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BAKGRUND: I Sverige är barnvaccinationsprogrammet frivilligt. För effektivitet måste 

vårdgivare förhålla sig till attityder hos de som är tveksamma till vaccination. En 

förtroendefull relation med skolsköterskan kan vara avgörande för vårdnadshavarens beslut. 

Vårdnadshavare som avböjt vaccination upplever informationen som partisk. 

Skolsköterskan kan genom livsvärldsteorin se människan mer än som ett biologiskt objekt.   

  

SYFTE: Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att möta vårdnadshavare som är 

tveksamma till att vaccinera sina barn enligt det svenska vaccinationsprogrammet.  

  

METOD: Elva mejlintervjuer med skolsköterskor analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats.  

  

RESULTAT: Tre huvudkategorier identifierades: Vänligt men bestämt budskap att 

vaccinera, Agerar eller låter vara, Känslosamma möten. Resultatet visar att skolsköterskor 

vidtar en mängd åtgärder när vårdnadshavare är tveksamma till vaccination. Medicinska och 

religiösa skäl godtas utan argumentation. Vårdnadshavare grundar sina argument på 

ovetenskapliga källor. Möten med vårdnadshavare väcker känslor. Ett lugnt, sakligt, 

objektivt och professionellt bemötande är fruktsamt i kommunikationen.  

  

SLUTSATS: Skolsköterskor bör använda metoder och argument som når fram till 

vårdnadshavaren och bejakar familjens livsvärld. Det saknas utarbetade handlingsplaner och 

vetenskapligt underlag för vilka interventioner som är framgångsrika för att möta tveksamma 

föräldrar. Fortsatt forskning kring hur valfriheten kommuniceras och uppfattas av 

vårdnadshavare samt vilka metoder som är framgångsrika behövs. 
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BACKGROUND: The childhood vaccination program is voluntary. For effectiveness, 

caregivers need to relate to the attitudes of those who are in doubt about vaccination. A 

trustful relationship with the school nurse may be decisive for the custodian. Custodians who 

have declined vaccination experience the information as biased. With lifeworld theory, the 

school nurse can view the patient as more than a biological object. 

  

OBJECTIVE: Describing the school nurse's experience of meeting custodians reluctant to 

vaccinate their children. 

  

METHOD: Inductive content analysis was used to analyze eleven mail-interviews with 

school nurses. 

  

RESULTS: Three categories were identified: A friendly but definite message to vaccinate, 

Acts or lets the case be, Emotional meetings. The results show that school nurses take a 



 

variety of measures when custodians doubt vaccination. Medical and religious reasons are 

accepted. Custodians base their arguments on unscientific sources. Encounters with 

custodians are emotional. A calm, matter-of-fact and professional response is fruitful in 

communication. 

  

CONCLUSION: School nurses should use arguments in accordance with the custodians 

lifeworld. There are no action plans or scientific evidence for which interventions are 

successful. Research is needed on how freedom of choice is communicated and perceived 

by custodians and what methods are effective. 
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INLEDNING 

Vaccinationer räknas som en av de största hälsoframgångarna i världshistorien. I västvärlden 

är tillgången till vaccin inte ett problem, istället är tveksamheten till vaccination en anledning 

till att barn inte vaccineras. Sverige har sedan länge åtagit sig Världshälsoorganisationens 

(WHO) mål att utrota mässling. Trots det har mer än sju fall av mässling inträffat i Sverige 

under första delen av 2017. Situationen har väckt en inhemsk debatt där politiker föreslår att 

ovaccinerade barn ska nekas förskola och att vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. 

Samtidigt är hälso- och sjukvårdslagen tydlig med att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. För att vaccinationsprogrammen ska vara 

effektiva måste skolsköterskor som utför vaccination förhålla sig till attityder och kunskaper 

hos de som är tveksamma. Vårdnadshavares anledningar till att inte vaccinera sina barn är 

väl kartlagda men få undersökningar har gjorts om skolsköterskans erfarenhet av att möta 

tveksamma vårdnadshavare.  

BAKGRUND 

Vaccinationstäckning och det svenska vaccinationsprogrammet 

WHO och Världsbanken ser vaccination som en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna 

inom hälso- och sjukvården (SBU, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Vaccinationsprogram har gjort att farliga sjukdomar som mässling näst intill har utrotats 

(Bremberg & Eriksson, 2010, Folkhälsomyndigheten, 2016a). Efter att de första 

vaccinationerna mot smittkoppor genomfördes i Sverige år 1801 blev smittkoppsympningen 

av barn obligatorisk enligt svensk lag år 1816. Det svenska barnvaccinationsprogrammet 

infördes under 1940-talet. I dag är vaccination frivillig men vaccinationsgraden inom det 

allmänna vaccinationsprogrammet är fortfarande hög (SBU, 2009). Sedan 2013 regleras det 

allmänna vaccinationsprogrammet i smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten har det 

övergripande ansvaret för smittskyddsområdet. Det allmänna vaccinationsprogrammet 

beslutas av regeringen och har som övergripande mål att förbättra folkhälsan genom att 

förhindra smittspridning och ge skydd mot sjukdomar som kan förebyggas genom 

vaccination. I nuläget ingår tio sjukdomar i programmet. Dessa är difteri, stelkramp, 

kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund 

och humant papillomvirus (HPV) till flickor födda efter 1999. Barn i identifierade 

riskgrupper vaccineras även mot tuberkulos, hepatit B, influensa samt pneumokocker. De 

vaccin som ryms inom elevhälsans basprogram är den femte dosen av vaccin mot mässling, 

påssjuka och röda hund som ges i årskurs ett till två, dos nummer fem av vaccination mot 

difteri, stelkramp, kikhosta som ges i årskurs åtta till nio, samt dos ett och två mot HPV i 

årskurs fem till sex (Folkhälsomyndigheten, 2016 b).   

Lägst vaccinationstäckning har vaccinet mot HPV. Enligt statistik från 2016 är 

täckningsgraden 81 procent bland flickor födda mellan åren 1999–2003. Täckningen för 

övriga vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet ligger för målgruppen under 

samma år på runt 98 procent. Siffrorna är dock inte helt tillförlitliga då de bygger på statistik 

från ett frivilligt rapporteringssystem, SVEAC. Under kommande år beräknas statistiken bli 



2 

 

mer tillförlitlig då Folkhälsomyndigheten ska hämta siffror från det obligatoriska systemet 

Nationella vaccinationsregistret, som startades 2013 (Folkhälsomyndigheten, 2016 b). 

Skolsköterskans roll i uppdraget att vaccinera 

Sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska, barn- och 

ungdomssköterska eller skolsköterska är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination i 

enlighet med gällande vaccinationsprogram. Skolsköterskor ansvarar för hela 

vaccinationsprocessen inom den medicinska elevhälsan vilket innebär planering, 

information till föräldrar och elever samt administration av vaccin (SOSFS 2000:1). 

Barriärerna mellan vaccinationsbehov och motstånd är komplexa och inkluderar sociala, 

kulturella och beteendemässiga bestämningsfaktorer. Vårdnadshavare som avböjt 

vaccination upplever att informationen om vaccinationen är ensidig och partisk och att 

sjukvårdspersonalen ensidigt fokuserar på vaccinets fördelar. Myndigheter och sjukvård 

möter ofta redan pålästa vaccinkritiska vårdnadshavare med mer fakta och undervisning 

(Esposito, Principi, & Cornaglia, 2013; Fredrickson et al., 2004). Enligt socialstyrelsen ska 

hälso- och sjukvårdspersonal föra en saklig diskussion med föräldrar angående för- och 

nackdelar med vaccination och vårdnadshavarna har rätt att ta ett självständigt beslut 

(Socialstyrelsen, 2008). Skolsköterskor kan, om de ses som tillförlitliga kunskapsbärare, 

fungera som opinionsbildare kring vaccinering och förmedla kunskap till både elever och 

deras familjer (Rosen, Goodson, Thompson & Wilson, 2015).  

  

Skolsköterskan har en rad lagar och förordningar att hålla sig till i arbetet med vaccination. 

Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt till bra hälsa och sjukvård och traditionella 

sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas (Unicef, 2016). Vidare ska barnets 

bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. I enlighet med Föräldrabalken 

(SFS 1949:381) ska båda föräldrar ge medgivande till vaccination för att vaccinationen ska 

kunna genomföras. I föräldrabalken framgår även att allt större hänsyn till barnets vilja ska 

tas i takt med stigande ålder och utveckling. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska 

patientens självbestämmande och integritet respekteras. Om en patient avstår från viss vård 

eller behandling ska den få information om vilka konsekvenser det kan medföra. 

Vårdnadshavare har enligt Patientlagen även rätt till att få information om risker och 

komplikationer som en behandling kan medföra.  

  

Att undersöka vårdgivarens uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av att vårda kan ge 

kunskap som bidrar till en bättre vård. Om vårdaren inte upplever vårdandet som positivt 

kan det finnas svårigheter att genomföra vårdandet. Det är av vikt att sjuksköterskans 

förhållningssätt problematiseras och analyseras då de får konsekvenser för det egna 

välbefinnande och i förlängningen för den som mottar vården (Dahlberg & Segesten, 2015). 

En föräldraroll i förändring 

När välfärdsreformerna utvecklades i Sverige på 1920-talet sågs barnavårdscentraler som en 

auktoritet med uppgift att uppfostra barn och framförallt mödrar till hälsosamma 

medborgare. Skolsköterskornas arbete bestod bland annat av hembesök och arbetet rörde 

frågor av social karaktär och hygien (Morberg, 2008). Vårdgivare hade en fostrande syn på 

barn och föräldrar. Sedan dess har synen på föräldrarnas förmåga förändrats. Ansvaret för 

barnets hälsa och uppfostran har successivt flyttats från välfärdsstaten till familjen. Från att 
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ha varit en lagstadgad skyldighet är vaccinationen nu frivillig. En kompetent förälder anses 

vara uppmärksam och känslig för barnets behov. Dock finns strävan efter normalitet och 

delaktighet kvar men nu i en mildare form av styrning via råd och föräldrautbildningar 

(Hörnfeldt, 2015). Skolsköterskan är i sin tjänstgöring en myndighetsperson och 

maktbalansen mellan förälder och skolsköterska måste beaktas i mötet med vårdnadshavare 

(Riddersporre, 2013). Liksom sjukvårdspersonal är expertis inom sitt område är föräldrar 

experter rörande sina barn. Gemensamt för de flesta som inte låter vaccinera sina barn är att 

handlingen görs i omsorg om barnet (Zhao & Luman 2010). 

Tveksamhet till vaccination 

WHO definierar tveksamhet till vaccination (vaccine hesitancy) som att delta vid senare 

tidpunkt än vad vaccinationsprogrammet erbjuder eller att helt avstå vaccinering trots 

tillgång till säkra vaccinationer. WHO konstaterar vidare att tveksamheten till vaccinationer 

är komplex och varierar över tid och plats samt inkluderar faktorer som följsamhet, 

övertygelse och förtroende (WHO, 2014). Tveksamhet till vaccinationer har en lika lång 

historia som vaccinationer. Religiösa, politiska och filosofiska orsaker ligger ofta bakom 

(Fredrickson, Davis, Arnold, Kennen, Humiston, Vross & Bocchini, 2004; Smith, Humiston, 

Parnell, Vannice & Salmon, 2010). Oro över biverkningar är ytterligare en anledning till 

varför vårdnadshavare avstår vaccinering (Smith, et al, 2010). Källan till oron kan vara 

information från media (Smith, et al, 2010; Dorell, 2014). Barnsjukdomar anses av vissa 

som naturliga och gynnsamma för barnets utveckling av immunsystemet. Vaccin ses då som 

ett onaturligt ingrepp (Fredrickson et al., 2004). 

  

Vaccinationsprogrammens framgångar har gjort att medvetenheten om sjukdomarnas faror 

blivit lägre vilket medför en ökad risk för att vårdnadshavare väljer att inte vaccinera. Om 

det skapas oro kring biverkningar minskar vaccinationsbenägenheten. Utifrån familjens 

perspektiv ställs det enskilda barnets nytta av att vaccineras mot riskerna. Ett påstått 

samband mellan autism och MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, som 

publicerades i en studie av Andrew Wakefields i tidskriften The Lancet 1998, gjorde att 

vaccinationstäckningen av MPR-vaccinet sjönk kraftigt bland tvååringar i vissa delar av 

Sverige (SBU, 2009). Att utbrott kan ske i populationer med en generellt sett hög 

vaccinationsgrad förklaras med att personer som från början är tveksamma till vaccinering 

aktivt söker kontakt med varandra och att smittan därför kan spridas lokalt via dessa grupper 

(Salathé & Bonhoeffer, 2008). I Järna, som på grund av en antroposofisk livsstil hos många 

invånare har en låg vaccinationsgrad, rapporterades 50 fall av röda hund och 23 fall av 

mässling år 2013 (Folkhälsomyndigheten, 2015). Vaccination betraktas av hälsopersonal 

som en effektiv åtgärd för att undvika sjukdom. Den vanligaste anledningen till att delta i 

vaccinationsprogrammet är, enligt en europeisk litteraturöversikt, förtroendet för hälso-

personalens råd (Yaqub, Castle-Clarke, Sevdalis, Chataway, 2014). Men för många skapar 

istället en misstro mot hälsopersonal, myndigheter och läkemedelsföretag en tveksamhet till 

att vaccinera (Yaqub al, 2014; Zhao & Luman, 2010). Misstro mot systemet är en vanligare 

anledning än informationsbrist att inte vaccinera (Yaqub et.al, 2014). Studier visar ett 

samband mellan en generell tilltro gentemot staten och en hög vaccinationsgrad, samtidigt 

som ett samband mellan låg kunskap om vaccinet och en låg vaccinationsgrad inte har något 

samband (Rönnerstrand, 2016). För HPV-vaccin är den vanligaste anledningen till att inte 

vaccinera att flickorna vid åldern då vaccinet ges inte är sexuellt aktiva (Dorell et al., 2014). 
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Ett normkritiskt perspektiv på vaccination 

Elevhälsan ska enligt Vägledning för elevhälsan arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv 

(Socialstyrelsen, 2016). Det innebär att lyfta fram och synliggöra rådande normer istället för 

att fokusera på det som avviker från normen. Att vara tveksam till vaccination innebär att 

bryta mot rådande normer, då vaccinering betraktas som en positiv invention av 

myndigheter, vårdgivare och befolkningen i stort. Patientperspektivet är ett grundläggande 

värde inom omvårdnadsvetenskapen och vårdande ska ske utifrån patientens syn på hälsa 

och förmåga att skapa sitt liv och göra självständiga val (Dahlberg, 2008).  Riddersporre 

(2013) hävdar att dynamiken vid ett vårdmöte präglas av olika utgångspunkter och ojämn 

maktfördelning då vårdnadshavare och professionella har olika roller. Den professionella 

parten utvecklar normer i yrkesutövandet. Det mediska paradigmet har styrt hälso-och 

sjukvårdens utveckling i flera sekel vilket gör att vårdpersonal riskerar att anta ett medicinskt 

paradigm (Dahlberg, 2008). Om oenighet finns i en fråga kan den professionella utifrån sin 

utbildning ges ett tolkningsföreträde. Vårdpersonalen bör därför sträva efter att en ömsesidig 

ödmjukhet uppstår i mötet (Riddersporre, 2013). 

Omvårdnad ur ett livsvärldsperspektiv 

Livsvärldsteorin utgör en filosofisk grund i den vårdvetenskapliga teorin. För att kunna 

främja hälsa krävs en insikt om hur olika situationer och faktorer påverkar människors 

vardag. Detta kan göras genom att förstå personens livsvärld. Patienter ses inom teorin som 

mer än del av ett vårdsammanhang. I en vårdsituation är inte bara vårdpersonalens handlande 

betydelsefullt för patienten, även anhöriga och vänners åsikter är av lika stor betydelse, och 

många klarar sig med god hälsa genom livet utan sjukvårdens råd. Erfarenheter och 

traditioner ger kunskap om hur hälsa återställs och bevaras, varför ett tveksamt 

förhållningssätt till vaccinationer hos vårdnadshavare inte är främmande inom en 

livsvärldsteoretisk ansats. Själva vårdyrket i sig rymmer en mängd så kallad tyst kunskap, 

ett praktiskt kunnande som förts över mellan generationer och som faller utanför ramarna 

för den naturvetenskapliga medicinska diskursen. En förståelse för alternativa medicinska 

teorier, trosuppfattningar och subkulturer som ifrågasätter vaccination är inom 

livsvärldsteorin inte främmande (Dahlberg, 2008).  

Vaccineringen inom vården har genomförts i snart två sekel, men vad skolsköterskor erfar i 

den komplexa situation som mötet med föräldrar som är tveksamma till vaccination innebär, 

är inte lika väl undersökt. Medicinsk kunskap och fakta kan genom ett livsvärldsperspektiv 

fyllas ut med kunskap om vad vården innebär och betyder för sjuksköterskan och i 

förlängningen för vårdnadshavare. Det medicinska synsättet kompletteras genom 

livsvärldsteorin med det levda och erfarna, hur de tänker, känner, och handlar i relation till 

varandra i mötet. Teorin öppnar upp för att se människan mer än som ett biologiskt objekt. 

Att avstå vaccination kan inom den medicinska diskursen verka som ett obegripligt val. 

Livsvärldsteorin kan beskriva företeelser som är svåra att förstå eller som kan verka 

obegripliga (Dahlberg & Segesten, 2015).   

Patientperspektiv på hälsa och sjukdom 

Vårdnadshavare används som begrepp för att beskriva de föräldrar eller andra personer som 

har juridiskt ansvar för ett barn. Enligt Föräldrabalken har vårdnadshavare skyldighet och 

rättighet att bestämma i frågor kring barnets vård. Med patientperspektiv menas inom 



5 

 

omvårdnad att ha patienten, eller i detta fall vårdnadshavaren i fokus. Det innebär att vara 

öppen för att patienten själv är expert på sin hälsa samt att vårdaren följer en etisk princip 

att värna om patientens integritet, självbestämmande och värdighet. För att ge vård av god 

kvalité med det etiska kravet i åtanke måste vårdaren möta vårdnadshavarens erfarenheter 

och ta del av livsvärlden. Delaktighet innebär inte att vårdaren gör som vårdnadshavaren 

vill, då fungerar autonomin försvagande på det etiska kravet att bedriva god och säker vård. 

Att ha ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär mer än att betrakta vårdnadshavaren som en 

passiv mottagare av information från en vårdande expertis. Ett fruktsamt sätt att bejaka 

patientperspektivet är ett samspel mellan båda parter. Det kan ske genom att uppmärksamma 

och försöka förstå vad vårdnadshavaren menar och vill samt att föra en dialog om vad det 

innebär. Att som vårdnadshavare behöva fatta beslut för sitt barn kan upplevas som ett stort 

ansvar att bära vilket kan skapa ambivalens. Det kan försvåra vårdarens bedömning av hur 

stort inflytande en vårdnadshavare ska ha. För att säkra delaktigheten måste livsvärlden 

synliggöras och vägen till hälsa vägledas utan att göra mottagaren passiv. För att stärka 

hälsoprocesser måste en dialog ske där patienter och vårdare möts (Dahlberg & Segesten, 

2015).  

 

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Vaccination är en sjukdomsförebyggande omvårdnadsåtgärd. Tillsammans med elev och 

vårdnadshavare ska skolsköterskan bedöma behovet av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Där ingår samtal om och utförande av vaccination. 

Deltagande i det nationella vaccinationsprogrammet är frivilligt. En hög 

vaccinationstäckning skyddar mot sjukdomsutbrott och räddar många liv. Samtidigt som en 

låg vaccinationstäckning är en fara för samhället måste skolsköterskan agera utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv där vårdnadshavarens rätt till självbestämmande är centralt. 

Skolsköterskans bemötande är centralt i dialogen med vårdnadshavare. För att 

vaccinationsprogram ska vara effektiva måste skolsköterskan förhålla sig till attityder och 

kunskaper hos de som är tveksamma till vaccinationer. Vårdnadshavares anledningar att inte 

vaccinera sina barn är väl kartlagda. Trots att vaccinering av skolbarn har en över 100-årig 

historia och skolsköterskor är de som planerar och ansvarar för att genomföra vaccinationer 

inom den medicinska elevhälsan har få undersökningar studerat skolsköterskors 

erfarenheter. Genom att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att möta vårdnadshavare 

som är tveksamma till att vaccinera sina barn kan kunskapen inom området öka vilket kan 

leda till en bättre förståelse för och kommunikation med vårdnadshavare och barn.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att möta vårdnadshavare som är 

tveksamma till att vaccinera sina barn enligt det svenska vaccinationsprogrammet.  
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METOD 

Kvalitativa forskningsintervjuer via e-post med semistrukturerade frågor användes som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats utifrån Graneheim och Lundman (2004).  

Urval 

För att få en god variation av utsagor har deltagande skolsköterskor valts utifrån ett 

strategiskt urval (Henricsson & Billhult, 2012). Även verksamma skolsköterskor utan 

specialistutbildning som leder till vaccinationsbehörighet inkluderades då dessa i många 

ansvarar för vaccinering tillsammans med en kollega och självständigt ansvarar för planering 

och kontakt med anhöriga. Inklusionskriterier för deltagande i studien var skolsköterskor 

som arbetade med vaccination, med grundutbildning eller specialistutbildning, verksamma 

vid grundskolor i kommunal regi i två kommuner i södra Sverige där författarna till 

föreliggande studie själva är bosatta. Enhetscheferna i respektive kommuner tillhandahöll e-

postadresser till de skolsköterskor som var verksamma inom vaccinationsområdet. Totalt 

skickades 38 förfrågningar om att deltaga. När respons från flera uteblev skickades 

påminnelser. Elva skolsköterskor tackade ja. Övriga svarade inte alls eller avböjde med 

argument som hög arbetsbelastning eller ledighet. Enligt Kvale (2014) är ett lämpligt antal 

intervjuer fem till 25 beroende på tid och rådande resurs för ändamålet. Elva informanter 

deltog i studien vilket ansågs tillräckligt för att besvara syftet.  

Datainsamling 

En semistrukturerad intervjumetod med öppna frågor användes. Ett informationsbrev med 

en förfrågan om deltagande och information om studiens syfte och bakgrund skickades ut 

via e-post. Intervjuerna genomfördes via e-post och var så kallat icke-synkrona (Fridlund, 

2012). När skolsköterskorna givit sina medgivanden till att delta i studien skickades ett 

frågeformulär ut via e-post (bilaga 1). En semistrukturerad intervjumetod med möjlighet till 

följdfrågor användes. Elva skolsköterskor som arbetade på kommunala grundskolor i två 

kommuner i södra Sverige deltog i studien. Åldern på deltagarna var mellan 33 och 61 år 

med en medianålder på 54 år. Samtliga informanter hade specialistutbildning varav fem hade 

mer än en specialistutbildning. Representerade specialistutbildningar var distriktsköterska, 

barnsjuksköterska, skolsköterska, psykiatrisköterska, barnmorska, intensivvårdssköterska 

samt anestesisköterska. Arbetslivserfarenheter inom skolsköterskeyrket varierade mellan ett 

till 17 år. Medianarbetslivserfarenheten var tolv år. Elevantalet på grundskolorna var i 

genomsnitt 532 elever per skola. Flera skolsköterskor försökte i intervjuerna uppskatta sin 

totala arbetstid med vaccination vilket för författarna var svårtolkat då olika enheter 

användes.  

Analys 

Intervjumaterialet bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Materialet ansågs genom e-post förfarandet vara färdigtranskriberade. Stavfel korrigerades 
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och vissa förkortningar skrevs ut för att få en ökad tydlighet i materialet. Initialt avkodades 

texterna från persondata och numrerades med siffrorna #1- #11. I enlighet med Graneheim 

och Lundmans (2004) analysbeskrivning lästes materialet igenom ett flertal gånger med 

syfte att få en ökad medvetenhet om skeendet i texten och därmed en känsla för textens 

helhet. Intervjutexterna sorterades grovt. Textmaterial som gav uttryck för skolsköterskors 

erfarenheter av vårdnadshavare som är tveksamma till att vaccinera sina barn enligt det 

svenska vaccinationsprogrammet identifierades som citat i meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna i texten markerades med färgpenna och klipptes ut med sax. 

Enheterna lades ut på ett bord. I ändamål att brett beskriva fenomenet, kondenserades 

datamaterialet till mer komprimerade enheter där ord och fraser antogs ha samma betydelse. 

De kondenserade meningsbärande enheter som beskrev något som hörde samman 

avgränsades från varandra och märktes upp med kod. Därefter genomfördes en djupare 

analys av texten. Ursprungsmaterialet lästes igenom ett flertal gånger under analysprocessen 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ger en känsla av helheten. De preliminära 

kategorierna diskuterades av författarna. Koderna jämfördes utifrån skillnader och likheter 

samt reviderades och sorterades i kategorier och underkategorier. Vid analys av de 

meningsbärande enheterna framkom tre kategorier. Efter vidare bearbetning av materialet 

synliggjordes åtta underkategorier.  

  

Tillvägagångssätt analys (Tabell 1.1) 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad  

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori Underkategori 

“Är ingen idé 

att försöka 

övertala, bättre 

att ha konkret 

info om att 

många 

sjukdomar ser vi 

inte idag just 

pga. 

vaccineringen 

men också vad 

man kan 

förvänta sig om 

man skulle 

drabbas av 

sjukdomarna.” 

#3 

Vad man kan 

förvänta sig om 

man skulle 

drabbas av 

sjukdomarna. 

 

Betonar 

hälsorisk för 

barnet. 

Vänligt men 

bestämt 

budskap att 

vaccinera. 

Påtalar 

potentiella hot.   

 

Etiska överväganden 

Forskningsetisk policy och organisation i Sverige (2003) presenterar i Riktlinjer för etisk 

utvärdering av medicinsk humanforskning särskilda etiska krav för att skydda en individs 
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identitet och integritet. För att medvetenhet göra detta har författarna i föreliggande studie 

utgått från fyra principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska de som berörs 

av eller ingår i ett arbete vara informerade. Samtyckeskravet hävdar att alla deltagare har rätt 

att själva bestämma om sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter som 

lämnats av en person behandlas konfidentiellt och personuppgifter förvaras säkert utan 

åtkomst för obehöriga. Nyttjandekravet belyser att uppgifter som samlats in endast får 

användas för ändamålet. Inför intervjuerna inhämtades tillstånd från respektive skolors 

medicinska verksamhetschefer. Ett brev skickades till cheferna med information om hur 

samtycke av intervjupersonerna planerades att inhämtas samt hur intervjuerna planerades att 

genomföras. Efter inhämtat samtycke informerades respondenterna om studiens upplägg 

samt om handhavandet av intervjumaterialet under och efter studien. Vidare informerades 

de om att insamlad data endast används för ändamålet och att deltagande i studien 

närsomhelst kan avbrytas utan anledning. För tryggad integritet har skolsköterskorna vid 

besvarande av forskningsfrågorna uppmanats att använda en privat e-postadress.  
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RESULTAT 

Utifrån analysen framkom tre huvudkategorier och åtta underkategorier:  

 

Vänligt men bestämt budskap att vaccinera 

Vårdnadshavares frihet att ta självständiga beslut om vaccination är något som 

skolsköterskorna i studien säger att de värnar om. Samtidigt har de en klar agenda om att 

barnet ska vaccineras vilket visas i deras handlande. Skolsköterskorna upplever inte att de 

försöker övertala vårdnadshavare. De skildrar samtal och möten som en dialog där de har 

tillfälle att informera. Att använda valfriheten till ett nej till vaccination godtas inte i första 

taget. Kategorin beskriver hur skolsköterskorna möter vårdnadshavare. Skolsköterskorna 

agerar på ett sätt som kan rubriceras som vänligt men bestämt. Att försäkra sig om att 

föräldern är välinformerad och att argumentera för vaccination, ses som viktiga åtgärder av 

skolsköterskorna i studien innan vårdnadshavarens beslut betraktas som slutgiltigt. Först 

efter att ha utforskat anledningar och försökt fylla eventuella kunskapsluckor tar 

skolsköterskorna beslut om att acceptera ett nekande till vaccination. Åtgärderna visar på att 

vägen till valfrihet är lång, vilket den första underkategorin speglar. Potentiella hot som 

barnen kan utsättas för om de är ovaccinerade är något som skolsköterskorna lyfter fram i 

dialogen med vårdnadshavare, vilket redogörs för i den andra underkategorin. En klar 

agenda i att barnet ska vaccineras är synlig hos skolsköterskorna som byter argument för att 

nå målet att barnet ska vaccineras. Detta visas i den tredje underkategorin. 

Lång väg till valfrihet 

Skolsköterskorna söker på olika vis upp vårdnadshavare som meddelar att de inte vill 

vaccinera barnet eller som inte lämnat in vaccinationsblanketten i hopp om att få en 

förklaring. Genom att visa på säkra källor och vetenskaplig information hoppas sköterskorna 
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sedan kunna vägleda föräldern till ett beslut som beskrivs som förnuftigt, självständigt och 

övertänkt. Hoppfullhet om att kunna påverka kan skönjas i den inledande fasen. 

  

Hänvisar till säkra informationskällor och ber dem tänka över sitt beslut. #3 

  

Först efter att ha försäkrat sig om att vårdnadshavaren fått information accepteras 

vårdnadshavarens autonomi utan vidare diskussion.  

  

Till slut respekterar jag föräldrarnas beslut om de är fortfarande negativt inställda till 

vaccination. #8 

  

När vårdnadshavarens beslut är taget dokumenterar sköterskorna utgången i journalen. Ofta 

markerar sköterskorna att möjligheten till vaccination finns kvar och att eleverna har rätt till 

vaccination så länge de går i skolan. En beslutsamhet och en hoppfullhet som beskriver 

övertygelsen om att barnets bästa är att vaccineras kan skönjas i denna fas av arbetet.  

  

Väljer de att inte medge vaccination, informerar jag att erbjudandet fortfarande finns och 

att de kan återkomma om de skulle komma på andra tankar. Samtidigt erbjuder vi åter minst 

vid varje hälsosamtal. Det är inte många elever som lämnar skolan ovaccinerade. #1 

Påtalar potentiella hot 

Skolsköterskorna möter tveksamma föräldrar med att lyfta fram de hälsorisker barnet utsätts 

för om barnet inte vaccineras. Konsekvenserna av att avbryta det skydd som givits på BVC 

påtalas också. Till de elever som går ut skolan och inte är fullt vaccinerade, skrivs ett brev 

hem som förklarar den ökade sjukdomsrisken och sjukdomarna och sjukdomsförloppen 

skildras. Skolsköterskorna lyfter också för vårdnadshavare att de inte vet vad eleven gör 

senare i livet som kan innebära risker för den som är ovaccinerad, såsom resor, studier eller 

arbete utomlands.  

  

Är ingen ide att försöka övertala, bättre att ha konkret information om att många sjukdomar 

ser vi inte idag just på grund av vaccineringen men också vad man kan förvänta sig om man 

skulle drabbas av sjukdomarna. #3 

  

Ekonomiska fördelar med att vaccination inom basprogrammet är gratis används som 

argument av skolsköterskorna i dialogen med vårdnadshavarna. 

  

Jag brukar också ta upp att eleven får själv bekosta sina vaccinationer som vuxen. #11 

Argumenterar med agenda 

Skolsköterskorna berättar om att de ställs inför etiska dilemman där barnets och 

vårdnadshavarens rätt till delaktighet ställs mot varandra. Resonemanget varierar beroende 

på om det är vårdnadshavaren eller barnet som är kritiska till vaccination. Syftet är att lyfta 

fram argument som leder till att barnet vaccineras. Agendan gör att argument och 

anledningar anpassas till vaccinationens fördelar. I de fall vårdnadshavare är tveksamma till 

att vaccinera på grund av att barnet inte vill vaccinera sig, lyfter skolsköterskorna fram 

vårdnadshavarens autonomi och rätt att ta ett vaccinationspositivt beslut i frågan. 
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Några har sagt att deras barn sagt de inte vill ha vaccinet. Jag frågar då om det hade spelat 

någon roll vilket vaccin det är eller om det är obehaget med en spruta de menar? Samt 

informera att det är vårdnadshavaren som tar ställning utifrån vad de anser bäst för sitt 

barn utifrån föräldraansvar. #5 

  

I situationer där barnet är ovaccinerat, lyfter skolsköterskorna istället fram barnets rätt till 

delaktighet och autonomi och rätt att själv bestämma om den ska vaccineras eller ej. 

  

Jag fick i ett hälsosamtal veta av en elev, tonåring som kommer från en annan skola att 

denne är helt ovaccinerad. Och jag grunnar nu på mitt informationsansvar inför eventuell 

vaccinering längre fram. Eftersom eleven börjar bli tonåring och kan tycka annorlunda än 

sina föräldrar och så även ha rätt att få information. #5 

Agerar eller låter vara 

En sensibilitet för vårdnadshavarnas inställningar och mottaglighet kan skönjas bland 

skolsköterskorna. De går långt i ansträngningarna att nå fram till vårdnadshavarna. 

Kategorin visar vad skolsköterskan gör i mötet med vårdnadshavaren. Olika anledningar till 

tveksamhet hos vårdnadshavare skapar antingen fortsatt handlande eller passivitet hos 

skolsköterskorna. Genom att undersöka anledningarna och sedan ge information eller boka 

tid till läkare hoppas de kunna nå fram med budskapet vilket den första underkategorin visar. 

Vårdnadshavarnas livsvärld undersöks med motiv att forma argument och anpassa 

information för att ett positivt vaccinationsbeslut ska fattas. Tveksamhet till vaccination som 

beror på medicinska och religiösa anledningar godtas utan vidare argumentation, vilket den 

andra underkategorin visar. 

Tveksamhet som leder till handling 

Tveksamhet hos vårdnadshavare bemöts med agerande. Att informera och att boka tid till 

skolläkaren är åtgärder som skolsköterskorna vidtar när vårdnadshavare är tveksamma till 

att barnet ska vaccineras. Skolsköterskorna söker på olika vis upp vårdnadshavare som 

meddelar att de inte vill att barnet vaccineras eller som inte lämnat in vaccinationsblanketten, 

via brev, telefon eller genom att bjuda in till ett personligt möte på mottagningen. 

  

Jag ringer alla och frågar om det stämmer att de inte vill och frågar om orsaken. #2 

  

Att hänvisa till vetenskaplig information via internet alternativt i pappersbroschyr 

förekommer också.  

  

Jag hänvisar ofta till FASS, smittskyddsinstitutets och folkhälsomyndighetens fakta runt 

vaccinationer för att förälder skulle kunna skaffa fakta om vaccinet. #11 

Tveksamhet som inte leder till handling 

Tveksamhet hos vårdnadshavaren som grundar sig i medicinska tillstånd som sjukdomar hos 

barnet eller på grund av religiösa skäl är de anledningar som skolsköterskorna nämner att de 

godtar utan vidare argumentation. Medicinska frågor hänvisas till skolläkaren för vidare 

bedömning. 
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Har haft föräldrar som ringt och frågat om det gör något att barn vaccineras om barnet har 

någon sjukdom. Alltså de vill ha information och veta om vaccin kan skada barnet mer (till 

ex. barnreumatism) och vid de tillfällena har jag alltid haft kontakt med skolläkare innan 

jag ger något svar till föräldrarna. #7  

  

Religiösa anledningar bedöms av skolsköterskorna vara olämpliga att påverka och inga 

vidare försök görs för att påverka eller informera vårdnadshavarna.  

  

Jag har haft väldigt få vårdnadshavare som är negativa till vaccination, oftast då på 

religiösa grunder och där går jag inte in i diskussioner. #9 

Känslosamma möten 

Kommunikationen med vårdnadshavare som är tveksamma till vaccination upplevs dels som 

provocerande och frustrerande, dels som lätt. Skolsköterskorna är medvetna om att 

informationen som de ger till vårdnadshavare inte är samma som den information som tas 

emot. Det kan väckas en frustration hos skolsköterskorna när budskapen inte når fram. 

Samtidigt som skolsköterskorna delar med sig av sin kunskap och sina åsikter förmedlar 

även vårdnadshavarna sin bild till sköterskorna. Deras erfarenheter visar att de möter en 

mångfald av motiv och attityder bland vårdnadshavare som är tveksamma till vaccination. 

De möter både pålästa och osäkra föräldrar, vilket den första underkategorin beskriver. 

Skolsköterskorna skildrar en distans i mötet med vårdnadshavaren när budskap och 

information tolkas annorlunda eller inte accepteras, vilket redogörs för i den andra 

underkategorin. Oavsett om målet att vaccinera uppnås eller ej kan ett möte kännas 

framgångsrikt om en förtroendefull relation uppstår med vårdnadshavaren. Något som 

framställs i den tredje underkategorin. Skolsköterskorna menar att informationsinnehållet 

och det egna förhållningssättet påverkar mötet och känslorna. 

Pålästa eller osäkra föräldrar 

Kunskapsmässigt upplever skolsköterskorna vårdnadshavare som är tveksamma till 

vaccination som antingen mycket pålästa eller som osäkra. Skolsköterskorna berättar att 

föräldrarna fokuserar på negativa aspekter och använder ovetenskapliga eller osäkra källor 

som underlag till sin ståndpunkt.   

  

Vissa vårdnadshavare har läst in sig ganska minutiöst, dock blir det lätt enkelriktat, då deras 

argument handlar om det farliga – negativa kring vaccinationen. #1. 

  

Skolsköterskorna upplever att det är vanligast att tacka nej till HPV-vaccinet. Att det bara 

riktas till flickor, att flickor är för unga och en oro över vaccinets säkerhet, är anledningar 

som skolsköterskorna möter. Sköterskor som varit verksamma ett helt yrkesliv beskriver hur 

argumenten till att inte vaccinera barn har förändrats över tid och att nya vaccin ofta möter 

motstånd hos vårdnadshavare samt att osäkerhet inför vacciner sprids via andra föräldrar och 

media.  

  

HPV vaccinet hade jag förra året flera vårdnadshavare som tackade nej till och jag tror det 

berodde på skriveri/radioinslag angående HPV i media samtidigt. Vaccinet har känts nytt 

det vill säga osäkert och konstigt att bara flickor ska vaccineras. Samt att det är för unga 

flickor som inte är sexuellt aktiva. #5 
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Att inte nå fram 

Skolsköterskorna ger en bild av att de kan möta ilska och aggression hos vårdnadshavare 

som tackat nej till vaccination när de tar kontakt med dem vilket kan väcka negativa känslor 

och frustration hos skolsköterskorna. Inte sällan är föräldern påläst. Skolsköterskorna 

beskriver en sorts kamp där de strävar efter att förändra beteendet hos vårdnadshavaren.  

  

Det är klart provocerande om föräldern har en alldeles snedvriden och felaktig uppfattning 

om vaccinationer. Svårt att nå då. Kan vara svårt att nå fram då. #3 

  

En frustration att inte nå fram samtidigt som en medvetenhet om budskapets innehåll och 

personligt förhållningssätt är framträdande. Vårdnadshavare upplevs ha svårt för att ta in 

argument som strider mot de egna uppfattningarna.  

  

De skildras som starka personer som riskerar att skapa kluster av ovaccinerade barn. Dock 

är den största utmaningen framför allt de som är notoriska nejsägare och är starka som 

personer. De får lätt med sig andra föräldrar i vuxengruppen, vilket det kan leda till 

”inflation” i de som väljer att inte vaccinera sina barn. #1 

  

Skolsköterskorna upplever att dessa vårdnadshavare har låsta positioner och är svåra att 

kommunicera med.  

  

De vårdnadshavare som inte vill ha någon kommunikation når jag inte. #5 

Att nå fram 

Skolsköterskorna framställer dialogen som lätt och lyckad i de fall då vårdnadshavarens åsikt 

förändras i en positiv riktning till att vaccinera. De lyfter fram ömsesidig dialog som en 

framgångsrik metod i kontakten med vårdnadshavare. Att lyssna på föräldrarna betonas 

vilket ger en känsla av framgång.  

  

God muntlig information per telefon eller i enskilt samtal på mottagningen brukar gå hem. 

Föräldrarna får chans att ventilera sin oro. #8 

  

Professionalism och lugn framställs som ett tillfredställande förhållningssätt i 

kommunikationen med vårdnadshavare. Att tala om både fördelar och nackdelar med 

vaccination i samtalet är också något skolsköterskorna framställer som fruktsamt.  

  

Det är väldigt känsligt och jag håller mig alltid så objektiv och neutral jag kan. Jag tycker 

att det är lättare om man håller sig saklig och konkret. Brukar gå bra då. #3 

  

Något som eftersträvas av skolsköterskorna är att själva dialogen ska fungera väl, oavsett 

om vårdnadshavarens inställning till vaccination ändras eller ej. Här beskriver 

skolsköterskorna det personliga förhållningssättet i samtalet som viktigt. Egenskaper som 

förståelse och värme och ett öppet förhållningssätt beskrivs.  

  

Brukar bemöta dem med respekt, lyssna och be dem utveckla och förklara anledningen till 

sin ståndpunkt. #1 
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Trots att vårdnadshavares förklaringar kan ha en provocerande effekt på skolsköterskan, 

betonas vikten av att behålla lugnet och inte gå för långt i sin reaktion. Detta för att 

vårdnadshavaren ska känna att vaccinationen är valfri samt att det är större chans att få en 

bra relation och följa råd av någon man har förtroende för och tycker om. Skolsköterskan 

behärskar sin frustration i mötet för att inte göra övertramp på vårdnadshavarens autonomi.   

  

Jag följer föräldern. Det är viktigt att inte bli irriterad i samtalet då föräldern måste få känna 

att hen bestämmer vad som är bäst för hens barn. #4 

  

Att reflektera utanför yrkesrollen ger en möjlighet att få utlopp för tankar som går utanför 

den rådande synen på vad som är förnuftigt och inte inom sjuksköterskans profession.  

  

Jag har barn i olika åldrar själv och har nog tänkt samma tankar genom åren som elevernas 

vårdnadshavare. Det är viktigt tycker jag att de känner att de bestämt själva vad som är bäst 

för deras barn. #5 

 

 

Resultatsammanfattning 

När vårdnadshavare är tveksamma till vaccination uppstår ett handlingsutrymme för 

skolsköterskan. Resultatet visar att en rad åtgärder för att vägleda vårdnadshavaren i det som 

anses vara bäst för barnet vidtas såsom telefonsamtal, personliga möten och brev där 

information om riskerna att vara ovaccinerad framgår. Sjukdomsförlopp och ekonomiska 

konsekvenser påtalas. Att barnet ska vaccineras i den inledande fasen prioriteras högre än 

vårdnadshavarnas självbestämmande och integritet. Skolsköterskornas erfarenheter visar på 

att både osäkra och mycket pålästa vårdnadshavare tackar nej till vaccination. De 

anledningar som anses medicinskt orationella och beslut som anses oinformerade följs upp, 

medan tveksamhet på grund av medicinska och religiösa skäl accepteras. När den 

professionella rollen frångås och skolsköterskorna reflekterar utifrån ett personligt 

perspektiv finns en förståelse för andra föräldrars oro och frågor. HPV-vaccination är det 

vaccin som enligt skolsköterskornas erfarenheter flest vårdnadshavare ifrågasätter och 

tackar nej till. Resultatet visar att möten med vårdnadshavare som är tveksamma till 

vaccination ofta är emotionella och kan upplevas som både mycket frustrerande och svåra 

eller som positiva. Skolsköterskornas erfarenheter visar att ett lugnt, sakligt, opartiskt och 

professionellt förhållningssätt fungerar bäst i kommunikationen med vårdnadshavarna, 

oavsett om målet att barnet ska vaccineras uppnås eller ej.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att besvara studiens syfte. 

Analysen har beskrivits i enlighet med Graneheim och Lundmans tolkning av metoden 

(2004) då den var relevant och överskådligt att följa. Då ingen teori skulle testas ansågs en 

induktiv ansats vara lämplig i studien.  

Kvalitativ forskningsintervju är en datainsamlingsmetod som är lämplig för att beskriva ett 

fenomen eller en situation (Danielson, 2012).  Kvale (2014) menar att tolkningen av 

intervjuer blir säkrare om utgångspunkten för frågan är precis. Då författarna i föreliggande 

studie ville förstå intervjupersonens erfarenheter ansågs semistrukturerade frågor vara en 

lämplig intervjumetod för att skapa tydlighet. Genom intervju som undersökningsmetod kan 

forskaren ge informanten möjlighet att formulera en innebörd av en händelse som den 

tidigare varit med om men kanske inte reflekterat över, något som stämmer överens med 

syftet i föreliggande studie (Danielsson,2012).  

Innehållsanalys är en vanligt förekommande analysmetod inom omvårdnad. Genom att 

använda beprövade analysmetoder kan trovärdigheten i en studie öka (Shenton, 2004).  För 

att uppnå trovärdighet ska kategorierna i innehållsanalysen täcka alla data (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att klippa ut och gruppera meningsbärande enheter har författarna 

försäkrat sig om att alla meningsbärande enheter inkluderats i kategorierna. Genom analysen 

skapades innehållsrika kategorier som svarade på studiens syfte.   

Då inga fler än författarna har analyserat materialet kan resultatet ha påverkats. Andra 

kategorier och underkategorier hade troligen framkommit om någon annan hade genomfört 

analysen. Intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger och materialet har kategoriserats 

separat innan diskussioner lett till ett gemensamt beslut i syfte att minimera 

tolkningsalternativ. Författarnas förförståelse som verksamma sjuksköterskor kan ha 

inverkat på kategoriseringen av materialet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

omöjligt att närma sig en text utan någon som helst förförståelse. Genom att vara medvetna 

om den egna förförståelsen och att redovisa rådande diskurser har författarna försökt minska 

påverkan på resultatet och studien som helhet. Shenton (2004) menar att trovärdigheten i en 

innehållsanalys ökar om forskarna är väl förtrogna med det som studeras.  

För att öka trovärdigheten ska kopplingen mellan resultat och data vara tydlig och citat kan 

med fördel användas för att vägleda läsaren i hur de meningsbärande enheterna kodats och 

abstraherats (Elo & Kyngäs, 2008). Citat och data redovisas i löpande text för att öka 

trovärdigheten i studien. Tillvägagångssättet i analysen har beskrivits noggrant i 

metodkapitlet, vilket enligt Polit och Beck (2006) kan öka trovärdigheten i en studie. 

En beskrivning av skolsköterskornas arbetserfarenheter, vidareutbildningar, elevantal på 

skolor och hemkommuner har inkluderats i resultatet för att ge en kontext till studien, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) kan öka överförbarheten av studien. Resultatet ger 
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en ögonblicksbild av skolsköterskors erfarenheter av att möta vårdnadshavare som är 

tveksamma till vaccination. Resultaten kan vara påverkade av okända kontexter vilket kan 

göra resultatet svårt att föra över på andra verksamheter än de två som studerats. Trots att de 

deltagande skolsköterskorna kan anses vara representativa för skolsköterskor även i andra 

kommuner, behöver inte deras erfarenheter likna andra skolsköterskors erfarenheter.  

Den initiala kontakten med deltagande skolsköterskor skedde genom enhetscheferna för 

elevhälsan i respektive kommun. Enhetscheferna tillhandahöll mejladresserna till deltagande 

skolsköterskor som var verksamma inom vaccinationsområdet i elevhälsan i respektive 

kommun. En konsekvens av detta kan vara att deltagarna kände att ledningen var inblandade 

i studien eller att deltagarna kände förväntningar på sig att delta. Den stora andel 

skolsköterskor som valde att inte delta tyder på att de tillfrågade skolsköterskorna inte 

tolkade deltagande i studien som ett måste. Författarna var i informationsbreven tydliga med 

att redovisa oberoende och att studien inte gjordes på uppdrag av arbetsgivare. 

En nackdel och begränsning med intervju som metod är att forskare och intervjuperson har 

olika maktpositioner genom att forskaren bestämmer ramarna för intervjun, fokus för 

intervjun samt inte delar med sig av egna erfarenheter och synpunkter (Dahlberg, 2008). Då 

författarna i föreliggande studie var studenter anses denna maktposition vara begränsad.  

Medianålder på deltagande skolsköterskor var 54 år och medianarbetslivserfarenheten inom 

skolsköterskeyrket var tolv år. De långa arbetslivserfarenheterna kan ha bidragit till en riklig 

mängd personliga erfarenheter i intervjuerna.  I genomsnitt gick 532 elever på skolorna där 

skolsköterskorna var verksamma. Utifrån dessa data tolkar författarna att skolsköterskorna 

givits tillfälle att bemöta ett stort antal vårdnadshavare vilket kan ses som en styrka för 

föreliggande studie.    

För att få en uppskattning av omfattningen av arbetet med vaccinationer ställdes en fråga om 

detta i frågeguiden (bilaga 1). Flera skolsköterskor försökte i intervjuerna uppskatta sin totala 

arbetstid med vaccination men svaren var svårtolkade då olika enheter användes och således 

inte gick att jämföra eller i vissa fall ens tolka. Detta kan ses som en brist i formuleringen i 

frågeguiden.  

Enligt Kvale (2014) är ett lämpligt antal intervjuer att genomföra fem till 25 stycken 

beroende på tid och rådande resurser för ändamålet. I studien har elva informanter deltagit, 

vilket upplevdes vara tillräckligt för att besvara syftet under disponibel tid. Textmängden 

som genererades av intervjuerna var en lämplig storlek för analys. En studie med fler 

deltagande skolsköterskors erfarenheter hade kunnat ge ett fylligare resultat. Författarna 

tolkar att den låga svarsfrekvensen kan bero på hög arbetsbelastning vilket kan påverka 

resultatet genom att endast de med mest utrymme i tid för att möta vårdnadshavare deltagit.  

Intervjuerna genomfördes via mejl och var därför så kallat icke-synkrona. En fördel med 

metoden är att skolsköterskorna får möjlighet att välja tillfälle för när de ska svara på 

frågorna. En nackdel med metoden är att svaren riskerar att bli torftiga då följdfrågor inte 

kan ställas direkt och då visuella uttryck, tonfall och kroppsspråk inte kan avläsas i svaren. 

Då svaren var rikliga anses denna risk inte ha förelegat i studien. Enligt Fridlund (2012) är 
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en nackdel med intervjuer generellt att det kan finnas svårigheter att minnas händelser, 

episoder eller fenomen korrekt samt att det finns en risk att bara det mest ovanliga eller 

kritiska i en händelse eller ett fenomen förtäljs vid en intervju. Möten med vårdnadshavare 

som upplevs som mindre oproblematiska och lätta riskerar därför att inte vara representerade 

i intervjuerna i föreliggande studie. Att aktivt efterfråga positiva erfarenheter i 

frågeformuläret hade kunnat ge klarhet i den frågan och är något som läsaren bör beakta.  

För att trygga skolsköterskornas integritet uppmanades respondenterna att besvara 

forskningsfrågorna från en privat e-postadress. Detta gjordes dock inte i något fall, istället 

valde skolsköterskorna att använda arbetsmejlen. Det finns en risk att konfidentiella 

uppgifter läcker ut till obehöriga då arbetsgivare har rätt att läsa mejl och kommunala mejl i 

vissa fall även kan begäras ut som offentlig handling. Något som inte anses ha påverkat 

resultatet. 

Flertalet skolsköterskor efterfrågade att få ta del av den färdiga studien vilket författarna 

tolkar som intresse för studiens Ämne. I metoddiskussionen görs reflektioner över den metod 

som använts. Styrkor och svagheter i examensarbetet diskuteras utifrån de val som gjorts. 

Resultatens och arbetets tillförlitlighet och trovärdighet alternativt arbetets validitet och 

reliabilitet diskuteras. Exempel på utgångspunkter för metoddiskussion kan vara; visade sig 

metodvalet vara relevant för studien, kunde tolkningen av data ha skett på något annat sätt, 

är resultaten generaliserbara, överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Vårdnadshavarna karaktäriseras med ord som notoriska nejsägare och svåra att nå. Dahlberg 

och Segesten (2015) betonar vikten av att möta individen bakom strukturer och vara flexibel 

för skillnader i patientens livsvärld för att dialogen ska bli öppen och samtalet fylla en 

vårdande funktion med respekt för patientens autonomi. Vårdaren har genom sin profession 

och sina personliga och professionella erfarenheter en förförståelse som påverkar dialogen. 

Istället för att öppna upp för förståelse för patientens livsvärld riskerar vårdaren foga in 

patientens beskrivning i sin förförståelse (Dahlberg, 2008). Benämningarna och 

kategoriseringarna av vårdnadshavare som är tveksamma till att barnet ska vaccineras kan 

tyda på att livsvärlden inte respekteras och bejakas och att vårdnadshavares berättelser 

anpassas till skolsköterskans förförståelse och stereotyper om vaccinkritiska föräldrar. 

Risken är då att vårdnadshavaren inte blir synlig och att den uteblivna ömsesidiga dialogen 

gör att barnet går miste om vaccinationen. Dahlberg och Segesten (2015) menar att 

livsvärlden måste utgöra grund för allt vårdvetenskapligt arbete om det ska få bestående 

effekt. Att avsätta tid till att försöka förstå vårdnadshavarens livsvärld för att kunna möta 

den i en dialog bör därför vara eftersträvansvärt.   

HPV-vaccination är det vaccin som enligt skolsköterskorna i föreliggande studie flest 

vårdnadshavare ifrågasätter och tackar nej till. Enligt Grandahl, Tydén och Westerling et.al 

(2016) inhämtar hälften av föräldrarna huvuddelen av informationen kring HPV-vaccinering 

från skolsköterskan. Resten inhämtar information från massmedia samt internet. 

Tveksamma vårdnadshavare angav internet som största källan till information. För att vara 

effektiv bör overifierade rykten som att vaccinet kan ge autoimmuna sjukdomar eller 
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narkolepsi tas upp och avfärdas med vetenskapliga källor av skolsköterskan i dialogen med 

vårdnadshavare. Länkar till säkra och evidensbaserade källor på internet bör också 

tillhandahållas till tveksamma vårdnadshavare. 

Skolsköterskorna mötte ambivalens hos vårdnadshavare som var tveksamma till vaccination. 

Samtidigt som vaccinationsprogrammet är valfritt är förväntningarna om att barnet ska delta 

stor. Enligt Dahlberg och Segesten (2015) kan en situation där närstående ställs inför att ta 

svåra beslut för sitt barn skapa ambivalens. Kata (2012) menar att vaccinationskritiska 

vårdnadshavare är välorganiserade och mycket aktiva på internet. Dessa kritiker hävdar att 

fakta om vaccin kan tolkas på ett annat sätt, som visar att vaccinet är farligt och att 

myndigheterna ligger i läkemedelsbolagens händer samt att argument som förespråkar 

vaccinering endast ska betraktas som en åsikt. Antivaccinationsrörelsen anspelar också på 

känslor såsom att föräldrar vet sitt barns bästa, att forskning historiskt har haft fel i många 

sammanhang samt att vaccin kan vara dödligt. Att anspela på känslor är en effektiv strategi 

som kan skapa ambivalens hos föräldrar samtidigt som fakta ofta har begränsad effekt på 

dessa känslor. Det är trots allt viktigt att möta antivaccinationskampanjer med information 

och fakta.  

Skolsköterskorna hade flera erfarenheter av samtal med vårdnadshavare som är kritiska till 

vaccination. Vårdhandlingar som är rutinmässiga kan enligt Dahlberg och Segesten (2015) 

leda till att även samtalet i dessa rutiner blir rutinmässiga och inte fyller sin vårdande 

funktion. Genom att vid varje möte lyssna på och försöka förstå vårdnadshavares kritiska 

argument kan en möjlighet till en öppnare dialog som stärker hälsoprocessen skapas.  

Skolsköterskorna fokuserar på det enskilda barnets hälsa i kommunikationen med 

vårdnadshavare. Sällan betonas vikten av exempelvis en hög vaccinationsgrad. Hörnfeldt 

(2015) skildrar hur barnhälsovården i Sverige har utvecklats från att ha syftat till att 

kontrollera barnets fysiska hälsa för att förbättra den allmänna folkhälsan till att under 1980-

talet utvecklas till att utföra en mildare form av styrning som bygger på frivillighet och där 

individen står i fokus istället för kollektivet.  Dahlberg (2008) beskriver hur vården har gått 

från ett paternalistiskt förhållningssätt där patienten betraktas som inaktiv till att delaktighet 

och medbestämmande uppmuntras. Den mildare form av styrning och fokus på individen, 

som Hörnfeldt beskriver, är synlig i skolsköterskornas möte med vaccinationskritiska 

vårdnadshavare i föreliggande studie. Hörnfeldt (2015) poängterar att denna styrning kan 

vara minst lika effektiv som lagstadgat deltagande inom barnhälsovården. Frågan om 

vaccination inom basprogrammet åter ska bli obligatorisk är aktuell inom politiken. Att 

lagstadgad skyldighet skulle öka vaccinationsgraden har stöd i forskningen. En amerikansk 

litteraturstudie som studerade olika interventioner för att minska vaccinationsmotstånd 

visade en ökning av vaccinationsgraden efter att vaccination gjorts obligatoriskt enligt lag 

(Sadaf, Richards, Glanz, Salmon & Omer, 2013).  

Målinriktad information används i mötet med vaccinationskritiska vårdnadshavare. 

Skolsköterskorna i föreliggande studie möter både pålästa och osäkra föräldrar. De som 

upplevs välinformerade antas ha fått information från felaktiga källor. Tidigare studier visar 

att antagandet att föräldrar är otillräckligt informerade, saknar tillgång till fakta eller är 

missledda endast är en del av bilden som förklarar anledningarna till vaccinationsmotstånd. 

Misstro mot systemet är en vanligare anledning än informationsbrist att inte vaccinera 
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(Yaqub et.al, 2014, Rönnerstrand, 2016). Antagandet att föräldrar är otillräckligt 

informerade är således endast en del av bilden som förklarar anledningarna till 

vaccinationsmotstånd. Information sågs i början av 1900-talet som nyckeln till hälsa men 

redan på 1970-talet klargjordes att orsakssambandet inte var så enkelt, då informerade 

personer inte ändrade destruktiva beteenden (Bremberg & Eriksson, 2010).  

Tveksamma vårdnadshavare möts med information av skolsköterskorna. Hälsoundervisning 

och information har visat sig ha mycket begränsad effekt, men samtidigt har barn, ungdomar 

och föräldrar rätt att bli informerade (Bremberg & Eriksson, 2010; Socialstyrelsen, 2016; 

Pellmer, 2012). Skolsköterskan har en skyldighet att föra en saklig diskussion med föräldrar 

angående för- och nackdelar med vaccination och vårdnadshavarna har rätt att ta ett 

självständigt beslut (Socialstyrelsen, 2008). Anledningen till att skolsköterskorna i 

föreliggande studie söker upp och informerar vårdnadshavare kan bero på kravet och att 

viljan att informera, och behöver inte nödvändigtvis visa på att de har en överdriven tilltro 

till informationens effekter. 

Skolsköterskorna i studien utnyttjar många gånger handlingsutrymmet som uppstår då 

vårdnadshavare ställer sig tveksamma till vaccination till att genom frågor om motiv och 

anledningar förstå personens livsvärld. Enligt Dahlberg och Segesten (2015), ska 

patientundervisning för att vara lyckad inbegripa en förståelse för mottagarens livssituation. 

Orsaken till att skolsköterskorna i studien inte alltid upplevde att de når fram kan vara att 

informationen inte anpassats i tillräcklig utsträckning till mottagaren och mottagarens 

livsvärld och att livsvärlden inte bekräftas.  

Att påtala nackdelarna med att inte vara vaccinerad och redogöra för potentiella hot som 

ovaccinerade ställs inför var en metod som användes av skolsköterskorna i 

kommunikationen med vårdnadshavarna. Att påtala ett beteendes nackdelar är enligt 

Larsson, Palm, Rahle-Hasselbalch, (2016), ett lättare pedagogiskt förhållningssätt inom 

hälsokommunikation än att påtala fördelar då risker kan beskrivas konkret medan fördelar 

till sin natur ofta är vagare och svårare att förklara. Trots detta bör kommunikationen 

fokusera på fördelarna för att vara motiverande. Enligt detta resonemang bör kommunikation 

för vaccination presenteras i ett positivt inramat meddelande. Men enligt Abhyankar, 

O'connor och Lawton (2008) är information som riktar sig till vaccinationskritiska 

vårdnadshavare mer effektiva om de handlar om vilka risker ett ovaccinerat barn kan utsättas 

för istället för om fördelarna med vaccination. Detta på grund av att personer som är kritiska 

till vaccination förknippar den förebyggande åtgärden som vaccination innebär med stora 

risker och inte ser det som en hälsofrämjande åtgärd för att undvika sjukdomar. 

Vårdnadshavare som angav religiösa skäl till att inte vaccinera sina barn följdes inte upp 

med ytterligare samtal eller information av skolsköterskan. Enligt Goldstein, MacDonald 

och Guirguis (2015) kan en dialog med religiösa ledare i samfund med medlemmar som är 

kritiska till vaccination föras för att minska motståndet till vaccination i dessa grupper. För 

att kommunikationen ska vara effektiv måste den utgå från de specifika anledningar till 

tveksamhet inför vaccination som personen grundar sin ståndpunkt på. En generell utarbetad 

kommunikationsplan bör ingå i varje vaccinationsprogram där anledningarna till vaccination 

och fördelarna kommuniceras inför vaccinationen (Goldstein, MacDonald och Guirguis, 

2015). 
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Skolsköterskorna upplever att föräldrarna fokuserar på negativa aspekter och att de använder 

ovetenskapliga eller osäkra källor som underlag till sin ståndpunkt. Skolsköterskornas 

upplevelser bekräftas i tidigare studier. Tidigare studier visar även att vårdnadshavare som 

avböjt vaccination upplever att informationen som ges av sjukvårdspersonal om 

vaccinationen är ensidig och partisk och främst fokuserar på vaccinets fördelar (Esposito, 

Principi, & Cornaglia, 2013; Fredrickson et al., 2004). Dessa olika ståndpunkter tyder på en 

polemik och på ett möte mellan parterna som inte blir av.  

En studie av Gottvall, Stenhammar och Grandahl (2017) visade en misstro mot myndigheters 

beslut att bara erbjuda flickor HPV-vaccinet, vilket ledde till tveksamhet inför vaccinationen. 

Föräldrarna efterfrågade ökade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som 

komplement till vaccineringen. Föräldrarnas argument är något som skolsköterskorna i 

föreliggande studie också erfar.  

Liksom Gottvall (2014) beskriver i sin studie, ställs skolsköterskorna i föreliggande studie 

inför dilemmat att dels se till barnets bästa och dels ta hänsyn till förälderns rätt att bestämma 

över sina barn. Morberg (2012) tydliggör att den hälsofrämjande omvårdnaden ställer höga 

krav på skolsköterskans pedagogiska förmåga. Det är angeläget att utifrån barnets mognad 

stärka och uppmuntra till delaktighet i beslut som rör hennes eller hans egna hälsa. Således 

är det inte tillräckligt att enbart förmedla faktakunskap utan också med respekt och empati 

stödja barnet och vårdnadshavaren utifrån rådande situation och livsvärld. Enligt Grandahl, 

Tydén och Rosenblad et.al. (2014) kan åldersanpassad information kring vilka sjukdomar 

HPV-vaccinet skyddar mot samt hur det är möjligt att skydda sig mot andra sexuellt 

överförbara sjukdomar med fördel distribueras av skolsköterskan.  

Konklusion 

Vårdnadshavare som är tveksamma till att vaccinera sina barn enligt det svenska 

vaccinationsprogrammet utnyttjar rätten att välja. Detta beteende bryter mot den gängse 

normen om att vaccinera samt mot rådande diskurs som skolsköterskors arbete med 

vaccination utgår från och skapar en reaktion hos skolsköterskan. Samtidigt som 

skolsköterskorna utgår från sin omvårdnadsprofession som innebär respekt för 

vårdnadshavarens självbestämmande och följsamhet inför vårdnadshavarens livsvärld, är 

perspektivet om att barnet ska vaccineras för sitt egets bästa dominerande och ett nej leder 

till skillnad från ett ja till informationsåtgärder. En dialog med vårdnadshavaren sker fram 

till en punkt där skolsköterskan inte längre anser sig kunna påverka till ett positivt 

vaccinationsbeslut. Skolsköterskan söker upp vårdnadshavare och bemöter dem med 

vetenskapliga argument, potentiella hot och risker som ovaccinerade kan utsättas för samt 

hänvisar vidare till läkare. Skolsköterskorna upplever att anledningarna till att inte vaccinera 

grundar sig på ovetenskapliga argument och att det kan vara svårt att nå fram i dialogen. För 

att bibehålla en hög vaccinationsgrad och öka möjligheten att nå fram i kommunikationen är 

det viktigt att skolsköterskan använder metoder och argument som skapar en dialog med 

vårdnadshavaren och som bejakar och bekräftar vårdnadshavarens livsvärld. Dialogen bör 

utgå från positiva effekter av vaccination. Vårdnadshavare som är kritiska till vaccination 

upplevs som faktaresistenta. Ett möte som utgår från ett normkritiskt perspektiv kan ge 

förståelse för vårdnadshavarens livsvärld och öka möjligheten att nå fram.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet visar att skolsköterskorna på olika vis söker upp vårdnadshavare som är 

tveksamma till vaccination, via brev, telefon eller genom att bjuda in till ett personligt möte 

på mottagningen. Kontakten med vårdnadshavare är tidskrävande vilket bör beaktas av 

skolsköterskor och deras uppdragsgivare vid planeringen av vaccinationsprogram på 

skolorna. 

Religiösa anledningar bedöms av skolsköterskorna vara olämpliga att påverka och inga 

vidare försök görs för att påverka eller informera vårdnadshavarna. För att möta även 

religiöst grundade anledningar kan skolsköterskan föra en dialog med det aktuella 

samfundets företrädare. Enligt Goldstein, MacDonald och Guirguis (2015) kan en sådan 

dialog minska motståndet till vaccination i dessa grupper. 

Resultatet visar att skolsköterskor möter många vårdnadshavare som är tveksamma till det 

nyligen införda HPV-vaccinet. Sköterskor som varit verksamma ett helt yrkesliv beskriver 

hur argumenten till att inte vaccinera barn har förändrats över tid och att nya vaccin ofta 

möter motstånd. Tidigare forskning visar att kommunikation kring vaccination bör fokusera 

på riskerna om att vara ovaccinerad samt att vaccinering bör föregås av en väl genomarbetad 

informationsinsats innan vaccinationsprogrammet startar. Riktade insatser med information 

om riskerna att vara ovaccinerad samt allmän information om vaccinationen bör enligt 

författarna till föreliggande studie därför genomföras i samband med att nya vaccin införs i 

vaccinationsprogrammen och fram till att de uppnått samma vaccinationstäckning som andra 

vaccinationer i programmen.  

Resultatet visar att en ömsesidig dialog upplevs som en framgångsrik kommunikationsmetod 

i kontakten med vårdnadshavare. Dahlberg och Segesten (2015) menar att livsvärlden måste 

utgöra grund för allt vårdvetenskapligt arbete om det ska få bestående effekt. Att avsätta tid 

till att försöka förstå vårdnadshavarens livsvärld är därför eftersträvansvärt. 

Tveksamma vårdnadshavare riskerar att stereotypiseras av skolsköterskor då de 

karaktäriseras med ord som notoriska nejsägare och svåra att nå. För att minska distansen 

mellan parterna och öka förståelsen för varandras argument bör skolsköterskor avsätta tid 

för en ömsesidig dialog och ta del av vårdnadshavares livsvärld. Oavsett om målet att 

vaccinera uppnås eller ej visar föreliggande studie att ett möte kan kännas framgångsrikt om 

en förtroendefull relation uppstår med vårdnadshavaren. 

Tveksamhet inför vaccination accepteras inte utan följs upp genom kontakt med 

skolsköterskan. Vaccinationsprogrammet beskrivs idag som frivilligt men frivilligheten är i 

viss mån redan begränsad i form av en mild styrning där vårdnadshavaren förväntas att fatta 

ett positivt beslut kring vaccination. Resultatet kan användas av beslutsfattare i frågan om 

vaccination ska bli obligatoriskt i någon form då det visar att frivilligheten redan idag är 

begränsad.  

Skolsköterskorna utgår i sin profession ifrån att barn bör vaccineras om det inte finns en 

rationell anledning att avstå. Vårdnadshavares beslut att tacka nej accepteras först efter ett 
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flertal interventioner från skolsköterskan. Enligt Dahlberg och Segesten (2015) är en 

balansgång mellan patientens autonomi och att vägleda patienten till hälsosamma val en 

fruktsam väg att nå god vård. Något som bör betonas och undersökas vidare i komplexa 

situationer där valfrihet och hälsa ställs på sin spets. Forskning som utgår från ett 

omvårdnadsperspektiv med familjens rätt till integritet och självbestämmande kring hur 

valfrihet kommuniceras och uppfattas av föräldrar skulle kunna bidra till värdefull kunskap 

inom vaccinationsarbetet.  

I föreliggande studie undersöktes skolsköterskors erfarenheter av mötet med vårdnadshavare 

som är tveksamma till vaccination. För att få en ökad förståelse av mötet mellan 

vårdnadshavare och skolsköterskor skulle forskning kring hur vårdnadshavare som tackar 

nej till vaccination upplever mötet med skolsköterskan vara fruktsam. 

Gottvall (2014) betonar vikten av en ömsesidig förståelse kring HPV-vaccination bland alla 

berörda parter - skolsköterska, vårdnadshavare och elever. Parterna ska för att kunna ta ett 

välgrundat beslut om vaccination erhålla adekvat information. I föreliggande studie 

inkluderades endast erfarenheten av vårdnadshavare som är tveksamma till vaccinering. Då 

HPV-vaccination ges även till äldre personer i tonåren skulle erfarenheterna av 

skolsköterskans möte med tveksamma ungdomar även vara fruktsamt att studera då barn har 

rätt till medbestämmande med stigande ålder och mognadsgrad.  
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BILAGA 1. 

Frågeguide till skolsköterskorna  

 

Bakgrundsuppgifter 

Vilken är din ålder? 

Vilken eventuell specialistutbildning har du?  

Hur många års arbetslivserfarenhet har du inom skolsköterskeyrket?   

Hur stort elevantal är det på din grundskola/ grundskolor?   

Uppskatta hur stor andel av din arbetstid du lägger på att arbeta med vaccinationer (inklusive 

förberedelser och efterarbete).  

Frågor till studien (vänligen besvara så detaljrikt som möjligt, ange ungefärligt årtal för 

händelserna som du beskriver): 

1. Vilka åtgärder vidtar du för att informera vårdnadshavare inför vaccination på 

grundskolan? (Det kan röra sig om brev, information på möten, telefonsamtal, att pedagoger 

informeras eller liknande). 

2. Kan du med egna ord, så detaljerat som möjligt beskriva dina erfarenheter av att möta och 

kommunicera med vårdnadshavare som är tveksamma eller negativt inställda till att 

vaccinera sitt barn enligt det svenska vaccinationsprogrammet? 

3. Vilka åtgärder har du vidtagit utifrån vårdnadshavarens argument? 

4. Är det svårt att kommunicera med vårdnadshavare kring vaccinationer? 

  


