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SAMMANFATTNING 

  

Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om 

vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala 

medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. 

Mötet med vården blir därmed en central punkt där föräldrar kan söka vägledning och få sina 

farhågor bemötta. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka diskussioner som förs på offentliga forum och 

Facebookgrupper som kan ligga till grund för tveksamhet eller avståndstagande till det 

svenska barnvaccinationsprogrammet samt hur mötet med vården beskrivs av föräldrar som 

avböjer att vaccinera sina barn. 

Metod: Kvalitativ metod med beskrivande design har använts. Inlägg från en offentlig 

Facebookgrupp samt sex diskussionstrådar från forumet Familjeliv.se sammanställdes och 

analyserades med systematisk textkondensering. 

Resultat: Resultatet påvisar olika komplexa motargument och farhågor om vaccin som ingår i 

det svenska barnvaccinationsprogrammet. Farhågorna rör biverkningar, vaccinets innehåll och 

tidpunkten för vaccinering. Vissa upplevde vaccinationen som onödig då det idag finns 

tillgång till modern sjukvård, hygien och sanitet samt att vaccinet ändå inte ger ett 

hundraprocentigt skydd. Bristen på tillit för myndigheter och läkemedelsföretag var 

ytterligare en faktor som visade sig ligga till grund för skepticismen kring vaccin. I mötet med 

vården beskriver människor känslor av uppgivenhet och undergivenhet. Vikten av att 

diskutera inför ett beslut kring vaccination utan dispyter poängteras, vilket enligt resultatet är 

något som inte alltid sker. 

Slutsats: Ett ökat förtroende för vården måste skapas genom tydligare riktlinjer för 

kommunikation kring vaccination samt tillgänglighet till information som besvarar 

människors farhågor.  

  

Nyckelord: Barnvaccinationsprogrammet, vaccin, föräldrar, beslutsfattande, hälsolitteracitet 

 

  
  



  

ABSTRACT 

 

Background: Parents about to make the decision whether to vaccinate their child usually 

don’t agree on the pros and cons of vaccination. Information about the vaccines is shared in 

social media, and to determine the reliability of the information is challenging. The meeting 

with health care staff is therefore an essential opportunity for parents to seek guidance and get 

answers to their fears. 

Aim: The aim is to emphasize what kind of discussions held on public internet forums that 

could form the basis for hesitation or rejection of the Swedish Child Vaccination Program and 

how parents who have decided to decline the program are met by health care staff. 

Method: A qualitative descriptive research design was used. Posts published on a public 

Facebook group and from the forum Familjeliv.se was collected and put together for analysis. 

Results: The results showed complex arguments and apprehensions about the vaccines. These 

apprehensions include fears related to possible side effects, contents of the vaccines and the 

time for administration of the vaccine. Some regarded vaccination as unnecessary referring to 

the access to modern health care, hygiene and sanitary. The lack of trust to authorities and 

medical companies was another determining factor related to the scepticism for the vaccines. 

The results highlight the importance of dialogue and discussion with parents in relation to the 

the decision on whether or not to enroll their child in the vaccination program. 

Conclusion: In order for parents to gain more trust in the matter of the Swedish Child 

Vaccination Program there’s a need for clearer outlines for communication about the 

vaccines. 

 

Key words: Child vaccination program, vaccine, parent, decision-making, health literacy 
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BAKGRUND 

  

Inledning 

År 1796 upptäckte den brittiska läkaren Edward Jenner ett sätt att trigga människans 

immunsystem i syfte att skydda kroppen från olika infektioner. En liten andel smittkoppor 

injicerades på en pojke som kort därefter utvecklade immunitet mot smittan och vaccinet 

skapades (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). Efter en vaccinering skapar 

kroppen ett immunologiskt minne. Med detta menas att om en vaccinerad person vid ett 

senare tillfälle träffar på samma smittämne stimuleras immunförsvaret och antikroppar som 

skyddar personen från att bli sjuk bildas (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

  

Vaccin som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet har använts sedan tidigt 1800-

tal, hur programmet varit utformat har dock sett olika ut under åren (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Idag innefattar barnvaccinationsprogrammet vaccin mot polio, difteri, stelkramp, 

kikhosta, invasiva infektioner av Haemophilus influenzae typ B, pneumokocker, mässling, 

påssjuka, röda hund och rotavirus (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Flickor erbjuds även 

vaccin mot humant papillomvirus [HPV]. Programmet ska erbjudas till alla föräldrar med 

barn, och det är både frivilligt och kostnadsfritt i enlighet med Smittskyddslagen (SFS, 

2004:168). Syftet med det svenska barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan 

genom att förebygga smittspridning och bygga upp ett skydd mot allvarliga sjukdomar som 

preventivt kan hindras med vaccin (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Skyddet som skapas 

kallas flockimmunitet och går ut på att om en tillräckligt stor andel av befolkningen är 

skyddade med ett vaccin, kommer även de som inte vaccinerat sig att vara indirekt skyddade. 

Detta till följd av att smittämnet har försvunnit helt eller cirkulerar avsevärt mindre i 

samhället (Magnusson et al., 2016; Folkhälsomyndigheten, 2018b). I och med detta kan 

spädbarn, personer med vissa sjukdomar som inte kan vaccineras och extra sårbara grupper i 

samhället få detta indirekta skydd (Folkhälsomyndigheten, 2013a). 

  

En hälsorevolution i motvind 

I nutid är de barnsjukdomar som ingår barnvaccinationsprogrammet inte längre en vanlig 

orsak till barnadödlighet i medel- och höginkomstländer tack vare den utbredda 

vaccinationstäckningen samt att vissa sjukdomar så gott som utrotats (Magnusson et al., 

2016). Trots detta dör ett barn i världen var tjugonde sekund till följd av en barnsjukdom som 
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hade kunnat förhindrats med vaccinering. Även om vaccineringen av barnsjukdomarna 

uppskattas ha räddat 1 miljon liv per år de senaste 20 åren finns det grupper och personer som 

av olika anledningar väljer att inte vaccinera sina barn (Unicef, 2018). 

  

Genom åren har influenser från antivaccinationsrörelsen lett till att grupper i 

höginkomstländer låtit bli att vaccinera sina barn med vaccin som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet (Azhar, Syed, Madiha & Sheharyar, 2018). År 2013 

rapporterades omkring 24 900 fler fall av mässling i Europa jämfört med sex år tidigare då 

antalet var 7 100 rapporterade fall (Unicef, 2018). I en intervjustudie om föräldrars inställning 

till mässling-, påssjuka- och röda hundvaccinet i Schweiz 2014 beskriver Fadda, Depping och 

Shultz (2015) att den upplevda känslan av att tappa kontrollen samt hygien som prevention 

istället för vaccin är anledningar till att folk väljer att avstå vaccinering. Att vaccinationen inte 

är obligatorisk tolkades som att sjukdomen inte är någon större hälsofara. För en del föräldrar 

var inte informationen om vaccin förståelig och därför överlät de beslutet till vårdpersonalen, 

andra beskrev en påverkan av sociala influenser vid beslutsfattandet då informationen ansetts 

otillräcklig (Fadda et al., 2015). En låg vaccinationstäckning innebär risker för samhället i 

stort på grund av försämrad flockimmunitet. Således skulle risken öka för att de sjukdomar 

som ingår i barnvaccinationsprogrammet kan spridas mer frekvent bland befolkningen 

(Magnusson et al., 2016). 

  

I slutet på 1990-talet fram till år 2001 var den period som Sverige hade den lägsta 

vaccinationstäckningen (88,5 %) bland landets 2-åringar av mässling-påssjuka-röda hund-

vaccinet (MPR-vaccinet), vilket är under gränsen för att skapa en flockimmunitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta antas ha en stark koppling till en studie som The Lancet 

publicerade år 1998 av Andrew Wakefield (i Folkhälsomyndigheten, 2014). Studien visade en 

koppling mellan autism och MPR-vaccinet, men artikeln drogs senare tillbaka på grund av 

misstänkt forskningsfusk. I en kvalitativ studie som gjordes år 2001 i Storbritannien med 48 

deltagare beskrivs att deltagarna generellt upplevde oro inför MPR-vaccinet och dess 

påstådda koppling till mag-tarmsjukdomar och autism (Evans, et al., 2001). En grupp som i 

Sverige kännetecknas genom låg vaccinationstäckning är personer som bor i Järna-området 

med en antroposofisk livsåskådning. Täckningsgraden år 2013 bland de tvååringar som är 

skrivna på BVC i Järna skiljer sig stort i jämförelse med landstingsdrivna BVC i Sverige 

generellt, ibland är den så låg som 4,9% jämfört med 93,7% (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Åsikterna som påverkar vaccinationsbeslutet handlar om hur man ska leva enligt 
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antroposofisk holistisk livsstil kring mat, hälsa och utbildning (Folkhälsomyndigheten, 

2018b). En känd åsikt är att en mässlingsinfektion är bra för barnet då deras naturliga skydd 

och immunförsvar skulle bli stärkt av detta (Folkhälsomyndigheten, 2014; Byström, 

Lindstrand, Likhite, Butler & Emmelin 2014). Det påstås även att barn som får sjukdomen 

löper en liten risk för allvarliga komplikationer, därför ses det som ett bättre sätt att stärka 

immunförsvaret istället för att vaccinera och därmed riskera komplikationer. I studien om 

antroposofiska föräldrar i Sverige uttrycktes att samtal med vårdpersonal som inte delade 

samma livsåskådning som de själva ändå kunde påverka det slutgiltiga beslutet kring 

vaccinering. Oavsett om föräldrarna till slut valde att vaccinera eller inte så ledde 

diskussionen till djupare reflektion om beslutet. Det fanns även en önskan om opartisk 

information om vaccinen (Byström et al., 2014). 

  

Media och vaccin 

I studien om antivaccinationsrörelsen av Azhar och medarbetare (2018) belyses att 

informationssökning inför mötet med vården och beslut kring den egna hälsan nuförtiden till 

stor del sker på internet istället för att rådfråga medicinskt kunnig personal. På sociala medier 

går det att läsa både om farhågor och fördelar med vaccin, och för läsaren blir det en 

utmaning att vara källkritisk i sammanhang där vaccin som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet diskuteras. Enligt resultatet från en studie gjord av Ames, 

Glenton och Lewis (2017) upplever föräldrar att det är en utmaning att hitta bra balanserad 

information om vaccinationer och att kunna avgöra vilken information som är pålitlig. 

  

En studie som analyserat de 87 mesta sedda Youtube-videos om attityder kring vaccin med en 

median av tittare på 65 075 visade att 65,5% av alla klipp innehöll material som kunde 

kategoriseras som motstånd till vaccin (Basch, Zybert, Reeves & Basch, 2016). Det vanligaste 

temat i klippen var vaccinets relation till autism (47,1%). Andra teman var biverkningar, 

symtom eller skador i samband med vaccin eller farhågor för vaccinets innehåll. Trots 

spridningen av dessa klipp hänvisades det i endast 36,8% till någon källa. I en studie som 

analyserat 172 videos på Youtube om HPV-vaccinet var en majoritet på 51,7% av innehållet 

mot vaccinet (Briones, Nan, Madden & Waks, 2012). De som lagt upp videoklippen var till 

största del nyhetsprogram eller nyhetskällor (36,1%) och den grupp som var näst störst var 

privatpersoner (12,8%) (Briones et al., 2012). Gemensamt för båda dessa nämnda studierna är 

att en majoritet av de granskade Youtube-klippen innehöll argument mot de vaccin som ingår 

i svenska barnvaccinationsprogrammet, eller negativ information om de samma (Basch et al., 
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2016; Briones et al., 2012). World Health Organization (WHO, 2018) har uppmärksammat 

problematiken med internets olika forum och sociala medieplattformar som sprider icke-

evidensbaserad, negativ och vilseledande information. Detta då det skapar obefogad rädsla 

hos personer och anhöriga och på så vis riskerar bli en fara för den globala säkerhet som 

vaccinet innebär. På grund av detta har WHO skapat Vaccine Safety net, ett program som 

erbjuder internetanvändare ett enklare sätt att hitta förståelig, anpassad, lättillgänglig och 

evidensbaserad information om vaccin (WHO, 2018). 

  

Teoretiskt ramverk 

Hälsolitteracitet 

Hälsolitteracitet är ett begrepp som belyser de faktorer och resurser varje enskild individ har 

för att förstå information och veta hur given information ska användas, samt motivationen att 

vara mottaglig för information om hälsa (Olander, Ringsberg & Tillberg, 2014). Några 

förutsättningar som kan stärka hälsolitteraciteten är tillgänglighet samt anpassad och 

förståelig information som möter personers olika kognitiva funktioner (Mårtensson & 

Hensing, 2011). Vad gäller hälsolitteracitet i relation till föräldrarna krävs det att både vården 

i sig samt informationen om vård och hälsa utformas i syfte att i största möjliga mån vägleda 

föräldrar och möjliggöra för dem att fatta välgrundade beslut (Olander et al., 2014). En låg 

hälsolitteracitet ses generellt hos personer som inte följer förslag om preventiva åtgärder eller 

andra instruktioner kring hälsa och sjukdom. Detta fenomen beror dock inte främst på 

kognitiva hinder, utan på brist på tillit i diskussioner kring hälsa och vård samt möjligheten att 

få diskutera och därefter ta beslut baserade på kunskap (Mårtensson & Hensing, 2011). 

Därmed spelar varje persons hälsolitteracitet en avgörande roll när det kommer i relation till 

frågan om huruvida ens barn ska vaccineras med vaccin som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet eller inte. 

  

Enligt WHO är hälsa en grundläggande mänsklig rättighet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2014). I världen finns ärftliga sjukdomar och sjukdomar som vi inte kan skydda oss mot med 

vaccin, vilket leder till en omöjlighet för alla att ha en fullständig upplevd hälsa. Rätten att 

uppnå så god hälsa som möjligt är däremot universell och innefattar även vår rätt till upplevd 

hälsolitteracitet (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014). I sociala medier på internet sprids 

dagligen nyheter och idéer, allt från enkla tips om matvanor till Youtube-klipp, 

diskussionsforum och Facebookgrupper inriktade på specifika medicin- eller hälsofrågor. 

Begreppet mediekunnighet blir därmed en viktig del av varje enskild persons hälsolitteracitet. 
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Att som vårdpersonal ha kunskap om mediernas påverkan på människors hälsa skapar 

möjligheter att anpassa samtal genom att vägleda till evidensbaserad kunskap och uppmuntra 

till en kritisk blick av hälsobudskap i medier (Sandberg & Möllerström, 2014). 

  

De fyra vårdvetenskapliga konsensusbegreppen 

I det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa beskrivs att balansgången mellan totalt 

välbefinnande och fullständig upplevd hälsa inte är uppnåbar (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Att försöka skapa förutsättningar via anpassningar för att uppnå den upplevelsen är det 

centrala. Av det Dahlberg och Segesten beskriver går det här att dra paralleller till vaccinering 

om det betraktas som ett sätt att skapa en förutsättning för hälsa. Svensk 

sjuksköterskeförening beskriver att konsensusbegreppet människa belyser den helhetsbild av 

människan som bör eftersträvas i ett vårdmöte. Vårdmötet bör präglas av individualitet och 

förståelse för människans livsvärld, vilket är viktigt att som sjuksköterska bejaka (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I denna studie ska begreppet livsvärld belysas genom 

analysering av upplevda erfarenheter i vårdmöten i samband med föräldrars motstånd eller 

farhågor kring vaccinering av sina barn med vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. 

Segesten och Dahlberg (2010) beskriver hur omvårdnaden präglas av en tillitsfull sfär där 

sjuksköterskan och patienten interagerar i ett samspel, men poängterar även vikten av att 

sjuksköterskan bär ansvar för att omvårdnaden blir vårdande. Konsensusbegreppet miljö kan 

beskrivas som hur människan förhåller i samspelet mellan miljö, sociala faktorer och med 

samhället generellt (Bergbom, 2012). Sjuksköterskan bör därför vara medveten om den miljö 

som föräldrar möter när de söker information via internetbaserade forum. 

  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ska i mötet med föräldrar och deras barn sträva efter att upprätthålla en jämlik 

relation (Köhler & Reuter, 2012). Där är således inte poängen att sjuksköterskan ska berätta 

vad som är bäst för familjen, utan tillsammans med familjen föra denna diskussion. I en 

litteraturstudie om föräldrars upplevelser kring kommunikationen när deras barn skulle 

vaccineras beskriver Ames, Glenton och Lewis (2017) att flertalet föräldrar i grunden hade ett 

högt förtroende för vårdpersonal inför diskussionen om vaccin. Om mötet med vårdpersonal 

blev en negativ upplevelse så minskade däremot deras förtroende för att vaccinera sina barn 

(Ames et al., 2017). Att sjuksköterskor som möter föräldrar och deras barn inte bör ha ett 

synsätt som antyder att tveksamhet eller motstånd till vaccination endast beror på okunnighet 

tas upp i en litteraturstudie av Leask och medarbetare (2012). Med en sådan attityd förbises 
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lätt orsakssamband eller de komplexa grunder som föräldrarna besitter. Ett sådant bemötande 

skulle troligtvis inte leda till upplevelsen av ett vårdande möte eller motivera föräldrar till att 

vilja vaccinera sina barn (Leask et al., 2012).  

  

I enlighet med Sjuksköterskornas etiska kod har sjuksköterskan i sin professionella roll även i 

uppgift att försöka främja hälsa hos extra sårbara grupper och samhället i sig (ICN, 2007). 

Sjuksköterskan ska även uppvisa respektfullhet, lyhördhet, trovärdighet och medlidande för 

de personer och anhöriga som hen möter. Mötet ska präglas av tillit och sjuksköterskan ska 

kunna vägleda föräldern i val, informera och kunna vara ett bollplank för deras tankar och 

funderingar (Köhler & Reuter, 2012). Fokus ska ligga på individualiseringen av mötet, 

undvika övertalning och att argumentera emot (Leask et al., 2012). Sjuksköterskan bör möta 

föräldrarna med information grundad i evidensbaserad kunskap och lyssna på vad som oroar 

dem. Att skapa förståelse för bakomliggande faktorer och därefter sträva efter en bra dialog är 

av vikt vid alla möten med föräldrarna (Leask et al., 2012). Ett bra möte kan i sin tur bidra till 

att skydda extra sårbara grupper, folkhälsan och det globala samhällets flockimmunitet som 

vaccinationer hittills medfört. 

  

Problemformulering 

Förutsättningar för god hälsolitteracitet är att besitta de resurser för att förstå information och 

veta hur denna ska användas, samt en motivation att vara mottaglig för information om hälsa. 

För att vårdpersonal ska kunna ge väl anpassad informationen krävs förståelse och kunskap 

om vilka farhågor och argument som föräldrar möter på internet. Tidigare kvalitativ forskning 

visar på att föräldrar som står inför beslut om vaccinering av sitt barn är oroliga för 

biverkningar som autism, att vaccinet skulle störa barnets immunförsvar samt att god hygien 

är ett bättre alternativ än vaccin. Tidigare forskning belyser även vikten av individualiserande 

vårdmöten i samband med vaccination. Ingen tidigare studie som har undersökt detta fenomen 

på liknande vis i forumtrådar och på Facebook har påträffats i litteratursökningen då studien 

planerades. Denna studie kan ligga till underlag för vårdpersonal som möter de komplexa 

motargument och farhågor som föräldrar upplever, samt att kunna skapa ett bra vårdmöte. 

  

Syfte 

Syftet med studien är att belysa vilka diskussioner som förs på offentliga internetbaserade 

forum som kan ligga till grund för tveksamhet eller avståndstagande till 
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barnvaccinationsprogrammet samt hur mötet med vården beskrivs av föräldrar som avböjer 

att vaccinera sina barn. 

  

Frågeställningar 

·       Vilka argument mot, och farhågor om, de vaccin som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet uttrycks i forum? 

·       Hur beskrivs mötet med vården på forum av föräldrar med tveksamheter eller 

motstånd mot vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet? 

  

METOD 

Design 

Då syftet med denna studie är att kartlägga och analysera fenomen, upplevelser och 

erfarenheter är det en deskriptiv undersökning, där kvalitativ metod har tillämpats (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

  

Urval och material 

Det empiriska material som granskas i denna studie är inlägg i en offentlig grupp på Facebook 

och inlägg från det svenska diskussionsforumet familjeliv.se. Inklusionskriterier för 

datainsamlingen är forumtrådar på svenska från år 2014–2018. Inlägg inkluderas från 

personer med beskriven tveksam eller en negativ inställning till vaccin som ingår i det 

svenska barnvaccinationsprogrammet. Även inlägg där personer beskriver bemötandet de fått 

från vården då de uttryckt tveksamheter kring att följa det svenska 

barnvaccinationsprogrammet inkluderas. Då en stor del av urvalsgruppen är anonyma under 

alias kontrolleras inte kön, sysselsättning, geografisk spridning eller ålder på deltagarna. 

Exklusionskriterierna är de Facebookgrupper med medlemskrav och inlägg som inte är 

offentligt publicerade. 

  

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Det insamlade materialet är text från olika inlägg i en Facebookgrupp och diskussionstrådar 

på familjeliv.se. Text som anses vara relevant för syftet och frågeställningarna har successivt 

samlats ihop för vidare bearbetning och analys. Datainsamlingen pågick tills en mättnadsgrad 

uppnåtts, alltså fram till och med det skede då författarna bedömde att ytterligare material inte 

bidrog till någon större inblick i ämnet (Malterud, 2014). 
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I Familjelivs sökmotor genomfördes mellan den 19 november och den 3 december 2018 en 

sökning med sökorden “barn vaccin” och “barnvaccinationsprogrammet”. Med hänsyn till 

inklusionskriterierna inkluderades de forumtrådar som var skrivna mellan åren 2014 och 

2018, och 36 forumtrådar relevanta för studien screenades. Dessutom genomsöktes en 

offentligt publicerad Facebookgrupp med 1400 medlemmar mellan den 28 november och den 

3 december 2018 efter inlägg. 

  

Totalt samlades utvalda inlägg från sex olika forumtrådar från Familjeliv in, med 20 till 1200 

inlägg per tråd. Att inte samtliga 36 forumtrådar inkluderats beror på att allt innehållet inte är 

relevant information i relation till studiens syfte. Tillsammans med inläggen från 

Facebookgruppen genererade detta i totalt 44 inlägg som använts för vidare analys. Åtta av 

inläggen kom från Facebookgruppen och 36 av inläggen kom från forumtrådarna på 

Familjeliv. De 44 inläggen lades in i ett word-dokument för en enklare översikt av materialet 

inför vidare bearbetning till dess att mättnadsgraden uppnåddes (Malterud, 2014). Det 

slutgiltiga materialet omfattade totalt 19 sidor långt Word-dokument. 

  

Bearbetning och analys 

Materialet analyserades med systematisk textkondensering i fyra övergripande steg. I steg 1 

beskriver Malterud (2014) skapandet av ett helhetsintryck i relation till studiens syfte och här 

påbörjas tematiseringen. Materialet av text som samlats in i ett Word-dokument lästes igenom 

flera gånger separat av författarna för att skapa en helhetsbild av inläggen i forumtrådarna. 

Likheter och återkommande mönster i texten identifierades och materialet kunde så 

småningom sorteras in under fyra preliminära, övergripande teman. 

  

I steg 2 analyserades texten och delades in i så kallade meningsbärande enheter i relation till 

de preliminära temana. Därefter kodades de meningsbärande enheterna (Malterud, 2014). 

Identifierandet av meningsbärande enheter gjordes med hjälp av färgmarkeringar i relation till 

de preliminära temana. Tjugofyra koder skapades preliminärt efter en jämförelse mellan de 

liknande meningsbärande enheterna. 

  

I steg 3 arbetades koderna in i olika grupper för att kondenseras och summeras i kategorier. 

Koderna och de meningsbärande enheterna kondenserades utan att ta bort innehållet för att 

konkretisera och tydliggöra. Efter koderna skapats bildades 14 kategorier initialt där en eller 
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flera koder kunde vara under samma kategori. De fyra preliminära temana ändrades om till 

fem teman. 

  

I steg 4 gjordes en rekontextualisering av texten och analysen summerades (Malterud, 2014). 

Slutligen kondenserades temana ner till de två övergripande huvudområdena som svarar mot 

frågeställningarna med tio olika underkategorier. Studien tydliggör här de tidigare stegen och 

gör en redovisning för läsaren som inkluderar citat som visas i resultatet. I sammanfattningen 

av analysen kommer de teman som påvisar fenomen ligga till grund för att besvara syftets 

frågeställningar. I tabell 1 nedan redovisas två exempel av det preliminära analysarbetet. 

  

Tabell 1. Två exempel från det preliminära analysarbetet. 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

(underrubrik) 
Tema 

Inlägg 7: 
  
“Hon verkligen dömde oss och jag kände det. Hon predikade om 

vaccinationen och sa ni måste ta dessa 3 sprutor nu annars ser 

det inte bra ut. Jag storbölade medan pojkarna fick dessa 

sprutor. Mår så dåligt, inte över att dom (barnen) fick dessa 

vaccinationer utan hur jag blev bemött och påtvingad!” 

Upplevelse av 

tvång och dåligt 

bemötande 

Negativa 

upplevelser i mötet 

med vården 

Mötet med 

vården 

Inlägg 37: 

“Dessutom kommer smittämnet i vaccinet tillsammans med flera 

andra främmande, onaturliga strukturer/gifter… 

…Och att vaccinera handlar inte för mig bara om att dö eller 

inte dö vare sig av sjukdomen eller vaccinet i slutändan, det 

handlar om hur hälsan påverkas i stort av dessa vaccinationer, 

direkt efteråt, och under resten av livet.” 

Hur onaturliga 

ämnen i 

vaccinerna 

påverkar hälsan i 

stort 

Farhåga för 

vacciners innehåll 
Påverkan 

på kroppen 

  

Forskningsetiska överväganden 

Studien bedrivs i enlighet med de principer som är framtagna av vetenskapsrådet (2017) om 

god forskningssed. Eftersom studiens datainsamling bygger ett på flertal inlägg som redan är 

skrivna anonymt finns ingen möjlighet att retrospektivt informera eller söka samtycke från 

personerna som deltagit i de diskussionerna. Att på detta vis använda material utan inhämtat 

samtycke är genomförligt eftersom all offentlig kommunikation tillåter detta (Skärsäter & Ali, 
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2012). De personer som skrivit i forumen på Familjeliv skriver under ett alias och är därmed 

redan anonyma. Personer som skriver i Facebookgrupper är däremot inte anonyma, men 

kommer att avidentifieras i studien. Icke skada-principen beskriver att kränka en persons 

integritet eller göra annan psykisk eller fysisk direkt skada inte är etiskt accepterat (Sandman 

& Kjellström, 2013). Ett etiskt dilemma finns här då det går att ifrågasätta huruvida det är 

möjligt att garantera en persons avidentifierade skydd, därmed finns risken att kränka en 

integritet. I relation till göra-gott principen går det dock att motivera och väga den risken mot 

det goda med studien. I enlighet med göra gott-principen kan studien bidra till att förbättra 

den framtida vården och vårdmötet för de som har beskrivit tveksamheter, farhågor och 

negativa upplevelser och kan därför ses som någonting gott (Sandman & Kjellström, 2013). 

Att citera text innebär en potentiell möjlighet för läsaren att söka upp en person trots avsaknad 

av personuppgifter. För att kunna göra en trovärdig studie är det dock av vikt att inkludera 

korrekta citat för att besvara studiens syfte. Texten som används i materialet har publicerats 

på offentliga forum utan något krav på medlemskap och lösenord. Således går det att anta att 

personerna som skrivit i forumtrådarna eller Facebookgrupperna är implicit införstådda med 

det faktum att deras åsikter potentiellt kan komma att användas i studier (Skärsäter & Ali, 

2012). 
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RESULTAT 

I analysen av materialet framkom två olika huvudområden som svarar på studiens 

frågeställning; farhågor och argument mot vaccin och mötet med vården. De slutgiltiga 

huvudområden som togs fram med hjälp av respektive kategorier redovisas i tabell 2. 

  

Tabell 2: Huvudområden och kategorier. 
Underrubriker mot frågeställning Kategorier 

Farhågor och argument mot vaccin ·       Hälsan kan skyddas på annat vis 
·       Inget tillräckligt skydd 
·       Sjukdomarna är ovanliga eller ofarliga 
·       Vaccinets innehåll kan skada barnet 
·       För mycket och för tidigt för vaccination 
·       Ovaccinerade barn är friskare 
·       Vinstintresset styr 

Mötet med vården ·       Negativa upplevelser i vårdmötet 
·       Vikten av att bli lyssnad på 
·       Rutinmässigt förfarande, inte personcentrerat 

  

Farhågor och argument mot vaccin 

Hälsan kan skyddas på annat vis 

En inläggsskribent poängterar att de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet 

spreds innan det fanns god sanitet i samhället och när krig var vardag för många människor. 

Därmed påstås det att sjukdomarna började sin nedgång i samhällen när en förhöjd sanitet 

och mer näringsrik mat blev vardag, det vill säga innan massvaccineringarna påbörjades. 

Därför anses vaccinationen vara onödig. Med den högteknologiska medicin vi har idag 

verkar många uppleva en trygghet i att dessa sjukdomar är behandlingsbara. Kring HPV-

viruset, exempelvis, beskrivs hur det går att skydda sig mot smittan genom medvetenhet och 

kondomanvändning. 

“Sedan är det ju så att man inte kan smittas av viruset om man inte är sexuellt aktiv. Eller om man använder 

kondom. Och att risken att smittas ökar ju fler olika personer man har sex med och speciellt om då någon av 

dessa har sex med många.”  (Inlägg 17) 
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Inget tillräckligt skydd 

Argument för att vaccinet är onödigt grundar sig flertalet gånger i att flera vacciner som ingår 

i barnvaccinationsprogrammet inte har vad som anses vara ett tillräckligt skydd, det vill säga 

att det inte skyddar till hundra procent. Det understryks att vaccin som inte skyddar 

hundraprocentigt kan leda till att personer undviker viktiga kontroller som cellprovtagning för 

livmoderhalscancer. Resonemang förs även kring huruvida det egentligen är värt risken för 

biverkningar från vaccin när skyddet inte är fullgott. Det går också att finna påståenden om att 

fler personer insjuknar i en sjukdom som det vaccineras mot i barnvaccinationsprogrammet än 

antal som är ovaccinerade. 
“Mina googlingar visade att vaccinet enbart skyddar mot 2 av de typ 80 olika virusen. Nu står i och för sig just 

de två virusen för 70% av... ja vad det nu var - antingen antalet fall av livmodercancer eller virusinfektionerna. 

Endast ett fåtal av de virussmittade utvecklar livmodercancer, kan det ha rört sig om någon tiondels procent? 

Att ha fått vaccinet kan göra att vissa struntar i att gå på cellprover, vilket är ett mycket dåligt beslut eftersom 

vaccinet faktiskt bara skyddar till 70%.” (Inlägg 17) 
  

Sjukdomarna är ovanliga eller ofarliga 

Tveksamheter inför att vaccinera sina barn mot en sjukdom som anses vara utrotad eller 

ovanlig beskrivs i flera inlägg. Argument för att barnsjukdomarna i fråga är utrotade, ovanliga 

eller relativt ofarliga - och att det därför inte är motiverat att vaccinera mot - är frekvent 

återkommande teman. Det hävdas även att innan vaccinet kom så var vissa sjukdomar som 

barn vaccineras mot i barnvaccinationsprogrammet relativt ofarliga, och att en barnsjukdom 

ska drabba barn, för då skapas en naturlig immunitet. En idé fanns att om barnet inte skulle 

insjuknat just som barn, skulle vaccineringen eventuellt kunna vara aktuellt som ung vuxen 

istället. En inläggsskribent uttryckte specifikt för röda hund att det endast var en fara för 

gravida kvinnor och därför behövdes inte hens son vaccineras mot detta. 
“Men om smittkoppor inte finns i det vilda längre, och polio är på väg ut. Varför ska man spruta i sina barn 

vaccin för någon sjukdom som knappast existerar?” (Inlägg 20) 

  

Vaccinets innehåll kan skada barnet 

Att ge flertalet vacciner samtidigt påstås bli för mycket på samma gång för ett barn att 

hantera. Det beskrivs att flera vacciner på samma gång i kombination med att ämnen som 

aluminium, kvicksilver och saltsyra skulle kunna skada utvecklingen generellt av barnet. 

Specifikt för aluminium beskrivs en rädsla för ämnets påverkan på barnets hjärna. Oron finns 
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för att utsätta sig för risker som biverkningar och skador från en vaccination, speciellt när det 

inte inger någon säkerhet att man inte ska få barnsjukdomarna ändå. Vaccination ses i korta 

ordalag som ett risktagande. 
“Jag vet inte om det är större risk att det blir fel bara för att man ger fler på samma gång, jag tänker bara att vi 

vuxna sällan blandar en sådan cocktail av läkemedel och att för ett så litet barn borde det bli mycket att ta hand 

om på samma gång. Personligen tror jag inte att det är bra att få i sig så mycket aluminium, speciellt inte när 

man är så liten och hjärnan utvecklas så mycket.” (Inlägg 4) 
  

Ytterligare ett fenomen tas upp är en generell skepticism mot att injicera något i kroppen 

överhuvudtaget. Vaccinernas innehåll jämförs med någonting hälsosamt för kroppen, men 

inläggsskribenten uttrycker ändå ett motstånd mot injicering överlag, då kroppen vill bara ha 

saker som ska vara där. 
“Vare sig vi sprutar in rent kvicksilver, aluminium, saltsyra eller biodynamiskt odlade äpplen i blodomloppet, 

så är jag förbaskat skeptisk. För då har kroppen inte själv fått en chans att välja om det ska vara där eller ej, 

såsom när dessa ämnen går via alla kroppens barriärer som finns där av en anledning!” (Inlägg 40) 

 

Det ges uttryck för tveksamhet till vaccin som grundar sig i antaganden om skador och 

biverkningar som folk rapporteras ha fått till följd av vaccinerna. Inte heller den forskning 

som gjorts kring eventuella biverkningar och risker vid vaccination anses tillräcklig. De 

biverkningar flest uttrycker oro för är autism eller personlighetsförändringar 

“Dessutom finns inga studier som granskat/ bevisat säkerheten i vaccin och det finns oerhört många allvarliga 

dokumenterade biverkningar av vaccin. Ett exempel är att de senaste 10 åren (tror jag) har fler dött av 

mässlingvaccinet (minns ej hur många) än av mässlingen (0 st), bara i Sverige.” (Inlägg 6) 

 

För mycket och för tidigt för vaccin 

En oro som beskrivs av flera olika inläggsskribenter är att barnens immunförsvar inte skulle 

vara tillräckligt utvecklat vid tiden då de första vaccinerna som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet ges. Föräldrar känner rädsla för att det skulle vara skadligt för 

barnet att få en injektion med ämnen när immunförsvar inte är fullt utvecklat. En del anser 

att det går lika bra att ta vaccinerna vid ett annat tillfälle några månader eller år senare eller 

dela upp vaccineringen i olika steg. Andra motsätter sig att barnets immunförsvar skulle 

kunna hantera en vaccination överhuvudtaget. 
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“Jag tycker dock inte att det är så "bara" att min 3-månaders bebis skall skapa antikroppar mot sju sjukdomar 

på en och samma gång. Då ser jag hellre att han blir stucken en extra gång vid annat tillfälle för att det ska bli 

mindre för hans kropp att handskas med på en gång.” (Inlägg 3) 
  

Ovaccinerade barn är friskare 

Återkommande är även föräldrar som upplever och påstår att deras ovaccinerade barn inte har 

varit sjukt eller påvisat några symtom för sjukdom. Jämförelser med andra barn görs om hur 

de ovaccinerade generellt är friskare än vaccinerade barn. Denna jämförelse sker i Sverige 

och belyser även att man måste skydda hälsan på annat vis genom näring och sanitet vilket det 

finns tillgång till nationellt. 
“Det verkar som att icke vaccinerade barn har starkare immunförsvar förutsatt att de har tillgång till 

näringsrik mat och rent vatten.” (Inlägg 42) 

  

Vinstintresset styr 

Att läkemedelsföretagen bedriver sin verksamhet för att hålla människor sjuka med vaccin 

och på så vis tjäna pengar är ett påstående som beskrivs av flera inläggsskribenter. Detta 

styrks genom påståenden om att vacciner ändrar hela människans DNA och att det är 

biverkningarna från denna process som skapar ohälsa. En sak som uttrycks är att det “inte går 

att tjäna pengar på friska människor”. Vinstintresset beskrivs som den drivande faktorn 

bakom allt i världen. Med bakgrund av detta ges en större förståelse till vissa 

inläggsskribenters skepticism till vaccinering. Många kritiserar den information om vaccin 

som ges ut från myndigheter då den anses vara bristande. Andra beskriver att anledningen till 

att vaccin finns är för att minimera tiden föräldrar är hemma med sjuka barn, och på så vis 

skulle staten spara pengar tack vare vaccinen. Detta grundar sig i att vi vaccinerar mot 

sjukdomar som “inte är så farliga” och därav dras denna slutsats. Det påstås även att 

inrapporterade vaccinskador tystas ner av myndigheter.  
“Min personliga uppfattning är att läkemedelsindustrin är otroligt styrd av vinstintresse och vaccinationer är en 

otroligt säker källa för vinst för dem. Vinstintresse finns även hos motståndarna såklart, i vår värld styrs det 

mesta av pengar.” (Inlägg 41) 
  

Mötet med vården 

Negativa upplevelser i vårdmötet 

I forumtrådarna och Facebookgruppen beskrivs det att mötet med vården inte alltid är en 

behaglig sfär. Dispyter med skolsjuksköterskor, mammor som gråter när barnen får vaccin för 
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att hon inte känner att det är okej och upplevelser att känna sig i underläge gentemot 

vårdpersonalen förekommer. Det beskrivs även hot om att det “inte ser bra ut om ni inte 

vaccinerar” och tillsägelser om att skriva på papper som i situationen upplevts som en form av 

skrämseltaktik från sjuksköterskans sida. Informationen om vaccin i samband med 

vaccinering upplevs vara bristfällig, en förälder beskrev att hen tyckte det var konstigt att 

vårdpersonalen hade befogenhet att injicera någonting hen inte visste vad det innehöll. 
“Någonstans inom mig så är jag väl positiv till vaccinationerna. Tycker bara inte om hur de sköts. Jag mådde 

inte alls bra och kände mig väldigt liten. Hon [sjuksköterskan] satt och prata med mig väldigt nonchalant och 

bläddra förbi anmälan tre-fyra gånger. Sen ställde hon sig upp mot sin disk och sa nu hämtar jag vaccinen. Då 

sa jag men “jag har avböjt dom?” Då babbla hon om hur bra de är (inövat tal) och att det kommer se väldigt 

dåligt ut för oss om vi inte ger barnen detta. Jag grät hela den dagen och mådde dåligt för jag kände mig som 

världens sämsta mamma.” (Inlägg 8) 
  

Vikten av att bli lyssnad på 

I materialet ges exempel på personer som beskriver hur de känt sig hörda i mötet med 

vårdpersonal då de uttryckt önskemål om att skjuta upp vaccineringen för att få mer 

betänketid inför beslutet. Vikten av att bli hörd och respekterad i diskussionen poängteras. 

Inläggsskribenter uttrycker även att i ett bra möte med vårdpersonal ska föräldrar kunna 

uttrycka och diskutera funderingar och tveksamheter utan att bli bemötta med 

dumförklaringar. 

“Jag var också fundersam och lite ängslig. Jag hade dock en väldigt bra BVC-sköterska som lyssnade på mig 

och inte bara dumförklarade mig. Be att få byta om er inte kan ta en diskussion på ett bra sätt.” (Inlägg 14) 
 

Rutinmässigt förfarande, inte personcentrerat 

Det ges uttryck för frustration kring att vaccineringen enligt barnvaccinationsprogrammet sker 

på rutin. Frustrationen grundar sig i att frågan om föräldrarna vill vaccinera sina barn glöms 

bort eller undviks av vårdpersonalen. Inläggsskribenter beskriver att de inte blivit tillfrågade 

om vaccinets ska ges eller inte, och att detta upplevs som kränkande av ens autonomi och rätt 

till valfrihet. Det påpekas även att jargongen ger intrycket av att vaccinationen av barnet är 

obligatoriskt. Ett fenomen som beskrivs är avsaknaden av den viktiga diskussionen om 

vaccineringen och en farhåga att föra ämnet på tal överhuvudtaget. Flera inläggsskribenter har 

även upplevt att de negligeras när farhågor eller motstånd uttrycks, och att detta i sin tur lett 

till en känsla om avsaknad av valfrihet. 
“Om du frågar mig så har jag alltid vetat att vaccination är frivilligt. Men det är knappast en fråga som tas 

upp per automatik på exempelvis barnavårdscentralen. Det vaccineras rent rutinmässigt i de allra flesta fall. 
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Jag har då aldrig (eller någon i min bekantskapskrets) fått frågan om mina barn ska vaccineras utan det har 

bara tagits för givet och sprutorna är redan framplockade när man kommer dit. Det ger en känsla av att man 

inte riktigt har något val.” (Inlägg 43) 

 

DISKUSSION 

I denna studie har påvisats ett flertal olika farhågor och motargument som personer och 

anhöriga tagit upp i samband med vaccination av barn. Farhågor för skador, biverkningar och 

för att injicera ämnen i samband med vaccination har påvisats ha ett stort utrymme bland 

uttryckta tveksamheter kring att vaccinera. Utöver detta visades att vaccination upplevs som 

onödig då det finns andra alternativ till behandling idag, att barnsjukdomar skulle stärka 

immunförsvaret, att vaccinet inte har ett tillräckligt skydd samt att det på andra vis går att 

skydda sig ifrån att insjukna i nämnda sjukdomar. Bristen på tilltro för myndigheter och 

läkemedelsföretag på grund av tron att de styrs av ett vinstintresse och inte av intresse för 

människors hälsa var ytterligare en faktor som visade sig ligga till grund för skepticism inför 

vaccination. I mötet med vården beskriver människor känslor av uppgivenhet och 

undergivenhet. Vikten av att få diskutera sina farhågor och tveksamheter inför ett beslut kring 

vaccination belyses. Det resultat som inte tidigare var av kännedom är upplevelsen av att 

vaccinationen ges på rutin. Det visar sig i att vårdpersonal i många fall upplevs undvika eller 

bara rutinmässigt glömma bort att ställa frågan om önskan att vaccinera eller inte. Detta inger 

en känsla av att valmöjligheten inte existerar. 

  

Resultatdiskussion 

Farhågor och argument mot vaccin 

Resultatet visar att det argumenteras för att näringsrik mat, god hygien och sanitet skulle ge 

ett tillräckligt skydd mot de barnsjukdomar som vaccineras mot i 

barnvaccinationsprogrammet. Även tidigare forskning har påvisat att möjligheterna till att 

använda hygien som prevention, eller att stärka immunförsvaret på annan väg istället är 

vanligt förekommande argument mot vaccinering (Fadda et al., 2015; Byström et al., 

2014).  Utifrån detta kan antas att föräldrar som uttrycker dessa argument eventuellt inte 

besitter någon bredare kunskap kring smittvägar och prevention. Vaccinering mot 

barnsjukdomarna skapar ett effektivt preventivt skydd för den vaccinerade individen, 

dessutom skapas en flockimmunitet som även indirekt skyddar hela samhällets befolkning. 

Vaccinets effekt går därför inte att ersätta med god hygien och näring även om det visat sig 
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vara effektivt till viss grad (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Flera av barnsjukdomarna är 

droppsmittor, vilket betyder att de smittas via partiklar i luften. Eftersom stelkramp är en 

sjukdom som smittar via jord till sårskador, även väldigt små sådana, är det således svårt att 

skydda sig mot sjukdomen med enbart god basal hygien (Folkhälsomyndigheten, 2018b). En 

intressant uppföljningsstudie hade således varit att undersöka hur djupgående information 

föräldrar egentligen får om smittvägar och basal hygien. 

  

I resultatet beskriver personer att de upplever vaccinet som onödigt för att det inte ger ett 

hundraprocentigt skydd mot sjukdomarna de ämnats för. Det menas exempelvis att ett 

antagande att man får ett hundraprocentigt skydd kan leda till att man undviker viktiga 

kontroller, som cellprovtagning till exempel, i tron på att man inte besitter någon sådan risk 

med skyddet från HPV-vaccinet. Resonemang förs även på forumen om huruvida det är 

nödvändigt att utsätta sig för riskerna med vaccinet, om risken att bli sjuk i sjukdomarna 

fortfarande finns i låg grad. I en studie av Grandahl och medarbetare (2013) påvisas liknande 

resultat som belyser föräldrarnas tveksamhet till att vaccinera barn som inte ännu är sexuellt 

aktiva, vissa hade svårt att föreställa sig att deras barn någonsin skulle bli det, och därför 

ansågs vaccinet inte nödvändigt. Folkhälsomyndigheten (2018b) beskriver att man ska tänka 

kring barnvaccinationsprogrammets helhetseffekt särat från ett enskilt vaccins effekt. För 

desto fler som är vaccinerade bildas en flockimmunitet som skyddar med en högre procent 

totalt än den genererade skyddseffekten av vaccinet för den enskilde individen. HPV-viruset 

räknas som världens vanligaste könssjukdom, därav inger få sexpartners fortfarande risken att 

smittas av viruset som kan skapa förstadium till livmoderhalscancer. Däremot är det 

fortfarande viktigt med cellprovtagning eftersom vaccinet inte skyddar mot alla typer av 

HPV, utan enbart de vanligaste typerna (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Ett annat 

resonemang förs där det påstås att barn som är ovaccinerade mot barnsjukdomarna som ingår 

i det svenska vaccinationsprogrammet generellt skulle hålla sig friskare. Men den 

grundläggande idéen med att vaccinera är för att tillföra vaccinet för att stärka det naturliga 

immunförsvaret, inte försvaga (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Tack vare vaccinationerna har 

flera barnsjukdomar så gott som utrotats och den nationella täckningsgraden i Sverige skyddar 

hela befolkningen, i och med detta exponeras allmänheten inte för sjukdomarna, och många 

har aldrig sett exempel på de besvär som drabbar den som blir sjuk. Att inte själv ha sett 

konkreta exempel på sjukdomarnas konsekvenser i kombination med åsikten att vaccinen är 

onödiga kan inge en falsk trygghet som leder till att man väljer att avstå vaccin. I resultatet 

från denna studie finns argument för att man inte behöver vaccinera mot sjukdomar som är 
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ovanliga eller utrotade, vilket stämmer överens med vad som visats i tidigare forskning 

(Fadda et al., 2015). En del tycker även att det är bra att barnsjukdomarna drabbar barn 

eftersom det tros stärka deras immunförsvar. Det finns även uttryck för önskemål att kunna 

skjuta upp vaccineringen några år eller till tonåren. Problematiken med att dessa resonemang 

är att människor troligtvis inte insett allvaret i att utsätta sina barn för risken att insjukna 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  Dessutom finns fortfarande stora risker att insjukna i någon 

av barnsjukdomarna trots dagens moderna sjukvård. Mot flertalet saknas dessutom helt någon 

form av behandling. I resultatet redogjorde en inläggsskribent att eftersom röda hund endast 

är farligt för gravida kvinnor, så finner hen inte någon anledning att vaccinera sin son då han 

inte kan bli gravid. Idag finns det ingen behandling för röda hund, en sjukdom som är extra 

farlig för det ofödda barnet om mamman smittas i ett tidigt stadium av graviditeten. Det enda 

skyddet som idag finns är flockimmuniteten som bidrar till att smittan cirkulerar mindre i 

samhället, och för att bevara den därför behöver en stor del av befolkningen vaccineras, även 

söner som inte kommer bli gravida (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

  

Farhågor för att vaccinets innehåll skulle kunna vara skadligt för barn eller störa utvecklingen 

ses i resultatet och det ämne i vaccin som får mest utrymme är kvicksilver. Likaså påvisar 

resultatet en oro för biverkningar och skador från vaccin vilket även påvisas i tidigare 

forskning (Fadda et al., 2015; Smith et al., 2011). Kvicksilvers effekt på kroppen och 

nedbrytningsprocessen i samband med vaccineringen har studerats och påvisar ingen allvarlig 

risk i och med att det injiceras i mycket små mängder (Läkemedelsverket, 2014). Det finns 

även en liten risk för hjärnhinneinflammation vid vaccinering, dock är risken att få 

hjärnhinneinflammation av mässlingen tusen gånger större (Folkhälsomyndigheten, 2018b). I 

de inaktiverade vaccinerna, där tillsatsämnen i vaccinet kallas för adjuvans, finns innehållet 

till för att förstärka immunförsvaret när vaccinationen ges. Att vaccinera är inte riskfritt, men 

riskerna för komplikationer bedöms enligt evidens vara lägre som vaccinerad än riskerna med 

att vara ovaccinerad (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Vacciner genomgår 

säkerhetsprövningar för att försäkra kvaliteten på dem. Ingen forskning har hittills visat något 

samband med vaccinering och autism. Oron som finns kvar hos människor kan antas grundas 

i den i inledningen nämnda studie om autism och vaccin gjord av Andrew Wakefield 1998, 

som fortfarande skapar obefogad rädsla (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det cirkulerar 

fortfarande klipp på Youtube där många innehåller påståenden om vaccinets påstådda relation 

till autism med många gånger avsaknad av källhänvisning (Basch et al., 2016). I och med 

cirkulationen på internet av denna påstådda koppling går det att förvänta sig att vårdpersonal 
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kommer att möta människor med obefogade rädsla kring detta framöver. Däremot finns mer 

vanliga biverkningar som är milda i karaktär som rodnad vid insticksstället, feber, 

influensaliknande symtom som varar i mindre än en vecka (Läkemedelsverket, 2018a). I 

resultatet presenterades ett återkommande mönster bland inläggen av oro för att barnets 

immunförsvar inte skulle vara tillräckligt utvecklat för att hantera en vaccination, och att det 

är för tidigt för vaccination när barnet är så litet, vilket även belyses av deltagarna i artikeln av 

Byström och medarbetare (2014). Barn har ett normalt litet immunsystem när de föds och det 

har kapaciteten att möta massvis av antigener varje dag (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

Föräldrar behöver således inte oroa sig för att det är för tidigt att vaccinera enligt de riktlinjer 

för barnvaccination som finns idag.   

  

Bristande tilltro till läkemedelsföretagens vinstintressen och myndigheters felaktiga 

information beskrivs i resultatet. Detta grundar sig i farhågor för att vaccinationsskador ska 

tystas ner eller att läkemedelsföretagen bedriver sin verksamhet för pengarnas skull och inte 

för samhällets hälsas skull. Läkemedelsverket samarbetar med europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) (i Läkemedelsverket, 2018b). Där granskas alla 

inrapporterade biverkningar med tydlig koppling till vaccinen, och läkemedlets säkerhet 

utvärderas. Läkemedelsverkets vision är att främja hälsa genom kostnadseffektiva, 

kvalitetssäkrade, ändamålsenliga vaccin och överväger alltid nyttan jämfört med riskerna 

(Läkemedelsverket, 2015). I resultatet riktas kritik mot informationen kring vaccinet mot 

HPV-viruset, huruvida det är ett missledande budskap om att man skulle vara helt skyddad 

mot livmoderhalscancer. Även TV4s Kalla fakta gjorde 2013 ett program om HPV-vaccin 

som kritiserade myndigheternas information som gick ut till samhället (TV4, 2013). Kalla 

faktas program uppmärksammade att myndigheterna beskrev att Gardasilvaccinet skyddar 

mot livmoderhalscancer, vilket är vilseledande eftersom Gardasil skyddar mot förstadium till 

livmoderhalscancer med cirka 60–70%. Som skäl att uppmärksamma frågan anger TV4 en 

ambition att visa på att förenklad eller undanhållen information kan generera såväl ett minskat 

förtroende för vaccinet som en falsk trygghet i att vara helt skyddad. Dessa resultat visar 

vikten av hur formuleringarna och informationen som ges från myndigheter, 

läkemedelsföretag och sjukvården måste vara anpassad, men inte utelämnande för att skapa 

tillit hos samhället. Tidigare forskning har även visat på att det finns en önskan om mer 

samtalstid med vårdpersonal om vaccin om behovet finns (Fadda et al, 2015). 
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Mötet med vården 

Resultatet visar att det förekommer personer och anhöriga som i mötet med vården känner sig 

underlägsna och uppgivna i samband med vaccination. Känslor av att valmöjligheten kring 

vaccin inte existerar i vårdmöten beskrivs som ett problem och föräldrar belyser vikten av att 

överhuvudtaget få frågan ställd till sig. Frågan om viljan att vaccinera skulle i praktiken även 

kunna vara inkörsporten för att ha en diskussion om vaccin överlag. I en jämlik relation 

mellan en sjuksköterska och föräldrar och dess barn bör sjuksköterskan stärka föräldrarna att 

ta ansvar för sina barns hälsa snarare än att stjälpa detta (Köhler & Reuter, 2012). Det är 

sjuksköterskan som i slutändan bär ansvaret för att vården blir vårdande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Resultatet visar exempel på att vården inte alltid är tillmötesgående eller 

bedriver vård i enlighet med professionalism gentemot denna patientgrupp och dess anhöriga. 

  

Sjuksköterskan ska visa intresse för hela människans livsvärld och genom detta skapa 

förståelse för de komplexa grunderna till tveksamheten och motståndet till vaccinet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Berättelser om skrämseltaktik och negligering av föräldrarnas 

åsikter och verbala hot som “det ser inte bra ut om ni inte vaccinerar” förekommer bland de 

presenterade inläggen i resultatet. Dessa möten leder troligtvis inte till ett djupare samtal där 

uttryck för grunden till tveksamheten kan yttras. I studier har det visats att föräldrar med en 

tveksam inställning till vaccin lyssnar på vårdpersonalens rekommendationer inför ett beslut 

om vaccination (Byström et al., 2014). Om vårdmötet blir en negativ upplevelse minskar dock 

föräldrarnas förtroende både för vårdpersonalen och för vaccinet (Ames et al., 2017). Det 

förhållningssätt mot föräldrarna som beskrivs i resultatet leder då därefter inte till 

hälsofrämjande åtgärder för samhället, ett gott bemötande för föräldrarna eller barnen och 

bedrivs inte i enlighet med etiska riktlinjer. 

  

Vikten av att inte bli dumförklarad i en diskussion om vaccin uttrycks av en inläggsskribent. I 

linje med det som Leask och medarbetare (2012) beskriver så förbises lätt de komplexa 

grunderna som personerna och anhöriga besitter med ett dåligt bemötande. Andra personer 

menar att de upplevt en acceptans från vården i samband med uppskjutning av vaccination. 

Orsakerna bakom acceptansen är inte mer djupgående beskriven och kan grunda sig i olika 

orsaker från vårdpersonalen. Ett skäl skulle kunna vara att vårdpersonalen vill förmedla en 

tillit i att fortsätta diskutera vaccination för att upprätthålla förtroendet för vaccin och 

vårdpersonalen. 
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Hälsolitteracitet 

I resultatet presenteras ett citat där en inläggsskribent skrivit att fler personer har dött av 

mässlingsvaccinet de senaste 10 åren (trodde hen) jämfört med av mässlingen som ingen hade 

dött av i Sverige. Uttrycket redovisar ingen källredovisning och skribenten gör inte anspråk på 

att veta exakt. Det problematiska med citat som detta är tillgängligheten för allmänheten som 

söker svar kring barnvaccinationsprogrammet, även om resonemanget inte är trovärdigt kan 

det leda till obefogad rädsla för vacciner, speciellt för människor med en lägre 

hälsolitteracitet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018b) så är riskerna med vaccinet lägre än 

riskerna med att insjukna i mässlingen och dess konsekvenser. I låginkomstländer med låg 

täckningsgrad av mässlingsvaccinet är mässling än idag en av de vanligaste dödsorsakerna 

som hade kunnat förebyggas. För den som läser detta påstående i sociala medier blir det en 

utmaning att vara kritisk och fundera kring vilket syfte personer har med att skriva detta och 

vilken relevans inlägget har (Sandberg & Möllerström, 2014). Speciellt viktigt blir 

mediekunnigheten i sammanhang då källhänvisningar inte ges, något som frekvent sker i det 

offentliga rummet på sociala medier. Av alla 44 offentligt publicerade inlägg som används i 

materialet till studien påvisades endast ett inlägg med källhänvisning till Socialstyrelsen. I 

föregående avsnitt diskuterades att inläggsskribenter uttryckt upplevelser om bristande 

information, negativa upplevelser och en sfär som inte inbjuder till diskussion kring 

vaccination som karakteristiska för mötet med vården. Det tyder på ett klimat som inte är 

öppet vid mötet med de människor med tveksamheter och argument mot vaccin som ingår i 

barnvaccinationsprogrammet. Låg hälsolitteracitet grundar sig inte endast i bristande 

mediekunnighet utan även i brist av tillit till vårdpersonal, vilket leder till att förslag till 

prevention för sjukdomar inte alltid följs (Mårtensson & Hensing, 2011). De vårdmöten som 

beskrivs i resultatet är inte i samtliga fall i enlighet med de principer som finns för att stärka 

personers hälsolitteracitet. Vårdpersonalen som föräldrarna möter måste vägleda föräldrarna 

till en evidensbaserad kunskapsinhämtning och inbjuda till en tillitsfull sfär för diskussion för 

att stärka hälsolitteraciteten (Mårtensson & Hensing, 2011; Sandberg & Möllerström, 2014). 

  

Metoddiskussion  

Denna kvalitativa studie gjordes genom analys av offentligt material i diskussionstrådar i 

forum och i en Facebookgrupp. Detta tillvägagångssätt har enligt kännedom inte tidigare 

använts i studier kring personer och anhörigas tankar kring barnvaccinationsprogrammet. Det 

ocensurerade använda materialet ger korta och koncisa uttryck för farhågor, argument och 

upplevelser av mötet med vården i samband med vaccination av barn vilket ger en tydlig bild 
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av inläggsskribenternas olika åsikter. En styrka med att genom den kvalitativa studien granska 

redan publicerat material från anonyma deltagare, istället för att anordna intervjuer, är att 

studiens material inte drabbas av någon intervjuarpåverkan (Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist, 2003). I och med detta går det att anta att inläggen i diskussionen kan vara mer 

uppriktiga än vad de skulle varit om de getts vid en uppstyrd intervju. Materialet som 

insamlats kommer från personer som kanske inte heller hade nåtts i sökandet av deltagare för 

intervjuer. Anonymiteten specifikt kring uttryckandet av vaccinationer kan vara till fördel då 

det inte är lika socialt accepterat att vara tveksam eller mot vaccin än att vara positiv till 

det.  En nackdel med valet att granska publicerat material är att vid denna form av analys 

fråntas studiens författare möjligheten att ställa fördjupningsfrågor och följdfrågor till 

deltagarna. Det finns också större risk för feltolkning även om materialet har tydliga 

påståenden. För att undvika feltolkning så har båda författarna flera gånger läst igenom 

materialet som används för att skapa en så korrekt helhetsbild som möjligt. En annan nackdel 

med studien är att stor del av materialet som screenats och exkluderats var oanvändbart då 

inläggen främst uttrycker skällsord och dumförklaringar mellan vaccinationsförespråkare och 

personer som är tveksamma eller emot vaccin. För att kunna försäkra läsaren om studiens 

trovärdighet avser författarna att redovisa och diskutera tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

  

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet avgörs bland annat av huruvida forskarens förförståelse satt prägel 

på studiens analys eller inte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta inkluderar 

tidigare teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter inom området och författarens förutfattade 

meningar i ämnet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) råder delade meningar 

kring huruvida en analys där förförståelse applicerats innebär en mer eller mindre tillförlitlig 

studie. I denna studie hade ingen av de två författarna någon tidigare förkunskap inom 

området. För att stärka arbetets tillförlitlighet har författarna till denna studie sett till att 

använda ordagranna citat för att styrka resultatet. Detta har inneburit att deltagarnas röst får 

ett större utrymme än forskarens, något som i regel leder till större tillförlitlighet (Lundman & 

Hällgren, Graneheim, 2012). 
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Giltighet 

Genom en noggrann beskrivning av studiens urvalsprocess och analysarbete hoppas 

författarna kunna påvisa en giltighet. De inklusions- och exklusionskriterier som använts vid 

datainsamlingen utformades på så vis att en hanterbar mängd data för angiven tidsram skulle 

kunna samlas in och analyseras djupgående. Då materialet har samlats in från anonyma 

deltagare går det inte att veta eller uppge hur representationen av kön, ålder, utbildning eller 

geografisk spridning ser ut i urvalsgruppen. Detta kan tala både för och emot studiens 

giltighet då det kan antas vara en viss spridning i representation, men detta går inte att 

kontrollera. Mer material hade kunnat samlats in om mer tid getts, men då författarna upplevt 

en mättnad under insamlandet är det tveksamt om ytterligare data hade tillfört någon större 

variation i resultatet. I och med att studiens syfte och frågeställningar har besvarats kan man 

anse att målet för studiens innehåll har uppnåtts. 

  

Överförbarhet                                                                                                      

En studies överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat är applicerbart på 

andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att kunna avgöra 

detta krävs att läsaren får tydlig information om tillvägagångssättet i studiens olika moment. 

Det är av värde att utförligt beskriva urvalet av deltagare, datainsamling, analys och övriga 

faktorer som kan vara avgörande för studiens utfall. Som tidigare nämnts finns ingen 

möjlighet att avgöra karaktäristiska variationer inom deltagargruppen då deltagarna till största 

del varit anonyma, i och med detta kan det upplevas svårt att avgöra huruvida det är möjligt 

eller inte att tillämpa studiens resultat på andra grupper.                            

                                                                                                            

Forskningsetiska perspektiv 

Vården ska vara till för befolkningen och arbeta för att förebygga ohälsa och arbeta för 

människor lika värde och värdighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Genom 

analys av anonyma inlägg utan samtycke kan författarna få reda på uttryck som kanske inte 

annars hade tagits upp på grund av påverkan av en intervju. Risken finns att de anonyma 

personerna ändå kan uppleva en viss kränkning av integriteten även då studien görs för att 

belysa problemen i vården för att förbättring ska kunna ske, och på så vis gynna 

inläggsskribenterna genom ett bättre bemötande i vården. Författarna bedömer att nyttan med 

studien väger över eventuella risker. Studien belyser även i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) allas människors rätt till god hälsa med lika villkor och vikten 

lättillgänglig vård och information om denna.  
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Kliniska implikationer                                                                       

Resultatet i denna studie visar på att bemötandet föräldern får då hen upplever eller uttrycker 

tveksamheter inför eventuell vaccination av sitt barn kan avgöra om vaccination genomförs 

eller inte. Bristande information från vården leder till att människor använder sociala medier, 

exempelvis internetbaserade diskussionsforum för att söka svar på sina frågor. Med ett 

tillmötesgående förhållningssätt kan vårdpersonalen bjuda in till samtal kring biverkningar, 

vaccinets funktion och historiska betydelse. Sjuksköterskan har därav en avgörande roll i det 

hälsofrämjande arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Eftersom mycket av 

informationen som går att hitta på vissa kanaler internet inte hänvisar till källor (Basch et al., 

2017), så är det av extra vikt att stärka människor mediekunnighet och hälsolitteracitet för att 

vara mottaglig, motiverad och kritisk kring information om hälsa och medicin (Sandberg & 

Möllerström, 2014). Sjuksköterskan har en central punkt i mötet med föräldrarna och är också 

den personen som ska vara den vägledande stommen i beslutsfattandet. 

  

Slutsats 

Ett ökat förtroende för vården måste skapas genom tydligare riktlinjer för kommunikation 

kring vaccination samt tillgänglighet till information som besvarar människors farhågor. 

Myndigheter och sjukvården måste tillsammans arbeta för att tilliten för vaccinen bibehålls 

och förbättras, förslagsvis genom sociala medier. Mer djupgående forskning krävs för att 

undersöka upplevelser i mötet i vården och hur denna kan förbättras i samband med 

vaccinering av barn. 

  

 

  
  



 25 

REFERENSER 

Ames, H., Glenton, C. & Lewis, S. (2017). Parents' and informal caregivers' views and 

experiences of communication about routine childhood vaccination: a synthesis of qualitative 

evidence. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2). doi: 

10.1002/14651858.CD011787.pub2. 

  

Azhar, H., Syed, A., Madiha, A., & Sheharyar, H. (2018). The Anti-vaccination Movement: A 

regression in Modern Medicine. Cureus, 10(7). doi: 10.7759/cureus.2919 

 

Basch, C. H., Zybert, P., Reeves, R. & Basch, C. E. (2017). What do popular YouTube-videos 

say about vaccines? Child: Care, Health & Development, 43(4), 499– 

503. doi:10.1111/cch.12442 

  

Bergbom. (2012). Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp. I Wiklund Gustin, L. & 

Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 47-61) Lund: 

Studentlitteratur. 

Briones, R., Nan, X., Madden, K., & Waks, L. (2012). When vaccines go viral: An analysis of 

HPV vaccine coverage on YouTube. Health Communication, 27(5), 478–485. doi: 

10.1080/10410236.2011.610258                                                                                 

  

Byström, E., Lindstrand, A., Likhite, N., Butler, R. & Emmelin, M. (2014). Parental attitudes 

and decision-making regarding MMR vaccination in an anthroposophic community in 

Sweden - a qualitative study. Vaccine, 32(50), 6752–6757. doi: 

10.1016/j.vaccine.2014.10.011 

  

Dahlberg, K & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & Kultur 

  

Evans, M., Stoddart, H., Condon, L., Freeman, E., Grizzell M., & Mullen, R. (2001). Parents’ 

perspectives on the MMR immunisation: a focus group study. British Journal of General 

Practice, (51), 904-910.:[Epub ahead of print] 

  



 26 

Fadda, M., Depping, M., & Shultz, P. (2015). Addressing issues of vaccination literacy and 

psychological empowerment in the measles-mumps-rubella (MMR) vaccination decision-

making: a qualitative study. BMC Public Health, 836(15). doi: 10.1186/s12889-015-2200-9 

  

Folkhälsomyndigheten. (2013a). Hur fungerar vacciner? Hämtad den 12 december, 2018, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-

svar/hur-fungerar-vacciner/ 

  

Folkhälsomyndigheten. (2013b). Sjukdomsinformation om kikhosta. Hämtad den 18 

december, 2018, från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/smittsamma-sjukdomar/kikhosta-/ 

  

Folkhälsomyndigheten. (2014). Orsaker till lokalt låg täckning av MPR-vaccination i Sverige. 

Hämtad den 12 december, 2018, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/daa0426a1a324d1597beaca1116a97f7/or

saker-till-lokalt-lag-tackning-av-mpr-vaccination-i-sverige.pdf 

  

Folkhälsomyndigheten (2017). Tidigare vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten. 

Hämtad den 17 december, 2018, från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/tidigare-vaccinationsprogram/ 

  

Folkhälsomyndigheten. (2018a). Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2017. Årsrapport. 

Folkhälsomyndigheten. Hämtad den 23 maj 2018 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammet-i-sverige-2017.-arsrapport/ 

  

Folkhälsomyndigheten. (2018b). Vaccinationsprogram för barn; En kunskapsöversikt för 

hälsovårdspersonal. Folkhälsomyndigheten. Hämtad den 11 december 2018 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9b0c23490ceb401ba3d0a094a567f6cb/va

ccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-2008-126-9.pdf 

  

Grandahl, M., Oscarsson, M., Stenhammar, C., Neveus, T., Westerling, R., & Tyden, T. 

(2013). Not the right time: why parents refuse to let their daughters have the human 

papillomavirus vaccination. Acta Pædiatrica, 103(4) 436–441. doi:10.1111/apa.12545 



 27 

  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2007). Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening. 

  

Köhler, M. & Reuter, A. (2012). Hälsofrämjande möten på barnavårdscentralen. I A. Hertting, 

& M. Kristenson, (red.) (2012). Hälsofrämjande möten: från barnhälsovård till palliativ vård. 

(s. 105–115) Lund: Studentlitteratur. 

  

Leask, J., Kinnersley, P., Jackson, C., Cheater, F., Bedford, H. & Rowles, G. (2012). 

Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals. BMC 

Pediatrics, 12(154). doi: 10.1186/1471-2431-12-154 

  

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. & 

Höglund - Nielsen, B (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso - och sjukvård 

(s. 219–234). Lund: Studentlitteratur. 

  

Läkemedelsverket. (2014). Vad innehåller vacciner? Hämtad den 19 december, 2018, från 

https://lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/allmant-om-lakemedel/Artikel-Vad-innehaller-

vacciner.pdf 

  

Läkemedelsverket. (2015). Vår vision: En ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Hämtad 

den 20 december, 2018, från https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-

Lakemedelsverket/ 

  

Läkemedelsverket. (2018a). Biverkningar av vacciner. Hämtad den 19 december, 2018, från 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-

vaccination/Biverkningar-av-vacciner/ 

  

Läkemedelsverket. (2018b). Säkerhetsövervakning av vacciner. Hämtad den 20 december, 

2018, från https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-

vaccination/Sakerhetsovervakning-av-vacciner-/ 

  

Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E. & Sundelin, C. (red.) (2016). 

Barnhälsovård: att främja barns hälsa. (6. uppl.) Stockholm: Liber. 

  



 28 

Malterud. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Mårtensson, L. & Hensing, G. (2011). Hälsolitteracitet grundbult i patientmötet. 

Läkartidningen, 51–52 (108). Hämtad den 12 december, 2018, från 

http://www.lakartidningen.se.ezproxy.its.uu.se/OldWebArticlePdf/1/17571/LKT1151s2718_2

720.pdf 
  

Olander, E., Ringsberg, K.C. & Tillgren, P. (2014). Health literacy - ett dynamiskt begrepp. I 

K. Ringsberg, E. Olander, & P. Tillgren (Red.), Health literacy: teori och praktik i 

hälsofrämjande arbete. (s. 47-70) Lund: Studentlitteratur. 

  

Sandberg, H., & Möllerström, V. (2014). Hälsomedvetenhet och medier. I K. Ringsberg, E. 

Olander, & P. Tillgren (Red.), Health literacy: teori och praktik i hälsofrämjande arbete. (s. 

99-119) Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandberg, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sarvemäki, A. & Stenbock-Hult, B. (2014) Etik och centrala världen i health literacy. I K. 

Ringsberg, E. Olander, & P. Tillgren (Red.), Health literacy: teori och praktik i 

hälsofrämjande arbete. (s.75-94) Lund: Studentlitteratur. 

 

Skärsäter, I. & Ali, L. (2012). Att använda internet vid datainsamling. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 251-265 ) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

SFS 2004:168. Smittskyddslagen. (2004). Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 13 

december 2018, från, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168 



 29 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 20 

december 2018, från, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Smith, P., Humiston, S., Marcuse, E., Zhao, Z., Dorell, C., Howes., & Hibbs, B. (2011). 

Parental delay or refusal of vaccine doses, childhood vaccination coverage at 24 months of 

age, and the health belief model. Public health reports, 126(135-146). 

Doi:[10.1177/00333549111260S215] 

 

Sveningsson Elm, M., Lövheim, M. & Bergquist, M. (2003). Att fånga nätet: kvalitativa 

metoder för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad den 23 november 

2018 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

TV4. (2013). Kalla fakta om programmet ”Vaccinationsvalet”. Stockholm: TV4. Hämtad den 

20 december, 2018, från https://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-om-programmet-

vaccinationsvalet-517ec2a304bf727105000016 

UNICEF. (2018). Vaccinationer. UNICEF. Hämtad den 11 december, 2018, från 

https://unicef.se/fakta/vaccinationer 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtat den 21 

november 2018 från: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

  

WHO. (2018). Vaccine safety net. Hämtad den 10 december 2018 från 

https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/vaccine_safety_websit

es/en/ 

 



 30 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2016). 

Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 


