förtroendet för BHV-sjuksköterskan. Ofta bokades ett nytt 

mottagningsbesök in när föräldrarna fått tänka igenom sitt beslut en extra gång. På en BVC-

mottagning arbetade sjuksköterskorna med ett utökat hembesöksprogram. Istället för ett 

hembesök erbjöds förstagångsföräldrar sex hembesök. Besöken var en timme långa vilket 

bidrog till att sjuksköterskorna hade dubbelt så lång tid till varje familj jämfört med om de 

blivit kallade till mottagningen.  

 

”ja det känns ju väldigt rätt, man har ju mer tid med varje familj som får sitt 

första barn och det lönar ju sig eller det betalar tillbaka om de får andra, tredje 

kanske fjärde barnet.  Det tar lite mer tid bara för att alla ska komma upp till 

samma nivå, det blir jämlik vård för att man ger olika”. (Intervju nummer åtta). 

 

Bygga en relation genom ett respektfullt bemötande 
 

Att bygga en relation med familjerna var också något som flera av sjuksköterskorna belyste. 

Genom att BHV-sjuksköterskan följde familjerna under längre tid växte även förtroendet för 

sjuksköterskan. 

 

”det handlar om förtroende, relation att man litar på mig om man känner 

mig, jag har jobbat här länge och att många av mina familjer känner mig, om 

man inte känner mig och alla dina vänner säger att du inte borde ta vaccin, då 

kanske man hellre avstår” (Intervju nummer åtta)  

 

På barnavårdscentralen som använde sig av det utökade hembesöksprogrammet var 

upplevelsen att hemmiljön och den utökade tiden var positivt i relationen mellan familjerna 

och BHV-sjuksköterskan. Det resulterade i att fler fått förtroendet att vaccinera sina barn. 

Alla sjuksköterskorna var noga med att bemöta familjerna med respekt, även om de inte höll 

med om varför familjen var tveksam till vaccinationer eller tackade nej. En strategi som 

användes var att ställa många frågor och försöka ta reda på vilka anledningar familjen hade 
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till sitt agerande och vad de hade läst och hört om vaccin. Även att fråga om vilka risker 

föräldrarna ansåg att det fanns, både att vaccinera men också med att avstå.  

 

”Jag hade väldigt mycket diskussioner med båda de här familjerna och från 

båda har jag fått återkoppling på att de är så tacksamma för att jag inte dömt 

dem eller pressat dem”. (Intervju nummer två). 

DISKUSSION 
 

I resultatet framkom att anledningar till tveksamhet eller motstånd till vaccin var att 

konsekvenserna av sjukdomarna glömts bort och att föräldrarna kände oro för hur vaccinet 

påverkade barnet. Det kunde handla om eventuella biverkningar, påverkat immunförsvar, 

vaccinets innehåll och nya okända vacciner. Brist på förtroende var ytterligare en anledning 

till tveksamhet och motstånd till vaccin. Grundstrategier som BHV-sjuksköterskorna använde 

för att bemöta föräldrarna utgick från information. Sjuksköterskorna behövde ha goda 

kunskaper inom ämnet för att kunna ge individanpassad och evidensbaserad information, 

vilket möjliggjorde förtroende för sjuksköterskorna och det vaccin som erbjöds. Där resultatet 

diskuteras mot det teoretiska ramverket (HBM) förtydligas begreppen genom att kursiveras.  

 

Resultatdiskussion 
 

Många av de sjukdomar som barn vaccineras mot är så ovanliga i dagens samhälle att de har 

glömts bort. Macdonald (2015) redogör att hög vaccinationstäckning paradoxalt nog kan leda 

till tveksamhet hos föräldrar, eftersom vaccinet upplevs som en större risk än att faktiskt bli 

smittad av sjukdomen. Dubé et al. (2013) beskriver att den sociala normen är en drivkraft att 

vaccinera. Ofta gör människor som gruppen; om personer i det sociala nätverket vaccinerar 

sina barn, väljer de flesta att göra likadant (Dubé et al., 2013). Många av informanterna 

uttryckte tveksamhet eller motstånd till vaccinationer som ett ovanligt fenomen, den höga 

vaccinationstäckningen tyder därför på att normen i Sverige är att vaccinera. De flesta 

föräldrar ansåg att fördelarna med vaccinationer övervägde riskerna. Få föräldrar ifrågasätter 

vaccinationer och följer rekommendationer som BHV-sjuksköterskan ger (Austvoll‐Dahlgren 

& Helseth, 2010). Människan påverkas av personer i omgivningen och forskning visar att när 

föräldrar får kännedom om andra föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn, finns risk att de 

påverkas att själva avstå (Stahl et al., 2016). Det borde således innebära att 
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vaccinationsgraden skulle minska i Sverige om det av någon anledning blir norm att inte 

vaccinera sina barn. Tveksamhet till vaccin finns med på WHO-s lista över de tio största 

hoten för hälsa i världen 2019 (World Health Organization, 2019c), vilket gör det aktuellt att 

reflektera över vad ökad tveksamhet för vaccin kan innebära för samhället. Om 

vaccinationstäckningen går ner under 95% och sjukdomarna åter börjar cirkulera i samhället 

kommer det påverka folkhälsan negativt (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 

[SBU], 2009).  

 

Föräldrars oro för hur vaccinet påverkade barnet på olika sätt utgjorde stor del av resultatet. 

Det innefattade oro för biverkningar, vaccinets innehåll, hur det påverkar immunförsvaret, 

samt rädsla för nya vaccin, vilket förklaras som barriärer enligt HBM. Förälderns beslut 

baseras på en riskanalys, där rädslan för exempelvis biverkningar från vaccinet vägs mot 

risken och rädslan för att drabbas av sjukdom (Champion & Skinner, 2008). Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan identifierar riskfaktorer och därigenom bemöter oron. Framförallt 

beskrevs föräldrars funderingar kring det påstådda sambandet mellan autism och MPR-

vaccin. Något samband mellan MPR-vaccination och autism existerar inte och har 

motbevisats vid upprepade tillfällen (Madsen et al., 2002; Hviid et al., 2019). Det faktum att 

myten om autism lever kvar är därför värt eftertanke samt medvetenhet kring hur enkelt ett 

rykte med desinformation sprids och hur starkt det kan få fäste i samhället. 

 

Bland emigrerade föräldrar från Somalia fanns motstånd och tveksamhet till vaccin på grund 

av ryktet att MPR-vaccin var orsaken till att fler barn i Sverige fick autismdiagnos än i 

hemlandet. Ryktet var väletablerat och spreds bland släktingar och vänner. Traditioner, kultur 

och närståendes inflytande beskrivs av Jama et al. (2018) som påverkande faktorer i beslutet 

att låta vaccinera sina barn. Enligt HMB kan sådana barriärer, hinder som uttrycks för att inte 

vaccinera, identifieras och därefter hanteras med lämpliga strategier. Ur resultatet framkom 

välfungerande strategier som en BHV-verksamheten använt sig av för att få fler barn 

vaccinerade. Det beskrevs att mer tid hade prioriterats genom ett utökat hembesöksprogram, 

vilket bidragit med många positiva förändringar, däribland högre vaccinationstäckning. 

Sjuksköterskan kan utifrån HBM ge föräldrar strategier för att bli redo att kunna fatta ett 

beslut, vilket i det här fallet innebar mer tid och nyanserad information vilket bidrog till ett 

ökat förtroende. Forskning visar att hembesöksprogrammet, genom tidiga insatser och mer 

tid, ger familjerna förutsättningar till mer jämlik hälsa i ett område med låg socioekonomisk 

status (Burström, Marttila, Kulane, Lindberg & Burström, 2017).   
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Goldstein, MacDonald och Guirguis (2015) lyfter att kommunikation med föräldrar är ett 

grundläggande verktyg och nödvändigt för att upprätthålla förtroende för sjuksköterskan 

gällande information av vaccin. Respekt för familjerna oavsett beslut var en viktig del för att 

föräldrarna skulle känna sig väl bemötta. En sjuksköterska beskrev att föräldrar visade 

tacksamhet för att hon inte dömt eller pressat dem i sitt val. Respektfullt bemötande lyfter 

även Nihlén-Fahlquist, (2018) som en mycket viktig aspekt i kommunikationen med föräldrar 

som är tveksamma till vaccin. Enligt HBM är det viktigt att föräldrarna känner tilltro till 

vaccin och ser att fördelarna med vaccinering överväger riskerna för barnet. En strategi är 

följaktligen att ge information till samtliga föräldrar i ett tidigt stadie för att förebygga oro och 

tveksamhet (Goldstein, MacDonald & Guirguis, 2015). Avsaknad av öppen dialog kunde leda 

till att föräldrar sökte sin information till alternativa källor vilket ofta blev onyanserat och 

okritiskt.  

 

När föräldrar känner sig tveksamma till vaccin är internet en vanlig och lättillgänglig källa till 

information (Dubé et al., 2013). På internet kunde det vara svårt att urskilja vilken fakta som 

faktiskt grundade sig på evidens. Förmågan att kunna hänvisa till evidens och informera 

korrekt visade sig vara grundstrategier för BHV-sjuksköterskorna i mötet med föräldrars 

tveksamhet till vaccinationer. Utifrån HBM är det väsentligt att föräldern får beskriva sin 

uppfattning av sjukdomens allvarlighetsgrad och konsekvenserna av den, och därefter kan 

sjuksköterskan ge saklig information om vaccinets fördelar. 

 

Vid vaccinering är sjuksköterskans kunskap en förutsättning för att kunna ge evidensbaserad 

information (Folkhälsomyndigheten, 2018a). På så sätt har BHV-sjuksköterskan en nyckelroll 

i föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sina barn. Förtroendet för sjuksköterskorna 

visade sig vara en grundläggande förutsättning i valet att låta vaccinera sina barn, vilket även 

stöds av tidigare forskning (Grandahl et al., 2017; Austvoll‐Dahlgren & Helseth 2010; 

Nihlén-Fahlquist, 2018). Förtroendet för vaccin påverkades negativt i samband med 

biverkningarna till följd av Pandemrix (Nihlén-Fahlquist, 2018), vilket också framkom ur 

resultatet. Vaccin mot Rotavirus visade sig vara det vaccin som flest föräldrar i nutid tackade 

nej till. Sjögren, Schollin-Ask, Örtqvist och Asp (2017) beskriver att orsaker till att föräldrar 

tackar nej till Rota-vaccin är bland annat på grund av rädsla för biverkningar och att det 

upplevs som nytt och onödigt. Frågor om vaccinet har blivit utförligt testat förekommer, där 

Pandemrix statuerar som ett exempel (Sjögren et al., 2017). Det påvisar återigen hur viktigt 

det är att föräldrar känner förtroendet för vaccinets fördelar samt för den information som 
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BHV-sjuksköterskan förmedlar. Enligt HBM är det viktigt att föräldrar får redskap och 

information för att genom egen tilltro kunna fatta ett beslut.  

 

Vid svårare frågor om vaccinets innehåll och biverkningar hänvisade majoriteten av 

sjuksköterskorna till läkare på barnavårdscentralen, då de ansåg sig sakna expertkunskaper 

inom området. Sjuksköterskans arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och har 

en skyldighet att kontinuerligt hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskor bör därmed få möjlighet till mer utbildning 

eftersom de har ansvaret att vaccinera. Det var något som vissa av informanterna hade 

utnyttjat i form av utbildningar på centrala barnhälsovården. Tidigare hänvisades föräldrarna 

till en överläkare med expertkompetens gällande vaccin när tveksamhet uppstod och egna 

kunskaper var bristfälliga. Den expertisen fanns inte längre tillgänglig, något som många 

sjuksköterskor ansåg saknades.  

 

Ur ett samhällsperspektiv är barnvaccinationer betydande för folkhälsan (Eskola et al., 2015). 

Föräldrars beslut att avstå från att vaccinera sina barn framkallar etiska funderingar. Beslutet 

att inte vaccinera barn kan stå i konflikt med de etiska koder som sjuksköterskor är skyldiga 

att arbeta mot, vilket kan bli problematiskt eftersom föräldrars beslut samtidigt måste bemötas 

respektfullt. De etiska koderna innefattar bland annat att förebygga sjukdom och främja hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). I Sverige är det frivilligt att vaccinera sina barn vilket 

ser olika ut runt om i världen. I vissa andra länder är vaccinationer reglerade enligt lag och 

krävs för att få börja skolan (Dubé et al., 2013). Ett exempel är Italien där vaccin mot MPR 

blev tvingande efter ett stort mässlingsutbrott 2017. Även länder som Frankrike och 

Australien har beslutat om lagar som kräver att barn ska bli vaccinerade (MacDonald et al., 

2018).  

 

I dagens samhälle utgör resande en stor del av människors vardag, vilket gör 

flockimmuniteten extra angelägen att reflektera över. Lundqvist (2015) anför att 

sjuksköterskan har en skyldighet att utifrån barnets bästa främja immunitet mot 

barnsjukdomarna i vaccinationsprogrammet och därmed uppnå en vaccinationstäckning på 

95%. Flockimmuniteten finns till för att skydda de sårbara grupper som av olika anledningar 

inte kan vaccineras; exempelvis barn under 18 månader som ännu inte erhållit sin första dos 

av MPR-vaccin (Folkhälsomyndigheten, 2019d). Som BHV-sjuksköterska är det således 

viktigt att alltid företräda barnets bästa och arbeta med ett barnperspektiv. Det är angeläget att 



 

 27 

påminnas om vad vaccinationer har bidragit med för folkhälsan både globalt och i Sverige. I 

ett redan hårt belastat sjukvårdssystem är vaccin en preventiv, hållbar åtgärd som samhället 

borde värna om.  

 

Metoddiskussion 
 

Design 
 

Kvalitativ design med intervjuer som datainsamlingsmetod valdes då den är lämplig för att 

beskriva BHV-sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av fenomenet som ämnades att 

undersökas. I kvalitativ forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att beskriva resultatets trovärdighet och forskningsprocessens följsamhet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Urval  
 

Variation i urvalet eftersträvades för att få en bredd av fenomenet; persontriangulering 

innebär att insamla data från informanter som kan belysa olika perspektiv av det som 

undersöks (Polit & Beck, 2012). Verksamheter från både innerstad och förort inkluderades 

och medförde att stora skillnader i socioekonomisk status blev representerade i studien, vilket 

också styrker studiens giltighet. På grund av tidsbegränsning kontaktades verksamheter som 

logistiskt var möjligt för författarna att ta sig till vilket medförde att urvalet var begränsat till 

endast Stockholm. Om mer tid funnits hade större geografisk spridning varit möjlig och 

bidragit till ökad giltighet. Överförbarhet beskriver i vilken utsträckning studiens resultat är 

giltiga i andra sammanhang och hur väl analysprocessen har presenterats (Lundman & 

Graneheim, 2012), vilket författarna har eftersträvat.  

 

Information om studien skickade ut via mail med en initial förfrågan om att delta. Av 23 

verksamheter besvarade endast 10 stycken mailet vilket eventuellt berodde på tidsbrist eller 

att vissa inte tog del av informationen. Om personlig kommunikation hade använts för att 

informera om studien i form av besök på arbetsplatsträff eller via telefon hade eventuellt ett 

större intresse funnits att delta. Samtliga sjuksköterskor som inkluderades i studien hade 

erfarenhet och kunde besvara syftet, vilket bidrar till trovärdighet. Ytterligare variationer 

hade eventuellt kunnat berika resultatet mer om fler BHV-sjuksköterskor från olika 
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verksamheter av de som kontaktats haft möjlighet att delta. Efter genomförda intervjuer 

kunde variation i arbetslivserfarenhet och ålder även ses hos informanterna vilket bidrar till 

studiens trovärdighet. Däremot var samtliga informanter kvinnor, vilket möjligen begränsade 

variation i resultatet, men representerade samtidigt hur verkligheten faktiskt ser ut på 

barnavårdscentraler.  

 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
 

Båda författarna var med under samtliga intervjuer, med fördelningen observatör och 

intervjuare. Fördelen med att vara två var att frågorna ställdes på liknande sätt i samtliga 

intervjuer. Författarna kunde hjälpas åt att se till att frågorna blev besvarade och att lämpliga 

följdfrågor ställdes. En nackdel med att vara två intervjuande personer kan vara att 

informanten kan uppleva ett underläge (Trost, 2010). En forskningsetisk aspekt att ta hänsyn 

till vid intervjuer är samtycke, vilket inhämtades muntligt och de tolv informanterna var 

positiva till deltagande. Informanterna fick informationsbrev via mail innan intervjutillfället 

vilket möjliggjorde att informanterna kunde förbereda sig på studiens syfte och avsätta 

tillräckligt med tid. En förutsättning för samtycke är att information givits till de som ska 

delta i studien (Codex, 2018). Intervjuerna utfördes i informanternas arbetsrum utan 

störningsmoment. Danielsson (2017) menar att en miljö utan störningsmoment skapar 

trygghet och ger förutsättningar för en innehållsrik intervju i förhållande till studiens syfte.  

 

För författarna var intervjusituationen ny. Begränsad erfarenhet av intervjuteknik kan göra det 

svårt att identifiera följdfrågor vilket kan göra att viktig information inte lyfts fram (Doody & 

Noonan, 2013). Därför hade det varit fördelaktigt att haft fler än en pilotintervju för att 

utveckla intervjutekniken. Det blev tydligt efter några intervjuer att fler följdfrågor utvecklade 

informanternas svar och att ett inledande småprat om BVC och vaccinationer bidrog till en 

mer avslappnad atmosfär där informanten svarade mer utförligt på intervjufrågorna. 

Intervjuguiden med semistrukturerade frågor sågs som en fördel då frågornas ordning kunde 

anpassas under intervjun och möjlighet till följdfrågor fanns. En styrka var även att öppna 

frågor ställdes vilket minskade risken för att informantens svar styrdes av den intervjuande. 

 

En neutral hållning eftersträvades under intervjuerna för att inte påverka intervjuns riktning. 

Patel och Davidson (2011) beskriver även att gester och ansiktsmimik kan påverka intervjun 

och att det är viktigt att visa genuint intresse för det intervjupersonen berättar. Viss 
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information kan vara känslig att delge och den personliga relationen ska därför kännas trygg 

för att informanten ska kunna ge en helhetsbild av situationen. Sjuksköterskorna i studien 

hade varierande arbetslivserfarenhet och kunskap inom ämnet vilket skulle kunna 

åstadkomma en upplevelse av brist på egen kunskap, och därmed utgjort en känslig situation. 

Ingen av informanterna tycktes uppleva intervjusituationen eller ämnet som känsligt eller 

stötande och samtliga frågor som ställdes besvarades.   

 

Bearbetning och analys 
 

Induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes då den ansågs vara 

tydlig och analysstegen uppfattades som begripliga att följa. Innehållsanalysen studerades 

grundligt för att utförandet av analysstegen skulle förstås och utföras sanningsenligt för att 

öka tillförlitligheten. Tack vare medvetenhet kring att förförståelse kunde vara ett hinder för 

resultatets trovärdighet lades ansträngning i att lägga personliga tankar, åsikter och 

erfarenheter åt sidan. Genom diskussioner hjälptes författarna åt att urskilja vad som kunde 

vara egen förförståelse och vad informanterna verkligen uttryckte. Författarna upplevde till en 

början svårigheter i att forma kategorier, då vissa av kategorierna liknande varandra, vilket 

kan påverka giltigheten negativt. Den ursprungliga betydelsen av texten kan gå förlorad när 

meningsenheter och koder tas ur sittsammanhang och medförde att analysprocessen blev 

tidskrävande, vilket till stor del berodde på bristande erfarenhet. Inspelningsutrustning 

möjliggjorde att materialet kunde lyssnas igenom flera gånger för att säkerställa att all 

information uppfattats. Citat användes sedan i resultatdelen som möjliggör för läsaren att 

bedöma giltigheten och styrker det informanterna uttryckte (Lundman & Graneheim, 2012). 

Citaten var avidentifierade för att ingen enskild sjuksköterska skulle kunna utpekas och 

resultatet presenterades på gruppnivå. 

 

Resultat i kvalitativ forskning kan inte generaliseras men är möjligt att överföras till liknande 

kontext (Danielson, 2017). Studiens resultat anser författarna ha klinisk relevans och kan vara 

överförbart till liknande situationer och vårdsammanhang. Resultatet har även stöd av tidigare 

forskning som belyser varför föräldrar är tveksamma och vad det kan finnas för strategier att 

bemöta dem, vilket ökar studiens tillförlitlighet och giltighet.  
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Förförståelse 
 
Författarna är medvetna om att den positiva attityden till vaccinationer genomsyrar studien. 
 
 
Slutsats 
 

I Sverige råder normen att vaccinera barn, och få ifrågasätter BHV-sjuksköterskans 

rekommendationer. Dock finns tveksamhet och motstånd till vaccin hos vissa föräldrar vilket 

ses öka runt om i världen. Felaktig information finns lättillgänglig via internet och gamla 

myter om vaccin lever kvar. BHV-sjuksköterskans nyckelroll blir tydlig avseende att 

bibehålla Sveriges höga vaccinationstäckning. Förutsättningar för ett fortsatt högt förtroende 

för BHV-sjuksköterskor finns om kunskap och möjlighet att ge föräldrar tid och 

individanpassad information prioriteras. Genom att ha goda kunskaper om vaccinets fördelar 

kan sjuksköterskan proaktivt, i ett tidigt skede, sprida evidensbaserad information till samtliga 

föräldrar på BVC, inte bara riktat till de som visar tveksamhet. Genom att sprida kunskap om 

vaccinets hälsofrämjande och samhällsekonomiska fördelar, kan tveksamhet till vaccinationer 

förebyggas, fler barn vaccineras och Sveriges höga vaccinationstäckning bestå. 
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Bilaga 1 

 
 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Vilken specialistutbildning har du? 

Hur länge har du arbetat på BVC? 

Vad har du för tidigare erfarenheter inom vården? 

Vad tänker du om vaccin/ Hur ser du på vaccinationer i allmänhet? 

Hur ser du på att vaccinationer på BVC är frivilligt? 

 

Berätta om en situation när du mött tveksamhet/motstånd till vaccin? Hur gick du tillväga? 

(om inte: Om du skulle stöta på motstånd/tveksamheter hur skulle du då gå tillväga?) 

 

Hur upplever du föräldrars inställning till de olika vaccinerna som erbjuds? 

(Finns det några skillnader i föräldrarnas inställning till de olika vaccinerna som erbjuds?) 

 

Vilka är anledningarna till motstånd/tveksamhet till vaccin hos föräldrar? 

Vad kan påverka valet att inte vaccinera? (Vilka skillnader finns mellan grupper?) 

 

Upplever du att det finns ett ökat motstånd/tveksamhet vill vaccin i samhället? 

 

Upplever du att föräldrars tveksamheter kring vaccinationer av barn har förändrats över tid, 

och i så fall på vilket sätt? 

 

Vad finns för strategier för att bemöta motstånd/tveksamhet till vaccin på din arbetsplats? 

 

Upplever du att du har förmåga att bemöta föräldrarnas frågor/tankar kring barnvaccinationer, 

i så fall hur? 
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Bilaga 2 

 
 

 

Förfrågan om deltagande i studie om BHV-sjuksköterskors strategier för att bemöta 

föräldrar som är tveksamma till barnvaccinationer 

 

Du/ni tillfrågas om deltagande i en studie då vi är intresserade av vad det finns för strategier 

på BVC att bemöta föräldrar som är tveksamma till barnvaccinationer. 

 

Vi heter Henrietta och Lovisa och studerar specialistsjuksköterskeprogrammet inom barn och 

ungdom på Uppsala universitet. Vi är mycket intresserade av hälsofrämjande barnsjukvård, 

och intresse har väckts för BHV-sjuksköterskans arbetsuppgifter samt vaccinets betydelse för 

individ och samhälle.  

 

Vad innebär studien för dig? 

Om du väljer att delta i studien avtalar vi tid och plats för intervjun. Datainsamlingen kommer 

ske tidigast v. 10. Intervjutiden beräknas ta 30–40 minuter. Deltagandet är självklart frivilligt 

och möjlighet finns att närsomhelst avbryta medverkan i studien. Intervjumaterialet kommer 

behandlas konfidentiellt och intervjuerna kommer att avidentifieras. Studiens resultat kommer 

att presenteras på gruppnivå det vill säga ingen enskild sjuksköterska kommer att kunna 

identifieras i resultatet. 

 

Vill du/ni delta? 

Om du/ni vill medverka i studien inhämtas muntligt samtycke vid intervjutillfälle. 
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Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

/Lovisa Larsson och Henrietta Andersson. 

 

Kontaktuppgifter:  

 

Specialistsjuksköterskestudent 

Lovisa Larsson. 

Mail: Larssonlov@gmail.com 

Tel: 0722146544 

 

Specialistsjuksköterskestudent 

Henrietta Andersson: 

Mail: Henriettaandersson12@gmail.com 

Tel: 0735365546 

 

Handledare:  

Maria Grandahl, PhD, universitetslektor, specialistsjuksköterska barn- och ungdomars 

hälsa Institutionen för kvinnors- och barns hälsa, Uppsala universitet 

maria.grandahl@kbh.uu.se 
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Bilaga 3 
Tabell över sjukdomarna som barnvaccinationsprogrammet på BVC ger skydd mot 

Sjukdomar Symtom och smittväg Behandling Konsekvenser 

Difteri (Äkta krupp) Bakterie som smittar via 

saliv, både direkt och indirekt 

genom att dela glas. Inleds 

som svalginfektion, feber, 

sedan hosta och 

andningssvårigheter. Kan 

även ge infektion i huden (ej 

lika allvarlig form) 

Antibiotikabehandling. 

Sjukdomsförloppet kan 

vara långdraget trots 

behandling på grund av att 

antibiotikan ej påverkar 

toxinet. 

Bakterien kan bilda ett toxin som 

skadar organsystem. Kan vara 

livshotande. Dödligheten 5–10 % 

av de som drabbas av 

luftsvägsdifteri. 

Stelkramp Mycket allvarlig sårinfektion. 

Bakterien smittar via jord och 

gödsel, finns även i tarmen 

hos många djur (smittar inte 

från människa till människa), 

och bildar ett gift och orsakar 

kramper och 

andningsförlamning.  

Antibiotikabehandling och 

immunglobulin mot toxinet 

som bildats. Eftersom 

risken för kvävning är stor 

krävs 

intensivvårdsbehandling 

med respirator.  

leder obehandlad till död. 

Fortfarande en vanlig orsak till 

småbarnsdöd i många länder med 

bristande vaccinationsprogram. 

Kikhosta Orsakas av en bakterie som 

utsöndrar ett toxin. Sprids via 

droppsmitta och 

smittsamheten är mycket hög. 

Inleds med klassiska 

förkylningssymtom. Svår 

hosta som kan leda till 

kikningar och cyanos. 

Spädbarn kan bli medvetslösa 

i samband med attackerna.  

 

Spädbarn bör observeras på 

sjukhus under den värsta 

kikningsperioden. vid 

behov få 

andningsunderstöd. 

Antibiotika kan ges första 

veckan men är sedan 

verkningslöst. 

I låginkomstländer är fortfarande 

barndödligheten hög. 

Polio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsakas av poliovirus som 

bara finns hos människan och 

avsöndras via avföring. 

Smittan sprids huvudsakligen 

via förorenat vatten. Kan 

också smittas vi närkontakt. 

Symtom är influensaliknande 

besvär, en liten del av de som 

smittas drabbas av 

förlamning.  

Behandlingen är 

symtomatisk.  

Om andningsmuskulatur drabbas 

är dödligheten stor. Kan ge 

bestående funktionsnedsättningar. 
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Haemophilus 

influenza typ b (Hib) 

Bakterie som orsakar 

infektioner i övre luftvägarna. 

Sprids som droppsmitta vid 

nära kontakt. Kan även ge 

alvarligare infektioner som 

meningit, sepsis, ledinfektion 

och epiglottit. 

Tidig behandling med 

antibiotika 

Kan orsaka Andningssvårigheter 

och medvetslöshet. Kan även ge 

nedsatt hörsel och epilepsi 

Pneumokocker  Orsakas av bakterie. Vanlig i 

näsa och svalg hos små barn. 

Vanligaste orsaken till 

bakteriella 

luftvägsinfektioner såsom 

öroninflammation och 

lunginflammation 

Behandling med antibiotika 

(finns pneumokocker som 

är resistenta mot penicillin) 

Kan orsaka sepsis och 

hjärnhinneinflammation 

Mässling Orsakas av virus. Snabbt 

stigande feber, tilltagande 

hosta, fläckar på 

munslemhinna samt utslag. 

En av världens mest 

smittsamma sjukdomar. 

Sprids som droppsmitta. 

 

Symtomatisk behandling Diarré, öroninflammation, 

lunginflammation är vanliga 

komplikationer. Kan leda till 

hjärninflammation och död. 

Påssjuka Orsakas av virus. Smittämnet 

finns i saliven och smittar 

genom droppsmitta eller 

direktkontakt.  

Symtom är feber och 

tilltagande ömhet och 

svullnad över 

öronspottkörteln. Kan vara 

svårt att tugga. 

Symtomatisk behandling Om infektionen drabbar en man 

efter puberteten finns risk för 

testikelinflammation och risk för 

sterilitet.  

Vanlig komplikation är 

hjärnhinneinflammation som kan 

ge bestående hörselnedsättning 

och dövhet. 

Röda hund Orsakas av virus. Lindrig 

luftvägsinfektion och 

hudutslag. Sprid med 

utandningsluften som 

droppsmitta.  

Symtomatisk behandling Kan orsaka fosterskador 


