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Abstract 
Title: The Vaccination Dilemma at Preschool – An intercultural study about preschool 

leaders' handling of the vaccination dilemma at preschool 

Author: Sonya M’Rad 

Mentor: Fredrik Blomstrand 

Examiner: Yulia Gradskova 

Term: Autumn 2017 

 

In the last year more and more measles cases have been reported in Rinkeby-Kista due to the 

fact that it is one of the few areas in Sweden with low vaccination coverage. As a 

consequence, political parties have proposed a vaccination requirement for preschool to 

protect vulnerable children who, for various medical reasons, can not vaccinate.  

 

This study illustrates how preschool leaders at independent and municipal preschools in the 

district of Rinkeby-Kista in Stockholm address the politicians’ bill on a possible vaccination 

requirement for preschool. Furthermore, the study illustrates how these preschool leaders 

handle the question of vaccination as an intercultural dilemma at preschool. The purpose is 

investigated using qualitative interviews where four preschool leaders are interviewed and the 

results are analyzed from an intercultural perspective.  

 

The result of the study shows that the preschool leaders would feel safe with some type of 

control of the children who are not vaccinated when they are part of a collective at preschool. 

But at the same time, there is a fear that it could lead to a categorization of children in society. 

The majority of preschool leaders did not consider it their task to handle the vaccination 

question at preschool and referred to BVC and current laws when different interests were 

posed against each other. It was only one preschool leader who participated in handling the 

vaccination question at preschool and was interested in intercultural meetings with the parents 

to conduct a dialogue together. 

 
Keywords: bvc, children, dilemma, diversity, interculturalism, mandatory vaccination, 

preschool, vaccination.  
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Sammanfattning 
Titel: Vaccinationsdilemmat på förskolan – En interkulturell studie i förskolechefers 

hantering av vaccinationsfrågan på förskolan 

Författare: Sonya M’Rad 

Handledare: Fredrik Blomstrand 

Examinator: Yulia Gradskova 

Termin: Hösten 2017 

 

Det senaste året har allt fler mässlingsfall uppdagats i Rinkeby-Kista med anledning av det är 

ett av de få områdena i Sverige med låg vaccinationstäckning. Politiska partier har till följd av 

detta föreslagit ett vaccinationskrav på förskolan för att skydda de utsatta barn som av olika 

medicinska orsaker inte kan vaccinera sig.  

 

Denna studie belyser hur förskolechefer på fristående och kommunala förskolor i stadsdelen 

Rinkeby-Kista i Stockholm ställer sig till politikernas lagförslag om ett eventuellt 

vaccinationskrav på förskolan. Vidare belyser arbetet hur dessa förskolechefer hanterar 

vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma på förskolan. Syftet undersöktes med hjälp 

av kvalitativa intervjuer där fyra förskolechefer intervjuades och resultatet analyserades ur ett 

interkulturellt perspektiv.  

 

Resultatet i studien visar att det skulle kännas tryggt för förskolechefer med någon typ av 

kontroll av de barn som inte är vaccinerade när de ingår i ett kollektiv på förskolan. Men 

samtidigt finns det en rädsla att det skulle kunna leda till en kategorisering av barn i 

samhället. Majoriteten av förskolecheferna såg det inte som deras uppgift att hantera 

vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma utan hänvisade till BVC och gällande lagar 

när olika intressen ställdes mot varandra. Det var endast en förskolechef som såg sig som 

delaktig i hanteringen av vaccinationsfrågan på förskolan och intresserade sig för 

interkulturella möten med föräldrarna för att föra en dialog tillsammans. 

 

 

Nyckelord: barnhälsovården (bvc), folkhälsa, förskola, förskolebarn, dilemma, 

interkulturalitet, mångkultur, politik, vaccination, vaccinationstvång. 
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Förord 
 

Härmed vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till denna 

studie. Det har varit en tuff och spännande tid att fördjupa sig i denna studie. Ingen annan 

student på förskollärarprogrammet har berört detta ämne tidigare. Jag tackar min handledare 

som har trott på studien och funnits där som stöttepelare. Jag tackar min familj, mina chefer 

och min VFU-handledare Camilla som har stöttat mig att fullfölja min examen. Jag tackar alla 

förskolechefer som har ställt upp på intervju, utan er hade studien varit svår att få till. Sist 

men inte minst, så riktas även ett stort tack till alla som tagit sig tiden att korrekturläsa denna 

studie – särskilt Fatumo och Farton. Tack allihop! Ni ska veta att ni alla på ett eller annat sätt, 

bidragit till det som ni kan läsa här.  
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1. Inledning och problemområde 
Som pedagog har jag varit verksam på olika förskoleverksamheter i stadsdelen Rinkeby-Kista 

i Stockholm. Det senaste året har allt fler mässlingsfall uppdagats med anledning av att detta 

är ett av de få områdena i Sverige med låg vaccinationstäckning. Politiska partier har till följd 

av detta föreslagit ett vaccinationskrav på förskolan för att skydda de utsatta barn som av 

olika medicinska orsaker inte kan vaccinera sig. Frågan är hur ett sådant krav skulle påverka 

förskoleverksamheten och barnfamiljerna i ett område där vaccinationstäckningen är låg? 

Enligt förskolans läroplan ska svensk förskola fungera som en social och kulturell mötesplats 

där människor med skilda bakgrunder och erfarenheter ska kunna samverka med varandra: 

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 

denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle (Skolverket 2016, s. 6). 

 

I en allt mer globaliserad värld ställs allt högre krav på förskolan när möten mellan olika 

kulturer blir intensivare. Vaccinationsfrågan är ett av dessa krav som väcker många starka 

reaktioner och som påverkar många människor, inte minst våra minsta och svagaste i 

samhället: barnen. Vilka ska förskolan ta hänsyn till i denna fråga? Föräldrarna? Barnen? 

Läkarna? Politikerna? Går det att ta hänsyn till allas röster? 

  

Denna studie ämnar undersöka hur förskolechefer i stadsdelen Rinkeby-Kista ställer sig till ett 

eventuellt vaccinationskrav på förskolan. Det är intressant att undersöka hur förskolechefer 

hanterar vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma i ett särskilt utsatt område. 

Stockholm stads hållbarhetskommission (Andersson och Sandberg 2016, ss. 12, 23) har tagit 

fram en rapport som visar att Rinkeby-Kista är ett socioekonomiskt utsatt stadsdelsområde där 

färre barn går i förskola i jämförelse med andra områden i Stockholm. Rapporten visar även 

att förskolan kan ha en stor betydelse för de barn som kommer från socioekonomiskt utsatta 

områden. En förskola som har goda lärande- och utvecklingsmöjligheter kan förbättra barnens 

psykiska hälsa, främja skolprestationer och motverka beteendeproblem i skolan på lång sikt 

(Ibid.).  
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Om ett lagförslag för vaccinationskrav på förskolan går igenom i framtiden kan det påverka 

många utsatta familjer och förskolans ledning kan bara hänvisa till lagen. Men hur ser 

förskolechefernas nuvarande ställningstagande egentligen ut när det gäller denna 

problematik? Patel och Davidson (2011, ss. 41-42) förklarar att problemområden kan 

uppkomma då vi upplever något som problematiskt eller då vi är nyfikna och funderar kring 

hur saker förhåller sig. Genom ett forskningsarbete kommer vi fram till nya kunskaper och det 

är viktigt att ständigt reflektera över vilken ny kunskap varje forskning kan bidra med (Ibid.). 

Denna studie kan vara till intresse för allmänheten och bidra till kunskap om hur man kan 

förstå liknande situationer i framtiden. 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt av studien presenteras en bakgrundsinformation om vaccinationskravet på 

förskolan som ett interkulturellt dilemma för att ge en förförståelse för problemområdet. 

 

2.1.	Smitta	på	förskolan	

Under 1970-talet var fyra procent av alla barn i ålder 0-5 år inskrivna på det som då hette 

daghem (förskola). Sedan dess har antalet barn i förskoleverksamhet bara ökat och år 2005 

var 83 procent av alla barn i 1-5 års åldern inskrivna. Idag går över 400 000 barn i 

förskoleverksamhet där det arbetar cirka 87 000 vuxna. Det är kommunerna som har ansvaret 

att erbjuda alla barn en plats i förskoleverksamheten och se till att dess kvalitet upprätthålls 

(Socialstyrelsen 2008, ss. 11, 18).  

Det är vanligt att barn blir sjuka. Sjukdomar hos barn har genomgått stora förändringar bara 

de senaste hundra åren. Infektionssjukdomar var den vanligaste dödsorsaken i början av 1900-

talet, men tack vare bland annat höjd levnadsstandard, bättre bostäder, kost och medicinska 

framgångar som vaccinationer har barnens hälsotillstånd förbättrats (Socialstyrelsen 2008, s. 

13). Flera infektionssjukdomar har försvunnit, men genom att barnfamiljer ofta lever närmare 

människor från andra världsdelar genom exempelvis utlandsresor, riskerar vi återigen att 

utsättas för nygamla infektioner såsom tuberkulos och mässling. Förskolebarn får fler 

infektioner än barn som mestadels är hemma. Smittspridning på förskolan går inte att undvika 

helt, men om både föräldrar och förskolepersonal har tillräckligt med kunskap om de 

vanligaste sjukdomarna och hur de smittar går det att hindra smittspridning till en viss nivå 

(Socialstyrelsen 2008, ss. 11-14, 18, 53). 
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Flera fall av mässlingen har brutit ut det senaste året i norra och nordvästra Stockholm 

(Dagens nyheter 2017-03-21). Mässling är en mycket smittsam sjukdom som läkare kämpat 

med att få bort genom att införa vaccination sedan början av 70-talet. Vaccination är en 

förebyggande och frivillig åtgärd som utförs av BVC (Ibid.). Men för att vaccinationen ska ge 

en god effekt när det gäller kollektivet i helhet krävs det en täckningsgrad på 95 procent av 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 17). Folkhälsomyndigheten har 

uppmärksammat att vaccinationsgraden i områdena Järna och Järva är mycket lägre än i det 

övriga riket. I exempelvis Tensta och Rinkeby ligger täckningsgraden runt 70 procent bland 

tvååriga barn vilket gör det lättare för smittan att spridas. Det finns en skepsis bland många 

föräldrar när det gäller vaccinationsfrågan (Ibid., s. 21). 

	

2.2.	Grupper	som	väljer	bort	vaccination	

Folkhälsomyndigheten (2014, ss. 20-23) har utfört en studie vars syfte var att identifiera de 

faktorer som påverkar beslutet av att vaccinera sig eller inte i grupper med låg 

vaccinationstäckning. De finns tre olika grupper som är skeptiska till vaccination. I Järna har 

många föräldrar valt att inte vaccinera sina barn då de valt en antroposofisk livsåskådning 

med särskild syn på utbildning, mat och hälsa. Den antroposofiska livsstilen bygger på läror 

från Rudolf Steiner som tror på en holistisk syn på hälsa där en mässlingsinfektion anses 

gynna barnets fysiska och psykiska hälsa. Vaccinationstäckningen i Järna bland tvååriga barn 

varierar mellan 4,9 procent och 93,7 procent beroende på om BVC mottagningen är 

antroposofisk eller landstingsdriven. 23 fall av mässling och 50 fall av röda hund 

rapporterades i Järna år 2012 (Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 20-23). Vidare tyder studien 

på att många föräldrar väljer att senarelägga vaccinationen av sina barn. Vårdpersonalens 

attityder till vaccinationer och föräldrar med antroposofisk livsstil har en stor betydelse för 

vaccinationsbeslutet. Föräldrar efterfrågar en mer balanserad information om vaccination och 

en objektiv dialog baserad på evidensbaserad information med vårdpersonalen (Ibid., ss. 10-

11). 

 

En annan grupp i västerort i Stockholm där det finns låg vaccinationstäckning, enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014, ss. 20-23), är Rinkeby-Tensta. 30 procent av befolkningen här 

består av människor med somaliskt ursprung. En kvalitativ studie gjordes år 2007 bland 

somaliska kvinnor som visade på att de väljer bort vaccination för sina barn då de är oroliga 

över att det kan orsaka autism. Bakgrunden gäller en artikel som kopplar mässlingsvaccinet 



 
 

 9 

till autism och utvecklingsstörning. Orsakssambandet har vederlagts i många studier och ett 

arbete med informationsspridning har pågått just bland den somaliska populationen 

(Folkhälsomyndigheten 2014, s. 16). Trots detta så lever farhågorna och tveksamheterna om 

vaccination kvar. En viss del av farhågorna kan bero på att förekomsten av autism har visat 

sig vara större bland barn med somaliskt ursprung. I en studie vars syfte är att undersöka 

förekomsten av autism hos barn med föräldrar från Somalia som är bosatta i Sverige, visade 

resultatet av studien att autism är tre gånger vanligare i den somaliska gruppen än i den icke-

somaliska gruppen (Barnevik-Olsson, Gillberg och Fernell 2008). Vaccinationstäckningen i 

Rinkeby-Tensta har varit låg sedan 90-talet och flera föräldrar väljer att senarelägga 

vaccinationen. Under somrarna är det flera svensk-somalier som reser till Somalia utan att ha 

vaccinerat sig vilket utgör en risk att de smittas av mässlingen eller andra sjukdomar som kan 

förebyggas med hjälp av vaccination (Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 20-23). Även här 

spelar vårdpersonalens attityder till tveksamma föräldrar stor roll. Efterfrågan av mer 

information om vaccinationernas för- och nackdelar är stor och föräldrarna efterlyser en 

dialog med BVC-personal. Traditionella kanaler som BVC och elevhälsan används inte alltid. 

Det finns ett behov av att förmedla kunskap i andra befintliga lokala nätverk och även på det 

egna språket för föräldrar med somaliskt ursprung (Ibid., s.11).  

 

Ytterligare en grupp som kan vara ovaccinerade är asylsökande och andra migranter som 

kommer från krigsdrabbade länder där vaccinationsprogrammet upphört. Papperslösa 

föräldrar vill vaccinera sina barn, men där är det strukturella hinder och rädslor som gör att de 

inte får samma tillgång till hälsovården som övriga medborgare. Uppgifterna just om dessa 

grupper är relativt begränsade (Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 20-23).  

 

Motståndet mot vaccinationer är något som finns över hela världen. Enligt en brittisk studie 

utförd av Edzard (2011, ss. 187-188) sker mässlingsutbrott oftast i områden där viljan att 

vaccinera sig är lägre. Kennedy, Basket & Sheedys (2010, s. 94-95) amerikanska studie visar 

att de flesta föräldrarna är positiva till vaccination. De föräldrar som väljer att inte vaccinera 

sina barn är oroliga över hur vaccinationen påverkar barnet och över antalet vaccinationer 

som tas samtidigt. Här utgör barnsköterskan en betydelsefull faktor i kommunikationen med 

föräldrarna.  

	



 
 

 10 

2.3.	Aktuell	debatt	om	vaccinationskrav	

Politiska röster hävdar i ett inslag på nyheterna, att om ett utbrott av mässling sker måste 

samhället se till att skydda de barn som av olika medicinska orsaker, till exempel allergi eller 

hjärtfel, inte kan vaccinera sig (SVT nyheter 2017-03-17). Alla barn har rätt att skyddas och 

kommunen har en skyldighet att säkerställa så att alla förskolor är säkra för att inte utsätta 

barn för livsfarliga smittsjukdomar, menar många politiker. Politikerna tittar på olika 

alternativa lösningar, bland annat att barn blir avstängda från förskolan och får stanna hemma 

tills smittan är över eller att placera de ovaccinerade barnen på en särskild avdelning. 

Avstängningen skulle då gälla alla de barn vars föräldrar medvetet valt att inte vaccinera sina 

barn av religiösa och andra skäl (SVT nyheter 2017-03-17).  

Andra politiska röster har gått ännu längre och menar att föräldrar som väljer bort vaccination 

för sina barn inte heller borde få välja förskola fritt. De menar att om många ovaccinerade 

barn samlas på vissa förskolor kan detta öka risken för smittspridning markant. Om föräldrar 

genom sina beslut riskerar att utsätta andra för smitta ska de hänvisas till en annan förskola 

(Aftonbladet 2017-05-04). 

Ett annat politiskt förslag om vaccinationstvång som tillkommit på senare tid är att se över 

möjligheten för reducerat barnbidrag eller rätten till maxtaxa vid barnomsorg för att fler 

föräldrar ska vaccinera sina barn (Sveriges riksdag 2017-11-11). I många andra länder runt 

om i världen finns det både vaccinationstvång och vaccinationskrav för välfärdstjänster, 

förmåner eller bidrag. Exempel på länder som har detta är Italien som bötlägger familjer om 

de inte vaccinerar sina barn. Förskolepersonal i Italien är skyldiga att anmäla föräldrar som 

valt bort vaccination för sina barn och böterna är höga. Den som inte vaccinerar sina barn i 

Australien förlorar rätten till barnbidrag och andra familjeskatteförmåner. Ytterligare exempel 

på länder som har infört vaccinationstvång är Frankrike, Tyskland och USA (Sveriges riksdag 

2017-11-11).  

 

Röster inom Folkhälsomyndigheten å andra sidan, ställer sig tveksamma till ett 

vaccinationskrav på förskolan. De förklarar att det svenska systemet är bäst vad gäller 

vaccination och att införandet av ett vaccinationskrav på förskolan inte skulle hindra 

spridning av smittsjukdomar som exempelvis mässling (SVT nyheter 2017-03-20). Ett 

alternativ från Folkhälsomyndigheten skulle vara att ta hänsyn till de barn, som av medicinska 

skäl inte kan vaccinera sig, när man sätter samman barngrupperna. Ett vaccinationstvång 
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skulle kunna skada det förtroende som finns mellan BVC och föräldrar och skapa 

misstänksamhet. Detta kan i sin tur leda till att vaccinationstäckningen försämras. Vidare kan 

ett lagtvång vara svårt att ta bort när det väl har införts, menar Folkhälsomyndigheten (SVT 

nyheter 2017-03-20, Göteborgsposten 2017-11-25). 

 

2.4.	Samarbete	mellan	BVC	och	förskola	

År 1978 övergick ansvaret för hälsovården i förskolan från kommunerna till landstingens 

barnhälsovård, BVC (Rikshandboken barnhälsovård 2012). Idag finns inte barnhälsovårdens 

formella ansvar för hälsovården i förskolan skriven i en författning eller föreskrift, men 

samarbetet är fortfarande viktigt. Samarbetet mellan BVC och förskolan handlade från början 

mest om smittsamma sjukdomar men har också kommit att utvecklas till frågor som berör 

andra utsatta barngrupper som exempelvis barn som far illa, barn med särskilt behov av stöd 

m.fl. (Ibid.). Former för samarbetet är en fråga som huvudmännen ansvarar för. En möjlighet 

till samarbete är att en kontaktläkare från en lokal BVC kan utses till förskolan. Föräldrar bör 

känna till att det finns ett samarbete mellan BVC och förskola och det ska vara en plats där 

både förskolepersonal och föräldrar kan söka hjälp. Samarbetet mellan BVC och förskola är 

något förskolans förskolechef bör upplysa om när varje enskilt barn börjar i förskolan 

(Rikshandboken barnhälsovård 2012).  

	

2.5.	Begreppsdefinitioner	

Här följer en beskrivning av en rad begrepp som förekommer i denna studie. Begreppen 

förtydligas och definieras för att läsaren ska få en större förståelse för den kommande texten.  

 

Kultur: Kultur kopplas ofta till etnicitet men kan även förstås som vanor som skapas i olika 

gemenskaper. Familjers vanor och livsmönster lägger grunden till barns olika kulturella 

erfarenheter (Arneback och Jämte 2017, ss. 125-126). Eftersom kultur genomsyrar hela livet 

påverkar den även vår syn på hälsa och sjukdom. Det som uppfattas som friskt eller sjukt och 

sättet att bota beror på kulturen som vi har socialiserats in i. Vård i en främmande miljö kan 

därför ses med skepsis och osäkerhet (Ringquist 2010, s. 137). 
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Mångkultur: En blandning av olika parallella kulturer (Nationalencyklopedin, 2017-11-22) 

som existerar i varandras fysiska närhet (Lahdenperä 2008, s. 29). Begreppet mångkultur 

används som en beskrivning av hur tillståndet i samhället ser ut vad gäller dess befolkning. 

Beskrivningen talar ej om hur samhället ska förhålla sig till mångkulturen eller hur det 

påverkar skolans eller förskolans uppdrag (Lunneblad 2013, s. 11).  

 

Monokultur: Ett fasthållande av en viss kultur som skapats av de som har formell och 

informell makt. En monokultur präglas av ett synsätt där den egna kulturen anses vara 

normativ med vars måttstock man mäter andras kulturer. Olikhet ses som problem och 

motarbetas med hjälp av exkludering eller bortstötning (Lahdenperä 2008, ss. 26-27). Om 

förskolan utgår från en monokulturell förståelse och tolkar barn och föräldrar från 

minoritetskulturer utifrån majoritetskulturens mönster framstår vissa beteenden som konstiga 

vilket kan lägga grund för diskriminering och strukturell rasism i förskolan (Arneback och 

Jämte 2017, ss. 124-125) 

 

Interkulturellt dilemma: I Nationalencyklopedin står det att interkulturell ”avser processer 

där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med varandra” 

(Nationalencyklopedin, 2017-11-07). Vidare förklaras ordet dilemma ungefär som en svår 

valsituation där vi står mellan två olika alternativ och hur vi än gör så blir det fel 

(Nationalencyklopedin, 2017-11-07). I denna studie avser begreppet interkulturellt dilemma 

vaccinationsfrågan på förskolan som innefattar en svår valsituation i mötet med föräldrar som 

står inför olika ställningstaganden. När vaccinationen är frivillig kan en konsekvens bli att 

föräldrar väljer bort vaccination för sina barn som i sin tur leder till att de kan smittas av 

barnsjukdomar och föra smittan vidare till andra ovaccinerade barn på förskolan. Införs ett 

vaccinationskrav på förskolan däremot, kan föräldrar tvingas till att vaccinera sina barn vilket 

innebär att föräldrarna berövas deras valfrihet. 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt av studien presenteras tidigare forskning inom området interkulturellt dilemma. 

Det finns inte mycket forskning inom just detta fält och det mesta fokuserar på etniska 

minoriteter och skola. Jag har dock valt att lyfta fram forskning som framställer interkulturella 

dilemman och som kan ha relevans för denna studie. 

	

3.1.	Ett	mångkulturellt	samhälle	

Redaktörerna till den statliga utredningen Utbildningens dilemma förklarar att när staten 

etablerade en existens av ett ”mångkulturellt samhälle” hamnade skolans demokratiska 

uppdrag i fokus (Kamali & Sawyer 2006, s. 17). Skolan har försökt hitta redskap för att 

hantera kulturella och etniska olikheter hos elever och därmed har ”mångfaldstänkandet” 

reducerats till att enbart gälla skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. 

Mångfaldstänkandet har därmed inte blivit en generell politik för alla Sveriges skolor. Den 

debatt som har förts om ”det mångkulturella samhället” har speglat en uppfattning om att 

människor har kulturella skillnader som präglar individernas mentalitet och handlingsmönster. 

Mångkulturalism som idé har snarare motverkat sitt syfte och skapat en monokulturalism 

(ibid.). Denna monokulturalism kan härledas till att utbildningssystem av nationalstater finns 

till för att ”skapa homogena och förutsägbara medborgare med en samling gemensamma 

nationella normer och föreställningar” (Ibid, s. 12). Detta är en av anledningarna till att 

etniska minoriteter ibland framställs som att de inte passar in i nationen och diskrimineras 

eller missgynnas i samhället. Mångkultur som begrepp har använts för att utmärka vissa 

grupper och tilldela dem olika egenskaper. Skolelever har kategoriserats som exempelvis 

”araber”, ”somalier”, ”muslimer” och ”afrikaner” och dessa elever ses som bärare av 

essentiella olikheter (Ibid., s. 18). Dessa kategoriseringar har sedan blivit ett enkelt sätt att 

reducera pojkar med invandrarbakgrund till bråkiga, blivande patriarker eller att flickor med 

invandrarbakgrund blir till föremål för hedersvåld när resurserna krymper allt mer inom 

utbildningssystemet och det ställs mer krav på effektivisering. Paradoxalt nog kan 

utbildningens syfte således motverka en inkludering av alla kulturer genom att införliva en 

föreställning om ett normalt ”vi” och ett onormalt ”dem”. Detta är ett stort problem för 

moderna utbildningsystem, inte bara i Sverige men även i övriga världen (Kamali & Sawyer 

2006, ss. 12, 17-18)  
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Lunneblad (2013, ss. 28-29) lyfter fram Callewaerts som redan år 1984 menade att det är 

olika livsvillkor som skapar kulturskillnader mellan människor. Ytligt sett ser det ofta ut som 

att människor väljer sina liv, men faktum är att de inte är fria att leva sina liv så som de vill, 

menar Callewearts. Människan är en del av ett samhälle och ett utbildningssystem som 

medvetet används för att överföra gemensamma normer och värderingar inom en nation. En 

svårighet som funnits när det gäller pedagogisk utbildning är att all utbildning sker utifrån en 

kulturell ståndpunkt – det vill säga all den kunskap som läraren förmedlar är den kunskap som 

vunnit erkännande i majoritetssamhället. Detta betyder att förr eller senare uppstår det 

situationer där en pedagog måste välja något framför det andra (Ibid.). I en rektorsstudie 

utförd av Lahdenperä (2008, s. 17), beskriver rektorer ett dilemma som att hamna mellan 

svensk lagstiftning och kulturell tradition: 

 

Ska jag följa svensk lagstiftning och göra familjen ledsen eller respektera 

föräldrarnas kultur och anse att familjen ger trygghet. Hur ska man hantera 

detta utan att beröva dem grundstenarna för barnets trygghet och 

föräldrarnas auktoritet? (Lahdenperä 2008, s. 17) 

 

En rektor tar upp ett exempel med föräldrar som är negativa till modersmålsundervisningen. 

Dilemmat bestod i valsituationen om rektorn skulle välja att påverka föräldrarna eller inte 

(Lahdenperä 2008, s. 17). Den franska sociologen Alain Touraine ställer sig följande fråga: 

 

Hur ska vi kunna kombinera det personliga subjektets frihet och erkännandet 

av de kulturella olikheterna med de institutionella garantier som försvarar 

denna frihet och dess olikheter? (Touraine 2003, s. 369) 

 

Touraine (2003, ss. 369, 389) kommer fram till att samhällets anda manifesterar sig tydligast 

genom dess lagstiftning och utbildning. Det viktigaste i utbildningen är interkulturell 

kommunikation. Genom att förstå den Andre genom dennes kultur kan vi upprätthålla 

kommunikation och lära oss att leva tillsammans.   
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3.2.	Interkulturalitet	som	möjlig	lösning	

Fjällhed (2012, s. 43) har skrivit ett kapitel i antologin ”Den interkulturella blicken – inte bara 

goda föresatser” om vad interkulturalitet kan innebära. Författaren menar att vi dagligen 

kommer i kontakt med alltfler människor från andra länder, kulturer och religioner. Detta 

beror bland annat på att vi människor är rörligare än tidigare, vi flyttar och rör ständigt på oss. 

Vissa söker äventyr, andra flyttar på sig för arbete eller studier men många flyr också 

ofrivilligt från krig och fattigdom. Alla tekniska förändringar som mobiltelefoner och internet 

har gjort det lättare för oss att etablera nya kontakter. Ibland bor vi på samma platser, men ser 

vi verkligen varandra? Möter vi varandra? (Ibid.) Begreppet mångkulturell beskriver ett visst 

tillstånd om hur något är men ingenting om relationer människor sinsemellan. För att skapa 

ett möte med människor från olika bakgrunder måste vi skapa en interkulturell värld där vi 

tittar på varandra med nyfikenhet, självkritik och respekt för varandras olikheter. 

Interkulturalitet är något som händer och förändras mellan människor (Ibid., ss. 43-44).   

 

Fjällhed (2012, ss. 44-51) beskriver vad interkulturalitet kan innebära i praktiken genom att ta 

upp ett exempel med en colombiansk flyktingfamilj och hur de ser på sin situation i Sverige. 

Familjen består av två föräldrar och tre äldre barn. De flyttar till ett, för dem, okänt land med 

främmande språk och kultur och alla familjemedlemmar hanterar situationen på olika sätt. 

Kulturen är en ryggsäck full av traditioner, historia och värderingar som vi alla bär med oss 

från vår uppväxt. Kulturen kan vara en trygghet och ge förståelse för hur världen fungerar 

som den gör, menar Fjällhed (Ibid.). Carlos, ett av barnen i familjen, hävdar att det inte går att 

generalisera en grupp som latinamerikaner och hur det påverkar deras integration i det 

svenska samhället. Alla människor bör ses som egna individer i förändring för att alla 

människor har olika svårt att komma in i det svenska samhället (Ibid.). Fjällhed (2012, ss. 61-

62) menar att interkulturalitet är att våga vara öppen att möta utmaningarna och att se 

möjligheterna till lösningar. Det är viktigt att inte generalisera eller dra alla individer över en 

och samma kam. I varje möte är vi två individuella parter och för att det interkulturella mötet 

ska ske behöver vi se på varandra med nyfikna ögon och bemöta varandra med respekt (Ibid.).  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskolechefer på fristående och kommunala 

förskolor i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm ställer sig till ett eventuellt vaccinationskrav 

på förskolan. Vidare ämnar arbetet belysa hur dessa förskolechefer hanterar 

vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma på förskolan.  

 

Frågeställningarna ser ut som följande: 

1 Hur ställer sig förskolechefer till ett lagförslag om ett eventuellt vaccinationskrav på 

förskolan? 

2 Hur hanterar förskolechefer vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma på 

förskolan? 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie kommer att utgå utifrån ett interkulturellt perspektiv. Det interkulturella 

perspektivet med dess begrepp kommer att utgöra en referensram för senare tolkning och 

analys av det empiriska materialet i studien. 

 

5.1.	Det	interkulturella	perspektivet 

Sedan i början av 1990-talet har pedagogiska forskare använt sig av begreppet interkulturalitet 

för att beskriva mellanmänsklig interaktion mellan olika kulturer. Vad gäller kulturer menar 

man oftast både språkliga, religiösa, etniska, tankemässiga, klassmässiga, könsmässiga och 

livsstilsrelaterade kulturer. Inom begreppet interkulturalitet kan alla dessa kulturer bearbetas, 

samverka, påverka och berika varandra (Lorentz 2013, ss. 54-55). Bara för att man befinner 

sig i en mångkulturell miljö med olika kulturer betyder det inte nödvändigtvis att dessa 

kulturer möts eller integreras utan de kanske endast existerar i varandras närhet (Lahdenperä 

2008, ss. 29-34). Det bör förvisso finnas utrymme för att leva sida vid sida av varandra, men 

vissa platser som exempelvis förskolan är till för att delas. På dessa platser pågår ett ständigt 

förhandlande om vad som är rätt eller fel. Strävan efter ett samhälle där människor möts för 

att arbeta för ett gott liv tillsammans kräver mötesplatser med överlappande gemenskaper 

(Lorentz 2013, s. 66).  

 

5.2.	Monokulturell	organisationskultur	

Ur ett organisatoriskt perspektiv, menar Gruber (2013, ss. 122-123), att förskolechefer 

innehar en befattningsnivå som mellanchef där de befinner sig mellan policy och praktik. 

Chefsuppdraget som pedagogisk ledare innebär att de ansvarar för att läroplanens mål och 

intentioner omsätts i praktiken. Det är en mångfacetterad uppgift som inte sällan är 

konfliktfylld när olika behov och intressen ställs mot varandra (Ibid.). I enlighet med 

förskolans läroplan åläggs förskolans personal att verka för en kulturell mångfald samtidigt 

som de verkar för en kulturell enhetlighet, vilket i praktiken innebär att personalen förväntas 

utföra ett pedagogiskt arbete utifrån både ett mångkulturellt och nationellt perspektiv. Det är 

här motsägelsefullheten och dilemmat uppstår (Runfors 2013, s. 141). Liksom förskolan har 

de flesta av Sveriges organisationer som mål att arbeta med internationalisering, 

globalisering, integration och mångkultur. Målen blir ofta vacker retorik istället för förändring 

av verksamheten. Hur kommer detta sig? Lahdenperä (2008, ss. 25-27) som har analyserat 

hindren i förändringsarbetet har lagt märke till att organisationskulturen oftast förhindrar 
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förändringsarbetet. De flesta nationella organisationerna är monokulturella. Detta innebär att 

de är uppbyggda enligt landets normer och värderingar vilket avspeglas i dess styrdokument, 

lagar, regler och maktförhållanden som styr vardagen i livet (Lahdenperä 2008, s. 25). 

Samhällets dominerande normer och värderingar ses som normala och självklara. Detta gör 

att många organisationer blir ”svenska”, premierar detta och diskriminerar det som är 

annorlunda. För att tydliggöra denna typ av diskriminering är det viktigt att studera 

utbildningsinstitutioner så som skola och förskola som organisationer och institutioner med 

dess kultur som det bär med sig. En organisations kultur består bland annat av relationer, 

kommunikation, informell makt, normer, och konflikter mellan grupper (Ibid., ss. 25-26). 

 

Kännetecknande faktorer för en monokulturell organisation, förklarar Lahdenperä (2008, ss. 

25-27), är fokusering på homogenitet som utesluter människor med andra perspektiv. Där 

återspeglar sig homogeniteten bland personalen i organisationen. Det kan handla om 

arbetsplatser som bara domineras av en viss nationalitet, ålder, kön eller politisk bakgrund. 

Det kan även handla om kvinno- eller mansdominerande arbetsplatser med yrkessegregering 

där kvinnor eller etniska grupper återfinns i lågstatusyrken. Utgångspunkter för ett 

monokulturellt synsätt är att den egna kulturen ses som normativ och används som en 

måttstock med vilken man värderar andra kulturer med. Kulturella olikheter ignoreras, 

betraktas som avvikelser och ses som konstigt. Likhet och anpassning är något som 

eftersträvas och belönas och olikheter bestraffas (Ibid.). Om olikheter ses som problem måste 

det annorlunda åtgärdas och hanteras med särskilda medel så som exempelvis kurser för att 

lära sig svensk kultur. Eftersom rådande normer och värderingar eftersträvas i en 

monokulturell organisation försvårar det i förändring och utvecklingsarbetet. Ledare och 

chefer rekryteras ofta från den egna gruppen som tenderar att föra vidare dominerande 

organisationsmönstren. Fokus på ledarskapet blir kontroll, budgetarbete, planering och 

organisering istället för fokus på förändring och utveckling (Ibid., s. 27). I Lahdenperäs studie 

av ledarskap i mångkulturella miljöer framkommer det att monokulturalismen blir allt större 

ju högre upp man kommer i statlig och kommunal förvaltning (Ibid.).  

 

5.3.	Interkulturell	organisationskultur	

En interkulturell organisation däremot, består av kulturmöten med demokratiska värden så 

som exempelvis ömsesidig respekt och social rättvisa som mål (Lahdenperä 2008, s. 29). 

Inom begreppet interkulturalitet rymmer även en kritisk aspekt som handlar om att förhålla 
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sig kritisk till sin egen kultur och historia samt att utveckla en självmedvetenhet. Detta för att 

ett fasthållande av en kultur är betydelsefullt för de som besitter makt och privilegier 

(Lahdenperä 2008, ss. 30-31). Ifrågasättande av en kultur kan möjliggöra ökad social rättvisa 

samt utgöra en utmaning till att skapa något nytt och innovativt. I interkulturella möten är 

etniciteten och identiteten aldrig given utan evigt föränderlig och oförutsägbar. Det kräver ett 

ledarskap som stimulerar lärande och skapar tid för meningsbyten genom olika mötesplatser 

och dialoger mellan olika personer för att motverka grupperingar och grupptänkande. I en 

interkulturell organisation tydliggörs och bearbetas konflikter som en del av 

utvecklingsarbetet. Här är det centrala graden av kommunikation mellan olika personer och 

verksamheter. Som en ledare med ett interkulturellt förhållningssätt är man medveten om att 

ens egna kulturfilter kan hindra eller begränsa kontakten med människor som har en annan 

kultur- och erfarenhetsbakgrund. Här handlar det om att bli medveten om sin egen kultur 

genom att kontrasteras med fler perspektiv så att ens kulturella horisont kan vidgas och 

därmed förhindra etnocentrism (Ibid., ss. 29-34). 

 

5.4.	Interkulturell	kommunikation	

Lahdenperä (2008, ss. 55-58) beskriver vad en interkulturell kommunikativ kompetens 

innebär. Det handlar om att lyssna in den kultur man möter med ett öppet sinnelag utan 

fördomar. Vidare är det viktigt att kunna informera om sin verksamhet för alla människor 

oavsett bakgrund så att det blir begripligt. Det handlar om att ha en förmåga att tolka 

dokument eller händelser från en annan kultur, förklara dessa och ställa dem i relation till sin 

egen kultur. Detta innebär en medvetenhet om att alla har växt upp i olika miljöer och därför 

är olika kulturellt programmerade. Därför finns det skillnader i tankesätt, känslor, värderingar 

mm. För att kunna samverka mellan olika kulturer måste vi lära oss hur de är (Ibid.). Gruber 

(2013, ss. 127-130) menar att många förskolechefer efterfrågar personal med utländsk 

bakgrund med ett inifrånperspektiv på en annan kultur i kombination med kunskap om den 

svenska förskolan. Det är en kulturell kompetens som sammanlänkas med specifika åtaganden  

och funktioner i förskoleverksamheten. Förskolechefer förklarar att personal med kulturell 

kompetens kan förstå, tolka och förmedla det både barn och föräldrar säger (Ibid.). Enligt 

Lahdenperä (2008, ss. 55-58) tar en interkulturell kommunikativ kompetens tid att utveckla. 

Desto fler kulturmöten man deltar i och ju fler erfarenheter man får av olika kulturer ökar 

också kompetensen i interkulturella relationer. En förmåga i perspektivbyte utvecklas där det 

blir lättare att bekräfta föräldrars eller elevers perspektiv. Människor som har rötter i olika 
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kulturer samt lever i en tredje kultur befinner sig ständigt i interkulturella möten (Lahdenperä 

2008, ss. 55-58).  

 

6. Metod 

I detta avsnitt av studien presenteras undersökningens metod, urval, genomförande, 

analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till 

under forskningsprocessens gång. I studien användes en kvalitativ metod där enskilda 

individer intervjuades för att samla in ett relevant material utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Patel och Davidson (2011, ss. 81-83) förklarar att i en kvalitativ intervju är 

både intervjuaren och intervjupersonen medskapare i ett samtal. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att exempelvis undersöka förskolechefens uppfattningar om ett visst fenomen. 

Den kvalitativa intervjun kan leda till nyanserade beskrivningar av allmänna företeelser och 

ger gott om utrymme för förskolecheferna att kunna svara med sina egna ord (Ibid.), vilket är 

en anledning till varför denna metod valdes. Under arbetets gång har fyra förskolechefer, som 

är verksamma eller har varit verksamma, inom fristående och kommunal förskoleverksamhet i 

Rinkeby-Kista stadsdel valts ut för enskilda intervjuer.  

	

6.1.	Urval	

Ett bekvämlighetsurval har använts i denna studie. Enligt Trost (2010, s. 140) är detta en 

praktiskt metod att använda sig av och innebär att man väljer ut de deltagare som är 

tillgängliga med avsikt att passa in i studiens syfte (Ibid.). I denna studie har förskolecheferna 

även valts ut från olika former av förskolor för att få mer heltäckande information och ett 

större jämförelsematerial att bearbeta. Patel och Davidson (2011, s. 56-57) beskriver att i 

fallstudier kan det väljas ut fall som är så olika varandra i några avseenden att de ger en 

fylligare bild av den aktuella situationen (Ibid.). Fem förskolechefer tillfrågades om intervju, 

fyra tackade ja och den femte kunde ej delta på grund av tidsbrist som nytillsatt chef. En av de 

förskolechefer som intervjuades var inte längre verksam i sin yrkesroll men ansågs relevant 

för studien, då denna besitter mer arbetslivserfarenhet inom studiens undersökningsområde.  
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Förskolechefernas bakgrund i studien beskrivs i följande tabell:  

Förskolechefernas bakgrund 

 

Namn Utbildning Antal år i yrket   Förskoleform 

Förskolechef 1 Lärarhögskolan 20 år Fristående 

Förskolechef 2 Förskoleseminarium 40 år Kommunal 

Förskolechef 3 Förskollärarprogrammet 

med interkulturell profil 

Rektorsprogrammet 

3 år Fristående 

Förskolechef 4 Lärarutbildningen 20 år Kommunal 

 

Alla förskolechefers namn har fingerats och presenteras som förskolechef 1-4 i studien för att 

bevara anonymiteten. 

 

6.2.	Genomförandet	

Efter detta urval har samtliga förskolechefer kontaktats via telefon eller e-post för tidsbokning 

och plats och i samband med detta har även ett informations- och samtyckesbrev om studien 

(bilaga 2) skickats ut. Förskolecheferna informerades i ett tidigt skede om att studien inte 

ämnar ta reda på vilka regler som gäller just på deras förskola utan att det endast är deras 

unika kunskaper och erfarenheter i deras profession som förskolechefer som efterfrågas. De 

fyra intervjuerna genomfördes under två veckor i kontorsmiljö på en förskola eller skola. Då 

studien utgår utifrån kvalitativa intervjuer användes en intervjuguide (bilaga 1). 

Intervjuguiden bestod av frågor som var utformade utefter studiens frågeställningar. 

Intervjufrågorna är standardiserade och lika för alla förskolechefer med en låg grad av 

strukturering då frågorna är tänkta att vara så öppna som möjligt. Frågorna har bearbetats och 

omformulerats noga efter diskussion med handledare. Syftet med intervjuguiden var att 

utforma dynamiska frågor för att skapa en positiv interaktion mellan mig och förskolechefen 

så som Kvale och Brinkmann (2014, s. 173) beskriver. Dynamiska frågor är lätta att förstå 

och befriade från akademisk jargong vilket håller samtalet flytande (Ibid.). För att motivera 

och aktivera förskolecheferna användes ”tratt-tekniken” och intervjun påbörjades med större 

och öppnare frågor för att sakta gå över till mer specifika och känslosamma frågor (Patel och 

Davidson, s. 78). All intervjuer spelades in för att lättare kunna fokusera på intervjun. En 
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solidarisk intervju så som Trost (2010, s. 92-93) beskriver har valts. Detta innebär att lyssna, 

försöka förstå och känna på samma sätt som förskolechefen för att denne lättare ska kunna 

tala ut om sina upplevelser och erfarenheter (Ibid.). Flera förskolechefer uttryckte intresse om 

att få ta del av den färdiga studiens resultat och dessa blev informerade om att de kommer få 

ta del av den vid ett senare skede. 

	

6.3.	Analysmetod	

När intervjuerna var färdigtranskriberade skrevs de ut och en noggrann genomläsning 

påbörjades. Analysen genomfördes i olika steg. I steg 1 lästes alla intervjuer upprepade 

gånger för att få en bild av materialet. I steg 2 organiserades materialet utifrån likheter och 

skillnader. I steg 3 kategoriserades dessa likheter och skillnader utefter studiens 

frågeställningar: 1) Synen på ett lagförslag om ett vaccinationskrav på förskolan och 2) 

Vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma. Dessa kategorier analyserades sedan 

utifrån ett interkulturellt perspektiv med koppling till olika begrepp i teori och litteratur. 

Avsikten var att titta på det empiriska materialet utifrån en forskarroll, vara lyhörd inför det 

som kunde komma fram under analysens process och gång på gång ifrågasätta mina 

förgivettagna tolkningar. Citat valdes noggrant ut för att illustrera förskolechefernas 

uppfattning. 

	

6.4.	Validitet	och	reliabilitet	

Validitet innebär att det som avser att undersökas överensstämmer med det som faktiskt 

undersöks (Patel och Davidson 2011, s.102). Denna studies undersökningsmetod har 

genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och grundar sig på tidigare forskning och 

litteratur inom området interkulturalitet. Förskolechefer som intervjupersoner har medvetet 

valts ut då de bär det övergripande ledningsansvaret för en förskolenhet och sättet som det 

utförs på. Därför lämpade sig förskolechefer mest för att besvara studiens forskningsfrågor.  

Deras svar och berättelser påverkar tillförlitligheten i studiens empiriska material. De har 

själva valt vad de vill berätta, hur de vill berätta det och vad de inte vill berätta. Eftersom de 

bär på egna personliga ställningstaganden så kan detta påverka deras svar i professionen. 

Hartman (2003, s. 45) förklarar att vad en informant minns och berättar beror på de intressen 

som finns i sammanhanget. Enligt tendenskriterier kan informanter ha ett intresse av att 
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framställa saken i en viss dager och då minskar tillförlitlighet och källvärdet (Hartman 2003, 

s. 45). 

 

Intervjufrågorna hade en relevans för studiens syfte, besvarade studiens frågeställningar och 

gav även varierande svar på frågorna. Samtidigt var det flera förskolechefer som gick in i 

medicinska rapporter vilket fick uteslutas från resultatet för att studien inte skulle bli allt för 

medicinsk. Detta kan bero på att vissa förskolechefer var mer eller mindre insatta i 

vaccinationsfrågan och därför färgades av deras egna personliga ställningstagande. En sak att 

förundras över är att intervjuerna gick snabbt och det som kan reflekteras över i efterhand är 

att fler följdfrågor hade varit intressanta i undersökningen. Samtidigt fanns det en tidsbrist och 

ovana i att intervjua att förhålla sig till för mig som intervjuperson. Det har funnits många 

tankar under processens gång, om jag hade valt att intervjua flera förskolechefer och från 

olika stadsdelar, hade resultatet sett annorlunda ut? Om jag hade valt att intervjua 

förskolechefer från området Järna, ett annan område med låg vaccinationstäckning, hade 

resultatet sett likadant ut?  Det vore önskvärt att intervjua flera förskolechefer från andra 

områden och även jämföra med bättre socioekonomiska områden, men tiden var begränsad 

och därför fokuserade studien på fyra förskolechefer i ett begränsat område.   

  

För att få en hög reliabilitet i studien har alla intervjuer spelats in i form av ljud och 

transkriberats direkt efter intervjun. Med hjälp av inspelningar har intervjuerna lagrats och jag 

har kunnat gå tillbaka i intervjuerna flera gånger om för att försäkra mig om jag har uppfattat 

dem så korrekt som möjligt. Patel och Davidson (2011, s. 104) menar att verkligheten lagras 

genom ljudinspelningar så att den kan höras i repris och på så sätt kan vi försäkra oss om att 

vi har uppfattat verkligheten korrekt (Ibid.). Det som kan vara en nackdel med 

ljudinspelningar är att det är tidskrävande att lyssna om och om igen och transkribera alla 

intervjuer ordagrant. 
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6.5.	Etiska	ställningstaganden	

Löfdahl (2014, s. 32) beskriver hur forskning som förskollärarstudenter bedriver möjliggör 

skapandet av en bättre förskola för barn att vistas i och för förskollärare att arbeta inom, men 

att det också finns vissa forskningsetiska regelverk att ta hänsyn till under 

forskningsprocessen (Ibid.). I denna studie ingår intervjuer med enskilda personer och det har 

varit särskilt viktigt att respektera deras integritet under arbetets gång. Ingen obehörig ska 

kunna känna till vilka förskolechefer eller vilken förskola som ingår i denna studie och därför 

har alla namn medvetet fingerats och förskolor utelämnats. I övrigt har ett medvetet val gjorts 

att använda sig av stadsdelen Rinkeby-Kista i studien då denna stadsdel, i egenskap av att 

vara ett område med låg vaccinationstäckning, har en relevans för studien. Stadsdelen består 

av flera orter och orten för varje förskola har ej specificerats. Därav blir förskolecheferna ej 

igenkännbara. Samtliga förskolechefer som ingår i studien har fått ett informationsbrev om 

vem undersökaren är, vad studien handlar om och vad syftet med studien är via elektronisk 

post. Vidare har alla deltagare vid varje enskild intervju fått förfrågan om intervjun får spelas 

in på plats med förtydligande om att materialet endast kommer att användas för att uppfylla 

studiens syfte. Detta är något alla deltagaren i studien har godkänt muntligt vid 

intervjutillfället. De inspelade intervjuerna och bearbetade transkriptionerna har därefter 

sparats som förskolechef 1-4. I enlighet med nyttjandekravet kommer alla ljudfiler och 

transkriberade intervjuer att förstöras när studien är avslutad och godkänd (Löfdahl 2014, s. 

38).  
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7. Resultat och analys 
I detta avsnitt av studien presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Två 

förskolechefer förklarade redan före intervjun att de har en bestämd privat ståndpunkt i 

vaccinationsfrågan, men att detta inte får påverka deras profession i frågan. Under en av 

intervjuerna framkom detta särskilt tydligt: 

 

…en vuxen individ ett steg bort från min yrkesroll… ja då tänker man ju lite 

annorlunda helt plötsligt… men som sagt vi har ju ett yrke att sköta 

allihopa… och…men å andra sidan man måste ju ha lite civilkurage i 

yrkes…yrkesförkovran eller överhuvudtaget i yrket…  

[Förskolechef 1] 

 

Syftet med detta avsnitt är att besvara studiens frågeställningar och analysera intervjusvaren 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. I analysen valdes de teoretiska begrepp som omnämns i 

teoridelen. Resultat och analys finns kategoriserade i två olika avsnitt. 

 

7.1.	Hur	förskolechefer	ställer	sig	till	ett	lagförslag	om	vaccinationskrav	

Syftet i detta avsnitt är att besvara studiens frågeställning om hur förskolechefer ställer sig till 

ett eventuellt lagförslag om ett vaccinationskrav på förskolan. Avsnittet innehåller även en 

analys ur ett interkulturellt perspektiv. 

 

Majoriteten av förskolecheferna ansåg att det fanns bättre långsiktiga lösningar att arbeta 

tillsammans med på förskolan än att genomföra en lag om vaccinationskrav på förskolan. 

Endast förskolechef 2, med längst yrkeserfarenhet av alla intervjudeltagarna var för 

lagförslaget och menade att det skulle kännas tryggare. Förskolechef 2 menade att hen har 

haft alla barnsjukdomar som liten, som man idag vaccineras mot, blivit immun mot dem och 

därmed utvecklat ett flockskydd. Samtidigt menade hen, att samhället såg annorlunda ut på 

den tiden, föräldrarna kunde vara hemma med sina barn och låta dem bli friska. Idag har 

föräldrar inte den möjligheten att i samma utsträckning stanna hemma med sina barn då 

samhället kräver att de bör vara på ett arbete eller liknande. Smittorisken är således högre idag 

än den var tidigare, förklarade förskolechef 2. Dilemmat handlar inte enbart om att vaccinera 

sig eller ej, utan även om vilka möjligheter man som förälder har. Förskolechef 2 hänvisade 

till kollektivet i hens motivering för förslaget: 
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Jag tänker ju såhär. Att befinner man sig i ett kollektiv, att ingår man i 

förskolan innebär det att man har sagt ja till att vara i ett kollektiv. Att man 

fostras kollektivt och att man vistas med andra, då tycker jag man har en 

skyldighet att skydda också andra ifrån eventuella smitthärdar, ifrån 

sjukdomar. Anledningen att man vaccinerar sig det är ju för att man inte ska 

få spridning på farliga sjukdomar som kan drabba barn illa, ofta är det ju 

följdsjukdomarna som är de svåraste, jag tänker ju på mässlingen som 

faktiskt är den som är värst tycker jag och likaså TBC har vi lyckats bli av 

med. Och jag tycker att det är oansvarigt faktiskt att inte se till att man är 

skyddad när man skyddar andra också, både sitt eget barn naturligtvis men 

också dem barn man bestämmer sig för att vara tillsammans med. 

[Förskolechef 2] 

 

Min uppfattning är att det kollektiv som förskolechef 2 beskriver utgör en egen kultur som ses 

som normativ på förskolan. Lahdenperä (2008, s. 26) förklarar att utgångspunkten för ett 

monokulturellt synsätt är att den egna kulturen ses som normativ med vilken man mäter andra 

kulturer med och kulturella olikheter betraktas som avvikelser eller konstiga och något som 

bör åtgärdas för att passa in i det normativa kollektivet vilket försvårar utveckling- och 

förändringsarbetet i organisationen. Det är viktigt att ifrågasätta sin egen kultur för att 

möjliggöra ökad social rättvisa för att skapa något nytt och innovativt. Detta kräver dock ett 

ledarskap som skapar tid för meningsbyten mellan olika personer för att motverka ett 

grupptänkande (Ibid.) Lahdenperä (Ibid, s. 55) beskriver att lyssnar man in den kultur man 

möter med ett öppet sinnelag utan fördomar, innehar man en interkulturell kommunikativ 

kompetens. 

 

Ett mönster som kan utläsas ur förskolechefernas svar är att det kan bli masshysteri runt 

vaccinationsfrågan och att det just nu inte finns några stora epidemier i Sverige. Detta nämnde 

bland annat förskolechef 4. De fall av mässling som uppstått har varit hanterbara. Skulle det 

däremot uppstå en epidemi så kan förskolechef 4 ändra ställningstagande. Det ligger en 

osäkerhet i hur ett lagförslag om vaccinationskrav på förskolan skulle kunna genomföras, hur 

skulle vaccinationerna kunna kontrolleras? frågade sig förskolechef 4. Ska föräldrarna lämna 

in vaccinationskortet i plastmappen på förskolan vid inskolning när barnen börjar? 

Förskolechef 4 förklarade att  föräldrar som inte valt att vaccinera sina barn kanske borde bli 
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bättre på att informera om det och vara öppna med sitt ställningstagande i det övriga 

samhället när de ingår i ett sammanhang. Om det går att införa någon sådan kontroll eller 

checkpunkt vore det bättre. Som det ser ut nu känner förskolan inte ens till om alla barn är 

inskrivna på BVC. Det finns ett ytterst litet samarbete mellan BVC och förskolan som är 

beroende av resurser. Förskolechef 4 föreslog slutligen information om att barnet är inskrivet 

på BVC när föräldrarna fyller i informationspapper vid inskolning. 

 

… men det handlar ju om resurser, allting handlar om resurser…det här med 

kontaktsköterska att man kan ringa och fråga och alla dem här sakerna så att 

ja.. [betänketid]… men på något sätt, det borde vara en kontroll om barnet är 

vaccinerat men jag kan inte säga att det behöver vara en lag på det men hur 

kontrollen ska vara det vet jag inte. Vaccinationskortet i plastmappen?... 

[Förskolechef 4] 

 

Lahdenperä (2008, s. 27) beskriver hur fokus på ett ledarskap i en monokulturell organisation 

blir kontroll, budgetarbete och organisering istället för utveckling och förändring (Ibid.). 

Detta kan kopplas till förskolechef 4 som tydligt förklarade att hen vill ha någon typ av 

kontroll och visade osäkerhet vad gäller byråkratisering. Det finns en problematik i 

byråkratisering i form av informationspapper och samarbete mellan förskola och BVC. 

Sålunda är min uppfattning att det inte finns tillräckligt med tid och rum för att möta alla slags 

olikheter. Förskolan är en utbildningsverksamhet och fokus läggs på det, därutöver är 

organisationen beroende av andra instanser och resurser. Eftersom det finns för lite resurser 

för möte och dialog mellan olika parter kan lagstiftning och någon typ av kontroll verka som 

en kortsiktig och snabb lösning på interkulturella dilemman som uppstår längs vägen. 

Effekten blir då att olika kulturer, lever sida vid sida, utan att det sker ett möte mellan 

varandra vilket motverkar utveckling och förändring i vaccinationsfrågan på förskolan. Detta 

är något som Lahdenperä (2008, s. 29) beskriver, att en mångkulturell miljö inte 

nödvändigtvis behöver innebära att olika kulturer möts eller integreras med varandra (Ibid.).  

 

Majoriteten av förskolecheferna beskriver lagförslaget som ”konstigt”, ”befängt” och 

främmande. Två förskolechefer undrade hur mycket politikerna ska kunna gå in och styra 

politiskt över föräldrarna, särskilt när det gällde medicinska beslut. Förskolechef 1 ifrågasatte 

varför politikerna just vill särskilja förskolebarn i denna lag och varför lagen inte ska gälla 

alla landets barn ute i samhället. Att tala om att alla barn ska ha vaccinationstvång vore en 
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annan sak, menade förskolechef 1. Förskolechef 3 ansåg att valet av vaccination inte är ett 

giltigt skäl till att separera på barnen även om smittorisken ökade och menade att detta är 

något som motverkar hela idén med förskolan: 

 

Jag tror att vi är lite inne på farlig makt där, att vi då pratar om att 

kategorisera människor och det är ju någonting som vi motverkar hela tiden i 

förskolans värld. Att vi faktiskt inte separerar på människor på grund av 

olika anledningar, det kan vara då vilka åsikter man har eller att det handlar 

om barn med särskilt stöd så att…. I och med att vi arbetar inkluderande då 

är det främmande för mig just den här biten att man skulle ha separata 

förskolor för exempel barn som är vaccinerade eller barn som inte är det. 

Dock finns det ju en problematik med att smittorisken ökar, det är ju något 

som inte är lätt men det tycker jag inte rättfärdigar ett sånt tankesätt att man 

separerar på människor.  [Förskolechef 3] 

 

Min uppfattning är att den beskrivning av farlig makt, som förskolechef 3 gav, är att 

fasthållande av en viss kultur (mono) är betydelsefullt för de som besitter makt och privilegier 

och kan utgöra en risk för människor som ifrågasätter makten som kan utsättas för 

kategorisering och diskriminering. Ifrågasättande av en kultur möjliggör en ökad social 

rättvisa (Lahdenperä 2008, s. 31). Flera förskolechefer ifrågasatte varför politiker ska gå in 

och styra och detta kan kopplas till bristen på kulturella möten mellan politiker och andra 

instanser som exempelvis förskolan. Kulturer lever sida vid sida utan att mötas. 

 

Det rådde en samstämmighet bland förskolecheferna att ett lagförslag kunde leda till 

misstänksamhet mot staten och att föräldrar som känner att de inte har möjlighet att påverka 

beslutet kan försöka att hitta andra strategier och mer okontrollerade alternativ till barnomsorg 

för att undkomma ett vaccinationstvång. Det kan handla om alternativa förskolor, 

föräldrasystem eller någon nämnde en form av ”svart förskola”. Ett annat alternativ skulle 

vara att föräldrarna valde bort förskola överhuvudtaget och stannade hemma istället med 

barnen. 

 

Jag tror att vi kommer få fler barn på alternativa förskolor, ovaccinerade 

förskolor och de kan ju inte öppnas för det finns ju vaccinationskrav så det 
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blir ju någon svart förskola eller något föräldrasystem som egentligen inte 

finns i systemet som är helt okontrollerat…skulle det bli… eller hemma, att 

vara hemma [Förskolechef 4] 

 

Både förskolechef 1 och förskolechef 2 hävdade att det blir mycket svårt för föräldrarna att 

hålla sig kvar vid sina ståndpunkter. Om ett lagförslag skulle gå igenom tror förskolechef 2 att 

de föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn till slut kommer att ge med sig då alla 

familjer i samhället idag är tvungna att försörja sig, arbeta och lämna barnen på förskolan. I 

slutändan kommer det alltid finnas fanatiker i alla frågor, menade förskolechef 2, och de lever 

alltid i ett utanförskap hur man än gör:  

 

Det är sorgligt utifrån ett barnperspektiv men möjligheterna….alltså 

familjerna arbetar idag… om man tittar på generellt så är det ju så att 

familjer måste arbeta för att försörja sig så jag tror tyvärr att de är tvungna 

att ge sig. Och de som inte gör det… det finns ALLTID fanatiker och de 

lever alltid i ett utanförskap hur man än gör. De barnen hamnar… och det är 

ju det som är sorgligt att barnen får betala ett högt pris men jag tror att med 

kunskap kommer man långt.  [Förskolechef 2] 

	

7.2.	Hur	förskolechefer	hanterar	vaccinationsfrågan	som	ett	interkulturellt	dilemma 

Syftet med detta avsnitt är att besvara studiens frågeställning om hur förskolechefer hanterar 

vaccinationsfrågan som ett interkulturellt dilemma på förskolan. Avsnittet analyseras även ur 

ett interkulturellt perspektiv. 

 

Viktigt för samtliga förskolechefer i studien var att arbeta med långsiktig kunskap- och 

informationsspridning, men så länge det inte fanns en specifik lag eller tydligt samarbete med 

avsedda resurser som möjliggör detta för förskolan blir det oftast andra instanser som får 

sköta detta. Förskolechef 2 menade att BVC redan sprider information om vikten av 

vaccination bland föräldrar och ifrågasatte varför denna information inte når ut som den ska. 

Samtidigt hävdade förskolechef 1 att det redan fanns ett samarbete mellan BVC och 

förskolan, att förskolan är en utbildningsverksamhet och frågade sig om den nu ska ta över 

statens uppdrag och vaccinationsprogrammet?  
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Informationsspridning, det är ju en av dem och det sköter ju samhället 

ganska väl redan… bra samarbete med barnavårdscentralen är ett av dem 

och det är ju det vi gör redan. Så jag vet inte riktigt vad skulle man kunna 

göra ännu mera. Ska vi ta över  statens uppdrag och 

vaccinationsprogrammet? Nej det tänker jag inte, det är ju 

utbildningsverksamhet vi har. Vi ska inte ta över statens uppdrag. 

[Förskolechef 1] 

 

När det gäller förebyggande metoder mot smittsamma sjukdomar på förskolan hävdade 

förskolechef 1 att detta redan fanns i form av hygienrutiner och att det var just dessa i 

kombination med vaccinationerna som minskade barnsjukdomarna.  

 

Tre av förskolecheferna hade inte haft någon diskussion om vaccinationsfrågan på deras 

förskolor, trots att de kände till mässlingsfall på förskolan som förekommit inom stadsdelen. 

Flera förskolechefer påpekade att smittspridningen gick att förhindra snabbt. Endast en 

förskolechef berättade att de hade diskuterat frågan om vaccination tillsammans med 

föräldrarna. Detta var även den minst erfarna förskolechefen i studien och den enda med en 

interkulturell förskollärarutbildning bakom sig: 

 

Förra terminen då hade vi till och med kontakt med Folkhälsomyndigheten 

som vi då har bjudit in. Där dem då har hållit i föreläsningar för föräldrarna 

bara för att öka medvetenheten, vad innebär exempelvis det här med 

vaccination? Och då har det kommit anställda från Folkhälsomyndigheten 

som pratar just föräldrarnas språk så de var flerspråkiga de som kom och då 

fick föräldrarna direktkontakt med dem och då behövde de ingen tolk. 

[Förskolechef 3] 

 

Min uppfattning är att förskolechef 3, satsar på kulturmöten tillsammans med föräldrar för 

meningsutbyte och en fördomsfri dialog. Lahdenperä (2008, ss. 55-56) framhåller i den 

teoretiska delen av denna studie, att det är viktigt att inneha en interkulturell kommunikativ 

kompetens för att kunna samverka med olika kulturer. Detta innebär att det är viktigt att 

kunna bekräfta andra kulturers perspektiv, tolka händelser från en annan kultur och kunna 

informera om sin verksamhet för alla människor oavsett bakgrund så att det blir begripligt. 

Desto fler kulturmöten och erfarenheter av olika kulturer desto mer ökar ens interkulturella 
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kommunikativa kompetens. Detta är dock något som tar tid att utveckla (Lahdenperä 2008, ss. 

55-56).  

 

Vidare hävdade förskolechef 3 att de lägger stor vikt vid öppenheten för deras förskola och de 

profilerar sig öppet som en flerspråkig förskola. När föräldrar, barnskötare och förskollärare 

söker sig till förskolan är de medvetna om att de kommer möta olika språk och kulturer på 

förskolan. I samband med detta möts olika åsikter och ledningen söker alltid efter att ha en 

öppen och fördomsfri dialog. Föräldrarna har det yttersta ansvaret över barnen och deras 

synpunkter är viktiga, även om de inte får styra allt i verksamheten. Föräldradiskussioner har 

gått särskilt bra i de öppna och tydliga dialogerna. Samma förskolechef menade att en öppen 

dialog i vaccinationsfrågan är en mer långsiktig lösning. Man bör sätta resurser på att 

involvera föräldrarna och inte ignorera deras frågor. Om det är så att föräldrarna tror att 

barnen får autism om de vaccinerar sina barn, då bör staten lägga resurser på forskning som 

visar motsatsen och öppet diskutera fördelar och nackdelar med vaccinationen. 

 

Just när det gäller det här med vaccination och när det gäller barn så är det 

självklart att man ska ta just hänsyn till föräldrarna för det är ju i slutändan 

föräldrarna som har ansvaret över sina barn och skulle en läkare få mandat 

att bestämma över att ett barn ska vaccineras mot föräldrarnas vilja…det ser 

jag lite som svårt… och tycker då lite att man inte låter föräldrarna ta sitt 

ansvar utan att man påtvingar någonting och det är ingenting som jag är för. 

[Förskolechef 3] 

 

Även förskolechef 1 och förskolechef 2 trodde på idén om att lyssna på varje enskilda individ 

och hur de har motiverat sig i vaccinationsfrågan och tror att många föräldrar inte har 

undersökt frågan, lyssnat eller tänkt att ”det här är bäst för mitt barn”. Det handlar om att gå 

in i diskussioner och fråga, menade förskolechef 2, lyssna in föräldrarnas oro samt satsa på 

intensiva kunskap- och informationskampanjer tillsammans med vetenskapliga belägg.  

 

Ja det beror väl på vilka principer man har. Jag kan tänka mig att… jag tror 

att man måste lyssna på varje enskilda individ hur de har motiverat sig. För 

många säger att man har principiella skäl utan att man har undersökt, lyssnat 

och tänkt att ”det här är bäst för mitt barn” och man har faktiskt inte tagit 

hänsyn till direkt mycket forskning. Så att jag tror att man måste lyssna på 

var och en. [Förskolechef 1] 
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Min uppfattning är att förskolechef 1 och 2 inser vikten av att se den enskilda individen i 

interkulturella möten. Lahdenperä (2008, s. 32) förklarar att när det gäller interkulturella 

möten är identiteten aldrig given och evigt föränderlig vilket kräver ett ledarskap som skapar 

mötesplatser och dialoger med olika personer för att motverka grupptänkande. 

 

När det gäller spridning av information önskade förskolechef 2 kunna informera mer om sitt 

tyckande i vaccinationsfrågan för barnens skull, men menade samtidigt att det inte är möjligt 

som enskild person att lägga sig i föräldrarnas ställningstagande.  

 

Egentligen kan ju inte jag som enskild person gå och lägga mig i föräldrars 

ställningstagande men jag skulle ju önska att jag kunde informera om mitt 

tyckande ibland men det är ju vilken ståndpunkt jag har och varför jag har 

den för att jag menar man har ju gjort det för barnens skull. [Förskolechef 2] 

 

Lahdenperä (2008, s. 27) menar att om olikheter ses som problem i en monokulturell 

organisation så måste det annorlunda åtgärdas och hanteras med särskilda medel så som 

exempelvis kurser eller andra speciella åtgärder för anpassning (Ibid.). Detta kan kopplas till 

förskolechef 2 som ser ut att ha en avsaknad i interkulturell kommunikativ kompetens och 

därför har svårt att veta hur denne ska nå ut i sin verksamhet. Gruber (2013, ss. 127-130) 

förklarar att det finns en efterfrågan bland många förskolechefer om personal med kulturell 

kompetens som kan förstå, tolka och förmedla det både barn och föräldrar säger. 

 

När andra typer av skiljaktigheter förekommer bland föräldrarna så som att en pappa säger att 

”mitt barn får inte klä ut sig i dockvrån”, förklarade förskolechef 2 att det är mycket lättare. I 

dessa situationer är lagstiftningen i form av läroplanen till stor hjälp. Läroplanen är något 

förskolan ska verka för och inget personligt tyckande:  

 

...men vi har ju en läroplan och då tycker jag att läroplanen är en stor hjälp 

för då blir det inte mitt personliga tyckande utan det finns faktiskt något som 

säger att det här ska vi verka för och det har man ju också sagt ja till när man 

har sagt ja till förskola. Det måste vi få dem att förstå, det här har ni tackat ja 

till. Era barn ingår i ett kollektiv och man lär sig i kollektivet, man lär sig att 

förstå varann, se olikheter…. Man lär sig av att vara olika. Sen så är det ju så 

krasst att dem kan inte välja bort förskola för dem jobbar. De är tvungna att 
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köpa våra argument. Det är ju bra att dem gör för barnens skull men de gillar 

inte alltid det men det är en annan femma. [Förskolechef 2] 

 

Förskolechef 4 hänvisade till en annan lagstiftning vad gäller olikheter i åsikter bland 

föräldrar och personal. Alla har rätt till sina åsikter, men åsikter som diskriminerar andra 

människor får inte förekomma. Där finns lagstiftningen inom diskrimeringsgrunderna till 

hjälp. Det kan bli diskussioner på föräldramöten om att hålla sina barn hemma när de är sjuka 

och det är en åsikt som föräldrarna kan ha, men där går det inte lika lätt att hänvisa till en 

specifik lag: 

 

Man får ju hantera att varje människa har ju rätt till sin åsikt men alltså det 

får ju inte vara några åsikter som…alltså det finns ju åsikter som kanske 

diskriminerar det får absolut inte förekomma, inga såna det får inte…det får 

man ju stoppa ja det får ju inte förekomma. Men sen så kan man ju tycka 

föräldrar kan tycka att man kan ju prata om att man ska hålla sina sjuka barn 

hemma, det kan ju bli lite diskussion på ett föräldramöte men det är väl 

absolut helt rätt att tycka det men man kan ju inte prata utifrån 

diskrimineringsgrunderna, det ska inte förekomma och då måste vi 

informera om det så att ja... [Förskolechef 4]   

 

Både förskolechef 2 och förskolechef 4 hänvisar till lagar när olika behov och intressen ställs 

mot varandra bland föräldrar och personal. Så som Lahdenperä (2008, ss. 25-26) beskriver är 

många nationella organisationer monokulturella och uppbyggda enligt landets normer som 

speglas i dess styrdokument och lagar. Samhällets dominerande normer ses som självklara 

vilket gör att många organisationer premierar detta och diskriminerar det som är annorlunda. 

Gruber (2013, ss. 122-123) förklarar att förskolechefsuppdraget innebär ett ansvar över att 

läroplanens mål omsätts i praktiken vilket kan bli konfliktfyllt när olika behov och intressen 

ställs mot varandra (Ibid.). Enligt förskolans läroplan ska förskolecheferna både verka för 

mångkultur samtidigt som de ska verka för kulturell enhetlighet (mono) vilket gör att 

dilemman lätt uppstår (Runfors 2013, s. 141). 
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8. Diskussioner och slutsats 
I detta avsnitt av studien presenteras en resultatdiskussion kopplad till tidigare forskning som 

efterföljs av en metoddiskussion och slutsats.  

	

8.1.	Resultatdiskussion	

Syftet med denna studie är att belysa hur förskolechefer på fristående och kommunala 

förskolor i Rinkeby-Kista ställer sig till lagförslaget om ett eventuellt vaccinationskrav på 

förskolan. Vidare belyser studien hur dessa förskolechefer hanterar vaccinationsfrågan som 

ett interkulturellt dilemma. Syftet undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer där fyra 

förskolechefer och resultatet analyserades utifrån ett interkulturellt perspektiv.  

 

Den första frågeställningen i studien var hur förskolecheferna ställer sig till lagförslaget om 

ett vaccinationskrav på förskolan. Två förskolechefer upplevde att det skulle kännas tryggt 

med någon typ av kontroll av de barn som inte är vaccinerade när de ingår i ett kollektiv på 

förskolan, i form av en vaccinationslag för förskolan eller annat liknande system. De två 

andra förskolecheferna var emot lagförslaget och menade att det leder till en kategorisering av 

barn i samhället. Dessa förskolechefer stödjer sig mot utbildningssystemets punkt om en 

inkludering av alla kulturer på förskolan. Det är här det interkulturella dilemmat i 

vaccinationsfrågan uppstår på förskolan. Om ett lagförslag går igenom sker en kategorisering 

eller särskiljning av de barn vars föräldrar valt att inte vaccinera dem. Enligt Kamali & 

Sawyer (2006, s.18) är kategorisering ett effektivt sätt för hantering av krympande resurser 

inom utbildningssystemet, men det motverkar samtidigt utbildningens syfte av en inkludering 

av alla kulturer genom att införliva ett normalt ”vi” och onormalt ”dem” (Ibid.). Detta är även 

något som en av förskolecheferna påtalar i studien, att resurserna inte räcker till. En annan 

förskolechef förklarar att förskolan är en utbildningsverksamhet och ifrågasätter huruvida den 

ska ha ännu fler uppdrag. 

 

När det gäller den andra frågeställningen om hur förskolecheferna hanterar vaccinationsfrågan 

som ett interkulturellt dilemma på förskolan så är det tre förskolechefer som inte ser det som 

deras uppgift att hantera detta dilemma utan hänvisar till BVC och gällande lagar när olika 

intressen ställs mot varandra. Dilemmat hanteras således med hjälp av lag och kompletterande 

instanser. Resultatet i studien påvisar att det är viktigt med en långsiktig kunskaps- och 

informationsspridning, men att det är något som ingår i BVCs uppdrag. Det finns en osäkerhet 
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bland flera förskolechefer om hur samarbetet mellan förskola och BVC ska ske överlag. 

Handlar det om en avsaknad av regler och rutiner? Brister det i dialog mellan BVC och 

förskolan på grund av resurser? Har alla förskolor olika former av samarbete och därför 

uppfattar samarbetet olika? Som tidigare har nämnts i bakgrunden (2.4) finns 

barnhälsovårdens formella ansvar för hälsovården i förskolan inte skriven i någon författning 

eller föreskrift (Rikshandboken barnhälsovård 2012). Här kan det finnas ett samband mellan 

att samarbetet inte finns skriven som lag och förskolechefernas olika åsikter som går isär. 

Flera förskolechefer i studien påtalade vikten av en dialog i vaccinationsfrågan tillsammans 

med föräldrarna. Även Folkhälsomyndighetens studie visar att vårdpersonalens attityder på 

BVC spelar en viktig roll bland tveksamma föräldrar som efterlyser en dialog med 

personalen. Samtidigt används inte BVC av alla föräldrarna. Därför är det viktigt att kunskap 

förmedlas på det egna språket och i andra befintliga nätverk (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 

11).  

 

Det var endast en förskolechef som såg sig som delaktig i hanteringen av vaccinationsfrågan 

som ett interkulturellt dilemma på förskolan. Förskolechefen intresserade sig för 

interkulturella möten med föräldrarna för att föra en dialog tillsammans och använde sig av 

förskolan som en kompletterande instans. Touraine (2003, ss. 369, 389) förklarar att 

samhällets anda manifesterar sig genom dess lagstiftning och utbildning och att det viktigaste 

i utbildningen är interkulturell kommunikation. Genom att förstå den Andre genom dennes 

kultur kan vi upprätthålla kommunikation och lära oss att leva tillsammans (Ibid.). För att 

kunna skapa tid för möten och dialog krävs det kompetens i interkulturell kommunikation, 

annars är det lätt hänt att samverkan inte införlivas. Att utveckla en interkulturell kompetens 

tar tid och interkulturella möten kräver resurser. Därför är samtliga förskolechefer överens om 

att informationsspridning och dialog är en mer långsiktig åtgärd. Men det verkar råda en brist 

på en interkulturell kompetens överlag i olika instanser, både på BVC och i förskolan, vilket 

framkom i denna studie. Fjällhed (2012, ss. 43-44) menar att interkulturalitet är att våga vara 

öppen i att möta utmaningarna och se möjligheter till lösningar. För att vi ska skapa ett möte 

med människor från olika bakgrunder måste vi skapa en interkulturell värld där vi möter varje 

individ med nyfikenhet för varandras olikheter. Interkulturalitet är något som händer och 

förändras mellan människor (Ibid.). Svensk förskola ska enligt förskolans läroplan fungera 

som en social och kulturell mötesplats där människor med skilda bakgrunder och erfarenheter 

ska kunna samverka med varandra (Skolverket 2016, s. 6) och denna studie tyder på att det är 
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viktigt att förskolepersonalen utvecklar en kompetens i interkulturell kommunikation för att 

kunna uppfylla detta uppdrag. 

 

Slutsatsen som kan dras av resultatet i denna studie är att en lagstiftning kan skapa en trygg 

och kortsiktig åtgärd för förskolechefer att luta sig mot i vaccinationsfrågan som ett 

interkulturellt dilemma. Särskilt när det råder brister på resurser i form av interkulturell 

kompetens, tid och dialog. Detta kan i sin tur omöjliggöra interkulturalitet i fråga om 

vaccination på förskolan. En långsiktigare åtgärd kunde vara att samverka tillsammans med 

föräldrar, BVC och politiker i form av möjliga interkulturella lösningar.  

 

Även om jag har studerat en förskollärarutbildning med en interkulturell inriktning har jag 

aldrig haft möjligheten att fördjupa mig i interkulturalitet som ämne och implementera den 

praktiskt på ett samhällsproblem som i denna studie. Denna studie har givit mig värdefulla 

insikter i ämnet interkulturalitet. Interkulturalitet är en fin idé om att skapa gemenskap, men 

det krävs mycket att få till interkulturella möten i viktiga samhällsfrågor. Kanske är det just 

därför jag upplever att det är ett fint ord som läggs till i allehanda sammanhang, men som 

sällan får ett verkligt utrymme i beslutsprocesser och lösningar.  

 

8.2.	Metoddiskussion	

Intentionen med denna studie har inte varit att generalisera då endast fyra förskolechefer i ett 

begränsat område i Stockholm intervjuades. Därför går inte resultatet att överföras på andra 

förskolor. Syftet var snarare att belysa de olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper som 

ligger bakom förskolechefernas hantering av vaccinationsfrågan som ett interkulturellt 

dilemma på förskolan. Därför kan denna studie ses som en indikation på hur förskolechefer 

hanterar frågan. Samtliga förskolechefer fann ämnet engagerande, såg frågorna som 

högaktuella och påtalade ett behov av dialog inom ämnet. Alla delade med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter och gav varierande och utförliga svar på intervjuguiden, även om 

intervjuerna blev korta. Dock var det få deltagare från ett specifikt och avgränsat område i 

Stockholm som intervjuades. Det vore även önskvärt att intervjua förskolechefer från andra 

områden i Stockholm. Den valda metoden som bestod av kvalitativa intervjuer har bidragit 

med ett empiriskt material till denna studie som har kunnat analyseras utifrån ett 

interkulturellt perspektiv. Valet av att använda sig av det interkulturella perspektivet som 
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teoretisk utgångspunkt har färgat den verklighet som presenterats i denna studie. Med hjälp av 

en annan teoretisk utgångspunkt kunde analysen möjligtvis sett annorlunda ut.  

 

9. Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning är att studera hur samarbetet fungerar mellan förskola och BVC 

då jag upplever att det finns en otydlighet i samarbetet samt att det ser olika ut beroende på 

vilken förskola man befinner sig på. Ett annat intressant förslag skulle vara att studera hur 

föräldrar med olika ställningstaganden ser på ett vaccinationskrav på förskolan. Skulle de se 

annorlunda på förslaget eller skulle liknande motiv och resultat framkomma? Ytterligare ett 

förslag att studera är hur kunskapen om interkulturalitet ser ut på BVC, förskolan och bland 

politiker. 
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Otryckta källor:  
Intervjuer utförda mellan den 20 oktober till 26 oktober 2017, i författarens ägo. 

Informantförteckning: 

 

Intervju 1 (Förskolechef 1) 

Intervjudatum: 2017-10-20 

Intervjuns längd: 12 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

Intervju 2 (Förskolechef 2) 

Intervjudatum: 2017-10-23 

Intervjuns längd: 12 minuter 

Intervjun utförd av författaren 
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Intervju 3 (Förskolechef 3) 

Intervjudatum: 2017-10-24 

Intervjuns längd: 13 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

Intervju 4 (Förskolechef 4) 

Intervjudatum: 2017-10-26 

Intervjuns längd: 20 minuter 

Intervjun utförd av författaren 
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11. Bilagor. 
 

Bilaga	1.	Intervjuguide	till	förskolechefer	
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilka eftergymnasiala utbildningar har du? 

3. Hur lång är din arbetslivserfarenhet inom barnomsorg?  

4. I hur många år har du varit verksam specifikt som förskolledare/förskolechef? 

5. Hur tänker du om ståndpunkten som vissa har att inte vaccinera sig av principiella 

skäl?  

6. Har ni diskuterat denna fråga på förskolan med chefer, personal eller föräldrar? Hur 

då? 

7. Politikerna har bland annat föreslagit obligatorisk vaccination för förskolan, alternativ 

förskola för ovaccinerade barn eller en egen avdelning för ovaccinerade barn för att 

skydda de barn som ej kan vaccinera sig av medicinska skäl. Vad tycker du som 

förskolechef om ett eventuellt vaccinationskrav på förskolan som vissa politiker har 

föreslagit?  

8. Hur mycket ska man lyssna på föräldrarna i denna fråga? Hur mycket ska man lyssna 

på läkarna? Motivera!  

9. Om ett lagförslag från politikerna skulle gå igenom hur tror du då att detta skulle 

påverka familjerna som väljer att inte vaccinera sina barn? 

10. Vilken förebyggande metod skulle du som förskolechef helst vilja se för att göra din 

förskola tryggare mot smittsamma sjukdomar och varför?  

11. Förskolan är en social och kulturell mötesplats där människor med olika världssyn ska 

kunna samspela med varandra. Hur ser det ut på er förskola gällande olikheter? 

12. Vad kan det uppstå för storts konflikter där åsikterna går isär på förskolan och hur 

hanterar ni dem? 

13. Vill du tillägga något mer som du känner att du inte har fått med?  
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Stockholm 171013 

 
Information om samtycke för deltagande i studie 
 
Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 
förskollärare. Studien kommer att belysa ämnet vaccination på förskolan. Tanken är att du 
som förskolechef ska bidra med dina erfarenheter och kompetenser inom området. 
 
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er mellan vecka 42-43. Jag 
skulle då vilja intervjua dig som förskolechef och föra fältanteckningar under intervjun samt 
göra ljudupptagningar för att kunna transkribera intervjusvaren och använda dessa vid senare 
analys i mitt arbete.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 
personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 
publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 
studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 
påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
 
Vänliga hälsningar,  
Sonya 
 
 
Sonya M’Rad 
sonyamrad@gmail.com 
 
Handledare: 
Fredrik Blomstrand 
Södertörns högskola 
fredrik.blomstrand@sh.se 

 
 


