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Abstrakt 

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar enligt det nationella 

vaccinationsprogrammet. Vaccination är ett erbjudande och således frivilligt, 

vaccinationstäckningen i Sverige är dock hög. Att vaccinera är en del av distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av 

att möta föräldrar tveksamma till vaccination. Studien var en kvalitativ intervjustudie där 

insamlingen av data gjordes genom enskilda intervjuer. Dessa analyserades med 

innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet visade att distriktssköterskorna ansåg att det 

var viktigt att lyssna och skapa förtroende i mötet med dessa föräldrar. De ansåg att 

föräldrar ofta saknar kunskap kring vaccinationer och påverkas av felaktig information i 

media, sociala medier och från omgivningen. Flera distriktssköterskor tyckte att det var svårt 

att bemöta detta på ett bra sätt. Motiverande samtal kan vara ett effektivt verktyg i mötet 

med föräldrar med tveksamhet till att vaccinera sina barn. 
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Abstract 

In Sweden, all children are offered immunization against nine diseases according to the 

national immunization program. Immunization is an offer and, thus voluntarily, 

immunization coverage in Sweden is high. To immunize is part of the district nurse's health 

promotion work. The purpose of the study was to elucidate district nurses' experiences of 

meeting parents in doubt of immunization. The study was a qualitative interview study 

where the collection of data was done through individual interviews. These were analyzed 

by content analysis with an inductive approach. The results showed that district nurses felt it 

was important to listen and create confidence in the meeting with these parents. They 

experienced that parents often lacked evidence based-knowledge regarding immunization 

and were affected by incorrect information from the press, social media and the 

environment. Several district nurses experienced it difficult to respond to this in a adequate 

way. Motivational interviewing was experienced as an effective tool supporting the 

communication when meeting parents with hesitation and doubts regarding immunization 

of their children. 
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Bakgrund 

Introduktion 

Att vaccinera är den åtgärd som näst efter rent vatten bidrar mest till folkhälsa i världen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a) och det är en av de mest kostnadseffektiva insatserna för att 

förebygga sjukdomar och främja global välfärd (Sabnis & Conway, 2015). I Sverige har det 

nationella vaccinationsprogrammet inneburit att många allvarliga sjukdomar som tidigare 

var vanligt förekommande i landet nästan försvunnit (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

 

Vaccination av barn 

I Sverige erbjuds alla barn inom barnhälsovård och skola vaccination mot nio sjukdomar; 

polio, difteri, stelkramp, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av 

haemophilus influenzae typ B och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. 

Dessutom erbjuds flickor vaccin mot humant papillomvirus. Vaccinationerna ges enligt ett 

vaccinationsschema. Även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga 

tillstånd ska erbjudas vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Statistik visar att vaccinationstäckningen i Sverige är fortsatt hög, cirka 97 % av tvååringarna 

är vaccinerade enligt det vaccinationsschema som erbjuds dem. Tack vare den höga 

immuniteten i befolkningen förekommer vanligtvis ingen större smittspridning av de 

sjukdomar mot vilka människor erbjuds vaccin. De vaccin som det nationella 

vaccinationsprogrammet innehåller bedöms ha en god säkerhetsprofil och de biverkningar 

som rapporterades in under 2017 var i huvudsak väl kända och övergående 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

 

Vaccination är föräldrarnas val 

Vaccination är ett erbjudande och således frivilligt (Folkhälsomyndigheten, 2018a). När 

föräldrarna ska ta beslutet om deras barn ska vaccineras eller inte går de enligt Brunson 

(2013) igenom en beslutsprocess. Beslutsfattandet börjar när föräldrarna medvetandegörs om 

att vaccination är något som direkt påverkar deras barn. Medvetandegörandet sker vid olika 

tidpunkter för olika föräldrar, för vissa redan innan de blir gravida men för de flesta under 

graviditeten eller kort efter barnets födelse. När föräldrarna är medvetna går de in i 
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bedömningsfasen, i vilken det handlar om att sätta sig in i ämnet så att ett beslut kan fattas. 

Alla föräldrar går enligt Brunson (2013) igenom bedömningsfasen, men sättet de gör det på 

kan variera, allt från extremt minimal bedömning i ena änden till mycket informerad och 

involverad bedömning i andra änden. Tre primära grupper kan urskiljas ur denna variation 

av föräldrar; föräldrar som helt accepterar allmänna sociala normer, föräldrar som litar på 

andra i frågan och föräldrar som aktivt söker efter svar. 

 

Distriktssköterskans roll i Sverige 

Distriktssköterskan har i Sverige sedan 1920-talet arbetat självständigt med hälso- och 

sjukvård (Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006) och ansvarat för att förebygga ohälsa, 

främja hälsa och utbilda patienter i behov av kunskaper inom dessa områden (Wilhelmsson 

& Lindberg, 2007). Att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande tillhör 

distriktssköterskans grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Distriktssköterskan är också behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med 

det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2018:43). Genom ett 

hälsofrämjande synsätt ska distriktssköterskan stärka individens hälsa (International Council 

of Nurses, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2008). För detta krävs färdigheter och 

förmågor så som att skapa relationer som stödjer patientens autonomi, integritet och 

delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  När det gäller vaccination av ett barn är 

barnet patienten men föräldern är den laglige vårdnadshavaren som har rätt att fatta beslut 

huruvida barnet ska vaccineras eller inte (Socialstyrelsen, 2015). Distriktssköterskan har 

således ett ansvar att stödja och respektera förälderns autonomi i denna fråga.  

 

Begreppet autonomi kan användas för att beskriva individers rätt till och möjlighet att fatta 

beslut om den egna livssituationen. Att respektera en individs autonomi kan innefatta att 

trygga individens personliga frihet vid val och individens rätt till information. I situationer 

inom hälso- och sjukvården där individens förmåga till självbestämmande är nedsatt till 

följd av otillräcklig information har vårdaren ett ännu större ansvar att främja individens 

förmåga till självbestämmande. För att en individ ska kunna anförtro sig åt en vårdare krävs 

tillit. Tillit bygger på en gemenskap i mötet och den kan växa av vårdarens öppenhet, 

engagemang, förtroende och pålitlighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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Motiverande samtal 

Motiverande samtal har definierats som en klientcentrerad rådgivningsstil för att framkalla 

beteendeförändring genom att hjälpa klienter att utforska och lösa ambivalens (Rollnick & 

Miller, 1995). Metoden styrs av principer, så som att uttrycka empati för klienten med hjälp 

av reflexivt lyssnande och objektiv återkoppling, att undvika argumentation och 

konfrontation och att få klienten att känna makt över sitt eget liv, ge klienten självtillit och 

optimism (Emmons & Rollnick, 2001). I distriktssköterskans kompetens ingår att ha 

fördjupad kompetens i kommunikation och samtalsmetodik för att kunna ge stöd och 

handleda i dialog med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Partnerskap mellan 

vårdpersonal och patient kan uppnås om ömsesidig öppenhet finns (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Joyce Travelbee’s teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter är relationen 

central i omvårdnaden och omvårdnaden är en mellanmänsklig process. Hon lägger stor vikt 

vid att förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska, upplevelsen av deras 

interaktion och hur detta påverkar patienten. En mellanmänsklig relation består enligt 

Travelbee av en erfarenhet mellan en sjuksköterska och en person som är i behov av 

sjuksköterskans tjänster, i vilken individens, familjens eller samhällets omvårdnadsbehov 

tillgodoses. Sjuksköterskan ansvarar för relationens etablerande och upprätthållande, men 

den måste vara ömsesidig. Travelbee tar starkt avstånd från en generaliserande människosyn 

och menar att människan är en unik, oersättlig individ med egna individuella upplevelser av 

allmänmänskliga erfarenheter. Ett av de viktigaste begreppen i teorin är kommunikation. 

Travelbee menar att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap som gör 

det möjligt att uppnå målet för omvårdnaden. Den komplicerade process som 

kommunikation är, kräver enligt Travelbee olika färdigheter så som kunskap och förmåga 

att tillämpa den, ett sinne för timing och behärskande av olika kommunikationstekniker 

(Travelbee, 1971, s 7, 17, 26-34, 95, 103-110, 124).  
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Problemformulering 

Vaccination av barn förebygger smittsamma sjukdomar som tidigare var vanligt 

förekommande i Sverige, bidrar till folkhälsa och minskar lidande (Folkhälsomyndigheten, 

2018a). Distriktssköterskan har ur ett folkhälsoperspektiv en viktig uppgift i mötet med 

föräldrar tveksamma till vaccination eftersom vaccinationstvekan bidrar till 

underimmunisering (Sabnis & Conway, 2015). Förhoppningen är att studien kan bidra till 

ökad kunskap och förbättra det hälsofrämjande arbetet att vaccinera barn. Kunskap kring 

distriktssköterskors erfarenheter av att möta föräldrar med tveksamhet till vaccination kan 

bidra till ökad förståelse för denna utmanande arbetsuppgift. För nyutexaminerade 

distriktssköterskor och distriktssköterskor som inte har tidigare erfarenhet av att möta 

föräldrar som tvekar att vaccinera sina barn kan det vara värdefullt i yrkesutövningen att ta 

del av de erfarenheter andra distriktssköterskor har i ämnet. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att möta föräldrar tveksamma till 

vaccination.  

 

Metod 

Studiens design var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativ forskning 

beskriver ett fenomens dimensioner och betydelser och metoden är användbar för att svara 

på frågor så som ”hur upplevs ett fenomen” och ”vad är viktigt med fenomenet” (jfr. Polit & 

Beck, 2017, s 14-15). Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att analysera kvalitativt 

material. Ämnet och sammanhanget är i fokus med betoning på att hitta likheter inom och 

skillnader mellan olika delar i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Karaktäristiskt för en 

induktiv ansats är att forskaren söker efter likheter och olikheter i det insamlade materialet, 

vilka beskrivs i kategorier eller teman (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes till studien, eftersom författarna vände sig till de 

distriktssköterskor som förväntades kunna besvara frågan (jfr Polit & Beck, 2017, s 254). De 

åtta kvinnliga distriktssköterskor som deltog i studien uppfyllde inklusionskriterierna, vilka 
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innefattade specialistutbildning till distriktssköterska samt arbete på barnavårdscentral med 

en erfarenhet av detta på minst ett år. Alla arbetade aktivt med vaccination av barn och hade 

alla erfarenhet av föräldrar med tveksamhet att vaccinera sina barn. De var alla anställda på 

hälsocentraler i mellannorrland, både i glesbygd och i en mellanstor stad. Deltagarna var 

mellan 38 och 53 år gamla och deras erfarenhet av att arbeta på BVC varierade mellan 1,5 år 

till 18 år. 

 

Genomförande 

Författarna fick genom barnhälsovårdsutvecklaren i regionen tillgång till alla BVC-anställda 

distriktssköterskors mailadresser i två kommuner. På detta sätt skickades informationsbrev 

om deltagande i studien ut till 27 distriktssköterskor, och de som var intresserade av att delta 

svarade via mail till författarna och tid för intervju bokades in. Åtta distriktssköterskor 

intervjuades. Under intervjuerna upplevde författarna att det var samma saker/ämnen som 

diskuterades av distriktssköterskorna och efter den sjunde intervjun var uppfattningen att 

inget nytt tillkom. För säkerhets skull gjordes dock ytterligare en intervju. Intervjuerna 

genomfördes under maj 2018. Enligt Polit och Beck (2017, s 515) kan en pilotintervju vara av 

värde att göra. En sådan gjordes med syfte att testa intervjuteknik, inspelningsutrustning och 

frågornas relevans och denna intervju inkluderades också i studien. Vid starten av 

intervjuerna informerades distriktssköterskorna muntligt och skriftligt om studiens syfte, att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Alla 

deltagare gav sitt skriftliga samtycke till att medverka. 

 

Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med alla deltagare på deras arbetsplatser. En 

intervjuguide hade utarbetats inför intervjuerna, och samma användes i alla intervjuer. 

Forskare kan inför semistrukturerade intervjuer förbereda en skriftlig intervjuguide för att 

säkerställa att samma ämne tas upp i alla intervjuer. Intervjuguiden som användes under 

intervjuerna innehöll öppna frågor, vilka tillåter deltagarna att svara med egna ord på ett 

berättande sätt. Följdfrågor ingick också i intervjuguiden för att förmå deltagarna att berätta 

mer detaljerat (jfr Polit & Beck, 2017, s 270, 510). Distriktssköterskorna fick prata fritt, men 

författarna säkerställde med hjälp av intervjuguiden att alla planerade områden togs upp. 
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Mobiltelefon med inspelningsfunktion användes för att spela in intervjuerna. Båda 

författarna deltog i samtliga intervjuer, en ställde frågorna och den andre skötte 

inspelningsutrustningen och förde anteckningar. Intervjuernas längd varierade och varade 

mellan 18 och 50 minuter. Efter varje intervju gjordes en kort sammanfattning av innehållet 

med hjälp av stödord. Detta gjordes av båda författarna tillsammans. I nära anslutning till 

intervjutillfället skrevs intervjuerna ut ordagrant med manifest design (jfr Elo & Kyngäs, 

2008). Tystnad, gester och skratt skrevs också ned för att underlätta och säkerställa 

tolkningen av materialet. 

 

Etiska överväganden 

När människor deltar i studier måste forskarna försäkra sig om att deras rättigheter skyddas. 

Forskarna har en skyldighet att undvika, förebygga och minimera skada i studier med 

människor. Deltagarna ska inte utsättas för onödig risk för skada eller obehag och deras 

deltagande måste vara avgörande för att uppnå ett för samhället viktigt syfte som inte skulle 

vara möjligt annars. Självbestämmande är en viktig princip i sammanhanget och innebär för 

deltagarna att de själva bestämmer om de vill delta i studien. Det innebär också att de har 

rätt att ställa frågor och att avsluta sitt deltagande i studien (Polit & Beck, 2017, s 137, 139, 

140). Enligt 16§ i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

informerades deltagarna om den övergripande planen med studien och dess syfte, den 

planerade metoden och att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Under hela processen har författarna strävat efter att förhålla sig neutrala till materialet. 

 

Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär nedbrytning av materialet i mindre delar för att 

identifiera kategorier och teman (Polit & Beck, 2017, s 537). Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att den kvalitativa innehållsanalysprocessen sker i flera steg, vilka författarna av 

föreliggande studie följde. I nära anslutning till intervjutillfället skrevs de inspelade 

intervjuerna ner ordagrant. De lästes sedan i sin helhet av båda författarna upprepade 

gånger för att författarna skulle kunna bilda sig en uppfattning om innehållet och se likheter 

och skillnader i materialet. Därefter genomlästes texten i syfte att finna meningsenheter. En 

meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) ord, meningar eller stycken som 
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innehåller aspekter relaterade till varandra genom innehåll och sammanhang. Därefter 

kondenserades meningsenheterna, vilket innebar att de förkortades samtidigt som kärnan 

bevarades. De fick också koder som beskrev meningsenheternas innehåll (Tabell 1). Koderna 

gjorde att underkategorier och kategorier kunde skapas (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

Kategorier kan ses som ett uttryck för textens uppenbara innehåll (Graneheim & Lundman, 

2004). Två kategorier och sex underkategorier skapades. 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen resulterade i kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Dom har läst på att man 

kan få… alltså skador, 

man kan bli autistisk. 

Ja, dom har ju sett som 

några filmer som 

spelats upp… i media. 

Föräldrar har läst och 

sett i olika media att 

barnet kan bli skadat, 

autistiskt. 

Rädsla för 

autism. 

Föräldrars 

rädsla för 

bieffekter av 

vaccination. 

Distriktssköterskors 

erfarenheter av 

hinder för 

vaccination. 

Information tror jag är 

viktigt. Och att man tar 

det flera gånger, för det 

är så mycket ny 

information bara av att 

man har blivit förälder. 

Det är en helt ny värld.  

Information vid flera 

tillfällen är viktigt, för 

det är en helt ny värld att 

bli förälder. 

Viktigt med 

upprepad 

information. 

Kunskapsstöd 

till föräldrar 

viktigt. 

Distriktssköterskors 

strategier för att 

främja vaccination. 
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Resultat 

Analysprocessen resulterade i två huvudkategorier med tre underkategorier vardera, se 

tabell nedan. Underkategorierna kommer att stärkas med hjälp av citat. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Distriktssköterskors strategier för att 

främja vaccination 

Distriktssköterskors erfarenheter av 

hinder för vaccination 

Kunskapsstöd till föräldrar viktigt Utmanande att bemöta ovetenskaplig 

information hos föräldrar 

En god interaktion med föräldrar Föräldrars rädsla för bieffekter av 

vaccination 

Att möta individuella behov hos föräldrar Känslor av otillräcklighet i mötet med 

föräldrar 

 

Distriktssköterskors strategier för att främja vaccination 

Kunskapsstöd till föräldrar viktigt 

Distriktssköterskornas arbete med att informera om vaccinationer startade redan vid det 

första hembesöket då barnet var nyfött. Föräldrarna fick då material att läsa och sedan togs 

frågan om vaccination upp igen under kommande besök på BHV.  

 

”Information tror jag är viktigt. Och att man tar det flera gånger, för det är så mycket ny information 

bara av att man har blivit förälder. Det är en helt ny värld.” 

 

Distriktssköterskorna uppgav att många föräldrar saknade kunskap kring vaccinationer. De 

försökte då få föräldrarna att inhämta kunskap från källor som var vetenskapliga, utan att 

propagera och säga att de gjorde rätt eller fel. Distriktssköterskorna var måna om att 

föräldrarna skulle ställa sina frågor till dem istället för att googla, och uppmanade 

föräldrarna att vidarebefordra material som de hade frågor kring till dem för att kunna 

samtala om det. Att reda ut och hjälpa föräldrarna i informationsflödet kunde leda till att 

deras misstro till vaccin försvann. 

 

En distriktssköterska uppgav att hon använde sig av motiverande samtal för att få 

föräldrarna att tänka till kring vaccinationer. Flera distriktssköterskor ansåg att föräldrarna 
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behövde information om sjukdomar man vaccinerar mot och dess komplikationer och gav 

upplysande information om dessa. 

 

”Dom måste väl se sjukdomarna som kan bli. Alltså, dom läser ju och ser vad som kan hända och vilka 

allvarliga komplikationer det är med de här sjukdomarna. Någon gång har jag också berättat faktiskt 

om… vad heter dom nu då, hemophilus… hemophilus influenzae…” 

 

De flesta av distriktssköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med stöd och resurser för att 

kunna bemöta föräldrar som var tveksamma eller negativa till vaccination på ett bra sätt. De 

som upplevde att de hade tillräckligt med stöd och resurser uppgav att de kunde ta stöd av 

läkare och barnhälsovårdsutvecklare vid behov och söka egen information för att öka sin 

kunskap inom området. 

 

”Ja, det har jag. Jag kan alltid prata med barnhälsovårdsutvecklarna, dom som är samordnare, läkare 

och distriktssköterska om jag skulle behöva. Och sen kan man ju alltid leta efter information och 

statistik själv.” 

 

En god interaktion med föräldrar 

Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att bemöta föräldrarna med respekt och förstå 

deras oro. Det var betydelsefullt att distriktssköterskorna hade ett inbjudande 

förhållningssätt så att föräldrarna fortfarande ville gå kvar på BVC trots 

vaccinationsmotstånd och inte upplevde att distriktssköterskorna hade taggarna utåt på 

grund av deras val. Föräldrarna skulle inte behöva känna att distriktssköterskorna var 

jobbiga, utan en god kontakt dem emellan var viktigt. 

 

”Det är viktigt att dom fortfarande vill gå kvar här, så att dom inte känner att… Ja, att vi har 

taggarna utåt för att dom inte vill vaccinera, utan att… vi vill ju följa upp alla barn.” 

 

Att lyssna och skapa förtroende var viktigt. Föräldrarna måste kunna lita på 

distriktssköterskorna för att kunna ändra åsikt i frågan om vaccination.  
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”Jag måste ju lyssna på dom, så är det ju med hela vårt jobb liksom. Om man ska få folk att förändra 

sig så, då måste dom lita på oss. Vi måste vara snälla, det tycker jag är ett sånt där ledord.” 

 

Genom att ge föräldrarna gott om tid och själva få avgöra när vaccinationen skulle ges så 

upplevde en distriktssköterska att detta oftast ledde till att föräldrarna sköt upp 

vaccinationen men inte avstod den helt. 

 

Att möta individuella behov hos föräldrar 

Distriktssköterskorna upplevde att föräldrar som var tveksamma till vaccination var lättare 

att övertyga att vaccinera än de föräldrar som mycket bestämt sa nej. De upplevde att 

tveksamma föräldrar var mer mottagliga för information och var mer benägna att svara på 

frågor om hur de tänkte kring vaccination. Dessa föräldrar brukade kunna ändra 

uppfattning när de satt sig in i det riktigt. 

 

Flera distriktssköterskor uppgav att familjer med invandrarbakgrund hade en öppen och 

positiv inställning till vaccination och ville ha alla vaccinationer de kunde få. De var 

intresserade av att få veta vilka vaccin som ingick i vaccinationsprogrammet och jämförde 

dessa med vilka vaccin som ingick i deras hemländer. En distriktssköterska beskrev: 

 

”Dom vill ha allt vaccin som går att få. Dom vill ha mera koll tycker jag. Har jag verkligen fått det och 

det och… ja. Så är det. Och i vårt land brukar det vara det här också, kan man få det också.” 

 

Distriktssköterskors erfarenheter av hinder för vaccination 

Utmanande att bemöta ovetenskaplig information hos föräldrar 

Det var svårt att ha ett neutralt förhållningssätt till föräldrarnas val att avstå vaccination, 

särskilt om de motiverade sitt val med information som distriktssköterskorna visste var 

ovetenskaplig. 

 

Distriktssköterskor kunde se felaktig information cirkulera på sociala medier med potential 

att nå ut till många läsare. Distriktssköterskor ansåg att webbsidan ”Familjeliv” var källan 

till mycket falsk och ovetenskaplig information om vaccinationer som spreds bland 

föräldrar. 
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Distriktssköterskorna ansåg att föräldrar hade bristande kunskaper om vaccinens effekter. 

Föräldrarna kunde tycka att det var bättre om deras barn fick sjukdomarna för att få det här 

skyddet hellre än att de vaccinerades och att de inte behövde vaccinationerna eftersom de 

inte tänkte resa utomlands. 

 

”Någon förälder har sagt att ja men jag tycker det är bättre att man ska få skydd på ren, alltså av dom 

här sjukdomarna, ger bättre skydd. Att det är bättre att dom får mässlingen, bättre att dom får det här 

för att få det här skyddet… Några säger att ja men vi kommer ändå bara vara här i Sverige, vi kommer 

inte att resa utomlands till exempel med barnet, så vi behöver inte dom här vaccinationerna.” 

 

Distriktssköterskorna upplevde att föräldrarna påverkades mycket av vad de läste, hörde 

och såg. Ofta hade föräldrarna läst saker på Facebook som det blivit diskussioner kring och 

distriktssköterskors erfarenheter var att sociala medier gav föräldrar nya funderingar 

angående vaccinationer som man inte haft tidigare. 

 

”Funderingarna man har angående vaccinationer är helt andra än de man hade för sex, sju år sedan 

när sociala medier inte var lika öppet och stort, som jag uppfattar det.” 

 

Distriktssköterskorna upplevde också att vaccinationsmotståndare fick mycket 

uppmärksamhet i media och att man i media valde att visa inspirerande och vältaliga 

personer som talade mot vaccination medan man lät mindre färgstarka personer med 

monotona röster att tala för vaccination. En distriktssköterska upplevde att det var 

vaccinationsmotståndare som hördes och syntes mest, och såg i detta en risk att föräldrar 

blev vilseledda och inte vågade vaccinera sina barn på grund av en falsk bild av att många 

andra avstod. Distriktssköterskor upplevde också att föräldrar kunde ha en tillhörighet i 

gruppen vaccinationsmotståndare, och därmed känna en gemenskap. 

 

Distriktssköterskor upplevde också att föräldrar som var tveksamma eller negativa till 

vaccination kunde påverka andra föräldrar i sin omgivning och få med sig dem i sitt 
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motstånd. Det handlade exempelvis om ett bostadsområde där flera föräldrar som var 

tveksamma eller negativa till vaccination var bosatta. 

 

”Dom flesta som vi har här, då är det ett område. Ett bostadsområde där dom har kanske 

föräldrakooperativ, som man ser att dom som bor där, och det kan ju inte vara en slump, utan det 

måste vara så att de påverkar varandra i det här området. För det kan ju inte vara att alla… 

motståndare flyttar till samma ställe.” 

 

 

Föräldrars rädsla för bieffekter av vaccination 

En orsak till att föräldrar var tveksamma till att vaccinera sina barn var rädsla för bieffekter 

av vaccinationen, enligt distriktssköterskorna. Föräldrar kunde vara rädda för att vaccinet 

skulle ge skador utvecklingsmässigt eller autism. Efter vaccinet mot svininfluensan 

drabbades barn av narkolepsi och efter det var det föräldrar som blev rädda för denna 

biverkan efter vaccination.  

 

Flera distriktssköterskor upplevde att föräldrar var osäkra på kunskapen kring de ämnen 

som vaccinationerna innehåller, exempelvis konserveringsmedel och tungmetaller, och hur 

dessa skulle påverka barnens immunförsvar, kroppar och hälsa både direkt och i framtiden. 

Föräldrar kunde tro att uppbyggnaden av barnens naturliga immunförsvar stördes om de 

fick vaccinet under småbarnsåren, enligt distriktssköterskorna. De upplevde också att 

föräldrar kunde vara rädda för att barnen skulle få allvarliga reaktioner i anslutning till 

vaccinationen. 

 

”Ja, det är ju att man är rädd för vaccinet, att det ger skador, utvecklingsmässigt, autism, till 

exempel…” 

 

”Det är mycket man sprutar in, mycket saker i barnet, vet vi verkligen vad det är vi sprutar in, med 

konserveringsmedel, tungmetaller…” 
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Känslor av otillräcklighet i mötet med föräldrar 

Distriktssköterskor kunde känna sig otillräckliga i mötet med föräldrar som var tveksamma 

eller negativa till vaccination. Föräldrarna kunde ställa frågor som distriktssköterskorna inte 

kunde svara på. 

 

”Dom ställer väldigt kons…eh, ”konstiga” frågor, det är ju frågor som det egentligen inte går att ge 

något svar på, dom kan gå ner i liksom mikronivå på vad som finns i dom här vaccinen, och det är 

kunskap som jag inte har, och det är inget som jag är ålagd att kunna heller.” 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det var svårt att nå fram med sitt budskap till 

föräldrarna, och en distriktssköterska tyckte att hon lätt kunde känna sig lite knasig när hon 

försökte informera, trots vetskapen att hon gav korrekt information. Detta gav upphov till 

frustration över att inte nå fram. Föräldrar som var helt negativa till vaccination kunde 

framstå som avstängda, inte mottagliga för distriktssköterskornas information. 

 

”Dom som är helt negativa, dom är så himla, dom är som avstängd, dom är inte mottagliga för vår 

information. Så är min erfarenhet.” 

 

En distriktssköterska kunde få känslan av att föräldrarna inte kunde ändra sig när de 

uttryckt sin åsikt så starkt, och därför inte plötsligt kunde ändra sig och vaccinera sitt barn. 

Det gjorde henne frustrerad. 

 

Det var en svår arbetssituation för flera distriktssköterskor att möta föräldrar som var 

negativa eller tveksamma till vaccination, dessutom var det tidskrävande. 

 

”Det är jättesvårt att möta de här familjerna och det kräver mycket tid.” 

 

Distriktssköterskorna beskrev att det kunde bli spänt mellan distriktssköterskan och 

föräldrarna, och en jobbig situation för båda parter. Några ansåg sig behöva mer utbildning i 

att bemöta dessa föräldrar och hantera frågor om vaccination på ett bra sätt utan att riskera 

att hamna i konflikt med föräldrarna och skada relationen till dem.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att möta föräldrar 

tveksamma till vaccination. Kunskap kring detta kan bidra till ökad förståelse för denna 

arbetsuppgift. I resultatet framträdde två huvudkategorier, den första var distriktssköterskors 

strategier för att främja vaccination med underkategorierna kunskapsstöd till föräldrar viktigt, en 

god interaktion med föräldrar och att möta individuella behov hos föräldrar. Den andra 

huvudkategorin var distriktssköterskors erfarenheter av hinder för vaccination med 

underkategorierna utmanande att bemöta ovetenskaplig information hos föräldrar, föräldrars rädsla 

för bieffekter av vaccination och känslor av otillräcklighet i mötet med föräldrar. 

 

Enligt distriktssköterskor i studien kunde föräldrar bli tveksamt inställda till vaccination på 

grund av påverkan av omgivningen och föräldrar som var negativa till vaccination kunde få 

med sig andra föräldrar i sin skepticism. Detta stöds av Dubé et al. (2018). I studien framkom 

också att distriktssköterskor ansåg att föräldrar saknade kunskap kring vaccinationer och att 

det spreds felaktig information bland föräldrar i sociala medier. Detta överensstämmer med 

Verelst, Willem, Kessels och Beutels (2018) studie som visar att missuppfattningar kring 

vaccinrelaterade bieffekter sprids snabbt genom sociala eller traditionella medier. Enligt 

Ames, Glenton och Lewin (2017) är det svårt för föräldrar att veta vilken informationskälla 

om vaccinationer de ska lita på och det är utmanande för dem att hitta information som 

känns opartisk och balanserad.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) ska distriktssköterskan tillsammans med 

patienten undersöka, analysera och bedöma vilket behov av kunskap, utbildning och 

information som föreligger för att kunna främja hälsa. Travelbee (1971, s 9) anser att allt som 

kan inverka störande på individens hälsa och välbefinnande faller inom sjuksköterskans 

ansvarsområde. Distriktssköterskan bör därför skapa en förtroendefull relation till 

föräldrarna som gör det möjligt att ta reda på vilken kunskap, information och utbildning de 

behöver och vägleda dem till information om vaccinationer som har evidens. Det är av 

betydelse att distriktssköterskan tar hänsyn till de olika förutsättningar föräldrar kan ha när 

det gäller att ta till sig information. Språket kan vara ett hinder, liksom teknik då det inte är 
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alla föräldrar som har tillgång till eller har råd med en dator med internet. Travelbee (1971, s 

16, 17) menar att en mellanmänsklig relation består av en erfarenhet av en sjuksköterska och 

en person som är i behov av sjuksköterskans tjänster för att individens, familjens eller 

samhällets omvårdnadsbehov ska tillgodoses. 

 

I studien angavs motiverande samtal vara en metod som användes för att få föräldrarna att 

reflektera kring vaccinationer. Metoden är enligt Rollnick och Miller (1995) användbar för att 

åstadkomma en beteendeförändring genom att utforska och lösa ambivalens. Få 

evidensbaserade strategier finns för att vägleda vårdpersonal i diskussioner med föräldrar 

som är tveksamma till vaccination (McClure, Cataldi & O’leary, 2017) men studier visar att 

motiverande samtal kan vara ett effektivt verktyg (Gagneur et al., 2018; Lemaître et al., 2018; 

Manasseh-Zumbrunnen, Le Breton & Blanchard-Rhoner, 2017; McClure et al., 2017). 

Manasseh-Zumbrunnen et al. (2017) menar att användandet av motiverande samtal i mötet 

med tveksamma föräldrar kan hjälpa till att vägleda dem till ett välgrundat val, vilket är 

gynnsamt för barnets vaccination. Enligt Emmons och Rollnick (2001) kan en patients känsla 

av makt över sitt eget liv, självtillit och optimism främjas genom nyttjande av de principer 

som styr motiverande samtal, så som att undvika att argumentera och konfrontera, reflexivt 

lyssna och objektivt återkoppla samt uttrycka empati. Därför är det som distriktssköterska 

värdefullt att använda sig av motiverande samtal i det hälsofrämjande arbetet, i vilket 

vaccination av barn är en viktig del. Kunskaper om denna samtalsmetod och dess styrande 

principer är viktiga verktyg i distriktssköterskans arbete. Travelbee (1971, s 103, 104, 110) 

menar att kommunikation är en komplicerad process och inkluderar behärskande av olika 

kommunikationstekniker som en förutsättning för denna process. Söderlund, Malmsten, 

Bendtsen och Nilsen (2010) belyser vikten av rutinmässiga utbildningar i motiverande 

samtal för att upprätthålla kvaliteten i samtalen och det är därför värdefullt att 

distriktssköterskan ges möjlighet till detta. 

 

Studien visade att flera distriktssköterskor använde sig av ett arbetssätt som innebar att 

undvika att propagera och argumentera. Det överensstämmer med de principer som 

Emmons och Rollnick (2001) menar styr motiverande samtal. Flera distriktssköterskor 

menade att många föräldrar hade bristande kunskap kring de sjukdomar man vaccinerar 
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mot och vilka allvarliga konsekvenser sjukdomarna kan föra med sig. Därför gav de 

upplysande information om dessa. Enligt Rollnick, Miller och Butler (2009, s 141) tror vissa 

praktiker att rädsla gör att möjligheten till förändring ökar eller att möjligheten att ta till sig 

information förbättras om patienten är tillräckligt rädd. Det finns dock väldigt lite evidens 

för att för att människor ska förändra sig bara för att de känner sig rädda, skamsna eller 

förödmjukade. Istället är det praktikern som stöttar, är medkännande och empatisk som bäst 

inspirerar till förändring. Även Leask et al. (2012) menar att användande av övertalning för 

att uppnå förändring och att misskreditera informationskällor är ineffektiva strategier i 

arbetet att möta föräldrars oro kring vaccination. Författarna anser att detta är värdefullt för 

distriktssköterskan att känna till i mötet med föräldrar med tveksamhet till vaccination. Den 

första reaktionen kanske är att skrämma föräldrarna för de allvarliga sjukdomar man 

vaccinerar mot med en tro att det ska leda till att de väljer att vaccinera, men leder det till det 

motsatta är det kontraproduktivt i distriktssköterskans arbete att främja 

vaccinationstäckningen. Det är värdefullt att ha en god balans i kommunikationen och se till 

att föräldrarna får evidensbaserad information utan att det är skrämselpropaganda. Ames et 

al. (2017) menar att dålig kommunikation och negativa relationer med hälso- och 

sjukvårdspersonal kan inverka på föräldrarnas vaccinationsbeslut. Travelbee (1971, s 103) 

menar att kommunikation antingen kan leda till lindrande eller förstärkning av en individs 

isolering och ensamhet. När distriktssköterskan ger information anpassad efter föräldrarnas 

behov kan deras osäkerhet i beslutsfattandet lindras. Travelbee (1971, s 136) anser att syftet 

med kommunikationen i omvårdnaden är att lära känna individen, utforska dennes behov 

och tillgodose dessa. Hon menar att det finns en risk att en sjuksköterskas handlingar blir 

viktigare än att skapa en tillitsfull relation där sjuksköterskan och patienten interagerar i 

mötet. Det är därför av yttersta vikt att distriktssköterskan respekterar föräldrarnas åsikter 

även om sjuksköterskans och föräldrarnas åsikter går isär och att hon bjuder in föräldrarna i 

en konstruktiv diskussion. 

 

De flesta av distriktssköterskorna i studien ansåg sig ha tillräckligt med stöd och resurser för 

att kunna möta föräldrar med tveksamhet till vaccin på ett bra sätt. Det är positivt att 

majoriteten hade den uppfattningen, dock anser författarna att det är oroande att inte alla 

ansåg sig ha tillräckliga resurser och stöd då barnvaccination är viktigt ur ett 
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folkhälsoperspektiv. Studier visar dessutom att föräldrar förväntar sig att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska vara en viktig informationskälla i vaccinationsfrågor (Ames et al., 

2017; Gellin, Maibach & Marcuse, 2000).  

 

Flera distriktssköterskor i föreliggande studie ansåg att det var tidskrävande att möta 

föräldrar med tveksamhet till att vaccinera sina barn och flera ansåg sig behöva mer 

utbildning i ämnet. Enligt Hilton, Bedford, Calnan och Hunt (2009) upplever hälso- och 

sjukvårdspersonal att de inte har tid över till att sätta sig in i den senaste forskningen och 

nya rön om vaccinationer. Även Wilhelmsson och Lindberg (2007) menar att bristande tid till 

att läsa nya forskningsrapporter är ett hinder i sjuksköterskors arbete och att förmåga att läsa 

och tolka forskningsresultat är faktorer som underlättar användningen av evidensbaserade 

strategier och metoder i arbetet. Manasseh-Zumbrunnen et al. (2017) menar att det krävs 

förberedelser och kunskap om de viktigaste argumenten som framläggs av 

vaccinationskritiker innan ämnet diskuteras med föräldrarna.  

 

Brunson (2013) menar att alla föräldrar går igenom en bedömningsfas när de ska ta ställning 

till vaccination av deras barn, vissa föräldrar gör en extremt minimal bedömning medan 

andra vill sätta sig in mycket i ämnet. Enligt distriktssköterskorna i studien hade vissa 

föräldrar så många komplicerade frågor att de inte kunde svara på dem. Författarna anser att 

tid till kompetensutveckling är en av förutsättningarna för att distriktssköterskan ska kunna 

vara uppdaterad och kunnig i ämnet. Då kan hon eller han bemöta alla familjers behov av 

information på bästa sätt och på så sätt främjas möjligheten för föräldrarna att ta ett 

informerat och korrekt beslut. Travelbee (1971, s 110-116) anser att en bristande förmåga att 

se patienten som en individ och att inte förstå dennes situation är faktorer som kan förorsaka 

allvarliga störningar i kommunikationen.  

 

Även om vaccinationstäckningen är hög i Sverige och risken för smittspridning av de 

sjukdomar vi idag vaccinerar mot är låg (Folkhälsomyndigheten, 2018b) har 

distriktssköterskan ett ansvar att främja individens rätt till självbestämmande genom att ge 

information. Om självbestämmandet är nedsatt till följd av otillräcklig information är detta 

ansvar ännu större och en del i att respektera individens autonomi (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2016). För distriktssköterskorna i studien var en god interaktion med 

de tveksamt inställda föräldrarna värdefullt. Att kunna lyssna och skapa förtroende ansågs 

vara av vikt och kunde bidra till att föräldrarna ändrade åsikt i frågan om vaccination enligt 

distriktssköterskorna. Detta stöds av Kennedy, Lawail, Nowak, Basket och Landry (2011) 

som menar att föräldrars interaktioner med vårdpersonal är en faktor som påverkar 

föräldrars attityder till vaccination och att en god interaktion kan motivera föräldrar med 

tveksamhet till vaccination att vaccinera sitt barn. Även Smith, Kennedy, Wooten, Gust och 

Pickering (2006)  menar att hälso- och sjukvårdspersonal har ett positivt inflytande på 

föräldrar att vaccinera sina barn, inklusive föräldrar med tveksamhet till vaccination. De 

menar att ärliga och respektfulla relationer till föräldrar är viktigt när det gäller 

vaccinationsfrågor. Elran et al. (2018) menar att föräldrars grad av förtroende för 

sjuksköterskorna inom barnhälsovården är den faktor som mest påverkar beslutet att 

vaccinera. Samtidigt ansåg flera av distriktssköterskorna i föreliggande studie att det var 

svårt att ha ett neutralt förhållningssätt till föräldrars val att avstå vaccination. Travelbee 

(1971, s 124, 130, 131) beskriver etablerandet av en mellanmänsklig relation som centralt i 

omvårdnaden. Relationen är enligt henne ett medel för att tillgodose de omvårdnadsbehov 

som finns. Under tiden som relationen utvecklas är det viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att stereotypa uppfattningar kan påverka hennes intryck av personen hon 

möter och hindra henne från att upptäcka den unika individen och dennes behov. 

 

Enligt distriktssköterskorna i föreliggande studie hade familjer med invandrarbakgrund en 

öppen och positiv inställning till vaccination och ville ha alla vaccinationer de kunde få. 

Grace (2006); Fredrickson et al. (2004) och Leask et al. (2012) menar att avsaknad av egen 

erfarenhet av sjukdomarna vi vaccinerar mot gör att föräldrar kan påverkas av allmänt 

tillgänglig information som är falsk eller missvisande. Tickner, Leman och Woodcock (2009) 

menar att föräldrar som själva haft dessa sjukdomar eller sett andra ha dem är mer benägna 

att vaccinera. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018a) är de sjukdomar vi vaccinerar mot 

ovanliga i Sverige idag, varför man kan ana att många människor med svenskt ursprung 

saknar egen erfarenhet av dessa. Bland människor med ursprung i andra länder där 

sjukdomarna är vanligare är andelen egna erfarenheter av dessa sjukdomar kanske högre. 

Detta skulle kunna vara en tänkbar förklaring till den öppna och vaccinationspositiva 
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inställning distriktssköterskorna i föreliggande studie menade att familjer med 

invandrarbakgrund hade.  

 

Metoddiskussion 

Innan datainsamlingen påbörjades läste författarna aktuell litteratur inom ämnet (jfr. Kvale 

& Brinkmann, 2014, s 136). För att svara på studiens syfte valdes som metod en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Metoden bedömdes vara passande eftersom författarna 

ville skapa en förståelse för distriktssköterskors subjektiva erfarenheter och förstå 

sammanhanget från deras synvinklar (jfr Polit & Beck, 2017, s 491). Den induktiva ansatsen 

drivs av ett sökande efter mönster. En risk med induktiv ansats kan vara svårigheten att ha 

ett helt öppet sinne; representerar resultatet en induktiv ansats eller kan det vara ett resultat 

av forskarens förförståelse i ämnet (Graneheim et al., 2017).   

 

Polit och Beck (2017, s 559, 560) beskriver fyra kriterier som värdefulla för att utveckla en 

kvalitativ studies trovärdighet; giltighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Giltighet handlar om tillit till att den data som presenteras är sann liksom tolkningarna. 

Bekräftelsebarhet avser objektivitet, det vill säga att resultatet representerar den information 

som deltagarna tillhandahållit och att tolkningen inte är påhittad av forskaren. Pålitlighet 

avser stabilitet av data över tid och förhållanden, och en fråga som ställs avseende en studies 

pålitlighet är om resultatet skulle upprepas om studien skulle replikeras med samma eller 

liknande deltagare i samma eller liknande sammanhang. Överförbarhet avser i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra sammanhang eller grupper. Genom att 

forskaren tillhandahåller tillräckligt beskrivande material om studien och dess 

genomförande kan läsaren själv utvärdera om resultatet kan överföras till andra 

sammanhang.    

 

Då Sverige har en hög vaccinationstäckning kan det vara möjligt att många 

distriktssköterskor inte har någon erfarenhet av att möta föräldrar med tveksamhet till att 

vaccinera sina barn. För att komma i kontakt med deltagare med erfarenhet och kunskap i 

det ämne som studerades använde sig författarna av ett ändamålsenligt urval. 

Informationsbrevet som skickades ut till de mailadresser som förmedlades av regionens 
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barnhälsovårdsutvecklare var riktat till distriktssköterskor med erfarenhet av att möta 

föräldrar med tveksamhet till att vaccinera sina barn. Tjugosju distriktssköterskor 

tillfrågades om de ville delta i studien, arton svarade inte. Detta kan bero på att de saknade 

erfarenhet av föräldrar med tveksamhet till vaccination. En distriktssköterska svarade på 

förfrågan men avböjde deltagande av just detta skäl. Åtta distriktssköterskor svarade ja till 

att delta och intervjuades. Efter sju intervjuer upplevde författarna att ingen ny information 

tillkom. Då gjordes ändå ännu en intervju för att säkerställa att det inte tillkom några nya 

erfarenheter. Mängden data som behövs för att svara på en forskningsfråga på ett trovärdigt 

sätt är enligt Graneheim och Lundman (2004) olika och beror dels på det insamlade 

materialets kvalitet och dels på det studerade fenomenets komplexitet.  

 

En nackdel med ett ändamålsenligt urval är att det sällan resulterar i ett typiskt eller 

representativt prov (jfr Polit & Beck, 2017, s 254). Fler deltagare i studien hade kunnat 

innebära att fler erfarenheter än de som finns med i studien hade kunnat beskrivas. 

Exempelvis kan flera distriktssköterskor ha mött samma tveksamma föräldrar eftersom det 

trots allt är ovanligt att inte vaccinera. Studien gjordes i en del av landet som har en högre 

barnvaccinationstäckning än genomsnittet. Hade den gjorts i en region med lägre 

barnvaccinationstäckning hade kanske distriktssköterskornas erfarenheter sett annorlunda 

ut. Intervjuerna gjordes under en tidsperiod av en månad. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att det finns risk för inkonsekvens om datainsamlingen sträcker sig över tiden. Av 

denna anledning är det positivt att alla intervjuer gjordes under denna månad och inte 

spreds ut över en längre tidsperiod. 

 

I studien deltog endast kvinnliga distriktssköterskor, vilket kan ses som en svaghet då det 

hade varit intressant att se om det fanns någon skillnad i erfarenheter mellan könen. 

Anledningen till att inga män deltog i studien var att det i det geografiska området där 

studien genomfördes inte arbetar några manliga distriktssköterskor på BVC. 

Distriktssköterskorna som deltog i studien hade varierande lång erfarenhet av att arbeta på 

BVC, från 1,5 år till 18 år. Detta innebar att resultatet speglar både erfarna och mindre 

erfarna distriktssköterskors erfarenhet och får ses som en styrka som ökar trovärdigheten. 
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Graneheim och Lundman (2004) menar att olika erfarenheter hos deltagarna ökar 

möjligheterna att belysa forskningsfrågan ur olika perspektiv.  

 

Alla intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplatser, då författarna bedömde att det 

underlättade rekryteringen av deltagare till studien. Då det innebar svårigheter att sitta helt 

ostörda och det förekom dörrknackningar, tillfälliga avbrott och störande ljud får det ses 

som en svaghet som kan ha påverkat koncentrationen hos både deltagarna och intervjuarna. 

En pilotintervju utfördes för att testa intervjuteknik, inspelningsutrustning och frågornas 

relevans. Detta får anses ge styrka till intervjusituationen och intervjuguiden som användes, 

och stärker således studiens pålitlighet.  

 

Inför analysprocessen läste författarna aktuell litteratur i ämnet för att förstå hur den skulle 

göras på bästa sätt. Det är av vikt för studiens trovärdighet att hitta den mest lämpliga 

meningsenheten och undvika att textens betydelse förloras under kondensations- och 

abstraktionsprocessen. Författarna har inte uteslutit relevant material eller inkluderat 

irrelevant material, vilket påverkar studiens bekräftelsebarhet positivt. Att citat från det 

transkriberade materialet finns presenterade i resultatet är något som är av värde för 

studiens giltighet då det visar hur likheter inom och skillnader mellan kategorier bedömts. 

Dock finns det alltid en viss grad av tolkning när man närmar sig en text, eftersom en text 

alltid kan ha flera betydelser (jfr Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Under hela processen, från datainsamling till diskussion, har båda författarna varit 

involverade. Intervjuerna lästes upprepade gånger av båda författarna för att underlätta 

processen att bilda sig en uppfattning om innehållet. Att båda författarna, med olika 

erfarenheter, varit delaktiga under hela processen får ses som en styrka. Båda är väl insatta i 

studien och en öppen dialog har förts under arbetets gång. En öppen dialog i forskargruppen 

är positivt för studiens pålitlighet (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Ytterligare en aspekt som är av värde för studiens trovärdighet är dess överförbarhet som 

handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra sammanhang eller 

grupper. Genom att författarna försökt ge en tydlig beskrivning av urval, deltagare, 
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datainsamling och analysprocess kan överförbarheten för denna studie ha främjats (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Studien, som är av kvalitativ design med ett begränsat antal deltagare, är inte generaliserbar 

men ger ändå en beskrivning av distriktssköterskors erfarenheter av att möta föräldrar med 

tveksamhet att vaccinera sina barn. Polit och Beck (2017, s 535) menar att syftet med de flesta 

kvalitativa studier inte är att generalisera utan att upptäcka mening och utforska flera 

verkligheter. 

 

Slutsats 

Studien belyser distriktssköterskors erfarenheter av att möta föräldrar med tveksamhet till 

att vaccinera sina barn. Distriktssköterskorna beskriver att föräldrar ofta saknar kunskap 

eller är felaktigt informerade kring vaccinationer. Distriktssköterskor har en värdefull roll i 

att kommunicera med och informera föräldrar om vaccinationer så att de kan ta ett väl 

grundat och för dem korrekt beslut i frågan. Denna studie belyser ämnet ur 

distriktssköterskors perspektiv, intressant vore även att ta del av föräldrars erfarenheter av 

hur de blir bemötta av vårdgivare när de är tveksamt inställda till att vaccinera sina barn.  

 

En reflektion är att det varit svårt att hitta artiklar som belyser distriktssköterskors 

erfarenheter i ämnet samt vilka strategier som är lämpliga att tillämpa i mötet med föräldrar 

som tvekar att vaccinera sina barn. Att vara distriktssköterska i Sverige innebär enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) att stora krav ställs på ens förmåga till självständigt 

arbete, vetenskapligt förhållningssätt, professionellt ansvar och mångkulturellt kunnande. 

Därför bör utvecklandet av evidensbaserade arbetsmetoder som stödjer 

distriktssköterskorna i deras arbete bör vara ett prioriterat område. Distriktssköterskor är 

folkhälsoarbetare och en god kvalitet på distriktssköterskors arbete bör således leda till en 

samhällsnytta som är de flesta till stort gagn. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Kön: 

Antal arbetade år på BVC: 

 

Intervjufrågor: 

Kan du berätta om hur du arbetar med vaccinationer? 

Hur är dina erfarenheter av att möta föräldrar som är tveksamma till vaccination? 

Hur hanterar du situationer då föräldrar är tveksamma till vaccination? 

Vilka svårigheter finns i mötet med dessa föräldrar? 

Vilka skäl anger föräldrarna till att vara tveksamma till vaccination? 

Hur bemöter du dessa skäl? 

Hur upplever du dina resurser att bemöta föräldrar som är tveksamma till 

vaccination på ett bra sätt? 

Kan vi höra av oss till dig igen om det är något som känns oklart när vi skriver ut 

intervjun? 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer om det… 

Kan du utveckla… 

Kan du ge exempel… 

Hur känner du då… 
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