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Abstrakt 

Tidigare forskning har visat att tveksamhet angående vaccinationer i Europa förekommer, inte bara 

bland de som nekat vaccination utan även bland de som accepterat vaccinationer. Att det finns en 

utbredd tveksamhet gör också att det finns en risk för att täckningsgraden för bland annat 

barnvaccinationer kan sjunka i Europa. Att tveksamhet förkommer, och att det kan påverka 

täckningsgraden för barnvaccinationer på sikt har gjort mig intresserad av att ta reda på mer om hur 

föräldrar fattar sina vaccinationsbeslut. Syftet med denna studie har varit att jämföra föräldrars 

beslutsfattande angående det allmänna vaccinationsprogrammet och HPV vaccination. Jag har 

undersökt hur besluten fattats, på vilka grunder dem fattas och till vilka och vad föräldrarna hyst tillit 

till i relation till respektive vaccinationsbeslut. Detta är en kvalitativ studie och jag har använt mig av 

semistrukturerade intervjuer med fem föräldrar som fattat eller skjutit på beslut angående både det 

allmänna vaccinationsprogrammet och HPV vaccination. Som teoretiskt ramverk har jag bland annat 

använt mig av begreppen tillit, expertsystem, risk, indirekt kontroll samt självtillit. Jag har även 

undersökt om det går att relatera respektive beslut till ett ideologiskt skifte som handlar om att 

sjukvårdspolitiska riktlinjer har gått från att betona allmänhetens bästa till att betona individens 

valfrihet. Resultatet har visat på att beslutet angående det allmänna vaccinationsprogrammet har varit 

rutinmässigt för föräldrarna och baserat detta beslut på sin tillit till de offentliga aktörer som 

kringgärdar detta program. Beslutet angående HPV vaccination upplevde föräldrarna som mer riskfyllt 

och i detta beslut baserades tilliten förutom på expertsystem även på personliga relationer. Resultatet 

har också visat att företrädare för vaccinationer och representanter för hälso- och sjukvård i vissa fall 

påverkar föräldrarnas inställning till vaccinationerna. Jag har även funnit att det inte gått att utesluta att 

det ideologiska skiftet har haft betydelse för hur besluten har fattats. Jag har funnit vissa 

överenstämmelser mellan ideologierna och på vilka grunder besluten har fattats.  
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1. Inledning 
Som förälder kommer du under dina barns uppväxt behöva fatta en hel del beslut angående deras 

allmänna hälsa, utveckling och välmående och ett av alla dessa beslut är huruvida du ska låta dina barn 

vaccineras eller inte. I den industrialiserade delen av världen har det sedan 1950-talet funnits nationellt 

framtagna vaccinationsprogram riktade till barn i syfte att minska risken att barnen ska bli smittade av 

olika sjukdomar (Petts & Niemeyer, 2004:7). Eftersom programmen oftast inte är obligatoriska är det 

föräldrarna som ska besluta om deras barn ska medverka i programmen eller inte (Lindberg, 2013:822), 

och det är föräldrars beslutsfattande angående barnvaccinationer denna undersökning ska behandla.  

Vaccinationsprincipen och framtagningen av vacciner anses av en samlad vetenskap vara en av de mest 

riskreducerande faktorerna mot sjukdomar och ohälsa i modern tid (Giddens, 1999:139-141). Av denna 

anledning har hälsomyndigheter världen över försökt förebygga sjukdomar hos befolkningen genom att 

erbjuda alla barn att delta i ett vaccinationsprogram mot kända smittbara barnsjukdomar (Yaqub, et. al., 

2014:1) (Lindberg, 2013:822). Täckningsgraden i dessa program har också varit relativt hög men trots 

den höga täckningsgraden och trots vaccinationers bevisade riskreducerande effekt finns det dock 

aktuella studier som visar på att det förekommer en utbredd tveksamhet mot vaccinationer hos 

allmänheten, och att denna tveksamhet dessutom verkar öka (Yaqub et. al., 2014:7). De främsta 

orsakerna till allmänhetens tveksamhet är enligt studier oro angående vaccinationers säkerhet samt 

tvivel beträffande vaccinationers egentliga nytta och nödvändighet (Yaqub et. al., 2014:3-4). 

Myndigheter har traditionellt antagit att tveksamhet av detta slag kan motverkas genom förbättrad 

information om vaccinationer men en översiktstudie av vaccinationsattityder i Europa visar på att det 

inte är brist på information som är den främsta orsaken till förekomsten av tveksamhet, snarare menar 

författarna att det beror på allmänhetens minskade tillit till de myndigheter som administrerar 

vaccinationerna (Yaqub et. al., 2014:1-2). Enskilda händelser som hanterandet av svininfluensa 

pandemin 2009 tror författarna på kort sikt kan ha påverkat tilliten till myndigheterna negativt och ökat 

tveksamheten mot vaccinationer, men andra underliggande faktorer har förmodligen större betydelse 

för den minskade tilliten menar författarna (Yaqub et al., 2014:7). De hänvisar till Stuart Blume som 

menar att en av dessa underliggande orsaker till minskad tillit kan vara det ideologiska skifte som ägt 

rum inom vårdpolitiken med början på 1980-talet (Yaqub et al., 2014:7). Det är ett skifte som skett 

gradvis och som enligt Blume (2006:639) handlar om en förskjutning från att betona allmänhetens bästa 

och individens samhällsansvar till att betona valfrihet och individens rätt till att göra ett informerat val 

samt individens personliga ansvar för sin hälsa (Yaqub et al., 2014:7). Detta skifte anser Blume 

(2006:639) förmodligen har ökat allmänhetens kritiska hållning mot vaccinationer och Yacub ( et al., 

2014:1-2) menar att skiftet förmodligen också har försvagat myndigheternas auktoritet när det gäller 
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medicinska frågor och därför har myndigheters rekommendationer inte längre samma självklara 

legitimitet som dem hade tidigare menar författaren.  

Med tanke på den breda förekomsten av tveksamhet mot vaccinationer generellt sett i Europa kan man 

ställa sig frågan om denna tveksamhet kan påverka täckningsgraden när det gäller det allmänna 

vaccinationsprogrammen i framtiden? Täckningsgraden i de allmänna vaccinationsprogrammen 

varierar mellan de olika länderna i Europa och Sverige har jämfört med många andra länder i Europa en 

väldigt hög täckningsgrad i det allmänna vaccinationsprogrammet (Lindberg, 2013:822-824). Men hög 

täckningsgrad behöver automatiskt inte innebära att det inte finns föräldrar som är tveksamma till 

vaccinationer trots att de väljer att vaccinera sina barn (Yacub et al., 2014:6). Enligt en 

attitydundersökning om barnvaccinationer genomförd i Sverige 2013 på uppdrag av socialstyrelsen 

finns det dock inga större problem med tveksamheten inför barnvaccinationer hos svenska föräldrar, 8 

av 10 ser det som en självklarhet att vaccinera sina barn i det allmänna vaccinationsprogrammet, men 

det finns trots allt föräldrar som är tveksamma och dem är mest oroliga för är allvarliga biverkningar 

(Gulled & Thelin, 2013). Angående det allmänna vaccinationsprogrammet för pojkar tycker som sagt 

en majoritet av föräldrarna att det är en självklarhet att vaccinera sina barn (Gulled & Thelin, 2013), 

däremot verkar det finnas mer tvekan till den nya HPV vaccinationen som sedan 2012 ingår i det 

allmänna vaccinationsprogrammet för flickor för att skydda mot livmoderhalscancer (Gulled & Thelin, 

2013). Enligt undersökningen beror detta främst på att det är ett nytt vaccin och som därför ses som mer 

obeprövat och mer riskabelt än de övriga vaccinationerna som ingår i programmet (Gulled & Thelin, 

2013).  

Sammanfattningsvis kan man säga att det enligt undersökningar verkar finnas en ökad kritisk hållning 

mot vaccinationer generellt i Europa och att det främst beror på frågor som har med vaccinationers 

säkerhet och nytta att göra. Och i europeisk forskning pekas minskad tillit till myndigheter och det 

vårdideologiska skiftet ut som troliga förklaringar till allmänhetens tveksamhet till vaccinationer 

(Yacub et al., 2014:7). I Sverige däremot verkar tveksamheten inför barnvaccinationer inte vara lika 

vanligt men den förekommer och det finns nya vaccinationer som till exempel humant pappilom virus 

(HPV)vaccination där en högre nivå av tveksamhet förekommer. Utifrån denna bakgrund har jag i detta 

arbete tänkt undersöka hur föräldrar fattar sina beslut angående sina barns medverkan i det allmänna 

vaccinationsprogrammet (AVP) samt HPV vaccination och jämföra dessa beslut med varandra.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera hur föräldrar fattar beslut angående det allmänna 

vaccinationsprogrammet samt HPV vaccination och jämföra dessa beslut med varandra för att få en 
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fördjupad förståelse för hur föräldrar resonerar och på vilka grunder de fattar beslut angående 

respektive vaccination. Ett ytterligare syfte med jämförelsen är att se om det går att relatera de bägge 

besluten till det vårdideologiska skifte som nämnts ovan. Skiftet handlar enligt Blume (2006:639) om 

att det inom vårdpolitiken skiftats fokus från att betona det kollektiva samhällsansvaret (allmänhetens 

bästa) till att betona individens rätt (den personliga valfriheten) och det personliga ansvaret för sina 

vårdval. Enligt Blume (2006:639) har detta sin upprinnelse från HIV/AIDS- debatten på 1980-talet då 

intresseorganisationer för de smittade krävde gehör för att samhällets kamp mot sjukdomen skulle föras 

med hänsyn till individens rättigheter och individens rätt till sjukvård på sina egna villkor. Sedan dess 

har ett vårdideologiskt skifte – från att betona individens samhällsansvar och statens rätt till 

intervention till att betona individens rättigheter och individens rätt att bestämma sina egna vårdval – 

ägt rum inom vårdpolitiken i den västerländska delen av världen enligt Blume (2006:639). Jag kommer 

i denna uppsats beteckna ideologin som har individens rättigheter som utgångspunkt för individens rätt 

samt beteckna ideologin som har individens samhällsansvar som utgångspunkt för samhällsansvar. 

Anledningen till att jag gjort egna beteckningar är för läsvänlighetens och tydlighetens skull. 

Ideologierna har nämligen i de texter jag läst inte alltid haft några namn därför har jag namngivit dem 

själv. Dock har ideologin jag betecknar individens rätt av Yacub (et al., 2014) betecknats för 

”patientens val”. 

Min hypotes är för det första att föräldrarnas beslutsfattande om det allmänna vaccinationsprogrammet 

går att relatera till ideologin om samhällsansvar, dels därför att dessa beslut är fattade för minst 10 år 

sedan, det vill säga under den period då denna ideologi sannolikt fortfarande var dominant. Dels därför 

att AVP är ett program som etablerats under perioden då ideologin samhällsansvar varit rådande, och 

därmed är det sannolikt att tänka sig att ideologin påverkat normer och rutiner kring programmet 

genom åren. För det andra är min hypotes att föräldrarnas beslutsfattande angående HPV vaccinationen 

går att relatera till ideologin individens rätt eftersom besluten om HPV vaccination tagits senast för tre 

år sedan det vill säga under den tid då denna ideologi sannolikt varit rådande. Samt att vaccinationen 

även etablerats under denna period och att det därför kan vara så att ideologin påverkat normerna och 

rutinerna kring vaccinationen.  

Enligt Blume (2006:639) är den ökade kritiska hållningen mot vaccinationer en logisk konsekvens av 

det ideologiska skiftet. Individens rätt skulle alltså ha ökat den kritiska hållningen enligt Blume. Om 

Blume har rätt så skulle det vara följdriktigt att tänka sig att beslutet om HPV vaccinationen som jag 

kopplar ihop med ideologin individens rätt är mer präglat av tveksamhet och kritisk hållning än vad 

beslutet angående AVP är som jag kopplat till ideologin samhällsansvar. 
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En annan företeelse som nämnts som anledning till den ökade tveksamheten och som kopplats samman 

med det ideologiska skiftet är allmänhetens minskade tillit till de myndigheter som administrerar 

vaccinationer. Av den anledningen har jag även tänkt undersöka vem och vilka föräldrarna hyser tillit 

till i relation till vaccinationsbesluten och vilka tillitssammanhang som är aktuella för respektive 

vaccinationsbeslut. Med tillitssammanhang menar jag i vilken kontext föräldrars tillit i relation till 

vaccinationsbesluten härstammar ifrån. 

Den övergipande forskningsfrågan är:  

Hur fattar föräldrar beslut angående det allmänna vaccinationsprogrammet (AVP) samt humant 

papillom virus (HPV) vaccination och går det att relatera dessa olika beslut till det ideologiska skiftet, 

och i så fall på vilket sätt? 

De två underfrågorna är: 

Hur resonerar föräldrarna när de fattar beslut angående AVP respektive HPV vaccination? Vilka 

skillnader finns? 

Vilka/vad hyser föräldrarna tillit till i relation till vaccinationsbesluten? Vad påverkar tilliten och hur 

ser tillitssammanhangen ut för respektive beslut?  

2. Bakgrund  
Det allmänna vaccinationsprogrammet har sedan det infördes i Sverige i stort sätt utrotat de 

barnsjukdomar som vaccinationsprogrammet var tänkt att skydda mot (Lindberg, 2013:822). 

Täckningsgraden för programmet ligger idag på 98,3 procent respektive 97,2 procent för mässling, 

påssjuka och röda hund (MPR) (Lindberg, 2013:824). Sedan 2012 ingår även vaccination mot humant 

pappilom virus i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor (Grandahl et al., 2013:263). Viruset 

kan orsaka livmoderhalscancer och vaccinet är sedermera ämnat att skydda flickor från att i framtiden 

få livmoderhalscancer. Täckningsgraden för HPV vaccination låg på 79 procent första året efter 

implementeringen och det nationella målet är att täckningsgraden för HPV ska upp till 90 procent 

(Oscarsson, 2013:437). Att ha en hög täckningsgrad är viktigt enligt experter på området dels därför att 

en högre täckningsgrad innebär att fler får det direkta skyddet genom vaccinet, dels därför att ju fler 

som är vaccinerade ju färre bär på smittan och därmed minskar även risken för dem som inte är 

vaccinerade från att bli smittade av sjukdomen, detta kallas för flockimmunitet (Oscarsson, 2013:436-

437) (www.folkhalsomyndigheten.se/flockimmunitet 20160224).  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/flockimmunitet
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Vad gäller HPV vaccinationen är det en ny vaccination som introducerades på den internationella 

marknaden 2006 och som från och med 2012 som sagt ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

flickor i Sverige. Täckningsgraden har varit relativt hög sedan den infördes i det allmänna 

vaccinationsprogrammet men HPV vaccinationen har en bra bit kvar innan man når en önskad 

täckningsgrad på 90 procent (Oscarsson, 2013:437). Studier har visat att det finns oro för HPV 

vaccinationen hos vissa föräldrar på grund av att det är ett nytt och obeprövat vaccin och att det därför 

anses finnas en risk att vaccinationen kan ha allvarliga biverkningar som ännu inte upptäckts (Gulled & 

Thelin, 2013) (Grandahl et al., 2013). Oron för allvarliga biverkningar kan enligt Grandahls (2013:266) 

studie ha en koppling till de cirka 300 dokumenterade fall av narkolepsi som hade orsakats av vaccinet 

Pandemrix som användes i Sverige under massvaccinationen av svininfluensan 2009 (P1 morgon, 

Sveriges radio 12052016). Fallen av narkolepsi har enligt samma studie orsakat en större vaksamhet 

hos föräldrarna mot vaccinationer i allmänhet, i synnerhet relativt obeprövade vaccinationer (Grandahl 

et al., 2013:266). På senare tid har även misstankar om att HPV vaccin orsakar smärtsjukdomarna potts 

och CRPS funnits bland en grupp danska forskare, dock utan att ett orsakssamband har kunnat beläggas 

(Ekonyheterna, Sveriges radio P1, 20151105).  

3. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer jag presentera forskning om attityder till vaccinationer generellt, attityder 

till det allmänna vaccinationsprogrammet och HPV vaccination, om hur föräldrar som accepterat HPV 

vaccination resonerar om beslutsfattandet och om hur föräldrar resonerar vid beslutsfattande om 

barnvaccinationer utifrån olika tankemodeller. Samt forskning om information och kommunikation av 

hälsorisker relaterat till vaccinationer. 

 

3.1 Attityder till vaccinationer 

Artikeln Attitudes to vaccination: A critical review är en forskningsöversikt som gjorts angående den 

europeiska allmänhetens attityder till vaccinationer och inkluderar även svenska studier. Rapporter som 

är inkluderade i översikten är senast gjorda 2009.  

Varför stöds vaccination och varför finns det tveksamhet mot vaccination 

Enligt översikten är myndigheters och sjukvårdens rekommendationer den största orsaken till att 

människor väljer att vaccinera sig, denna kategori inkluderar dock även de som uppfattat vaccinationer 

som obligatoriska (Yaqub et al., 2014:3). Den andra största orsaken till att allmänheten väljer att 
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vaccinera sig är den upplevda nyttan med vaccination som skydd mot sjukdomar (Yaqub et al., 2014:3). 

Den tredje största orsaken till att allmänheten vaccinerar sig är anhörigas, vänners och kollegors råd om 

att göra det (Yaqub et al., 2014:3). Enligt översikten förekommer det också tveksamhet mot 

vaccinationer hos allmänheten. Författarna definierar tveksamhet som en oro eller tvivel angående 

vaccinationers säkerhet eller nytta och studien visar att tveksamhet mot vaccinationer inte bara 

förekommer hos de som nekat vaccination utan även hos de som accepterat vaccinationer (Yaqub et al., 

2014:1). Detta kan enlig författarna innebära att fler på sikt eventuellt börjar neka vaccinationer. 

Orsakerna till att tveksamhet förekommer är enligt författarna flera, dels finns det enskilda studier som 

visar på att massvaccinationen mot den pandemiska influensan H1N1 2009 har ökat tveksamheten 

angående vaccinationer och samtidigt minskat förtroendet till dem myndigheter som ansvarar för dessa, 

dock krävs fler studier för att styrka detta samband (Yaqub et al.; 2014:7). Dels finns det studier som 

visar på att den generella tilliten till myndigheter som ansvarar för vaccinationer har minskat och att 

detta kan vara en tänkbar förklaring till att en utbredd tveksamhet mot vaccinationer förekommer 

(Yaqub, 2014:2). En bakomliggande orsak till både tveksamheten och den minskade tilliten menar 

författarna förmodligen dock har att göra med bredare sociala och politiska förändringar (Yaqub et al.: 

2014:7). Riktlinjer för allmän hälsa har nämligen gradvis skiftat från att betona individens skyldigheter 

mot samhället till att betona individens rätt till valfrihet och rätt till att göra ett informerat val (Yaqub et 

al., 2014:7). Med detta följer också en betoning på individens enskilda ansvar menar författarna. Du 

som förälder förväntas då ta ansvar för hur du konsumerar. Den ”gode” föräldern blir därför den som 

kritiskt konsumerar de hälsotjänster och hälsoprodukter som erbjuds och som först och främst tar 

ansvar för sitt eget barns situation (Yaqub et al., 2014:7).  

Var ifrån hämtar allmänheten information om vaccinationer och vilka aktörer känner 

allmänheten tillit till? 

Översiktstudien visar att internet används frekvent av allmänheten som en källa för information om 

vaccinationer. De websidor som betraktades mest trovärdiga av allmänheten var regeringars och 

myndigheters information och sidor som betraktades som mindre trovärdiga var till exempel bloggar 

och wikipedia. Även familj och vänner var en källa för information angående vaccinationer, ofta via 

sociala medier. Även fast vänner och släkt inte alltid är experter på vaccinationer så betraktades de som 

en välkommen kontrast av föräldrarna till den officiella information som ges via myndigheter och 

sjukvården (Yaqub et al., 2014:7).  

Vissa föräldrar sätter liten notis till vetenskaplig information och tar mer hänsyn till specifika 

händelser, familjehistoria, religion, och andra kontextuella faktorer (Yaqub et al, 2014:7). Författarna 
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menar att detta gör att varje individ kan ha en unik uppsättning faktorer vilka individen bedömer 

vaccinationen utifrån. Därför menar författarna att om läkare inte tar sig tid att lyssna på personers egna 

uppfattningar och bemöter dessa med respekt finns det risk att föräldrar vänder sig bort från 

myndigheters och sjukvårdens information om vaccinationer och istället vänder sig till mer 

vaccinationskritiska forum på internet. Attityder kan sedan snabbt spridas via sociala medier (Yaqub et 

al., 2014:7). 

Eftersom den reguljära hälso- och sjukvården verkar under ständigt ökad tidsbrist finns det möjlighet att 

alternativ medicinsk information och alternativa medicinska behandlingsformer får allt större tilltro i 

samhället enligt författarna. Brukare av komplementär och alternativ medicin nekar till vaccinationer 

mer frekvent än de som inte vänder sig till komplementär och alternativ medicin. För att läkare ska ha 

ett fortsatt förtroendet hos allmänheten är det inte bara viktigt att hålla sig uppdaterad på de senaste 

vetenskapliga rönen utan det är också viktigt att ta sig tid med patienten och respektfullt bemöta 

patienters olika uppfattningar om vaccinationers nytta och risker om man vill undvika att dessa 

patienter försvinner iväg till den alternativa medicinen menar författarna (Yaqub et al., 2014:8) 

3.2  till det allmänna vaccinationsprogrammet och HPV 

vaccination 
I en undersökning utförd av Ipsos public affairs vintern 2013/2014 på uppdrag av socialstyrelsen har 

attityder till barnvaccinationer hos föräldrar till barn i åldern 0-16 år i Sverige undersökts (Gulled & 

Thelin, 2014:7). I undersökningen har man också tittat på föräldrars upplevda kunskap om 

vaccinationer och deras upplevda informationsbehov.  

Det framkommer att 95 procent av alla föräldrar som deltagit i studien har vaccinerat sina barn i det 

allmänna vaccinationsprogrammet en eller ett flertal gånger, och att de gjort det först och främst för att 

undvika att deras barn ska bli allvarligt sjuka och 8 av 10 föräldrar är nöjda med bemötandet i samband 

med vaccinationen (Gulled & Thelin, 2014:24-25) .  

8 av 10 föräldrar anser att det är en självklarhet att vaccinera sina barn mot barnsjukdomar, föräldrarna 

anser att det rent är av en plikt eftersom vaccinet både skyddar barnet mot sjukdomar samt skyddar 

samhället från att dem näst intill utrotade sjukdomarna ska börja spridas i samhället igen (Gulled & 

Thelin, 2014:29). Fem procent av föräldrarna har dock vid ett eller flera tillfällen valt att avstå 

vaccinering och detta beror främst på rädslan för eventuella biverkningar eller att de valt att vänta med 

vaccinering tills barnet har blivit lite äldre (Gulled & Thelin, 2014:24).  
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Enligt undersökningen verkar det vara så att föräldrar delar in vaccinationer i två olika kategorier och 

den ena kategorin ingår vaccinationer som tas regelbundet, är beprövade och som har en fördelaktig 

historia som till exempel de vacciner som ingår i AVP för pojkar. I den andra kategorin ingår de 

vaccinationer som tas vid vissa specifika tillfällen som till exempel vaccin mot svin- och fågelinfluensa 

och som inte är lika beprövade. Även nya vaccinationer hamnar i denna kategori (Ipsos, 2014:9). Vad 

gäller HPV vaccination verkar det som att vaccinationen hamnar någonstans mitt emellan dessa 

kategorier; å ena sidan ingår vaccinationen i AVP för flickor och är därmed lättillgängligt och etablerat, 

å andra sidan är vaccinet som används i vaccinationen relativt nytt och obeprövat och därför ses HPV 

vaccination som en mer osäker vaccination av föräldrarna. Med andra ord ses inte HPV vaccination 

som ett självklart val på samma sätt som de övriga vaccinationerna i det allmänna 

vaccinationsprogrammet.  

Tilliten bland föräldrar till olika experter angående vaccin och vaccination tas också upp. Det visar sig 

att de experter som föräldrar känner mest förtroende för är BVC och sjukvårdspersonal, däremot har 

föräldrar lite mindre förtroende för skolsköterskan som är den aktör som vaccinerar skolbaserade 

vaccinationsprogram till exempel HPV vaccination. De experter föräldrar känner minst tilltro till är 

läkemedelsbolag och massmedia.  Anledningen till detta är att föräldrarna ser BVC och 

sjukvårdspersonal som oberoende och sakliga samtidigt som de ser läkemedelsbolag och massmedia 

som först och främst vinstdrivna och därför inte alla gånger sakliga (Gulled & Thelin, 2013).  

Studien tar också upp hur föräldrarna främst söker information om vaccin och vaccinationer och enligt 

undersökningen är det sökmotorerna på internet som är den vanligaste informationskanalen och enligt 

socialstyrelsen finns det därför en risk att föräldrar stöter på vad Socialstyrelsen betecknar som 

vaccinationskritiska sidor och att föräldrarna eventuellt påverkas av innehållet på dessa sidor (Gulled & 

Thelin, 2014:26). Till sist tar man i studien också upp hur föräldrarna upplever sin egen kunskap om 

vaccin och vaccinationer och generellt verkar det som att föräldrarna upplever sin kunskap som ganska 

låg. Detta medför en stärkt känsla av osäkerhet gällande vaccin och vaccinationer (Ipsos, 2014:10). 

3.3 Hur resonerar föräldrar som accepterat HPV 

vaccination 
Maria Grandahl et al. (2013:263-264) har undersökt hur föräldrar som accepterat HPV vaccination 

resonerar och fattar beslut angående HPV vaccination. Det är en kvalitativ studie utförd genom 

intervjuer med 29 föräldrar. Ett kriterium för att delta i studien var att man hade accepterat HPV 

vaccination. I denna studie ingår alltså inte föräldrar som nekat HPV vaccination.   
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Den främsta orsaken till att föräldrarna accepterade HPV vaccination var för att de såg en tydlig nytta 

med vaccinationen eftersom syftet var att den skulle skydda mot cancer, vilket är en sjukdom som 

föräldrarna hade stor respekt för. Ofta hade föräldrarna själva erfarenhet av cancer, antingen hade de 

haft det själva eller haft någon närstående som hade haft livmoderhalscancer eller någon annan sorts 

cancer. De kände helt enkelt att en vaccination mot cancer var ett erbjudande värt att acceptera. 

Vaccination mot influensor däremot tyckte de var mer tveksamt eftersom att en normalt frisk person 

förmodligen klarade att genomgå en influensa utan komplikationer (Grandahl et al., 2013:267).  

 

Författarna fann att föräldrars oro angående HPV vaccination i huvudsak handlade om rädsla för risken 

att det fanns allvarliga biverkningar med vaccinet som ännu inte var kända. En annan barriär för 

föräldrar att acceptera HVP vaccin var döttrarnas låga ålder. Det fanns föräldrar som gärna ville vänta 

tills döttrarna blivit lite äldre (Grandahl et al., 2013:266).  

 

Föräldrarna uttryckte en tillit till myndigheternas rekommendationer och medicinska experter och att 

detta var en orsak till att de accepterat HPV vaccinationen. De flesta hade även accepterat de andra 

vaccinationerna i programmet och föräldrarna var i allmänhet positivt inställda till vaccinationer och 

trodde att myndigheter fattade väl underbyggda beslut och därför trodde de att vaccinnationerna som är 

inkluderade i det allmänna vaccinationsprogrammet förmodligen är pålitliga (Grandahl et al., 

2013:265). Även fast många uttryckte begränsad kunskap om vaccin och vaccinationer uttryckte de 

tillit till vaccinationens effektivitet och säkerhet. För föräldrarna var det faktum att vaccinationen är 

inkluderad i det allmänna vaccinationsprogrammet en signal på att vaccinet är säkert och vältestat. Alla 

föräldrar var dock inte övertygade angående vaccinationens effektivitet även fast det litade på dess 

säkerhet och därför hade accepterat vaccinationen (Grandahl et al., 2013:266).  

 

Föräldrarna var i regel nöjda med den information som de hade fått via skolan men några önskade mer 

information om viruset samt information om livmoderhalscancer, och mer information om riskerna och 

fördelarna med vaccinationen. Ett förslag som gavs från en av föräldrarna var att skolsköterskan skulle 

informera om HPV vaccinationen på föräldramöten. Studien visade också att föräldrar trodde att deras 

barn hade förtroende för skolsköterskan och det visar enligt författarna på hur viktig och central 

skolsköterskan är för att ett skolbaserat vaccinationsprogram ska fungera med både hög täckningsgrad 

och nöjda föräldrar (Grandahl et al., 2013:267).  

 

Ett annat resultat var att fallen av narkolepsi efter massvaccinationen mot svininfluensan i Sverige 2009 

hade gjort föräldrarna mer vaksamma och medvetna om att vaccinationer kunde ge allvarliga 
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biverkningar. Många av föräldrarna uttryckte att de inte hade varit oroliga för allvarliga biverkningar av 

vaccinationer före svininfluensan 2009 men att denna incident hade gjort föräldrarna mer kritiska till 

nya obeprövade vacciner och oroliga för okända biverkningar. De övervägde risk och fördelar mycket 

noggrannare nu efter svininfluensan än innan (Grandahl et al., 2013:266). 

 

3.4 Hur resonerar föräldrar vid beslutsfattande angående 

barnvaccinationer 
Laura Seiner (2008:207) har i sin forskning undersökt hur föräldrar fattar sina beslut angående 

barnvaccinationer och kommit fram till att två olika strategier brukar användas av föräldrarna för att 

bedöma risker. Den ena är en sannolikhetsmodell som oftast förknippas med experter och som går ut på 

att man bedömer risker utifrån information om sannolikheter (Seiner, 2008:208). Den andra 

tankemodellen är att föräldern bedömer risker utifrån information om vilka konsekvenserna kan bli om 

det värsta tänkbara inträffar (worst-case scenario), denna modell kopplas oftast samman med lekmäns 

sätt att bedöma risker (Seiner, 2008:208). Seiners forskning visar på att föräldrar använder sig av bägge 

modellerna när de bedömer risk angående vaccinationer, det vill säga de tar hänsyn till både hur 

sannolikt ett visst utfall är för att det ska inträffa samt möjliga och tänkbara konsekvenser i fall att det 

inträffar. Hur de sedan värderar dessa fakta beror enligt Seiner på kontextuella faktorer (Seiner, 

2008:208). Seiner visar att föräldrar till exempel bedömer sannolikhetsfakta utifrån sitt sunda förnuft 

och om det stämmer överens med allmänna uppfattningar (Seiner, 2008:223-224). Föräldrar bedömer 

risken för att råka ut för det allra värsta genom att till exempel bedöma läkarens kompetens, hur de 

upplever bemötandet, deras barns allmänna hälsotillstånd och hälsohistoria samt tidigare erfarenhet av 

sjukdomar, egna uppfattningar och föreställningar (Seiner, 2008:215-217). Ett viktigt resultat Seiner 

kom fram till var alltså att kontextuella faktorer hade en viktig betydelse för hur föräldrar uppfattar och 

värderar risker (Seiner, 2008:217-218). Tillit är en sådan kontextuell faktor. Seiner skiljer på tillit till 

vaccin, tillit till de som genomför vaccinationen och tillit till de som administrerar vaccinationen och 

hon menar att främst tilliten till de som utför vaccinationen kan styra vilken tillit föräldern har inför 

vaccin och vaccinationer (Seiner, 2008:221-222).  

 

En slutsats Seiner (2008:223-227) drar av studien är att det är viktigt att föräldrar får både information 

om tänkbara och möjliga konsekvenser och information om sannolikheter. Många föräldrar känner att 

de inte får höra hela sanningen om de inte får information om både konsekvenser och sannolikheter och 

detta gör att föräldrarna bedömer informationen som mindre trovärdig än om läkare faktiskt är öppna 
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om de risker som faktiskt finns och att läkaren kan erkänna att de inte alltid kan göra korrekta 

bedömningar om så är fallet (Seiner, 2008:223-227).   

 

3.5 Kommunikation av hälsorisker relaterat till 

vaccinationer 

 

Petts och Niemeyer (2004:7) har i sin forskning en kraftfull offentlig debatt i Storbritannien om ett 

eventuellt samband mellan vaccination mot MPR (Mässling, påssjuka och röda hund) och autism som 

utgångspunkt när de har undersökt hur föräldrar tar del av och tolkar information om vaccinationer. De 

har även undersökt interaktionen mellan föräldrar, myndigheter, vaccinationsgivare, forskare och media 

i relation till information om vaccinationer (2004:7). Petts och Niemeyer (2004:7) börjar med att 

konstatera att vaccinationsprogrammen sedan de infördes i stor skala från och med 1950-talet varit en 

stor framgång när det gäller att minska sjukdomars spridning i samhället, men att det inte har uteslutit 

att det funnits kritik riktade mot vissa vaccinationer från olika grupper i samhället (Petts & Niemeyer, 

2004:8). Författarna menar att vaccinationsprogrammen på sätt och vis kanske har varit för effektiva för 

sitt eget bästa eftersom så få idag drabbas av de sjukdomar som programmet är avsett att skydda emot 

och att därför medvetenheten om sjukdomarnas konsekvenser blivit mindre än tidigare (2004:8). Det 

faktum att sjukdomarna inte längre finns i samhället i någon större utsträckning har med andra ord fört 

med sig att allmänhetens toleranströskel för eventuella biverkningar utav vaccinationer blivit väldigt låg 

(2004:8).  

 

En vaccination som väckt stor debatt i Storbritannien är den ovan nämnda MPR vaccinationen. 

Debatten som hade sitt ursprung i att en forskargrupp i Storbritannien hade publicerat en forskarapport 

om ett eventuellt samband mellan MPR vaccinationen och autism fick en stor uppmärksamhet i 

massmedia (Petts & Niemeyer, 2004:8). I samband med denna rapportering sjönk sedan 

täckningsgraden för MPR:n i Storbritannien från 91 till 86 procent (Petts & Nieyemeyer, 2004:8). Petts 

och Niemeyer (2004:8) menar att det finns ett troligt samband mellan rapporteringen i massmedia med 

den minskade täckningsgraden och att detta händelseförlopp som sagt började med en 

forskningsrapport som sedan fick spridning i massmedia och som i sin tur påverkade föräldrar i deras 

beslutsfattande. Petts och Niedemeyer (2004:19-20) menar dock att denna omloppsbana inte är så 

automatisk som den först kan verka, deras forskning visar nämligen på att föräldrar inte var passiva 

mottagare av massmedias rapportering angående de misstänkta biverkningarna av MPR:n eller för den 

delen myndigheters informationskampanjer om vaccinationen . Istället lät föräldrarna de offentliga 
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bilderna av vaccinationerna prövas mot föräldrarnas egna vardagserfarenheter genom att de aktivt sökte 

efter överensstämmelser eller brist på överensstämmelser mellan de förmedlade bilderna av 

vaccinationen och sina egna direkta erfarenheter (Petts & Niemeyer, 2004:19-20). Detta gjorde att 

föräldrarnas vaksamhet angående vaccinationen skärptes och att det skapades en utbredd lyhördhet 

inför eventuella biverkningar utav vaccinationen (Petts & Niemeyer, 2004:19-20). Detta kan eventuellt 

förklara varför täckningsgraden sjönk.  

 

MPR debatten förde med andra ord med sig att många föräldrar omtolkade vaccinationen och att den 

tidigare normaliseringen av vaccinationen därmed utmanades. Dock generaliserads inte oron kring 

MPR:n till andra vaccinationer. Detta tyder på att en ökad kritisk hållning mot vissa vaccinationer och 

fortsatt tillit till andra vaccinationer inte behöver utesluta varandra, utan kan finnas parallellt. 

Författarna menar att det handlar om en slags sund skeptisism där en kritisk hållning inte behöver 

innebära minskad tillit generellt. Författarna kallar denna hållning för kritisk tillit (Petts & Niemeyer, 

2004:19-20). 

 

 

4. Teori 
Till hjälp att analysera föräldrars beslutfattande ska jag huvudsakligen använda mig av teman och 

begrepp tagna från Anthony Giddens teoribildning om moderniteten och dess konsekvenser. Jag 

kommer också använda mig av begrepp och teorier från Ulrich Beck och Mimmi Barmark. De centrala 

begrepp jag kommer att använda mig av är: expertsystem, tillit, risk, självtillit samt direkt och indirekt 

kontroll. Nedan följer en kortare presentation av dessa begrepp. 

 

4.1 Expertsystem 

Expertsystem är enligt Giddens system som är tätt förbundna med den moderna vetenskap som bygger 

på tekniska landvinningar och en expertis som behärskar denna tekniska kunskap (Giddens, 1996:34) 

(Barmark, 2007:75-76). Expertsystem har sitt ursprung i arbetsdelning och ökad specialisering som lett 

till att kunskapen om olika företeelser har blivit allt mer omfattande och djupgående (Barmark, 

2007:75-76). I det moderna samhället genomsyras i princip alla sociala miljöer av expertsystem med 

vilket menas att vardagliga samhällsmiljöer som till exempel ett lands infrastruktur med vägar och 

broar och andra former av transport- och kommunikationsmedel är uppbyggda kring olika tekniska 

kunskapssystem. Detta innebär att individen i det moderna samhället i princip dagligen interagerar med 

olika expertsystem och därför blir de experter som behärskar den tekniska kunskapen och som 
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representerar olika expertsystem nyckelpersoner i det moderna samhället, eftersom vanliga människor, 

lekmän, blir beroende av experterna för att kunna samspela med expertsystemen på ett adekvat sätt 

(Barmark, 2007:75-76) . För att denna interaktion över huvudtaget ska fungera krävs det dock att 

lekmannen har tillit till de experter och expertsystem denne samspelar med eftersom lekmannen måste 

kunna lita på expertens råd för att interagera med systemet, och av den anledningen kan man säga att 

tillit är ett nödvändigt medel för att expertsystemen ska fungera som en integrerad del av samhället. 

Tack vare industrialismens många masskommunikationsmedel har dock även lekmannen fått en 

potentiell tillgång till den kunskap som produceras inom expertsystemen (Barmark, 2007:75-76). 

Denna stora mängd information kan lekmannen i princip tillägna sig och använda sig av vid 

beslutsfattande, dock har kunskapen om olika fenomen blivit så omfattande att det är omöjligt för den 

enskilde att tillägna sig teknisk kunskap på alla expertområden vilket gör att människor i praktiken är 

lekmän i de flesta sammanhang och därmed för det mesta beroende av experter (Barmark, 2007:75-76).  

Individens kontakt med expertsystemen sker genom det Giddens kallar tillgångspunkter och det är kort 

sagt de experter som representerar expertsystemen (Giddens, 1996:84-85). Enligt Giddens är 

tillgångspunkterna viktiga för att bevara tilliten och legitimiteten för expertsystemet (Giddens, 1996:84-

85). Om en lekman till exempel vid upprepade tillfällen känner sig missnöjd vid en tillgångspunkt kan 

misstro till hela systemet uppstå och i värsta fall få till följd att lekmannen vill koppla sig loss från hela 

systemet. Detta kan även hända om lekmannen inte upplever att expertsystemet lever upp till dennes 

förväntningar (Giddens, 1996:90). Det ska dock sägas att det i praktiken är i princip omöjligt att leva 

helt utanför expertsystemen om du vill vara en integrerad del av samhället eftersom hela samhället 

genomsyras av dessa system. Det är förmodligen mycket svårt att ens ta avstånd från ett ända 

expertsystem helt och hållet, men du kan däremot begränsa din interaktion med ett system till ett 

minimum. Kort sagt kan man säga att villkoren för att leva ett samhällsintegrerat liv i det moderna 

samhället innebär att varje dag interagera med expertsystem på en eller annan nivå eller i en eller annan 

form. Detta villkor kan man säga är unikt för det moderna samhället eftersom det inte var en 

nödvändighet i tidigare samhällen att interagera med expertsystem. I den mån man kan tala om 

expertsystem i förmodern tid så var de alls inte lika utvecklade och omfattande som dagens 

expertsystem, det fanns förvisso experter av olika slag men deras kunskap genomsyrade inte samhället 

på samma sätt som dagens experters tekniska kunskap gör och därmed var det egentligen inget problem 

att för en individ i det förmoderna samhället att på vissa områden leva helt utan experthjälp. 

 

En konsekvens av expertsystemet menar Giddens är att expertkunskapen riskerar tränga bort individens 

vardagskunskap (Giddens. 1999:167-169). Giddens menar att i tidigare samhällen använde sig 

människan i stor utsträckning av sin egen vardagskunskap för att hantera risker och vardagsproblem, 
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idag däremot tar vi hjälp av experter och expertsystem för att bedöma och hantera risker. Detta menar 

Giddens medför en förlust av vardagskunskapen; en dekvalificering, och ett bortträngande av 

alternativa kunskaper som inte representeras i expertsystemen. Dock menar inte Giddens att detta är en 

enkelriktad process där individen blir mer och mer utlämnad till expertsystem, istället kan individen via 

expertsystemen även återtillägna sig kunskap och därmed rekvalificera sig (Giddens, 1999:167-169).  

 

4.2 Tillit 

Enligt Giddens är tillit ett slags förtroende som handlar om en generell mental inställning med vilken 

man åtar sig att tro på en person eller ett system utan att man för den delen behöver ha tidigare 

erfarenhet av en viss persons eller systems pålitlighet (Giddens, 1999:29). Förklarat på ett annat sätt är 

tillit enligt Giddens den mekanism som gör det möjligt att förlita sig på en person eller ett system utan 

att man själv har fullständig information om hur saker och ting förhåller sig. Tillit gör det därför möjligt 

att ge sig i kast med saker och ting som man själv inte har fullständig kunskap om, tillit är så att säga ett 

medel för att sätta frånvaron i tid och rum samt okunskap inom parentes (Giddens, 1999:29). Enligt 

Giddens (1999:29) behöver inte det faktum att man hyser tillit till en person eller ett system innebära att 

man har gjort ett medvetet val i det enskilda fallet. Det handlar snarare om en generell mental 

inställning hos personen som har sina rötter i personens tidiga personlighetsutveckling och som 

tillämpas i det vardagliga livet i interaktionen med andra personer och abstrakta system (Giddens, 

1999:29) . Giddens menar att människans förmåga till att känna tillit grundläggs under tidig barndom 

genom relationen till omsorgsgivaren. Det är under denna period förmågan till tillit utvecklas genom att 

barnet lär sig att lita på omsorgstagarens engagemang om barnet och att barnet lär sig förmågan att 

acceptera förälderns frånvaro i rummet genom att få insikt om att frånvaro inte är detsamma som 

återkallande av kärlek och engagemang till barnet (Giddens, 1996:92-93). Denna grundläggande 

tillitsträning blir sedan grunden för en människas förmåga till tillit senare i livet både vad gäller tillit till 

person och tillit till system. Giddens menar vidare att tilliten till abstrakta system, till exempel 

expertsystem, också uppstår genom att individen socialiseras till att känna tillit till olika system. Det är 

till exempel vissa upphöjda principer som du får lära dig att hysa tillit till genom utbildningssystemet 

som till exempel vaccinationsprincipen (Giddens, 1996:88-89). Som jag varit inne på tidigare kan dock 

tilliten naggas i kanten om inte förväntningarna infrias och i värsta fall omvändas till misstro. 

 

Tillitssammanhangen, det vill säga de sammanhang där tillit baseras, har enligt Giddens förändrats över 

tid. I den förmoderna epoken menar Giddens (2007:128) att människors tillit baserades på enskilda och 

grupper i det lokala sammanhanget och då var möten ansikte mot ansikte den grund tilliten vilade på. I 
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det moderna samhället menar dock Giddens att villkoren för tillit har förändrats, det är inte längre 

enbart det lokala sammanhanget som är grunden för tillit utan tilliten baseras i högre utsträckning på 

globala sammanhang genom det Giddens kallar för abstrakta system, varav expertsystem är ett av 

dessa. Därmed menar han har tillit till system blivit minst lika centralt för människor som tillit till 

personer i det moderna samhället (2007:128). Tillit till system skiljer sig på så sätt att det inte längre är 

möten ansikte mot ansikte som enbart är grunden för tillit utan tillit skapas även genom abstrakta 

principers ”åtagande utan ansikte”, det vill säga att systemen faktiskt fungerar och lever upp till den 

enskildes förväntningar.  

Tilliten menar Giddens vidare är en förutsättning för att kunna känna ontologisk trygghet, som är en 

slags grundtrygghet som handlar om en människas upplevelse av att hon själv och hennes omgivning är 

stabil och förutsägbar och att därmed en upplevelse av normalitet infinner sig för personen (Giddens, 

1996:91-93). Tillit skapar så att säga trygghet och den ontologiska tryggheten är enligt Giddens en 

förutsättning för att leva med och hantera det moderna samhällets risker och osäkerhet (Giddens, 

1996:36-41).  

 

4.3 Risk 

Det nutida samhället har av Ulrich Beck (1992) betecknats som ett risksamhälle. Beck (1992:3) delar i 

sin teori om risksamhället upp samhällets utveckling i tre olika stadier: det förmoderna, det moderna 

samt den reflexiva moderniteten. Den reflexiva moderniteten är för Beck synonymt med risksamhället. 

Risksamhället menar Beck (1992:3) är en radikaliserad modernitet och som fortfarande är ett 

industriellt samhälle men den stora skillnaden är att om industrisamhället stod för spridning av varor så 

står risksamhället för spridning av faror. Med det menar han att vetenskapen och teknologin som 

industrisamhället byggde på inte bara medförde möjligheter och välstånd utan också skapade tidigare 

inte skådade världsomfattande faror som vi idag är medvetna om (1992:3). Beck (1992:20-21) menar 

vidare att risksamhällets risker är av en annan art en tidigare risker. Med detta menar han att 

risksamhällets risker i första hand inte härstammar från naturen som riskerna under den förmoderna 

epoken gjorde, istället menar han härstammar dagens risker främst från vetenskapen och teknologin och 

har en helt annan världsomspännande natur än tidigare risker och är mer eller mindre omöjliga att 

precist kalkylera (Beck, 1992:3, 20-21). För att ta vaccinationsprincipen och vaccinationer som ett 

exempel kan man säga att dessa är produkter av teknik och vetenskap (industrialismen) och att dessa 

produkter har skyddat oss mot naturens faror, det vill säga sjukdomar (Beck, 1992:3, 20-21). Men att de 

också skapat potentiella faror som är svåra att kalkylera i form av allvarliga biverkningar som till 

exempel narkolepsi (risksamhället). Detta menar Beck (1992:4-5) för med sig att experter av olika slag 

får ett tolkningsföreträde framför vanliga lekmän när det kommer till att definiera och bedöma 



 20 

risksamhällets risker eftersom experterna är de som främst sitter på kunskapen om de produkter och de 

faror som är förknippade med vår livsmiljö och därför anses vara de som kan kalkylera riskerna med 

dem potentiella farorna bäst (1992:4-5). Där av blir också lekmäns tillit till experter central eftersom de 

i regel behöver vända sig till experter när de ska hantera och kalkylera risker i vardagen. 

 

Giddens (1999:40) har influerats av Becks teori om risksamhälle och menar att det är en träffande 

beskrivning av dagens moderna samhälle. Giddens (1999:40) beskriver villkoren i risksamhället så här: 

”Att leva i ett ”risksamhälle” innebär att leva med en beräknande inställning till handlingarnas många 

möjligheter – både positiva och negativa – som vi idag kontinuerligt konfronteras med både 

intellektuellt och globalt”. Giddens (1999:134-136) menar vidare att det faktum att man har en 

beräknande inställning till handlingars många möjligheter innebär att man erkänner risker som risker 

och kontrasterar detta mot det ödestänkande som var utbrett under den förmoderna epoken. I tidigare 

samhällen var det nämligen vanligt att man trodde att ödet eller guds vilja styrde handlingars 

konsekvenser och där av erkände inte dåtidens människor risker som risker då de inte trodde att de 

själva kunde påverka framtiden (Giddens, 1999:134). Människan i det moderna samhället tror däremot 

att framtiden är ”öppen” och att man genom sina handlingar kan påverka framtiden i en önskvärd 

riktning, dock är man medveten om att en handling alltid har många möjliga utfall och där av är man 

medveten om att man alltid är i kast med ett risktagande när man handlar (Giddens, 1999:133). Enligt 

Giddens är det denna riskmedvetenhet som är det centrala med riskkulturen den moderna människan 

lever i. Enligt Giddens innebär inte risksamhället att vi lever med större faktiska risker än tidigare, 

tvärtom har dem generella riskerna för att bli utsatt för fysisk fara minskat i det moderna samhället men 

vi har däremot skapat nya typer av risker som inte fanns tidigare, så kallade högkonsekvensrisker vilka 

har en global karaktär (Giddens,1999:139-142). Giddens (1996:119-120) menar likt Beck att de nya 

riskerna också karakteriseras genom att de inte kommer från naturen utan är skapade av människan. En 

annan central egenskap med de socialt skapade farorna är att dem många gånger inte är möjliga att 

upptäcka med mänskliga sinnen. Det krävs i regel teknisk apparatur och en expert som kan hantera 

denna för att identifiera socialt skapade faror. Ta till exempel fallet med det radioaktiva utsläppet efter 

reaktorhaveriet på kärnkraftverket i Tjernobyl 1986, en konsekvens av haveriet blev att luft och mark 

inom en stor räckvidd kontaminerades av radioaktivt utsläpp. Inte bara Sovjetunionen drabbades av 

detta utan även andra länder till exempel Sverige. Det radioaktiva utsläppet är ett exempel på en fara 

som inte går att identifiera med vare sig ditt luktsinne, synsinne eller smaksinne, för att identifiera och 

bedöma radioaktiviteten behöver du istället en geigermätare och du behöver kunna tolka mätarens 

utslag på ett korrekt sätt. Detta gör att individen är helt beroende av tekniken och någon som behärskar 

tekniken för att identifiera fara och bedöma risker (Vetenskapsradion, P1, 24042016) (Barmark, 
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2007:75). Det här är bara ett av många exempel av de osynliga faror som människan har skapat med 

hjälp av den moderna tekniken. Denna nya typ av faror menar Giddens (1999:166-167) har 

dekvalificerat människors vardagskunskaper och förmåga att bedöma faror. De blir beroende av andras 

kunskaper för att bedöma dessa faror och då blir tillit till expertsystem ett medel för att sätta 

okunskapen inom parentes, Alternativet är att tillägna sig expertkunskapen på egen hand.  

 

4.4 Direkt och indirekt kontroll samt självtillit 
Mimmi Barmark har med utgångspunkt från Giddens teori om dekvalificering och Becks teori om 

expropriering av perceptionsmedel hävdat att den historiska utvecklingen för den västerländska 

människans livsvillkor kan karakteriseras som att ha gått från att människor har haft direkt kontroll 

kring tillvaron till att ha indirekt kontroll (Barmark, 2007:75, 83-85). Barmark (2007:83-85) delar 

Giddens uppfattning om att människor i det moderna samhället har blivit allt mer beroende av abstrakta 

system men hon menar att denna utveckling inte inneburit att människor nödvändigtvis har fått mindre 

kontroll över sin tillvaro utan snarare att kontrollens karaktär har förändrats, från direkt till indirekt 

kontroll . Barmark menar att det i det förmoderna samhället gick att klara sig på den lokala kunskap 

man själv förvärvade i vardagslivet för att bedöma och hantera olika typer av risker och därför var den 

enskilde inte beroende av någon expertkunskap för att bedöma risker (Barmark, 2007:75-76). Men i och 

med att abstrakta systems tekniska kunskap genomsyrar den sociala miljön i det moderna samhället får 

individens vardagskunskap inte längre samma betydelse för din förmåga att bedöma risker idag. Du 

som individ är därför beroende av den kunskap som produceras inom expertsystemen för att bedöma 

risker på ett adekvat sätt i det moderna samhället (Barmark, 2007:75-76).  I och med denna utveckling 

menar Barmark har människans beroende av enskilda och det lokala samhället minskat samtidigt som 

människans beroende till abstrakta system har ökat (Barmark, 2007:87-88). Men detta innebär inte att 

enskilda människor och lokalsamhällen har förlorat kontrollen och sina påverkningsmöjligheter över 

sina liv och framtiden utan det innebär att vi istället utövar kontroll genom flera led (Barmark, 2007:84-

85). Genom vår interaktion med abstrakta system kan vi nämligen påverka och kontrollera våra liv men 

det rör sig som sagt om en indirekt kontroll. Formulerat på ett annat sätt skulle man kunna säga att det 

på många sätt är nödvändigt att lära sig att styra sin tillvaro genom flera led, det vill säga genom de 

abstrakta systemen, för att ha ett välfungerande liv i dagens samhälle eftersom det är näst intill omöjligt 

att leva utanför de abstrakta systemen idag. Det faktum att du styr din tillvaro genom flera led innebär 

emellertid inte att ditt personliga ansvar minskar, det är fortfarande du som har det yttersta ansvaret för 

dina beslut, skillnaden är bara att du istället för att enbart lita till din egen kunskap involverar abstrakta 

system när du fattar beslut (Barmark, 2007:84-85). Barmark menar därför att den enskildes självtillit till 
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sin förmåga att bedöma indirekt information har blivit en central egenskap för individen i det moderna 

samhället (Barmark, 2007:87-88). Tidigare handlade din självtillit endast om tilliten till din egen 

direkta kunskap men i dag innefattar den även tillit till din förmåga att bedöma indirekt kunskap, det 

vill säga förmågan att bedöma andras bilder av verkligheten. Med andra ord innebär i regel 

beslutsfattande i det moderna samhället att du baserar ditt beslut på kunskap som är producerad av 

andra än dig själv, och detta leder enligt Barmark till en ny form av osäkerhet och sårbarhet för 

individen (Barmark, 2007:84-85,87-88).  

 

5. Metod 
Intervjumetod och intervjuguide 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fem respondenter och till min hjälp för 

genomförandet av dessa har jag använt mig av en egenhändigt konstruerad intervjuguide. 

Intervjuguiden är uppdelad i olika teman och har fungerat som ett ramverk för intervjuerna. Jag har  

förhållit mig till guiden på ett flexibelt sätt och därmed varit öppen för nya ämnen och infallsvinklar 

som inte funnits med i intervjuguiden från början. Intervjuguidens olika teman har till stor del varit 

baserade på tidigare forskning och teori. Jag har sedan transkriberat intervjuerna och analyserat dem 

med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006).  

5.1 Urvalsförfarande och genomförande 

Det urvalsförfarande jag använt mig av är det som kallas snöbollsurval. Det innebär att jag via 

respondenter får förslag till andra potentiella respondenter som uppfyller studiens urvalskriterier 

(Svenning, 2003:111). Vilket i praktiken inneburit att jag via bekanta kommit i kontakt med 

respondenter som i sin tur, i regel, har tipsat om andra potentiella respondenter som jag sedan tagit 

kontakt med. Efterson syftet med studien är att undersöka hur föräldrar fattat beslut angående AVP och 

HPV vaccination har kriterierna för att ingå i urvalsgruppen varit att du ska vara förälder och ha fattat 

accepterande, nekande eller att de har fått förfrågan men skjutit på beslutet angående både AVP och 

HPV vaccination. Respondenterna är en relativt homogen grupp. Alla är kvinnor, alla är mellan åldern 

42 till 52 år. Alla har fler än två barn. Fyra av fem har gymnasial utbildning och fyra av fem har 

utbildning och - eller har arbetat inom sjukvården. Här följer en kort sammanfattning över 

respondenternas beslutsfattande gällande vaccinationerna: Fem av fem har vaccinerat sina barn enligt 

schema i AVP. Två av fem känner sig eller har känt sig tveksamma inför vaccinationen i efterhand. Tre 
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av fem har vaccinerat sina döttrar med HPV vaccination. Två av fem har inte vaccinerat sina döttrar 

med HPV vaccination varav den ena skjutit upp beslutet och den andre nekat vaccinationen tills vidare. 

Intervjuer genomfördes med alla fem respondenter under november och december 2015 och varade 

mellan 40-120 minuter per respondent. Intervjuerna utfördes hemma hos respondenter, i förbokade 

allmänna lokaler samt hemma hos mig. Före intervjuerna fick de läsa igenom ett informantbrev där de 

blev informerade om sina rättigheter. Intervjuerna inleddes med frågor kring föräldraskap, dessa frågor 

var främst inte till för ett analytiskt syfte utan var främst till för att få igång ett bra samtal mellan mig 

och respondenten. Frågor om föräldraskap funderar man förmodligen på dagligen som förälder och var 

därför ett passande och lättillgängligt ämne att inleda med för att få lite ”energi” i intervjun. 

Intervjuerna avslutades med att vi reflekterade lite tillsammans om ämnesområdet intervjuerna handlat 

om. 

5.3 Analysmetod 
Intervjuerna har analyserat med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 

består av sammanlagt sex steg: 1. Att bekanta sig med data genom flera grundliga genomläsningar av 

data samtidigt som du antecknar ned initiala idéer och tankar om materialet 2. Skapa initiala koder, 

vilket betyder att du som forskare ska etikettera extrakten i data utifrån antingen en textdriven kodning 

eller en teoridriven kodning 3. Identifiera teman, det vill säga börja söka efter övergripande mönster i 

data och gruppera koderna du skapat i olika teman 4. Skapa översikt av temana och se hur dem relaterar 

till varandra 5. Förfina och namnge temana som framkommit 6. Producera rapporten (Braun & Clarke, 

2006. s. 87). Det centrala momentet i tematisk analys är att identifiera mönster i data som går att 

relatera till din forskarfråga (Braun & Clarke, 2006:79). Det vill säga du ska med hjälp av dem teman 

du identifierar försöka besvara den forskarfråga eller dem forskningsfrågor du ställt. Exat vad som 

räknas som ett tema är mycket upp till dig själv som forskare att bedöma utifrån vilket syfte du har med 

undersökningen (Braun & Clarke, 2006:82-83). Ett tema behöver till exempel inte vara det ämne som 

förekommer mest i det material som analyseras istället handlar det snarare om att ett tema ska vara 

relevant i relation till forskarfrågan (Braun & Clarke, 2006:82-83). Jag har i min analysprocess försökt 

identifiera de mönster som har med mina forskningsfrågor att göra. De flesta teman som jag identifierat 

finns representerat över hela analysmaterialet dock finns det enskilda teman där enskilda intervjuer är 

klart överrepresenterade. Jag tänker då på temat Expertkunskap kontra egna erfarenheter, uppfattningar 

samt alternativa läror där en intervju legat till grund för hela temat. Att jag identifierat det som ett tema 

motiverar jag genom att temat ger ett viktigt perspektiv på hur föräldrars relation till expertsystem och 

alternativa läror kan påverka föräldrars beslutsfattande angående vaccinationer. Enligt Braun och 
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Clarke (1992:82-83) behöver inte de teman som identifieras nödvändigtvis finnas representerade över 

hela materialet utan ytterst är det relevansen i relation till forskarfrågan som ska avgöra vad som man 

anser vara ett tema eller inte. I det ovan beskrivna exemplet har jag alltså valt att göra ett tema baserat 

på en intervju med motiveringen att det ger ett viktigt perspektiv på beslutfattande angående 

vaccinationer. I övrigt finns temana representerade över hela analysmaterialet. När jag sökt mönster och 

skapat teman har jag guidats av Pattons två bedömningsprinciper intern homogenitet och extern 

heterogenitet (Braun & Clarke, 2006:91). Med intern homogenitet menas att det inom ett tema ska 

finnas koherens mellan koderna, det vill säga det material du sorterat under ett och samma tema ska 

tydligt hänga ihop med varandra (Braun & Clarke, 2006:91). Med extern heterogenitet menas att de 

olika temanas meningsinnehåll tydligt ska gå att skiljas från varandra, om ett temas innehåll till 

exempel går in i ett annat temas innehåll bör man bryta upp temana och skapa nya mer distinkta teman 

(Braun & Clarke, 2006:91). Min process har vid några tillfällen inneburit att jag brutit upp och satt ihop 

teman på nytt för att slutligen ha kommit fram till dessa fyra övergripande teman: Beslutsfattande, tillit 

kontro oro och misstro, kollektiv kontra individ samt Expertkunskap kontra egna erfarenheter, 

uppfattningar och alternativa läror. Nedan följer en tabell som inkluderar både övergripande teman 

samt underteman. 

 Övergripande tema  

Beslutsfattande  

Övergripande tema  

Tillit kontra oro/misstro 

Övergripande tema 

Kollektiv/individ  

Övergripande tema 

Expertkunskap kontra erfarenheter, 

uppfattningar och alternativa läror  

Undertema 1  Inga överväganden och 

normaliserad acceptans  

Oro samt tillit kontra  

misstro till  

expertsystem 

Kollektiv skyldighet och 

gemensamt ansvar 

 

Undertema 2 Övervägande mellan risk 

och nytta samt olika sätt 

att bedöma risk      

Tillit till personliga 

relationer 

Individuell rättighet och  

individuellt ansvar 

 

Undertema 3   Självtillit och   

indirekt kontroll 

 

  

 

Innan du börjar din analys menar Braun och Clarke (2006) att du som forskare måste ta ställning till 

vilket epistemologiskt förhållningssätt du avser att utgå ifrån i din analys. Epistemologin guidar dig i 

hur du ska förhålla dig till data och ger dig riktlinjer om vad du kan säga om data och hur du kan 
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analysera den (Braun & Clarke, s. 85). Jag har använt mig av ett realistiskt/essentialistiskt angreppssätt 

vilket innebär att jag har utgått ifrån perspektivet att språket direkt återspeglar respondenternas 

erfarenheter, mening och verklighet. Därför kan jag anta att vad som sagts i intervjuerna representerar 

verkligheten (Braun & Clarke, 2006, s. 85). Jag har vidare använt mig av ett semantiskt angreppsätt 

vilket innebär att det jag analyserat är det som explicit uttalats under intervjuerna vilket inte motsäger 

tolkning av vad respondenten säger och ger uttryck för (Braun & Clarke, 2006:84).  

Braun och Clarke (2006:80) betonar att analysen av data är en aktiv process där du som forskare tar 

aktiv ställning till vilka utgångspunkter du har och hur du tänker angripa materialet. Jag har i mitt 

analysarbete sökt mönster i materialet i huvudsak guidad av de teorier jag använt mig av och som jag 

hämtat från tidigare forskning och sociologisk teoribildning. Vid den initiala kodning av data har jag 

dock skapat både datadrivna och teoridrivna koder vilket innebär att jag gjort kodning där jag både låtit 

data guida min kodning samt gjort kodning som drivits av vetenskapliga teorier och teoretiska begrepp. 

Koderna som skapats är därför både erfarenhetsnära och teoretiska (Braun & Clarke, 2006:84). Nedan 

presenteras exempel från mitt kodningsschema. 

Abstrakt Kod Övergripande tema  Undertema  

Alltså i en viss ålder ger dem barnen vissa sprutor. Då får man  

hemskickat att ni är välkomna på vaccination den 

och den dagen, den och den klocktiden. Och då  

har man ju gått dit och gjort det liksom. 

Rutiniserat   Beslutsfattande  Inget övervägande och normaliserad 

acceptans  

Man vet ju det man vet och kan vad man kan, och 

då måste man förlita sig på det. Sen kan man alltid  

tänka ett steg till och bli smartare, både genom att 

läsa sig till och sen försöka hitta någon slags  

medel linje, vad tror jag på?  

Självtillit 

 

 

Tillit kontra oro och misstro Självtillit och indirekt kontroll 

Klart att man blir påverkad av det media skriver. Reflexivitet 

 

 

Tillit kontra oro och misstro Oro samt tillit kontra misstro till  

expertsystem. 
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5.4 Etik 
I mitt etiska förhållningssätt har jag tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska krav som kringgärdar 

vetenskaplig forskning. Det första är informationskravet vilket innebär att respondenterna innan 

deltagande ska få tillräcklig vetskap om vad studien ska handla om för att fatta ett informerat val om de 

vill medverka eller inte (Johansson, 2011:250-251). Det andra är samtyckeskravet som innebär att alla 

ska muntligt eller skriftligt acceptera och därmed samtycka till att medverka i studien och att de när 

som helst fram tills det att studien är färdig har rätt att avböja sin medverkan (Johansson, 2011:250-

251). Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som respondenterna delgivit 

mig bevaras oåtkomligt för andra än mig själv (Johansson, 2011:250-251). För att respondenterna inte 

ska kunna gå att identifiera har jag vidtagit flera åtgärder för att i bästa möjliga mån avidentifiera 

respondenterna. Därför har deras namn, exakta ålder, exakt antal barn eller andra specifika uppgifter 

som skulle kunna identifiera dem utelämnats i uppsatsen. I uppsatsen kommer jag därför kalla 

respondenterna för R1. R2 etc så att de inte ska kopplas ihop med deras egentliga namn men att 

respondenternas svar ändå ska gå att urskilja från varandra. Jag har även modifierat transkriberade 

uttalanden som finns med i uppsatsen om jag bedömt det nödvändigt i avidentifieringssyfte, dock utan 

att innebörden i uttalandena har ändrats. Det fjärde är nyttjandekravet (Johansson, 2011:250-251) och 

innebär att den information som delgivits mig av respondenterna enbart kommer att användas för det 

ändamål jag fått samtycke om, det vill säga som empiriskt underlag för föreliggande studie.  

6. Resultat 
Syftet med denna studie har varit att få en fördjupad förståelse för hur och på vilka grunder föräldrar 

har fattat sina beslut angående AVP och HPV vaccination och jämföra dessa beslutsfattanden med 

varandra. Vilket inkluderar såväl frågor om ideologi som frågor om tillit. Nedan följer resultatet av 

denna studie. 

6.1 Beslutsfattande 
Det allmänna vaccinationsprogrammet - Inget övervägande och normaliserad acceptans 

Föräldrarnas beslut om AVP togs för minst 10 år sedan och samtliga respondenter accepterade att deras 

barn skulle medverka i det allmänna vaccinationsprogrammet. Jag ska inleda med att typsikt exempel 

på hur ett beslutfattande angående AVP kunde gå till.  

R1: Ja jag har ju alltid gått och vaccinerat mina barn när de fått kallelse från barnavårdcentralen. Jag 

har inte ifrågasatt det egentligen så värst mycket… […] det har bara blivit att man har gått dit, så har 

dem fått sin spruta som de ska […] Jag har inte resonerat så där himla mycket, jag har bara tänkt att 

det kan vara bra för barne[n] […] Hade det kanske blivit problem med något av de äldre barnen som 
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fått vaccinationer, då kanske man hade reagerat annorlunda […] Men eftersom ingen […] haft några 

problem […] när man gett dem sprutorna då gör man ju samma sak med dem andra också. 

Orsakerna föräldrarna främst angav till varför de valt att delta i programmet vilka delvis återspeglas i 

ovan citat var dels för att skydda sina barn från att bli sjuka, dels för att de själva hade blivit 

vaccinerade när de var barn, dels för att de hade goda tidigare erfarenheter av AVP och dels för att det 

var en vedertagen praxis i samhället att låta sina barn vaccineras i AVP; lite av en plikt som alla 

föräldrar skulle göra menade de. Ett uttryck för att ett accepterande av programmet hade varit en 

vedertagen praxis var att respondenterna trots att de var medvetna om att AVP inte var obligatoriskt 

ändå förhöll sig till det som att det var ett obligatoriskt program, respondent R5 uttryckte det så här:       

”[…] jag tror att det har kommit upp mer och mer nu att du kan, alltså [att det finns] alternativ [att] 

välja ja eller nej, mot eller för [AVP]”. Samt ”Jag tycker det har blivit mer prat om vaccinationer de 

senaste åren än vad det var när ja själv hade mina barn [vaccinerade]”. Dessa citat tyder alltså på att 

den individuella valfriheten inte alls betonades då beslutet togs utan programmet tolkades som näst 

intill obligatoriskt. Dock tyder citaten också på att respondenten idag upplever att normaliseringen av 

AVP har utmanats något. Dessa uppfattningar delas också av de flesta respondenter. Detta tyder på att 

AVP tidigare sågs som helt självklart att delta i men att det idag har omtolkats till något som man 

åtminstone överväger lite grann. Jag ska återvända till denna diskussion lite senare i texten för att nu 

fokusera på vilka kunskapsmässiga grunder som föräldrarna fattade sina beslut om AVP på. 

Ett exempel på detta är denna ordväxling mellan mig och R1: 

Intervjuare: Vad kände du själv att du hade för kunskap om vaccinerna och vaccinationen när du 

fattade dem här besluten? 

R1: Jag har ingen kunskap alls egentligen om vaccinationer och sånt. Det har bara blivit att man gått 

och gett dem. 

Intervjuare: Men i och med att du själv inte upplever att du har någon kunskap om själva vaccinet, hur 

gör du då för att bedöma att det är en bra grej?” 

R1: Jag vet inte… (respondent skrattar till). Jag förstår vad du menar men jag vet faktiskt inte riktigt 

vad jag ska säga till mitt eget försvar… […] ja men självklart litar man ju på läkarna, det gör man ju, 

man litar ju på personalen som ger sprutorna. […] Och om jag inte tar miste började de nästan på BB 

att prata om dem här sprutorna när man har fött barnet, jag tror det är många kvinnor som är i min 

situation att… jamen vadå, självklart att barnen ska ha sina vaccinationer. 

Här framkommer det att beslutet baserades på den tillit som respondenten kände till läkarnas och 

sjukvårdpersonalens kompetens och välvilja och inte på den egna kunskapen, samt att inarbetade rutiner 
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i samhället fungerat som ett psykologiskt stöd för respondenten så att hon kände sig trygg med beslutet. 

Enligt Giddens (1999:29) är tilliten ett medel för att sätta okunskapen inom parentes och om man tolkar 

det respondenten säger utifrån detta synsätt kan man säga att respondenten använder tilliten till 

experterna som ett medel för att fatta ett beslut angående en företeelse som hon själv inte vet så mycket 

om. Giddens (1996:136) (1999:166-167) menar vidare att människor i dem allra flesta sammanhang är 

lekmän vilket gör att vi ständigt ställs inför situationer där vi behöver tillgång till expertkunskap för att 

kunna fatta initierade beslut. Även fast det är möjligt att tillägna sig specifik expertkunskap är det i 

praktiken omöjligt att göra det fullt ut inom fler än några enstaka områden. Därför är tillit till experter 

eller hela expertsystem en förmåga som underlättar vardagslivet och som gör att du ständigt kan fatta 

beslut om komplexa företeelser trots din egen okunskap. Även de övriga respondenterna hade i 

varierande grad begränsade kunskaper om AVP och kan också sägas ha använt sig av tilliten till 

expertsystemet för att fatta detta beslut. 

Enligt Giddens (1996:90) är dock tilliten villkorad med att expertsystemet lever upp till den enskildes 

förväntningar, om inte kan misstro till systemet eller delar av systemet uppstå. Som det gick att utläsa i 

det inledande citatet så hade också respondent R1 tyckt att AVP fungerat bra på hennes tidigare barn 

vilket gjorde att hon hade fortsatt förtroende för programmet. Dock fanns det två respondenter som 

blivit missnöjda med vaccinationen i efterhand. Det gäller dels respondent R2 som blev orolig i fall 

trippelvaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) kunde orsaka autism efter att ha sett 

en dokumentärfilm om detta tema. Denna respondent hade även haft bekanta med barn som fått kraftiga 

reaktioner av MPR sprutan. Hennes oro stillades dock efter att hon rådfrågat en hälsoexpert från world 

health organization. Petts och Niemeyer (2004:8) beskriver i sin forskning att tveksamhet mot 

vaccinationer bland allmänheten kan uppstå genom att det inom enskilda forskargrupper finns 

misstankar angående vaccinationers säkerhet som sedan får spridning till allmänheten via massmedia, 

och så verkar det även ha gått till i detta fall eftersom MPR-debatten härstammade från en enskild 

forskarrapport. 

Den andra respondenten, R4, som kände oro efter vaccinationerna ångrar idag att hon inte gjorde några 

överväganden och känner sig idag orolig för att vaccinationerna i AVP ska ge allvarliga biverkningar i 

efterhand. Den främsta orsaken till att hon ser annorlunda på vaccinationen idag har enligt henne själv 

dels att göra med hennes ökade oro för biverkningar vilken uppkom i samband med rapporteringen 

angående narkolepsin 2009/2010, dels har det att göra med hennes generellt minskade tillit till den 

reguljära sjukvården att göra. I Petts och Niemeyers (2004:13) undersökning konstaterar de att 

medierapporteringen om den misstänkta MPR biverkningen inte bara hade lett till att föräldrar blivit 

mer tveksamma inför framtida beslut (om de skulle vaccinera sina barn med MPR eller inte i framtiden) 
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utan det påverkade också hur föräldrar såg på och värderade dem MPR vaccinationer de redan låtit sina 

barn genomgå och därför likt respondent R4 i denna undersökning omvärderat tidigare vaccinationer 

och börjat oroa sig för att biverkningar kan uppkomma i efterhand. Men de överförde dock inte sin oro 

angående en specifik vaccination till att gälla andra vaccinationer (Petts & Niedemeyer, 2004:19). 

Vilket respondenten i denna undersökning däremot gjorde, men denna skillnad kan bero på att 

respondenten hade en minskad tillit expertsystemet i stort. Petts och Neidermeyers stora poäng är dock 

att vaccinationens normalisering hade utmanats på grund av den omfattande medierapporteringen av det 

misstänkta sambandet mellan MPR vaccinationen och autism (Petts & Niedemeyer, 2004:19). En 

omfattande medierapportering om misstänkta och styrkta fall av allvarliga biverkningar kan även i 

föreliggande fall utmanat normaliseringen något. 

Sammanfattningsvis kan man säga att AVP varit ett enkelt och rutiniserat beslut för föräldrarna att fatta 

och som till stor del har baserats på tilliten föräldrarna haft till BVC och det övriga expertsystem som 

kringgärdar AVP. Dock blev två av respondenterna tveksamma till AVP i efterhand eftersom MPR 

vaccinationen varit föremål för misstankar om biverkningar samt att svininfluensavaccinet orsakat flera 

fall av narkolepsi. Respondent R2:s tveksamhet gick dock över medans Respondet R4:s tveksamhet 

bestod och denna skillnad tolkar jag har att göra med att R4 hade en minskad tillit till hela systemet. De 

andra respondenterna gav inte uttryck för någon oro angående AVP men det hade upplevt en förändring 

som handlade om att de upplevde att det debatterades mer om vaccinationer idag än det gjort tidigare 

och att de upplevde att det inte var lika självklart för dagens nyblivna föräldrar att vaccinera med AVP 

som det hade varit på den tiden de fattade sina beslut. 

HPV vaccination - Övervägande mellan risker och nytta och 

olika sätt att bedöma risker 
Besluten angående HPV vaccinationen tog föräldrarna för senast tre år sedan. Tre av respondenterna 

accepterade vaccinationen, en respondent har skjutit fram beslutet, och en respondent har nekat 

vaccinationen tills vidare. Syftet med vaccinationen är att förebygga livmoderhalscancer men HPV 

vaccinationen har varit omdebatterad i svensk och internationell media under 2014/2015 på grund av ett 

misstänkt samband mellan vaccinationen och sjukdomarna potts och CPRS vilket jag nämnt tidigare i 

uppsatsen (Ekonyheterna, Sveriges radio, P1. 20151105). Det är dock viktigt att understryka att 

respondenterna i denna studie inte varit medvetna om denna debatt (med ett undantag) och av den 

anledningen är denna debatt inte heller något som bör ha påverkat respondenternas svar i denna rapport. 

Däremot har det förekommit tidigare medierapportering om andra misstankar om biverkningar utav 

HPV vacciner som respondenterna enligt egen utsaga har tagit del av.  
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Om föräldrarnas beslutfattande angående AVP var rutinmässigt så övervägdes risk och nytta angående 

HPV vaccinationen mer noggrant. Skälen som angavs som förklaring till att föräldrarna övervägde 

noggrant var att de upplevde vaccinationen relativt riskfylld med tanke på att det var en ny vaccination 

och att det varit rapportering i media om misstänkta biverkningar angående vaccinet. Enligt Seiner 

(2008:208, 210-211) är det två olika tankesätt som är vanligt förkommande när människor fattar beslut 

angående riskfyllda val. Det ena kallar hon för sannolikhetstänkande vilket innebär att man fokuserar 

på sannolikheten för olika möjliga utfall när man bedömer risker mellan olika valmöjligheter. Det andra 

kallar Seiner för konsekvenstänkande vilket innebär att man vid sin riskbedömning fokuserar på vilka 

konsekvenserna skulle kunna bli i fall ett oönskat utfall skulle inträffa. Seiner (2008: 208, 210-211) 

kom i sin undersökning fram till att föräldrarna använde sig av både sannolikhetstänkande och 

konsekvenstänkande när de bedömde risker angående olika barnvaccinationer. Vad som kunde få en 

person att svänga från att acceptera en risk till att inte göra det var med andra ord inte enbart beroende 

av sannolikheten av ett visst utfall utan även vilka konsekvenser som man förknippade dem oönskade 

utfallet med enligt Seiner (2008:211). Man kan se drag hos båda dessa sätt att bedöma risk även i 

respondenternas sätt att resonera om risker angående HPV vaccinationen. Dels fanns det de som 

betonade sannolikheten när de fattade sitt beslut, dels fanns de som betonade konsekvenserna. Alla 

respondenterna förhöll sig dock till bägge modellerna när de resonerade, det vill säga både 

sannolikheter och konsekvenser vägdes in. Majoriteten av respondenterna betonade dock 

sannolikhetsmodellens sätt att resonera och ett typiskt exempel på detta är resonemanget som R5 för 

gällande HPV vaccinationen: 

R5: För det är så många, det är så stor grupp i Sverige som vaccinerar sig, men det är ju väldigt få som 

får några biverkningar… för det är kanske det man är mest rädd för att dem har biverkningar. […] 

100% kan du ju aldrig vara… vad det än är, så kan du ju aldrig veta 100% om jag väljer rätt eller fel, 

och du kanske ångrar dig om det skulle bli någonting, men jag kände innan att vi tar den chansen. För 

sjukdomen är ju så pass mycket värre om jag säger så.   

R5 bedömer risken som liten för att drabbas av allvarliga biverkningar och det är en risk hon är beredd 

att ta på grund av att hon tycker att sjukdomen trots allt är mycket värre än dem eventuella allvarliga 

biverkningarna.  Det framgår att hon tar hänsyn till både hur sannolikt vissa utfall är men också till 

vilka konsekvenserna kan bli utav en eventuell allvarlig biverkning eller av sjukdomen. Att hon såg 

väldigt allvarligt på konsekvenserna med sjukdomen var tillsammans med hennes bedömning om den 

låga sannolikheten av att drabbas av en allvarlig biverkning enligt min tolkning det som främst gjorde 

att hon valde att vaccinera sitt barn med HPV vaccination. De flesta av respondenterna gjorde en 

liknande bedömning som R5 och var beredda att pröva vaccin eftersom de trodde att risken för att få 
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cancer troligtvis var större och värre än att få en allvarlig biverkning av vaccinet.  Alla respondenter gör 

dock inte denna bedömning, det finns även de som ser stora risker med vaccinationen och därför 

antingen skjutit på vaccinationen eller avböjt den helt tills vidare. R1 som skjutit upp vaccinationen 

uttrycker sig så här: 

R1: Man tänker ju också… tänk om det är något som ändå går fel, om hon får något men utav det… 

då har jag beslutat det när hon varit [barn] och hon har inte kunnat få besluta det själv om hon vill ha 

sprutan eller inte. 

Citatet ovan visar ett exempel på hur en riskbedömning görs utifrån att betona konsekvenstänkande. 

Alla respondenterna väger som tidigare sagts in konsekvens när de gör sina riskbedömningar, dock gör 

vissa det mer och andra gör det mindre och detta resultat visar att de som betonade 

sannolikhetsmodellen accepterade vaccinationen samtidigt som de som betonade konsekvensmodellen 

nekade vaccinationen. Den viktigaste poängen med detta resultat är dock att respondenterna använde 

sig av båda strategierna när de gjorde sin riskbedömning. Enligt Seiner (2008:225) har av tradition 

sjukvården och den medicinska vetenskapen negligerat konsekvenstänkandet, istället för att ge 

information om allvarliga biverkningar och vad det skulle kunna bli för konsekvenser om ett oönskat 

utfall inträffar har man försökt bemöta oron med sannolikhetsinformation om biverkningar. Enligt 

Seiner (2008:225-227) är inte denna strategi från medicinvetenskapen hållbar eftersom de allra flesta 

bedömer risk inte bara i termer av sannolikheter utan även i termer av konsekvenser och detta gäller 

även för experterna själva enligt Seiner (2008:224-225). Därför menar Seiner att en allsidig information 

som inkluderar både information om sannolikheter och konsekvenser skulle kunna gynna föräldrarnas 

beslutsfattande angående vaccinationer (Seiner, 2008:223-227).  

Sammanfattningsvis och som avslutande reflektion kan sägas att i relation till AVP upplever 

majoriteten av respondenterna HPV vaccinationen som ett betydligt mer riskfyllt val och i 

beslutsfattandet ingår i regel ett tydligt övervägande i termer av risk och nytta. Samtliga föräldrar 

använder sig både av sannolikhetstänkande och av konsekvenstänkande när de bedömer risk men de 

flesta betonar sannolikheter framför konsekvenser, och de som betonar sannolikheter har valt att 

acceptera vaccinationen samtidigt som de som betonat konsekvenser valt att neka till vaccinationen. En 

eventuell orsak till detta tolkar jag skulle kunna vara att de som betonar sannolikhetstänkande använder 

sig av tillit till expertsystem som ett medel även för detta beslut, dock i mindre utsträckning än för 

AVP. Det jag menar är att expertsystemet är de som står bakom sannolikhetskalkylerna och baserar 

man sitt val på dem innebär det att man i förlängningen i alla fall delvis baserar sitt beslut på tilliten 

man hyser till expertsystemet. Konsekvenstänkandet härstammar däremot enligt min tolkning inte först 
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och främst ifrån expertsystemet utan kan på många sätt sägas utgöra en motbild till expertsystemets 

bedömning. 

6.2 Tillit kontra oro och misstro 
Oro samt tillit kontra misstro till expertsystem  

Jag ska här undersöka vilken betydelse föräldrarnas kontakt med de som på ett eller annat sätt 

representerar expertsystemet har haft för deras syn på vaccinationer. Enligt Giddens teori om 

expertsystem har representanterna, eller som han också kallar dem tillgångspunkterna, en central 

betydelse för upprätthållandet av människors tillit till expertsystemet i fråga. Enligt denna teori skulle å 

ena sidan en bra kontakt kunna upprätthålla tilliten till systemet och å andra sidan skulle en dålig 

kontakt, eller kanske troligare upprepade dåliga kontakter mellan t ex föräldern och läkaren kunna 

resultera i att föräldern börjar misstro delar av systemet eller hela systemet och därmed bli negativt 

inställd till vaccinationer (Giddens, 1996:90). Även Seiner (2008:221-223) har i sin forskning visat på 

att föräldrar bedömer vaccinationens tillförlitlighet genom att bedöma trovärdigheten hos 

representanten. Trovärdigheten bedömde föräldrarna genom att skapa sig en uppfattning om 

representantens kompetens och välvilja vid mötet med representanten. Jag ska nedan titta närmare på 

vilka mönster som fanns i respondenternas möten med olika tillgångspunkter genom att undersöka om 

ett möte eller kontakt med en kompetent och välvillig representant leder till positiv en syn på 

vaccinationer och vice versa. Jag kommer i texten att kalla dessa kontakter för bra respektive dåliga 

kontakter. 

Tre av respondenterna bekräftade helt eller delvis Giddens (1996:81, 84-85, 90) teori och två bekräftade 

den inte alls. Den ena av dessa som bekräftade teorin var respondent R5 som hade upplevt sig ha haft 

en bra kontakt med tillgångspunkterna och att detta bidragit till att hon varit positivt inställd till 

vaccinationer. Den andra som bekräftade teorin var respondent R4 som däremot upplever sig ha haft 

dåliga kontakter med flera tillgångspunkter och dessa hade bidragit till att hon blivit negativt inställd till 

vaccinationer. Den respondent, R1, som delvis bekräftade teorin säger sig ha haft bra kontakter med 

tillgångspunkterna vilket bidragit till att hon haft en positiv syn på AVP däremot har hon varit mer 

tveksam till HPV vaccinationen. De två av respondenterna som inte bekräftade Giddens teori hade haft 

dåliga kontakter men detta hade inte påverkat deras inställning till vaccinationer som för det mesta varit 

positiv. Det kan dock tilläggas att dessa två har sjukvårdsrelaterad utbildning vilket kan vara en 

bidragande faktor till varför de trots dåliga kontakter i stort haft en positiv inställning till vaccinationer. 

Utifrån detta resultat går det inte helt och hållet att bekräfta teorin om att tillgångspunkterna påverkar 

människors tillit till vaccinationer men för vissa av respondenterna har kontakten med 
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vaccinationsrepresentanter onekligen påverkat deras inställning till vaccinationer och jag kommer att 

återkomma till detta tema längre fram i uppsatsen. 

Även fast respondenternas kontakter med tillgångspunkterna varierat så finns det en upplevelse som 

respondenterna delar i deras kontakt med tillgångspunkterna, och det är att de alltid har med i 

beräkningen att du inte alltid får ett helt uppriktigt bemötande från en vaccinationsrepresentant och att 

det är någonting du måste lära dig förhålla dig till. Respondent R2 uttrycker det så här: 

Ja de har ju ändå ett jobb, de ska ju få föräldrarna att acceptera vaccinationsprogrammen så då tror jag 

knappast att dem kommer med någon slags biverkningsrapporter och sånt. […] alltså de säger det de 

ska säga tycker jag, så jag skulle kanske inte fråga dem… om det inte är någon som jag tycker är 

väldigt… någon som jag känner, eller som verkar vara väldigt vettig. […] Då kan jag ju fråga dem 

givetvis men annars utgår jag lite grann att dem säger vad dem ska säga. […] Men jag tycker det är ett 

bättre bemötande att vara ärlig med biverkningar också, och jag tror att det faktiskt lugnar föräldrar. 

Detta är en uppfattning som väl representerar samtliga fem respondenter. Vissa betonar det mer och 

andra betonar det mindre men de ger en samstämmig bild om att de inte förväntar sig att få en allsidig 

information från dem som representerar vaccinationerna, vilket för med sig att de tar informationen de 

får därifrån med en nypa salt och upplever att de inte får höra hela sanningen. Seiner kommer i sin 

forskning fram till att föräldrar ofta bedömer representanten och vaccinationen som mer tillförlitlig om 

de får en allsidig information och att detta i sin tur ökar chansen för att föräldern ska acceptera 

vaccinationen. I respondenternas fall finns inget entydigt mönster, för vissa verkar inte tilliten till 

vaccinationen skadas av denna ensidiga information men för andra verkar den upplevda ensidiga 

informationen ha en negativ betydelse för tilliten. 

En enskild händelse som vållat oro för vaccinationer bland föräldrarna i denna studie och hos en del 

även orsakat en misstro mot vaccinationer, har varit fallen av narkolepsi i spåren av massvaccinationen 

mot svininfluensan 2009. Både Yaqub (2014: 2,7) och Grandahl (2013: 263-270) tar upp i sina 

respektive studier att massvaccinationen mot den pandemiska influensan H1N1 2009 och de fall av 

narkolepsi som kunde kopplas till influensavaccinet pandemrix påverkat förtroendet för vaccinationer 

bland allmänheten negativt. Grandahl (2013:263-270) menar att hennes respondenter blivit mer 

vaksamma sedan fallen av narkolepsi samt att de blivit medvetandegjorda om att det är möjligt att få 

allvarliga biverkningar av vaccinationer. Flera av de respondenter som medverkat i min undersökning 

beskriver på ett liknande sätt att deras oro och vaksamhet angående vaccinationer ökade sedan 

svininfluensan 2009. Här följer ett par exempel: 



 34 

R4:  Svininfluensan… det var nog den som riktigt öppnade ögonen på mig (…) Efter det har det varit 

vaccinationer NO NO! 

R3 :… Tänk om… tänk OM att det skulle bli någon sån här komplikation som… sömnproblemen som 

det blev för dem här som tog sin… […]  just för det här med om det kan bli nå komplikationer, om 

dem inte har koll på vaccinet, att det… jag menar, ja… att det finns någon biverkning som inte… har 

kommit fram till ytan ännu.  

Narkolepsi biverkningarna 2009 beskriver majoriteten av respondenterna har ökat deras oro för 

biverkningar. Vissa respondenter har känt mer oro andra mindre men att döma av respondenternas 

beskrivningar verkar svininfluensan generellt ökat deras medvetenhet angående biverkningar samt hos 

vissa respondenter även skapat misstro mot vaccinationer generellt. 

Sammanfattningsvis verkar tillgångspunkter har haft betydelse för tilliten till vaccinationers 

tillförlitlighet i vissa fall men det finns också exempel på att expertsystemets legitimitet och synen på 

vaccinationen som tillförlitlig kvarstår trots att dåliga möten sker mellan systemrepresentant och 

förälder. Ensidig information kan ha en negativ påverkan på förälderns tillit till vaccinationens 

tillförlitlighet samt att fallen av narkolepsi verkar ha ökat riskmedvetenheten angående att vaccinationer 

kan medföra allvarliga biverkningar. 

Självtillit och indirekt kontroll 

Jag har tidigare tagit upp perspektivet att en persons tillit till personer och expertsystem är ett medel 

som kan användas när du ska fatta ett beslut angående företeelser du själv har ringa kunskaper om. 

Genom tilliten kan du basera ditt beslut på den indirekta information du får från antingen en person 

eller ett expertsystem och som tidigare har konstaterats så har vi blivit allt mer beroende av att kunna 

sätta tillit till expertsystem och dess representanter eftersom dem genomsyrar hela det moderna 

samhället. En egenskap som därmed blivit allt viktigare menar Barmark är individens självtillit till sin 

egen förmåga att bedöma indirekt information, det hon kallar för indirekt kontroll och som handlar om 

din förmåga att bedöma vilka bilder av verkligheten och vilka experter som det går att lita på. Bristande 

självtillit till denna förmåga gör det generellt svårare att fatta många beslut idag och det gör 

vardagslivet mer besvärligt, men det går inom ett begränsat område att skaffa sig kunskap på egen hand 

och basera ditt beslut på denna. Nedan ska jag undersöka hur respondenterna har använt sig av indirekt 

kontroll och vilken betydelse deras självtillit har haft för denna (Barmark, 2007:84-85, 87-88), samt 

försöka relatera detta till hur de valt att fatta sina vaccinationsbeslut. Vi ska nedan se på två exempel 

där självtillit och indirekt kontroll exemplifieras: 
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R5: För det första, man måste lita på sitt eget omdöme först och främst annars tror jag det blir 

jättejobbigt att fatta beslut.  För vars man än vänder och vrider så har ju alla olika för- och nackdelar 

som de trycker på… det är klart… BVC till exempel dem är ju alltid ”för” vaccinationer så är det ju! 

Så pratar man med dem så är det ju oftast ”för” kan jag tycka. […] nä men jag litar på Sverige i mångt 

och mycket, det gör jag. Jag vet att det alltid finns risker, men det gör det ju när du sätter dig och kör 

bil också. Så man får väga lite för och nackdelar. Och det är alltid det här för och emot vaccination till 

exempel, det kommer alltid att finnas dem som är för eller och emot. Och jamen var och en får ta det 

egna ansvaret att besluta. 

Ett rimligt sätt att tolka det respondenten beskriver utifrån begreppen självtillit och indirekt kontroll är 

att när respondenten talar om ”eget omdöme” menar hon självtilliten till sin egen förmåga att bedöma 

indirekt information, och när hon talar om ”för” och ”mot” vaccinationer talar hon om dem olika bilder 

av verkligheten som finns i samhället. Hon fortsätter med att beskriva att det är upp till var och en att 

besluta vilken bild av verkligheten man ska välja att tro, och att välja vem man ska tro på handlar enligt 

detta perspektiv om att utöva indirekt kontroll. För hennes egen del har hon valt att lita på dem svenska 

hälsomyndigheternas och BVC:s bild av verkligheten. Avslutningsvis betonar hon även det egna 

ansvaret för det beslut du tillslut fattar, den indirekta kontrollen gör dig alltså inte mindre ansvarig för 

dem beslut du fattar anser hon. 

En annan respondent ger uttryck för ett liknande resonemang som respondenten ovan men där det 

problematiska med indirekt kontroll betonas mer. Respondenten börjar med att betona självtillitens 

betydelse och beskriver sedan vad man skulle kunna tolka som det problematiska med att utöva indirekt 

kontroll: 

R4: Man vet ju det man vet och kan vad man kan, och då måste man förlita sig på det. Sen kan man ju 

alltid tänka ett steg till och bli smartare, både genom att läsa sig till och sen försöka hitta någon slags 

medel linje vad tror jag på? Tror jag på dem eller dem eller någonstans mitt emellan? Jag kan ju inte 

lita på att jag läser det helt rätt och riktigt. Och om den här forskaren har rätt, det kan ju vara helt 

annorlunda om fem år, han kan ju ljuga också. Det är ju jättesvårt för en lekman att bedöma. Man får 

ju liksom ”fnula” själv och komma fram till något slags beslut.  

Ett rimligt sätt att tolka detta är att denna respondent också börjar med att betona vikten av självtilliten 

till förmågan att bedöma indirekt information, men hon lyfter också fram möjligheten att själv tillägna 

sig kunskap, men bara till den nivån att hon tillslut ändå måste välja vilken bild av verkligheten hon ska 

välja att lita på. Detta val upplever respondenten problematiskt eftersom hon tycker att det finns många 

faktorer att ta hänsyn till; dels sin egen förmåga att tolka indirekt information, dels att ta kunskapens 

provisoriska natur i beaktande, dels bedöma expertens sannfärdighet och välvilja. Hon avslutar citatet 

med att ge uttryck för att hon tycker att det är svårt välja ut dem bilder som hon tillslut ska sätta sin tillit 
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till men att hon måste. Med andra ord upplever hon det problematiskt att utöva indirekt kontroll i detta 

sammanhang. Det är i denna situation förståeligt att tänka sig att en individ som känner svårighet inför 

att utöva indirekt kontroll strävar efter, eller önskar en tillvaro där omständigheterna för direkt kontroll 

föreligger, eftersom det reducerar den ovan beskrivna komplexiteten. Respondenten beskriver också en 

tankefigur som går att relatera till en önskan till direkt istället för indirekt kontroll. Denna lyder på 

följande vis:  

R4: såg ett program om allergier som visade att statsbarn är mer allergiska en de som växer upp på 

bondgård med djur och så vidare. […] Man jobbar hårt men då åt du det du producerade och du 

producerade all mat själv, enklare mat men den var renare.  

Detta skulle man kunna tolka som en tillvaro där en direkt kontroll råder, du producerar maten själv så 

du vet på det sättet vad den innehåller och behöver därför inte ha tillit till experter, expertsystem eller 

din förmåga att bedöma dessa. Den ända tilliten som spelar roll vid dessa förhållanden är tilliten till din 

direkta kunskap om de ting du omges av. Dock sker det ju på bekostnad av den materiella standard som 

moderniteten har fört med sig.  

Om jag då avslutningsvis ska försöka relatera dessa tolkningar till hur dessa respondenter fattat sina 

beslut så kan man se att respondent R5 accepterat både AVP samt HPV vaccinationen. Däremot har 

respondent R4 accepterat AVP men nekat HPV vaccinationen dessutom har denna respondent blivit 

mer tveksam inför AVP i efterhand. Man kan med andra ord säga att den av respondenterna som 

upplevde det komfortabelt att utöva indirekt kontroll angående vaccinationsbeslutet också accepterade 

bägge vaccinationerna jämfört med respondenten som upplevde det svårt att utöva indirekt kontroll 

valde att neka ena vaccinationen. Detta kan tyda på att om man upplever indirekt kontroll i detta 

sammanhang som problematiskt tackar man i större utsträckning nej till vaccinationer. Dessa 

respondenters sett att resonera om komplexiteten av att förlita sig på andra för att göra bedömningar om 

vaccinationers pålitlighet och betoningen på hur viktigt det är att lita på sig själv och sitt eget omdömen 

när man fattar beslut är representativ för samtliga respondenter.  

Tillit till personliga relationer  

Enligt Giddens är två av det moderna samhällets centrala tillitssammanhang personliga relationer och 

abstrakta system. Enligt Giddens är det dessa sammanhang som den moderna människans tillit baseras 

på. I det förmoderna samhället menar Giddens att de centrala tillitssammanhangen istället var 

släktskapsrelationer, lokalsamhället, religiösa läror samt traditioner (Giddens, 1996:99). 
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I min undersökning om föräldrars beslutfattande om vaccinationer har det framkommit att 

tillitssammanhangen ser något olika ut för dem bägge vaccinationerna. Vad gäller beslutet angående 

AVP verkar det som att expertsystemet är det mest betydelsefulla tillitssammanhanget. Föräldrarna 

bygger i stor utsträckning sin tillit till vaccinationerna på expertsystemets representanter, som till 

exempel BVC personalen. Föräldrarna uttrycker reservationslöst att de litar på de som genomför AVP 

och deras beslut är i stor utsträckning baserad på denna tillit. Däremot var tillitssammanhanget gällande 

HPV vaccination lite annorlunda. Personliga relationer har vad det verkar varit ett viktigt 

tillitssammanhang för HPV vaccinationen. Då AVP beslutet gjordes rutinmässigt och baserades på 

tilliten till expertsystemet skedde beslutet om HPV vaccination under övervägande av risk och nytta, 

och i denna process verkar personliga relationer haft en mer framträdande betydelse för respondenterna 

när de fattat sina beslut. Majoriteten av de fem respondenterna uppgav att deras personliga relationer 

inte spelat någon större roll för deras beslutfattande angående AVP däremot uppgav de flesta av 

respondenterna att personliga relationer hade haft betydelse för deras beslutsfattande angående HPV 

vaccinationen. Mönstret hos dessa har varit att vänners, bekantas och familjs uppfattningar och 

erfarenheter om HPV vaccinationen uttryckligt haft betydelse för föräldrarnas beslutsfattande. Ett 

exempel på detta ges av denna respondent: 

R3: […] i och med att jag hade träffat den här före detta distriktssköterskan då […] när hon förklarade 

tyckte ju jag att det var bra och hon pratade positivt om HPV vaccination… Så att där fick jag ju 

mycket information om den, innan… Och det satt väl bak i ryggmärgen… Och i huvudet… sen hon 

hade berättat om det också… väldigt lugn och go dam som ja… (…) Jag känner väl lite så där nu när 

vi pratar om det också jamen jag är nog ganska säker på att det var nog… det var ett bra beslut! Just 

genom att jag har då hennes liksom ”lugn” och hennes harmonier runt omkring det här, hon skulle ta 

sprutorna på de här ungdomarna och… så har man det i bakgrunden också… jag tror säkert att det är 

det jag fattade på! 

Avslutningsvis, att tillitssammanhangen ser något annorlunda ut mellan de olika vaccinationerna hänger 

förmodligen samman med att föräldrarna uppfattar HPV vaccinationen mer riskfylld, och i den 

situationen verkar de personliga relationerna vara en betydelsefull bas för tillit.  

6.3 Expertkunskap kontra egen erfarenhet, uppfattningar 

och alternativa läror 
Som jag tidigare tagit upp så var det en av respondenterna, R4, som tills vidare har nekat HPV 

vaccination till sin dotter. Orsakerna hon uppgav till varför hon hade tackat nej var hennes tveksamhet 

inför vaccinationers säkerhet vilken till stor del grundade sig på dem fall av narkolepsi som hade 

uppdagats efter massvaccinationen mot svininfluensan 2009. Men hennes tveksamhet hade också att 
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göra med att hennes tillit till den reguljära hälso- och sjukvården successivt hade minskat på grund av 

att hon upplevt att hon vid upprepade tillfällen träffat läkare med bristande kompetens och välvilja. Här 

följer en kort beskrivning:  

Själv har jag varit mycket sjuk sen från det jag var liten […]. Ibland har jag varit rejält dålig […] Det 

var aldrig någon [läkare] som kolla varför jag var sjuk […] Utan [jag fick bara] lite hostmedicin och 

pencilin. […] Ja men det är det här… dämpa symtomen sen är vi av med dem, och det är inte sjukvård 

för mig. Sjukvård ska man [enligt mig] gå till botten och ta reda på så mycket man kan. Jag tappade 

helt enkelt tron på sjukvården. 

Samtidigt som denna misstro mot sjukvården växte fram hade hon allt mer börjat intressera sig för 

komplementära och alternativa mediciner och behandlingsformer. Intresset för komplementära och 

alternativa behandlingsmetoder hade hon i sin tur fått från sin mamma som själv brukade detta. 

Respondenten hade sedan vid ett senare tillfälle i livet sökt sig till sociala forum på internet där allt 

ifrån alternativ kost till alternativ medicin hade diskuterats. Hon beskrev stämningen på forumet som att 

det var ”högt i tak” och att det fanns en tolerans och respekt för varandras olika åsikter. Respondenten 

beskriver att hon där fick möjlighet att diskutera sina tankar om hälsa och sjukvård och diskutera 

alternativa behandlingar, och att hon möttes av en öppen attityd och kände att hon blev lyssnad till. 

Detta var något hon delvis saknat hos den reguljära sjukvården, där hon upplevt att de inte var 

intresserade av dialog utan istället upplevde hon att läkarna ofta hade en nedlåtande attityd mot henne 

när hon tog upp sina funderingar om komplementär och alternativ medicin med dem. Respondenten 

beskriver sitt uppvaknade intresse för alternativ medicin och sin dåliga kontakt med den reguljära 

sjukvården så här: 

Min mamma blev intresserad av det här med alternativt, testa att äta vegetariskt mot värken och ja du 

vet, nässlor är bra mot det och det… jag blev också intresserad men inte så där intensivt utan det vart 

mer på äldre dagar men jag har liksom haft det med mig och jag har som tänkt att det kan ju inte göra 

någon skada, men om man nämner det där för en del läkare så är det liksom åh herregud en sån där! 

Då sjunker man genast några nivåer och då slutar de lyssna på en.  

Giddens (1999:33) menar att människor kan vända sig till alternativa former av medicin när de blivit 

besvikna på den ortodoxa medicinska traditionen. Giddens (1999:33) menar då att det kan vara frågan 

om en överföring av tro, istället för att sätta sin tillit till det medicinska expertsystemet sätter man sin 

tillit en alternativ lära som helt eller delvis har sitt ursprung utanför expertsystemet. I beskrivningen 

ovan framgår det att respondenten tappat en del av sin tro på den reguljära sjukvården och att hon 

samtidigt får mer och mer tilltro till alternativa former av vård och detta skulle enligt Giddens teori då 

kunna handla om en överföring av tro, men jag tolkar respondentens engagemang angående alternativa 
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behandlingsformer som något annat eller i alla fall något mer än enbart överföring av tro. Jag tolkar 

respondentens engagemang som att det handlar om hennes vilja att skaffa sig det Barmark kallar för 

direkt kontroll (Barmark, 2007:84-85, 87-88). Respondenten beskriver att hon inte har fått tillräcklig 

hjälp från den reguljära sjukvården samt att hon upplever att hon bemöts på ett nedvärderande sätt när 

hon talat med läkare om sina tankar och uppfattningar om alternativa behandlingsformer. Detta kan ha 

medfört en vilja hos respondenten att istället för att som Barmark uttrycker det styra genom flera led, ta 

kontrollen genom att som Giddens uttrycker det rekvalificera sig genom att tillägna sig kunskap 

(Giddens, 1999:168-170). Nu syftar Giddens (1999:168-170) främst på en återtillägnelse av 

expertkunskapen när han talar om rekvalificering men jag tolkar respondentens engagemang i alternativ 

medicin som ett sätt att vilja bemyndiga sig själv och återta makten och kontrollen (över sig själv och 

sin hälsa) vilket ofta är syftet när man ägnar sig åt återtillägnelse och rekvalificering. Här nedan ges en 

av respondentens beskrivningar av sina erfarenheter från ett socialt forum för alternativ medicin och 

behandling: 

Det kallas bara […] för dem som var intresserade av allt från massage, olika massage tekniker, till 

örtmediciner, homeopati, vi diskuterade allt som inte var vanlig traditionell sjukvård. Och det var 

väldigt högt i tak där, det tyckte jag om, det var ingen som sa att det där är ju bara skit. Utan istället 

jaha vart har du läst det, och så vart det en diskussion och en länk där och vi läste på, det var en trevlig 

stämning där. Liksom ingen var fördömande på något sätt. 

Respondentens vilja till direkt konroll tolkar jag i detta fall går att koppla till den maktobalans som 

föreligger mellan expert och lekman. Enligt Beck (1992:4-5) har experterna i risksamhället 

tolkningsföreträde när det gäller att bedöma risk av olika slag därför är lekmannen i en 

beroendesituation och måste sätta sin tillit till experten och min tolkning är att respondenten vill frigöra 

sig från denna beroendeställning genom att ta direkt kontroll. 

6.4 Kollektiv kontra individ 
Jag ska nedan undersöka om det går att relatera de olika besluten till de två ideologierna, det vill säga 

undersöka om ideologin om ”samhällsansvar” kan sägas ha inverkat på hur beslutet upplevts och fattats 

angående AVP och om ideologin om ”individens rätt” kan sägas ha inverkat på hur beslutet om HPV 

vaccinationen har upplevts och fattats.  

Kollektiv skyldighet och gemensamt ansvar kontra individuell rättighet och individuellt ansvar 

Angående föräldrars beslutsfattande om AVP har jag i tidigare avsnitt kommit fram till att 

respondenterna fattade besluten i enlighet med myndigheternas generaliserade råd och att dem fattades 

väldigt rutinmässigt. Frågan jag ställer mig här är om det går att relatera detta beslut till ideologin om 
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samhällsansvar och för att besvara denna fråga ska jag här titta närmre på varför föräldrarna valde att 

vaccinera med AVP och om det går att relatera motiven till de idéer som ideologin bygger på. Här 

följer två korta representativa exempel, det första exemplet är från R4 och det andra är från R5: ”alla 

vaccinerade, jag vaccinerade, det var sånt man skulle göra […] man följde strömmen” samt ”Alltså 

jag tänker mig, dels för [att skydda barnen mot] mässling och påssjuka och allt det här, dels för att få 

stopp på det [i samhället]”. I det första citatet framgår det att föräldern deltog med sina barn i AVP på 

grund av att deltagandet i programmet var normaliserat samt att det fanns en normbildning om att 

acceptera AVP och detta tyder på att myndigheternas rekommendationer var ett rättesnöre i samhället. 

Av det andra citatet framgår det att föräldern valde att vaccinera sina barn dels för att skydda sina egna 

barn mot sjukdomar och dels för att skydda mot att sjukdomarna skulle spridas i samhället, vilket visar 

på att föräldern förutom att tänka på sina egna barns bästa även tänkte på allmänhetens bästa när hon 

fattade sitt beslut. Eftersom ideologin om samhällsansvar bygger på iden om ett gemensamt 

ansvarstagande för att sjukdomarna inte ska drabba enskilda eller spridas i samhället och iden om att 

det är en plikt att följa myndigheternas rekommendationer kan man se att ovan exempel stämmer in 

ganska väl på denna ideologi. Att därmed dra slutsatsen att ideologin om samhällsansvar inverkat på 

föräldrarnas sätt att besluta är att gå för långt men däremot anser jag att ovan exempel talar för att så 

skulle kunna vara fallet. 

Jag ska nu undersöka motiven till varför föräldrarna beslutade som de gjorde angående HPV 

vaccinationen och se om det går att relatera motiven till ideologin ”individens rätt”.  Vid beslutet om 

HPV vaccinationen var det inte alla som följde myndigheternas rekommendationer utan två valde att 

antingen skjuta upp vaccinationen eller att neka den tills vidare. Beslutsprocessen för respondenterna 

var också mer självständig angående HPV vaccinationen än för AVP med vilket jag menar att 

föräldrarna gjorde egna explicita överväganden mellan för- och nackdelar gällande HPV vaccinationen. 

Som jag tidigare har tagit upp var orsakerna som föräldrarna uppgav till varför de övervägde HPV 

vaccinationen noggrant att det var en ny relativt obeprövad vaccination samt att den varit omskriven i 

media på grund av misstankar om biverkningar. Här är två exempel, först R3 som accepterade 

vaccinationen, sedan R4 som nekade vaccinationen, som beskriver resonemangen om hur de kom fram 

till sitt beslut: ”det var ju lite mera vågskålen […] man tänkte på [tidigare] komplikationer som hade 

blivit […] och det här var ett nytt vaccin…” samt ”Jag bildade mig en uppfattning och stod för den 

[…] och nu ska liksom ingen få säga att så här är det… […] [Det är] mitt liv, mina barns liv, det är jag 

som bestämmer”. I det första citatet framgår det att respondenten överväger beslutet noggrant och att 

hon har tveksamhet angående vaccinationens säkerhet eftersom det är ett nytt vaccin och i det andra 

citatet framgår det att respondenten har fattat ett självständigt beslut och att hon betonat hennes 
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individuella rätt till valfrihet. Dessa två citat sammanfattar respondenternas beslutfattande angående 

HPV vaccinationen ganska väl, å ena sidan har ett övervägande gjorts på grund av att man upplevt 

vaccinationen mer riskfylld än AVP å andra sidan har den individuella valfriheten betonats mer i detta 

beslut än för beslutet om AVP. Att respondenterna gör mer självständiga val (alltså inte bara följer 

myndigheternas rekommendationer) i detta beslut och att valfriheten betonas stämmer väl in på 

ideologin om ”individens rätt”. Men detta agerande kan också bero på att HPV vaccinationen var en ny 

och omskriven vaccination. Dock går det ändå inte att utesluta att ideologin kan vara en bakomliggande 

orsak till att varför respondenterna hade en högre kritisk hållning angående HPV vaccinationen än AVP 

genom att de ifrågasätter myndigheters rekommendationer mer, tar mer självständiga beslut samt 

hänvisar till individens valfrihet. 

Jag tänkte undersöka saken vidare genom att titta på om det funnits omständigheter runt 

vaccinationerna som går att koppla till respektive ideologi. Min tanke är att titta närmare på om 

utformningen av vaccinationerna har påverkat respondenternas uppfattning angående vaccinationerna 

och om omständigheterna i så fall går att relatera till respektive ideologi. Som representativt exempel 

kommer jag att använda mig av citat från Respondent R1 och undersöka om vaccinationernas 

utformning påverkade hur hon upplevde vaccinationerna och hur hon fattade sina beslut: 

Angående AVP: ”Alltså i en viss ålder ger de barnen vissa sprutor. Då får man ju hemskickat att ni är 

välkomna på vaccination den och den dagen, den och den klocktiden. Och då har man ju gått dit och 

gjort det” […] ”Jag hade inte reflekterat kan jag ju säga. Jag har bara gått… kallelse ok, då går vi dit. 

Nu ska de få en spruta som är bra för dem. Jag har frågat; vad är sprutan [till] för? Då har dem sagt: 

det är för det och det. Jaha har jag sagt, sen har de gett barnen en spruta. Mer har jag inte tänkt på 

det.”  

Angående HPV: ”[…] här får jag ett papper hem... dottern kommer hem med pappret till mig… här 

mamma fyll i om du tycker att jag ska ha en spruta. Då blir det en annan sak, nu ska jag besluta: ska 

hon få sprutan eller ska hon inte…” […] ”Mer att föräldrar ska avgöra själv” […] ”de framhäver de på 

olika sätt…” […] ”då blir man som förälder, jaha behöver hon verkligen ha den här sprutan?  ”Man 

tänker ju också… tänk om det är något som ändå går fel, om hon får något men utav det… då har jag 

beslutat det när hon varit [ett barn], och hon har inte kunnat få besluta det själv, om hon vill ha sprutan 

eller inte.” 

Det som skiljer omständigheterna mellan vaccinationerna åt i avseendet hur dem presenteras för 

föräldrarna och hur dem är utformade utifrån citaten är att rutinerna för AVP är väl inarbetade i 

samhället och att en interaktion mellan vaccinationsgivare och förälder ingår i rutinerna. Samtidigt som 

att det inte finns lika väl inarbetade rutiner för HPV vaccination och att det inte heller finns rutiner 

kring personlig interaktion mellan förälder och vaccinationsgivare.  
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En möjlig tolkning till att omständigheterna och rutinerna kring vaccinationen skiljer såg åt, och vilket 

enligt min tolkning gör att respondenten upplever beslutsfattandet om HPV på ett annorlunda sätt än 

beslutet om AVP, kan vara att beslutsfattande om vaccinationer har gått från att ses som en samhällelig 

angelägenhet till att ses som en privat angelägenhet. Giddens (1999:180-182) gör en åtskillnad mellan 

staten och det civila samhället, där statens domän är den offentliga sfären och där det civila samhällets 

domän är den privata sfären. Det offentliga är också dem livsområden som anses vara en gemensam 

angelägenhet och föremål för allmän granskning (Giddens, 1999:81-82). En hypotes skulle alltså kunna 

vara att vaccinationsbesluten har flyttats över från den offentliga sfären till den privata sfären. När 

vaccinationsbesluten fanns inom den offentliga sfären såg man vaccinationen som en gemensam 

angelägenhet och dem gemensamma angelägenheterna angående vaccinationerna betonades såsom till 

exempel flockimmunitet, och rutinerna kring programmet byggde på interaktion mellan dem som 

representerar offentligheten och föräldrarna. När sedan vaccinationsbesluten flyttades över till den 

privata sfären har dem gemensamma angelägenheterna och interaktionen mellan representant och 

förälder tonats ned. Med andra ord kan man då se det som att vaccinationen blivit individens 

angelägenhet som individen själv fattar beslut över och tar ansvar för. Om detta resonemang stämmer 

skulle en trolig orsak till att vaccinationerna flyttats över från den offentliga till den privata sfären 

kunna vara det ideologiska skiftet. Det vill säga att ideologin om ”individens rätt” är en orsak till att 

vaccinationer idag ses främst som privata beslut som individen själv bestämmer och själv ansvarar för. 

Sammanfattningsvis så kan sägas att det inte går att utesluta att det ideologiska skiftet kan vara en 

bakomliggande orsak till varför föräldrarna är mer tveksamma och kritiska inför HPV vaccinationen än 

till AVP dock har jag inte lyckats fastslå att så är fallet men jag har ändå pekat på flera faktorer som 

talar för det.  Med andra ord förordar jag mer efterforskning angående denna fråga. 

7. Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att jämföra föräldrars beslutsfattande angående AVP och HPV 

vaccination för att få en fördjupad förståelse för hur föräldrar resonerar och på vilka grunder de fattar 

sina beslut angående respektive vaccination. Samt att undersöka om besluten kan sägas relatera till 

vårdideologierna individens rätt och samhällsansvar och i så fall på vilket sätt. Dessutom var syftet att 

undersöka på vad/vilka som föräldrarna baserade sin tillit på i relation till vaccinationsbesluten samt 

vad som påverkar denna tillit. Jag har operationaliserat syftet genom att ställa och försöka besvara en 

övergripande forskarfråga och två underfrågor, dessa lyder: (1) Hur fattar föräldrar beslut angående det 

allmänna vaccinationsprogrammet samt HPV vaccination och går det att relatera dessa olika beslut till 

det ideologiska skiftet, och i så fall på vilket sätt? (2) Hur resonerar föräldrarna när de fattar beslut 
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angående AVP respektive HPV vaccination? Vilka skillnader finns? (3) Vilka/vad hyser föräldrarna 

tillit till i relation till vaccinationsbesluten? Vad påverkar tilliten och hur ser tillitssammanhangen ut för 

respektive beslut? Jag kommer dock att strukturera diskussionen utifrån analysens fyra övergripande 

teman och relatera resultaten i varje tema till mina forskningsfrågor vart eftersom.  

Dem första temana som ska diskuteras är beslutsfattande samt kollektiv kontra individ. Det resultaten 

visade var att beslutet om AVP var ett rutinmässigt beslut som alla föräldrar accepterade och ansåg 

självklart. Samtliga respondenter baserade till stor del sitt beslut på den tillit föräldrarna kände till 

vaccinationsgivare och de myndigheter som ansvarade för programmet. Att beslutet var självklart och 

att respondenterna litade på detta expertsystem har jag tolkat berodde på att AVP var ett etablerat 

program med väl inarbetade rutiner som hade gett goda resultat samt att det fanns en normbildning 

angående att acceptera vaccinationen. Det visade sig också att de inarbetade rutinerna gav ett 

psykologiskt stöd för flera av respondenterna när det fattade sitt beslut, de upplevde programmets 

utformning – inkluderat bland annat rutiner kring interaktion med vaccinationsgivare – som att de fick 

ett samhälleligt stöd i sitt beslutsfattande och genomförande av programmet. Misstankar om 

biverkningar (MPR) och reella biverkningar (Narkolepsi) som det rapporterats om i massmedia hade 

dock gjort att två av respondenterna hade blivit tveksamma till AVP i efterhand. Som jag tidigare tagit 

upp finns det även andra studier (Petts &Niemeyer: 2004) som visar på att omskrivna misstankar i 

massmedia kan leda till att föräldrar omvärderar sitt vaccinationsbeslut i efterhand. Detta visar på hur 

sårbar en vaccination kan vara för omfattande medierapportering – bara för att en vaccination en gång 

har accepterats betyder inte det att den inte kan omvärderas i framtiden. Dock går det inte utifrån mina 

resultat att säga att normaliseringen angående AVP hade utmanats på allvar dock upplevde 

respondenterna att dagens nyblivna föräldrar inte ansåg AVP som lika självklart som de själva hade 

uppfattat det när de fattade sina beslut.  

Beslutet angående HPV vaccinationen upplevde föräldrarna som mer riskfyllt än AVP och av den 

anledningen övervägdes detta beslut mer noggrant och två av respondenterna accepterade inte 

vaccinationen. De orsaker som respondenterna främst angav som skäl till att de upplevde vaccinationen 

mer riskfylld var att det var en ny vaccination som dessutom hade varit omdebatterad på grund av 

misstankar om biverkningar. En ytterligare orsak till att denna vaccination hade upplevts mer riskfylld i 

relation till AVP tolkar jag har att göra med att vaccinationen inte var lika etablerad och att det inte 

fanns lika inarbetade rutiner runt vaccinationen det är därför rimligt att tänka sig att det psykologiska 

stöd flera av respondenter upplevde angående beslutsfattandet om AVP inte upplevdes angående HPV 

vaccinationen och därför beslutet också upplevdes som ett beslut som individen själv skulle ansvara för 

utan samhälleligt stöd. Angående föräldrarnas riskbedömning av HPV vaccinationen framkom det att 
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föräldrarna använde sig av både sannolikhetstänkande och konsekvenstänkande när de värderade 

vaccinationen och att de som främst använde sig av konsekvenstänkande hade valt att tacka nej eller 

skjutit på vaccinationen.  

Frågan jag också ställde var om det gick att relatera besluten om AVP respektive HPV vaccinationen 

till det vårdideologiska skiftet? Svaret på den frågan är att det som talar för att beslutet angående AVP 

gjorts med inverkan av ideologin om samhällsansvar är att föräldrarna har följt dem offentliga 

rekommendationerna och att de har sett det lite som en plikt att vaccinera sina barn i AVP. Det som 

talat för att beslutet om HPV gjorts med inverkan av ideologin om individens rätt är föräldrarnas 

betoning på individens valfrihet och individuella ansvar vid detta beslut. Min slutsats är att det inte går 

att utesluta att det ideologiska skiftet kan vara en bakomliggande orsak till att HPV vaccinationen 

upplevs mer riskfylld än AVP, det är nämligen också troligt att tänka sig att individens rätt underbygger 

tveksamhet och oro på grund av att ideologin uppmuntrar valfrihet, kritiskt tänkande, medvetna 

konsumenter och individualiserade beslut.  

Det andra temat var tillit kontra oro och misstro. I denna del har resultat angående föräldrarnas tillit i 

relation till vaccinationsbeslutet analyserats. Ett viktigt resultat var att de som representerar 

expertsystemet för vaccinationer – allt ifrån sjukvårdspersonal till myndighetspersoner och forskare – i 

vissa fall påverkat hur föräldrarna bedömt vaccinationer. Till exempel har upprepade dåliga kontakter 

med läkare färgat en respondents syn på hur hon bedömer vaccinationers tillförlitlighet. I andra fall har 

dock representanterna inte haft någon större betydelse för hur respondenterna har tolkat vaccinationen. 

Så vad gäller teorin om att ett expertsystems tillgångspunkter har en viktig betydelse för att tilliten till 

ett expertsystem och dess produkter ska kunna upprätthållas så får den inte entydigt stöd i min 

undersökning däremot är det helt klart så att det är respondenter vars syn på vaccinationer har påverkats 

negativt av att de fått ett upprepat dåligt bemötande av olika representanter för systemet. Något som 

stämde in generellt på respondenterna var att de upplevde att vaccinationsrepresentanterna oftast gav 

ensidig information, vilket inneburit att de upplevt att de sällan fått höra om information om allvarliga 

biverkningar trots att det funnits misstankar om biverkningar som florerat i samhället. Att de inte får en 

allsidig information upplevs av några vara ett problem och något som minskar tilliten till 

vaccinationerna. För andra upplevs det inte som något större problem utan något som man får lära sig 

att förhålla sig till men att tilliten inte minskar för det. 

I detta tema analyserades också resultat som handlade om vilka sammanhang som tilliten baserade sig 

på vid respektive beslut och det jag kom fram till var att föräldrarna fattade sitt beslut angående AVP 

baserat på sin tillit till expertsystemet samtidigt som att personliga relationer vid sidan om expertsystem 
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var viktiga tillitssammanhang gällande HPV vaccinationen. Slutligen analyserades också självtillitens 

betydelse för vaccinationsbeslutet i detta tema. Resultaten visade att det fanns tendenser på att de som 

upplevde att de hade god självtillit till sin förmåga att bedöma expertsystems trovärdighet och bedöma 

vem man kan tro sig lita på har en mer positiv inställning till vaccinationer generellt samtidigt som de 

som hyste mindre självtillit till sin förmåga att bedöma experter generellt hade en mer negativ 

inställning mot vaccinationer. 

Det sista temat var expertsystem kontra egna erfarenheter, uppfattningar och alternativa läror. Om 

resultaten i detta tema kan sägas att eftersom samspel mellan individ och expertsystem bygger på tillit 

blir samspelet sämre när tilliten minskar. Enligt Giddens teori om expertsystem kan personer som 

upplever att de antingen blivit besvikna vid tillgångspunkter eller upplevt att systemets abstrakta 

principer inte levt upp till förväntningarna göra så att individen reducerar sin kontakt med systemet till 

ett minimum, eller kopplar sig lös från delar av- eller hela systemet. Respondenten i ovan beskrivna fall 

hade vid upprepade tillfällen haft dåliga kontakter med läkare vilket enligt henne själv (även jag gör 

denna tolkning) hade färgat hennes syn på hela den reguljära sjukvården samt de myndigheter som 

ansvar för människors hälsa och sjukvård. Detta har i sin tur gjort att hon haft liten tillit till experterna 

inom detta system och därför strävat efter att tillägna sig mycket kunskap som möjligt på egen hand att 

fatta beslut utifrån. Respondenten har även intresserat sig för alternativa behandlingsmetoder och har 

genom sociala forum på internet som bland annat vänder sig till människor som är intresserade av 

komplementära och alternativa behandlingsformer hittat ett sammanhang där man diskuterar sjukvård 

och hälsa samt byter råd och tips med andra på jämlika villkor. 

8. Fortsatt forskning 
Avslutningsvis skulle jag vilja återknyta till en central kärna av det teoretiska ramverk jag till stor del 

har använt mig av när jag analyserat empirin i denna studie. Nämligen det att vi lever i en 

högteknologisk miljö, vilket vi gör att vi dagligen behöver fatta beslut angående företeelser som vi 

själva inte har full kunskap om och därför blir tilliten till den tekniska expertis och dem expertsystem 

som genomsyrar samhället mycket betydelsefull för den enskilde individen. I en tid då sjuvården som 

Yacub (2014) uttrycker det verkar under ständig tidspress är det mycket möjligt att ”dåliga kontakter” 

mellan ”sjukvårdsexperter” och ”lekmän” kan uppstå i framtiden vilket resultat i min undersökning 

visat på kan leda till att föräldrars syn på barnvaccinationer blir mer negativ. Jag skulle därför vilja se 

mer forskning på detta område, det vill säga fortsatt forskning om vilken betydelse bemötande har för 

täckningsgraden för barnvaccinationer. Jag förordar även fortsatt forskning gällande vilka effekter det 

ideologiska skiftet kan ha för beslutsfattandet angående barnvaccinationer. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrundfrågor: 

Kön? Ålder? Antal barn? Arbete? Utbildning/Utbildningsnivå? Familjesituation (som den såg ut vid 

vaccinationsbeslutet)? 

Om föräldraskap 

Kan du beskriva dig själv om hur du är som förälder/ vad är viktigt för dig som förälder? 

Hur tänker du på din roll som förälder? Vad har du för syn på ett bra föräldraskap? 

Om beslutet och vaccinationen (Både HPV och det allmänna vaccinationsprogrammet) 

När och hur kom frågan om AVP/HPV vaccination för första gången upp på bordet för dig? 

Valde du att vaccinera dina barn mot AVP/HPV? 

Hur gick beslutet till, hur resonerade du? (Vare sig om svaret är ja eller nej) 

Hur upplevde du beslutet – svårt eller enkelt? 

Vilka var det som var med och tog beslutet?  

Diskuterad du beslutet med andra?  

Tog du hjälp av expertis för att fatta beslutet?  

Vilken roll skulle du säga expertisen spelade i ditt beslutsfattande? 

Är det någon expert du lita mer på än någon annan? 

Hur gick själva vaccineringen till?  

Hur upplevde du den?  

Hur upplevde ditt barn den?  

Hur upplevde ni de som utförde vaccineringen?  

Hur upplevde du information ni fick, om eventuella biverkningar t ex? 
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Hur uppfattar du barnens hälsa i övrigt? Har du någon personlig erfarenhet av de sjukdomar 

vaccinationerna gäller? 

Om information och källor 

Vad för slags information hade ni att fatta beslut utifrån? 

Vart och hur sökte du information? (t ex hos familj, vänner, andra föräldrar, professionella, 

myndigheter, broschyrer, traditionell massmedia, litteratur, sociala medier, internet etc) 

Vände du dig till någon professionell angående information om vaccinet?  

Hur upplevde du informationen och själva kontakten? (Var den lätt att tolka? Var den motstridig? Blev 

du tillfredställd av den information du fick? 

Vilka källor kände du mest förtroende för/ vilka källor litade du på? Vilka källor tycker du gav dig 

mest? Vilken aktör litar du mest på? 

Upplevelsen av egen kunskap och kompetens 

Hur upplevde du din egen kunskap om hur vaccinet fungerade och vilka verkningar och biverkningar 

det hade? 

Litade du på dig själv och ditt egna omdöme? 

Hur upplever du din kunskap på området idag?  

Om valet idag 

Hur ser du på ditt val du gjorde idag?  

Är det något du skulle ha gjort annorlunda om du skulle hamna i en liknande situation igen? 

Om debatten  

Har du följt någon debatt om för- och nackdelar med vaccin/vaccination? Kan du nämna någon i så 

fall?  

Hur har du upplevt debatten? Kan du ge något exempel? 
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Hur länge har du följt debatten? Vart har du upplevt att debatten har pågått? Har du själv påverkats av 

debatten på något sätt?  Har du själv varit engagerad i debatten?Om jämförelse mellan det allmänna 

vaccinationsprogrammet och HPV 

Om du jämför HPV med det övriga vaccinationsprogrammet, vilket beslut var enklast att ta, motivera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informantbrev 

Jag som skriver heter Jesper Gunnarsson och läser sociologiprogrammet vid Umeå universitet. Nu 

håller jag på och skriver min kandidatuppsats.  Uppsatsen kommer att handla om föräldrars 

beslutsfattande angående deras barns deltagande i det allmänna vaccinationsprogrammet samt 

HPV vaccination. Även andra vaccinationer kommer eventuellt beröras. Syftet är att få en bild av 

hur föräldrar fattar sina beslut om dessa vaccinationer och att jämföra dem olika besluten med 

varandra. 
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Jag kommer i intervjun ställa frågor kring ämnena: beslut om vaccination, föräldraskap, 

informationsstrategier angående vaccinationer, upplevd kunskap om vaccinationer och 

reflektioner angående vaccinationsdebatter. 

Intervjun beräknas ta cirka 60-70 minuter. Samtalet kommer att spelas in och sedan 

transkriberas för att underlätta analysen. När uppsatsen är klar kommer jag att radera både 

ljudinspelningen och transkriberingen.  

Dina uppgifter kommer att vara konfidentiella, så jag kommer inte att använda ditt namn eller 

några andra uppgifter som kan kopplas till din person i uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt 

och du har rätt att avbryta intervjun om det inte känns OK, och du har även rätt att när som helst 

dra dig ur och avböja medverkan fram tills det att uppsatsen är färdig. 

Resultatet av undersökningen kommer att rapporteras i uppsatsform och uppsatsen beräknas 

vara klar i slutet av januari 2015. Du som medverkar kommer att få tillgång till uppsatsen när den 

är färdig. 

Med vänliga hälsningar 

Jesper Gunnarsson 

070-2337418 

jegu0014@student.umu.se. 

 

 

 

 

 

 


