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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Vaccin skyddar både individen och samhället. Utan vaccin hotas flockimmunite-

ten och hälsan hos befolkningen. Runt om i världen finns hos vissa föräldrar en ovilja att vac-

cinera sina barn. Inspirationen till detta kommer ofta från internet. Syftet med detta arbete är 

att undersöka anledningar till att föräldrar avstår från att vaccinera sina barn. Detta är viktigt i 

sjuksköterskans arbetsroll då det i den ingår att stödja patienten i sin egenvård. Med hjälp av 

information från denna litteraturöversikt kan sjuksköterskor få en ökad förståelse för varför 

vissa väljer att tacka nej till vaccin. Metod: Genom en litteraturöversikt har artiklar angående 

föräldrar som inte vaccinerar sina barn granskats för att besvara syftet. Litteratursökningar 

gjordes i vetenskapliga databaser, vilket resulterade i att 13 vetenskapliga artiklar inkludera-

des i studien. Genom att noggrant granska dessa artiklar framkom många olika anledningar 

till varför föräldrarna väljer att avstå från att vaccinera sina barn. Resultat: Saker som föräld-

rar oroade sig för var biverkningar, följdsjukdomar och vaccinets innehåll. En del föräldrar 

tror inte på att sjukdomarna existerar längre eller tror att vaccinet inte fungerar. De allra flesta 

anledningarna syftade till att skydda barnet och berodde främst på okunskap eller för lite in-

formation. Slutsats: Slutsatsen är att mer pålitlig information måste bli tillgänglig för alla för-

äldrar att ta del av. Informationen bör komma från trovärdiga källor som gärna bör ge ut sin 

information via internet eller sociala medier, då föräldrar tenderar att söka sig dit. Sjukskö-

terskan kan med hjälp av bättre information hjälpa föräldrar att fatta ett bra beslut. 

Nyckelord: Vaccination, barn, föräldrar, vaccinationsvägran, egenvård



 
 

ABSTRACT  

Background: Vaccine protects both individuals and the society in general. Without vaccines, 

both herd-immunity and public health are threatened. Around the world, some parents choose 

not to vaccinate their children. This decision is often based on information the parents have 

received from internet sources. This study aimed to investigate the reasons why parents re-

frain from vaccinating their children. This information is important in the nurse's profession 

as the role involves supporting the patient in his or her self-care. Method: Through a system-

atic review, articles regarding vaccine resistance and hesitancy have been examined to answer 

the purpose of this study. A literature search was made in scientific databases, and 13 articles 

were selected. The articles were reviewed and various reasons for the vaccine re-

sistance were found. Result: Things that parents worried about were side effects, illnesses and 

the content of the vaccine. Some parents did not believe that the disease exists anymore or 

thought that the vaccine is not reliable. Most of the parents' decisions aimed to protect their 

child and were, in most cases, made by lack of information. Conclusion: The conclusion of 

this review is that more reliable information must be available for parents. The information 

should come from reliable sources, such as authorities. The authorities should also reach out 

with information through the internet and social media, as parents tend to rely on the internet 

whilst making decisions. With information from this study nurses can help the parents make 

an informed decision regarding vaccinations.  

Key words: Vaccination, children, parents, vaccination refusal, self-care
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BAKGRUND 
Vid en vaccination sprutas en liten mängd antigen in i kroppen. Detta aktiverar immunförsva-

ret så att antikroppar bildas mot det specifika antigenet. Det leder till att nästa gång kroppen 

exponeras för antigenet känner immunförsvaret igen det och kan försvara kroppen (Melhus, 

2013). Många sjukdomar som för 100 år sedan klassades som vanliga, existerar i mycket 

mindre utsträckning idag tack vare vaccin. Vaccin räddar miljontals liv i hela världen varje år. 

År 2012 förekom 27 379 fall av mässling i Europa. År 2016 hade den siffran sjunkit till 4 175 

smittade. Minskningen beror delvis på bättre hygien men till stor del på grund av vaccinering 

(World Health Organisation (WHO), 2017). Innan vaccinets tid blev 12 000 personer i Sve-

rige sjuka i mässlingen varje år. Idag är det en ovanlig sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). Ett relativt nytt vaccin är vaccinet mot Humant papillomvirus (HPV), ett virus som 

kan orsaka livmoderhalscancer. Sedan 2006, då vaccinet introducerades har prevalensen av 

sjukdomar som vaccinet skyddar mot sjunkit med 61–71 % i USA. Variationen i resultatet be-

ror på vilken åldersgrupp som undersökts. Minskningen beror antagligen till stor del på vacci-

nets effekt (Oliver et al., 2017). Alla de sjukdomar som det finns vaccin mot har tidigare varit 

orsak till svåra åkommor med komplikationer som inte går att bota eller som till och med kan 

leda till döden (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Vaccinationer är idag ett av de mest kostnads-

effektiva alternativen för en hälsosammare befolkning och minskade vårdkostnader (Social-

styrelsen, 2008).  	

För att förstå varför vaccin är viktigt för samhället och för individen, är flockimmunitet ett 

viktigt begrepp. I samband med att en person vaccineras mot ett smittoämne så minskar både 

den personens och de som inte är vaccinerades risk för att bli smittade av smittoämnet. Ju fler 

som är vaccinerade desto mindre risk är det för ovaccinerade att stöta på smittoämnet, då det 

inte längre finns lika många möjliga bärare. Flockimmunitet uppnås när en tillräckligt stor del 

av befolkningen (ca 90 %) är immuna mot smittoämnet. Detta innebär också att risken för de 

ovaccinerade att bli smittade försvinner (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 

2009).	

Om det blir vanligare att avstå från att vaccinera sina barn, kan det leda till att de sjukdomar 

som en gång varit utrotade kan återkomma som epidemier i de ovaccinerade grupperna 

(SBU, 2009). Att inte vaccinera sitt barn är med andra ord ett hot mot flockimmuniteten. Ett 

nedsatt immunförsvar minskar motståndskraften mot infektionssjukdomar (Sand, Sjaastad, 

Haug & Bjålie, 2014). Personer med medfödda sjukdomar som ger ett nedsatt immunförsvar 
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har därför en ökad risk att bli smittade. Även personer som är äldre, har strålbehandlats eller 

genom medicinering fått ett försämrat immunförsvar riskerar att smittas (Melhus, 2013). För 

dessa människor är det extra viktigt att flockimmuniteten bevaras. 	

Vaccination i Sverige och i världen 

Smittskyddslagen ligger till grund för det vaccinationsprogram som finns i Sverige idag. Re-

geringen fattar beslutet om vilka vaccin som ska ingå i vaccinationsprogrammet. Den grundar 

sina beslut på information som fås från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten beslu-

tar sedan vilka som ska vaccineras och hur ofta det ska ske. Därefter är det upp till landsting 

och kommuner att ansvara för genomförandet av vaccinationen. Vissa vaccin erbjuds till hela 

befolkningen medan andra endast erbjuds till vissa särskilda grupper. I det svenska vaccinat-

ionsprogrammet för barn ingår vaccin mot kikhosta, difteri, polio, stelkramp, påssjuka, mäss-

ling, röda hund, samt infektioner av Haemophilus influenzae och pneumokocker. För flickor 

ingår även vaccin mot Humant papillomvirus (HPV) (Folkhälsomyndigheten, 2017b).   	

I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2016) där 99,7 % av barnen i Sverige födda år 2013 

undersöktes, framkommer att 97,5 % av dessa barn vaccinerats mot difteri, stelkramp, kik-

hosta, polio och Haemophilus influenzae typ b. Det visade sig också att 96,6 % av barnen 

hade vaccinerats mot pneumokocker och 96,7 % mot mässling, påssjuka och röda hund 

(MPR) (Folkhälsomyndigheten, 2016). Jämförs den senaste rapporten angående hur många 

barn i Sverige som vaccinerats mot MPR, med den som gjordes tio år tidigare, visar det sig att 

vaccinationsandelen har ökat med ungefär en procent sedan dess. Sedan HPV-vaccin infördes 

i det svenska vaccinationsprogrammet har 81 % av flickor födda 1999–2003 fått minst en dos 

av vaccinet (Folkhälsomyndigheten 2006; Folkhälsomyndigheten 2016; Folkhälsomyndig-

heten 2017c).  	

Det svenska vaccinationsprogrammet skiljer sig från de som finns i andra länder. I USA till 

exempel, infördes år 1994 ett vaccinationsprogram som döptes till "the Vaccines for Child-

ren" (VFC). Vaccinationsprogrammet skulle leda till att fler barn skulle få möjlighet att vacci-

neras, oavsett ekonomisk situation. Införandet av det nya vaccinationsprogrammet ledde till 

att vaccinationsfrekvensen bland barn födda mellan år 1994 och 2013 steg till 90 %. I och 

med detta vaccinationsprogram beräknas man i framtiden kunna undvika 322 miljoner sjuk-

domsfall, 21 miljoner inläggningar på sjukhus och 732 000 tidiga dödsfall under dessa barns 

och ungdomars livstid. Det beräknas kunna spara USA 295 miljarder dollar. Med hjälp av 
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VFC har man på ett effektivt sätt kunnat förbättra hälsan hos många amerikanska barn (Whit-

ney, Zhou, Singleton & Schuchat, 2014). 

Vacciners biverkan 

Det är inte ovanligt att få en lindrig biverkning i samband med vaccination. Det kan t.ex. 

vara trötthet, feber eller lokal svullnad vid injektionsstället. Detta är naturliga reaktioner då 

kroppen vill skydda sig från det främmande ämnet. Dessa reaktioner är ofarliga (Läkemedels-

verket, 2017). Det finns vaccin där mer specifika eller allvarliga biverkningar har upptäckts, 

exempelvis kan hepatit B-vaccin i mycket sällsynta fall ge kraftiga allergiska reaktioner, 

även kallat anafylaxi. Tuberkulosvaccin (BCG) kan ge allvarliga biverkningar med dödlig ut-

gång hos personer med en sällsynt immunbristsjukdom. Denna sjukdom ökar risken för att få 

biverkningar och att insjukna i flera andra sjukdomar. I Sverige har man för att undvika detta 

börjat ge vaccinet först vid sex månaders ålder så immunbristsjukdomen hinner upptäckas in-

nan vaccination sker (SBU, 2009). 		

Under svininfluensapandemin som var 2009 massvaccinerades befolkningen i flera delar av 

världen, bland annat i Sverige. Två olika vaccin hade tagits fram, Focetria och Pan-

demrix (Kothare & Wiznitzer, 2013). Under 2010 uppdagades att barn och ungdomar som 

vaccinerats med Pandemrix i exempelvis Sverige löpte en ökad risk att drabbas av narkolepsi. 

Symtomen hos de drabbade barnen debuterade sex till tolv veckor efter vaccinationstillfället 

och diagnosen narkolepsi kunde ställas mellan tre månader och upp till två år efter vaccina-

tionstillfället (Szakács, Darin & Hallböök, 2013). Enligt Socialstyrelsen är narkolepsi en sjuk-

dom där det finns en störning i regleringen mellan sömn och vakenhet. De vanligast förekom-

mande symtomen är sömnighet dagtid och sömnattacker som inte kan förhindras. Man kan 

även få attacker av kataplexi - en känsla av förlamning, plötslig kraftlöshet i muskler samt 

sömnparalyser (Socialstyrelsen, 2014). I studien av Szakács et al. (2013) beskrivs att 37 barn 

och ungdomar i Sverige drabbats av narkolepsi mellan år 2000 och år 2010, 28 av dessa efter 

att ha fått vaccin mot svininfluensan (H1N1) år 2009. Innan vaccineringen var frekvensen av 

narkolepsi hos barn 0,26/100 000/ år men efter vaccinationsperioden steg denna incidens till 

6.6/100 000/ år (Szakács et al., 2013). 	

I en systematisk litteraturöversikt från SBU (2009) beskrivs vaccins eventuella biverkningar i 

många artiklar. Exempel på dessa biverkningar beskrivs nedan. Enligt SBU finns inga belägg 

för att något av påståendena skulle stämma.  	
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- Hib-vaccin påstås ge diabetes typ 1, plötslig spädbarnsdöd, kramper och Guillain-Bar-

rés syndrom.  	

- Acellulärt kikhostevaccin påstås kunna leda till allvarliga åkommor eller dödsfall. 	

- MPR-vaccin påstås ge feberkramp, diabetes typ 1 och autism.  	

- Hepatit B-vaccin påstås kunna ge multipel skleros, artrit, kroniskt trötthetssyndrom, 

demyeliniserande sjukdom och dödsfall (SBU, 2009). 	

Oviljan att vaccinera sitt barn 

Enligt Pew Research Center (2011) söker 80 % av amerikanska vuxna internetanvändare häl-

soinformation på internet, vilket också gör det till den tredje vanligaste internet-aktiviteten. 

En studie av Guidry, Carlyle, Messner och Jin (2015) visar att vaccinkritisk information före-

kommer i betydligt större utsträckning på internet än i tryckta medier. Föräldrar som valt att 

inte vaccinera sina barn visade sig vara mer benägna att söka på internet efter information om 

vaccin än föräldrar som vaccinerar. Anti-vaccinhemsidor har ofta personliga berättelser med 

bilder vilket ofta leder till en ökad riskmedvetenhet och rädsla. Författarna till studien har un-

dersökt ämnet vaccin på Pinterest, vilket är ett av de sociala medier där personer idag spende-

rar mest tid per besök. På Pintrest kan privatpersoner lägga in bilder med tillhörande texter. 

Av 800 undersökta Pinterest-inlägg är 74 % av dessa vaccinkritiska. Till många av bilderna 

finns länkar till hemsidor för vidare läsning. Endast 3,7 % av dessa länkar ledde till medi-

cinska hemsidor såsom sjukhus eller medicinska organisationer (Guidry et al., 2015). Föräld-

rars beslut om de ska vaccinera sina barn eller inte baserar sig på många olika saker. I en arti-

kel av Jones et al. (2012) framgår att de flesta föräldrar hämtar sin vaccinationsinformation 

från sin vårdgivare eller från informationsbroschyrer som de får av sin vårdgivare. Dock säger 

artikeln att 39,9 % av föräldrarna ser internet som ett bra och pålitligt verktyg för informat-

ionshämtning angående vaccin. Det framgår även att de föräldrar som anser internet vara en 

bra källa i högre grad vägrar vaccination än de som tar informationen från sjukvården (Jones 

et al., 2012). 	

Även enligt Betsch, Renkewitz, Betsch och Ulshöfer (2010) påverkas uppfattningen om vac-

cinets effekter till stor del av vad vi läser på internet. På internet finns massor av lättillgänglig 

information om vaccin. De sidor Betsch et al. (2010) har undersökt är kritiska mot vaccin och 

tar upp de nackdelar som de tror vaccin kan medföra, exempelvis olika följdsjukdomar. 

Många av de vaccinkritiska hemsidorna visar bilder och tar upp berättelser från fall där vaccin 

påstås ha skadat ett barn. Internet tros kunna spela en stor roll i beslutsfattandet om vaccin ska 

ges eller inte. Artikeln visar att läsande av vaccinkritisk information i fem till tio minuter ökar 
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uppfattningen av vaccinets nackdelar och minskar uppfattningen av risker med att inte vacci-

nera (Betsch et al. 2010).   

I en studie som gjorts av Basch, Zybert, Reeves och Basch (2016) där man undersökt 87 av de 

mest visade videoklippen om vaccin på YouTube, var 65,5 % av dessa klipp negativa till vac-

cin. Endast 25,3 % var för vaccin och 9,2 % var neutrala i frågan. De huvudsakliga ämnen 

som togs upp i klippen var vaccinets koppling till autism, att riskerna med vaccin inte är till-

räckligt utredda eller tecken och symtom av skadliga biverkningar relaterat till vaccinens ad-

juvans (Basch et al., 2016). Enligt Nationalencyklopedin (2017) är adjuvans en substans som 

förstärker vaccinets immuniserande effekt. Användning av ämnena tiomersal eller kvicksilver 

som adjuvans i vaccin anses av föräldrarna i artikeln kunna skada hälsan. Över en tredjedel 

(36,8 %) av dessa klipp från YouTube presenterade ingen vetenskaplig evidens för att stödja 

sina påståenden (Basch et al., 2016). Det förekommer att föräldrar står bakom egna forum på 

internet där de informerar om sjukdomsutbrott sinsemellan. Naskret (2017) har berättat om ett 

fall där en mamma i Västsverige via sociala medier erbjudit andra föräldrar att komma och 

smitta sina barn med mässling när hennes eget barn var sjukt. I nyhetsartikeln framkommer 

även att läkare varnar för att medvetet smitta sina barn (Naskret, 2017).  

Sjuksköterskans roll 

Oviljan att vaccinera beror i grund och botten på en vilja att skydda barnet. För sjuksköters-

kan som ska sträva efter att ge alla patienter en så bra vård som möjligt (Svensk sjuksköters-

keförening, 2014) kan det vara ett dilemma när föräldrar nekar sina barn att vaccineras. I en 

artikel av Edwards och Hackell (2016) beskriver sjukvårdspersonal att de känner en frustrat-

ion och minskad arbetsmotivation efter de diskuterat med föräldrar som nekar vaccin. Arti-

keln beskriver även hur vissa vårdgivare avvisar föräldrar och deras barn från sina klini-

ker som en sista utväg. Detta med motiveringen att de ovaccinerade barnen kan vara en hälso-

fara för andra barn då de kan sprida farliga infektioner (Edwards & Hackell, 2016).	

Enligt svensk lag är de som får ordinera vaccin läkare eller sjuksköterskor med förskrivnings-

rätt. Det kan exempelvis vara distriktssjuksköterskor. Alla grundutbildade sjuksköterskor får 

dock iordningställa och administrera vaccin till patienten (SFS 2017:30; SOSFS 

2000:1). Detta innebär att oavsett vilken arbetsplats en sjuksköterska arbetar på kan sjukskö-

terskan komma till en diskussion med patient eller anhörig till patient angående vaccinets ef-

fekter. Sjuksköterskan ska ge förutsättningar för att patienten ska kunna fatta egna beslut om 

sin vård. Sjuksköterskan ska därför genom information kunna bidra till att stärka patientens 
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egenvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och ge patienten eller den anhörige korrekt 

information angående vaccin så att hen kan fatta ett självständigt beslut.  	

Mötet mellan vårdgivaren och föräldern kan vara en utmaning för sjukvården när det kommer 

till vaccinationsfrågan. Som vårdpersonal i kontakt med föräldrar bör man sträva efter en jäm-

lik relation. Föräldrarna vet mest om sitt barn och hur de vill ha det, medan man som vårdper-

sonal har mer kunskap i vad som generellt är bäst för barns hälsa och utveckling. Denna kom-

petens kan sjuksköterskan använda i samtal för att främja barnets hälsa och förebygga eventu-

ella sjukdomar. Samtalet med föräldern ska fokusera på att stärka deras kompetens och själv-

känsla så att de kan ta ett aktivt val för sitt barns hälsa, vilket också möjliggör ett bra föräldra-

skap (Köhler & Reuter, 2012).  	

Dorotea Orem – Egenvårdsteorin 

Enligt Orem (2001) är egenvård handlingar en person utför på eget initiativ för att ta hand om 

sin egen hälsa. Egenvården är viktig för att hälsan hos enskilda individer ska upprätthållas. 

Vid brist på egenvård kan hälsan försämras så pass mycket att vård på högre instans kan be-

hövas t.ex. sjukhusvård. Handlingarna kan vara mer eller mindre självbestämda i en skala 

uppbyggd på tre underteorier:  	

- Teorin om omvårdnadssystem - Innebär att vårdpersonal utför den vård som hen tror be-

hövs för att patientens hälsa ska främjas. Detta skulle exempelvis kunna vara livsavgö-

rande åtgärder hos medvetslösa patienter. Vid en sådan situation kan inte vårdpersona-

len fråga vilken vård patienten vill ha.  	

- Teorin om egenvårdsbrist - Innebär att patienten och vårdpersonal gemensamt kommer 

fram till vilken vård som behövs genom samtal. Detta skulle exempelvis kunna vara råd 

och stöd som en patient får från vårdpersonal om hur patienten ska sköta sin hälsa för att 

bli frisk. Denna del av teorin innefattar även när anhöriga bestämmer över andra männi-

skors vård i de fall där den människan inte är i stånd att fatta egna beslut t.ex. barn, funkt-

ionsnedsatta eller medvetslösa.	

- Teorin om egenvård - Innefattar patientens egenvård och egna bestämmande över sin 

hälsa. Här fattar patienten själv beslut om vilken vård som patienten vill ta emot. Denna 

del av teorin innefattar också när anhöriga bestämmer över andra människors vård. Denna 

egenvård sker utan stöd eller råd från vårdpersonal (Orem, 2001).  	
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Teorin om egenvårdsbrist är den del som bäst appliceras på denna litteraturöversikt. Vård-

nadshavaren/föräldern får välja vad som är bäst för just sitt barn i samråd med vårdpersonal 

dvs. när det gäller vaccination så företräder föräldrarna barnet i frågan. Det är informationsut-

bytet mellan vårdgivare och förälder som kan förbättras genom denna litteraturöversikt. Ge-

nom att sjuksköterskan vet varför vissa föräldrar inte vill vaccinera sina barn kan innehållet i 

samtalet anpassas så att alla kunskapsluckor blir väl besvarade. Först när föräldern har korrekt 

information om vaccin kan hen ta ett välgrundat beslut angående om barnet ska vaccineras el-

ler inte.  

Problemformulering 

Mötet mellan vårdgivaren och patienten förbättras om sjuksköterskan har bättre förståelse för 

hur patienter resonerar i vaccinfrågan. Med hjälp av information om hur föräldrar tänker kan 

sjuksköterskan på ett bättre sätt stödja föräldrarna till att ta ett mer välinformerat beslut. 

Som Orem beskriver i sin teori om egenvårdsbrist behöver patienten och vårdaren samtala om 

vilken vård som är nödvändig. Det är viktigt både för individens egen hälsa och för flockim-

muniteten i samhället. Det är en samhällsvinst att få flockimmuniteten att bevaras, genom att 

så många barn som möjligt vaccineras. För att fler ska vaccineras behöver man förstå vilka 

anledningar som finns till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn.  

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka anledningar som finns till att föräldrar väljer att avstå från att 

vaccinera sitt eller sina barn.   

METOD 

Design 

För att besvara syftet har en litteraturöversikt genomförts. En sådan är lämplig då man vill få 

en bra översikt av hur kunskapsläget inom ett visst område ser ut och då man vill se hur det 

aktuella området har studerats tidigare (Segersten, 2017).    

Sökstrategi 

Databaser 

Artiklar hämtades från akademiska databaser. Dessa databaser innehåller kvalitetsgranskade 

forskningsartiklar och vetenskapliga publikationer (Östlundh, 2017). Beslutet att söka i CI-

NAHL samt PubMed gjordes då de är stora och pålitliga databaser med originalartiklar som 

fokuserar på medicin och omvårdnad. För att få fram bra sökord användes tesaurusar, i detta 
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fall MeSH. En tesaurus kan hjälpa till att hitta alla relevanta ämnesord och sökningarna kan 

preciseras vilket ger ett bättre sökresultat (Östlundh, 2017).  

Sökord 

De sökord som användes var: vaccination refusal, anti vaccination, children, parents, vac-

cine hesitancy 

Inklusionskriterier 

Kvalitativa originalartiklar med föräldrar som studiedeltagare som gjort ett aktivt val att inte 

vaccinera sina barn och redovisar varför.  

Exklusionskriterier 

Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska. Artiklar skrivna före år 2005. Artik-

lar om personer över 18 år. Barn som inte vaccineras på grund av ekonomiska skäl. I artiklar 

som är både kvalitativa och kvantitativa exkluderas den kvantitativa delen. Artiklar med låg 

kvalitet och utan etiskt tillstånd.  

Tillvägagångssätt 

Databassökningarna gjordes i CINAHL, 2017-09-21, och PubMed, 2017-09-21, se tabell 1. 

Sökningarna utfördes med de utvalda sökorden och därefter applicerades begränsningar 

i språk och tidsperiod. De titlar som kunde vara relevanta sparades för vidare läsning. Artik-

lars abstract lästes och bedömdes utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som bestämts. 

Verkade artikelns abstract vara relevant för litteraturöversiktens syfte valdes artikeln vidare 

för läsning och kvalitetsgranskning. Efter att ha läst igenom artiklarna återstod 13 artiklar som 

besvarade studiens syfte och uppfyllde inklusionskriterierna men inte exklusionskriterierna. 

Sökresultatet redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Artikelsökning. 

Sökord Databas Avgränsningar Antal 
träffar 

Utvalda för 
granskning 

Utvalda 
artiklar 

Artikel-nr. 

Vaccination refusal 
children parents 

CINAHL Engelska & svenska  
År 2005–2017 

49 7 3 1, 5, 11 

Vaccine hesitancy 
children 

CINAHL  30 2 0 - 

Anti vaccination 
children parents 

PubMed Engelska & svenska  
År 2005–2017 

91 11 2 8, 13 
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Vaccination refusal 
children parents 

PubMed Engelska & svenska  
År 2005–2017 

201 42 8 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 12 

 

Forskningsetiska överväganden 

Autonomi innebär alla individers rätt till självbestämmande, friheten att välja själv. I vården 

innebär patientens autonomi rätten att acceptera eller avböja en behandling. För att det ska 

kunna göras på rätt sätt måste vårdpersonalen ge information och verktyg till patienten för att 

den ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Kommunikationen till patienten behöver vara infor-

merande om hälsotillståndet utan att vara för auktoritär, så att patienten inte känner sig 

tvingad till ett beslut (Eldh, 2014).  	

Ämnet vaccination är ett omdebatterat ämne. Olika individer har olika åsikter och tankar 

kring vaccinets effekter (Socialstyrelsen, 2008). Att möta dessa personers tankar med denna 

litteraturstudie skulle kunna uppfattas som kränkande eller nedvärderande mot deras åsikter. 

Vaccinationer är frivilliga i Sverige, men genom denna litteraturöversikt kan det tolkas som 

att det enbart finns ett alternativ som är ”rätt”. Syftet med litteraturöversikten är inte att visa 

vad som är rätt eller fel, utan att ge sjuksköterskan ett bra verktyg för att hjälpa föräldrar att ta 

ett vetenskapligt grundat beslut. En empirisk studie hade behövt ta mycket mer etiskt ansvar 

för de faktiska personerna som är med i studien. Detta ansvar behövde av skribenterna inte 

övervägas då studien är en litteraturöversikt (Helgesson, 2006). Studien har inte granskats av 

en etisk kommitté innan den genomfördes. Dock har alla inkluderade studier etiskt tillstånd 

för att säkerställa att alla resultat har tagits fram via en etiskt godkänd metod. Det skulle 

framgå i artiklarna att de hade ett etiskt godkänt innehåll för att de skulle inkluderas i denna 

studie.  

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att granska artiklarnas kvalitet användes SBU:s granskningsmall för kvalitativ forsknings-

metodik (SBU, 2014). I originalmallen finns svarsalternativen ”ja”, ”nej”, ”oklart” samt ”ej 

tillämpligt”. Skribenterna valde att revidera kvalitetsmallen genom att ta bort ”ej tillämpligt” 

då de ansåg denna kategori överflödig för denna studie, se bilaga 1. Med hjälp av gransk-

ningsmallen bedömdes artiklarna utefter 21 kriterier. Genom ett poängsystem där varje krite-

rium gav en poäng bedömdes artikelns kvalitet. Med hjälp av poängen jämfördes de olika ar-

tiklarnas kvalitet med varandra. Skribenterna valde själva ut hur många poäng som gav en 
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viss kvalitet. För att uppnå hög kvalitet skulle 16 eller fler av kriterierna uppfyllas och för me-

delkvalitet skulle minst 11 kriterier vara uppfyllda. Ett kriterium uppfylldes då en frågeställ-

ning besvarades med ”ja”, se bilaga ett. De artiklar som uppfyllde färre än 11 kriterier uteslöts 

då de bedömdes ha låg kvalitet. Av skribenterna bedömdes 11 av 21 (ca 52 %) uppfyllda kri-

terier vara tillräckligt hög kvalitet för denna litteraturöversikt. Av de inkluderade artiklarna 

bedömdes 12 ha hög kvalitet och en ha medelkvalitet, se tabell 2.   

Resultatanalys 

Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) bör en korrekt metasyntes använ-

das för att jämföra de kvalitativa artiklarna med varandra i en litteraturstudie. Metasyntes in-

nebär att studiernas innehåll granskas mycket noga. Resultaten sammanställs i en tabell så 

vem som helst enkelt kan se vad för studie det handlar om och vad som är det huvudsakliga 

innehållet. Resultatet ska delas upp i idéer eller teman så man tydligt kan se resultatet. Meta-

syntesen ska vara systematisk och inkludera all relevant litteratur inom området. Kvalitativa 

metoder ska ha använts i analysen av artiklarna. De inkluderade studierna ska analyseras och 

tolkas med fokus på resultatet. Metasyntesen ska även vara kritisk och reflekterande för att 

öka trovärdigheten. En helt korrekt metasyntes är ett mycket stort och svårt jobb, något som 

inte bör genomföras för en C-uppsats (Willman et al., 2016). I och med att denna litteraturstu-

die var ett examensarbete på grundnivå genomfördes en förenklad metasyntes. I detta arbete 

användes en förenklad metasyntes utan att alla kriterier för en äkta metasyntes var uppfyllda, 

då denna litteraturöversikt inte inkluderat all litteratur inom det studerade området. Denna stu-

dies förenklade metasyntes har beskrivits nedan och tog inspiration från Willman et 

al. (2016). De utvalda artiklarna lästes flera gånger för att identifiera anledningar som svarade 

på litteraturöversiktens syfte. Genom ett induktivt arbetssätt identifierades teman och subte-

man. De presenteras i tabellform tillsammans med de artiklar som tar upp respektive tema och 

subtema, se tabell 2. Med hjälp av att resultatet beskrevs i form av teman kunde man få en 

bättre struktur och en röd tråd i resultatet. Alla de identifierade anledningarna till att avstå från 

vaccin spaltades upp i en tabell. I tabellen lades varje artikel in och resultatet beskrevs i 

punktform för att ge en överskådlig bild över det studerade området. De redovisade anled-

ningarna i tabellen är identifierade genom att skribenterna översatt och tolkat artiklarnas pre-

senterade anledningar, se bilaga 2. I artiklarna presenterades anledningar på olika sätt, både 

genom citat och i återberättad form. 	
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RESULTAT 
En sammanfattning av de teman som identifierats i de 13 artiklarna presenterades i tabellform, 

se tabell 2. Alla artiklar utom en bedömdes ha hög kvalitet och endast en av artiklarna bedöm-

des ha medelkvalitet. Då artikeln med medelkvalitet ligger på gränsen till hög kvalitet bedöm-

des dess resultat fortfarande tillförlitligt i analysen. De 13 artiklarna studerade olika län-

der; USA, Storbritannien, Nederländerna, Kanada, Pakistan, Japan, Sverige och Venezuela. 

Artiklarna innehöll studier angående många olika typer av vaccin. Se sammanfattning av ar-

tiklarna i bilaga 2. Av de artiklar som inkluderats i resultatet bildades sex teman som sam-

manfattar de enskilda artiklarnas resultat. De teman som framkom i analysen var: ”rädsla för 

att vaccinet ska vara skadligt”, ”vaccin är onödigt”, ”religiösa skäl”, ”barnets autonomi”, 

”spruträdsla” och ”brist på information”. Inom vissa teman bildades även subteman för att 

tydligare redovisa de olika anledningarna, se tabell 2. Vilken artikel som representerar vilket 

nummer redovisas i bilaga 2.  

Tabell 2. Identifierade teman och subteman samt inkluderande artiklar. 

Identifierade teman Identifierade subteman Artiklar som inkluderar temat 

Rädsla för att vaccinet 
ska vara skadligt 

• Rädsla för biverkningar och följdsjuk-
domar 

 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

 
• Barnets immunförsvar kan inte hantera 

vaccinet 
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12  

• Rädsla för vaccinets innehåll 6, 8, 10, 11, 

• Vaccin är en konspiration för att skada 
befolkningen 

 

1, 7 

• Litar inte på forskningen och sjukvår-
dens kunskaper 

 

2, 5, 9, 11, 13 

• Påverkan från omgivningen 2, 5, 8, 9, 10 

Vaccin är onödigt • Sjukdomarna finns inte eller är ovanliga 
 

2, 4, 10, 11, 12, 13 

• Sjukdomarna kan behandlas 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 

• Andra metoder är bättre 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 

• Vaccin skyddar inte tillräckligt 
 

1, 2, 3, 5, 8, 10 

• Litar inte på läkemedelsföretag 
 

2, 5, 8 

• Moraliska skäl 2, 9 
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Religiösa skäl  1, 2, 3, 7 
Barnets autonomi  2, 3, 9 
Spruträdsla  2, 3, 9 
Brist på information  1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 

 

Rädsla för att vaccinet ska vara skadligt 

Flera föräldrar ansåg att vaccinet hade fler nackdelar än fördelar för barnet. De tyckte att vac-

cinet innebar mer skada än nytta och hade därmed svårt att se vilka fördelar som fanns med att 

vaccinera (Burghouts et al. 2017; Dubé et al., 2016; Forster et al., 2017; Sobo et al., 2016).   

Rädsla för biverkningar och följdsjukdomar 

I några av artiklarna (Blaisdell et al., 2016; Burghouts et al., 2017; Cameron et al., 2016; 

Dubé et al., 2016; Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2014; Harmsen et al., 2013 Khowaja et 

al., 2012; McHale et al., 2015) uttryckte föräldrarna rädslor för de biverkningar vaccin skulle 

kunna medföra. I en av dessa artiklar uttrycktes även att vaccin är permanent och om forsk-

ningen i framtiden visar på biverkningar går det inte att ta tillbaka vaccinationen och där-

för var det en risk att vaccinera barnen (Blaisdell et al., 2016). En förälder ansåg att det var för 

långt till sjukhuset för att vaccin skulle kunna ges. Ifall barnet fick feber till följd av vaccinat-

ionen så skulle barnet inte kunna tas till sjukhus och få vård, i detta fall skulle barnet vaccine-

ras i hemmet (Burghouts et al., 2017). En annan förälder uttryckte en rädsla för allergiska re-

aktioner till följd av vaccinet, i detta fall HPV-vaccin. Eftersom dottern enligt mamman fick 

en allergisk reaktion av den första HPV-dosen ville hon inte ge dottern den andra dosen (Fors-

ter et al., 2017). I samma artikel valde en förälder att avstå från vaccin då hen hörde att ett 

barn hade dött av vaccinet. I en annan artikel beskrev föräldrar att de var oroliga för att barnet 

skulle få så många vaccin på samma gång, t.ex. MPR-vaccinationen. De ville då hellre avstå 

från alla vaccin (Dubé et al., 2016). I flera av artiklarna framkom en rädsla hos föräldrarna för 

att barnet skulle drabbas av en följdsjukdom av vaccinet (Brown et al., 2012; Dubé et al., 

2016.; Forster et al., 2017; Grandahl et el., 2014; McHale et al., 2015). De sjukdomar som 

föräldrar trodde vaccin skulle kunna orsaka var: autism, narkolepsi, störningar av den mentala 

hälsan, autoimmuna sjukdomar, nötallergi, multipel skleros och Parkinson (Brown et al., 

2012; Grandahl et al., 2014; McHale et al., 2015). I en artikel uppgav en förälder att barnet 

kan bli skadat av vaccinet och att barnets egen hälsa var viktigare än flockimmuniteten, därför 

valde föräldern att avstå från att ge vaccin till barnet (Sobo et al., 2016).  
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Barnets immunförsvar kan inte hantera vaccinet 

I flera av artiklarna beskrevs en rädsla för att barns kroppar är för sårbara och att immunför-

svaret är för underutvecklat för att kunna klara av att vaccineras (Blaisdell et al., 2016; Brown 

et al., 2012; Burghouts et al., 2017; Cameron et al., 2016; Forster et al., 2017; Harmsen et al., 

2013; Reich, 2016). Det fanns även föräldrar som ansåg att barnet var för sjukt för att kunna 

få vaccinet, immunförsvaret var redan försvagat på grund av en redan pågående sjukdom (Ca-

meron et al., 2016; Grandahl et al., 2014; McHale et al., 2015). En förälder i artikeln av 

McHale et al. (2015) beskrev att vaccinet var kontraindicerat. Det framgick dock inte i arti-

keln vad det var kontraindicerat med.   

Rädsla för vaccinets innehåll 

I några av artiklarna beskrevs en rädsla för vaccinens innehåll (Blaisdell et al., 2016; Brown et 

al., 2012; Harmsen et al., 2013; McHale et al., 2015). I ett par av artiklarna (Brown et al., 

2012; Harmsen et al., 2013) beskrevs en rädsla för vaccinens adjuvans, bl.a. tiomersal och 

kvicksilver. En förälder nämnde att vi är mycket medvetna om vad vi äter, men inte vad vi 

väljer att spruta in i oss i form av vaccin (Brown et al., 2012). I samma artikel tog en förälder 

upp att ifall vaccinet hade spillts ut hade man behövt sanera rummet och därför tyckte hen att 

det vore konstigt att spruta in det i kroppen.   

Vaccin är en konspiration för att skada befolkningen 

Enligt några artiklar fanns det ett antal föräldrar som trodde att vaccinen skulle vara en kon-

spiration från olika företag eller myndigheter från andra länder. Artiklarna av Khowaja et al. 

(2012) och Murakami et al. (2014) beskrev att föräldrar trodde att vaccinet var skapat för att 

antingen vara giftigt och vilja skada befolkningen eller så var vaccinet steriliserande och 

kom från västvärlden för att få den lokala befolkningen att sluta växa.   

Litar inte på forskningen och sjukvårdens kunskaper 

Vissa föräldrar oroade sig för forskningen bakom vaccinet. De tyckte att det fanns för lite 

forskning (Blaidsell et al., 2016), vaccinet var för nytt (Dubé et al., 2016) eller oroade sig för 

nya biverkningar samt att vaccinet saknade evidens (Grandahl et al., 2014). En förälder från 

Forster et al. (2017) litade inte på sjukvårdens kunskaper. En förälder från artikeln av Gran-

dahl et al. (2014) litade inte på skolsköterskan och dennes kompetens och lät därför inte sitt 

barn vaccineras. Föräldrar från artiklarna Grandahl et al. (2014), Dubé et al. (2016) 

och Sobo et al. (2016) uttryckte att de inte litade på myndigheterna och experterna och vågade 

därför inte låta barnet få ta emot vaccin.  
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Påverkan från omgivningen 

Vissa föräldrar hade fått höra av vänner, bekanta, vårdpersonal eller från sociala medier att 

det inte är bra med vaccin. De valde då att inte vaccinera sina barn på grund av dessa tips och 

negativa berättelser från omgivningen (Brown et al., 2012; Dubé et al., 2016; Forster et al., 

2017; Grandahl et al., 2014; Harmsen et al., 2013).  

Vaccin är onödigt 

Sjukdomarna finns inte eller är ovanliga 

I ett par av artiklarna (Forster et al., 2017; Harmsen et al., 2013) beskrev föräldrarna att sjuk-

domarna och virusen inte längre existerar och därför behövdes inte vaccin. I artiklarna av 

Harmsen et al. (2013) och Blaidsell et al. (2011) tyckte föräldrar att sjukdomarna var så pass 

ovanliga att vaccin inte behövdes. I några artiklar ansåg föräldrar att sjukdomarna 

man får vaccin mot inte var särskilt farliga och därför behövdes inte vaccin (Blaidsell et al., 

2011; Harmsen et al., 2013; Reich, 2016; Sobo et al., 2016). Flera föräldrar sa att vaccin 

inte var nödvändigt då de själva aldrig vaccinerats och hade klarat sig bra utan (Burghouts et 

al., 2017; Forster et al., 2017). I artikeln av Forster et al. (2017) ansåg en förälder att vaccin 

inte behövdes då sjukdomen inte funnits i släkten.  

Sjukdomarna kan behandlas 

I några artiklar (Blaidsell et al., 2011; Brown et al., 2012; Harmsen et al., 2013) beskrev för-

äldrar att sjukdomarna de erbjuds vaccin mot kan behandlas, och därför tyckte de inte att vac-

cin behövdes. I tre av artiklarna (Blaidsell et al., 2016; Reich, 2016; Sobo et al., 2016) 

tyckte föräldrarna att de själva kunde avgöra vilken vård som var nödvändig för just deras 

barn och att de vid behov skulle söka vård. Därför behövdes inte vaccin. Flera föräldrar 

tyckte att det fanns andra, för dem bättre sätt att skydda sig på (Dubé et al., 2016; Forster et 

al., 2017; McHale et al., 2014).  

Andra metoder är bättre 

En förälder från Forster et al. (2017) använde inte mediciner överhuvudtaget och då heller 

inte vaccin. Flera föräldrar var överens om att ett ”naturligt liv” med en bra, preventiv livsstil 

och kost räckte för att hålla barnet friskt (Blaidsell et al., 2016; Harmsen et al., 2013; Reich, 

2016; Sobo et al., 2016). Några föräldrar ansåg att det var bättre om kroppen utsattes för anti-

genet på ett naturligt sätt för att på så sätt utveckla ett immunförsvar, än att det gjordes med 

hjälp av vaccin (Dubé et al., 2016; Forster et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Reich, 2016). En 

förälder sa att immunförsvaret skulle bli bättre av att få sjukdomen själv än att 
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det skulle byggas upp med hjälp av vaccin (Grandahl et al., 2014). En annan förälder 

tyckte att immunförsvaret finns av en anledning och därför behövdes inget vaccin (Sobo et al., 

2016). I samma artikel ansåg en förälder att bröstmjölk har en skyddande effekt. I artikeln 

av Grandahl et al. (2014) frågade sig en förälder "måste man verkligen vaccineras mot allt?", 

och en annan tyckte att vaccin var onaturligt. I artikeln av Dubé et al. (2016) tyckte en föräl-

der att det även var viktigt att vara sjuk ibland och att det som inte dödar gör en starkare. Det 

fanns även föräldrar som ansåg att vaccin inte passar alla, och att det var individuellt om bar-

net behövde vaccineras eller inte (Sobo et al., 2016). En förälder sa att immunförsvaret skulle 

missa antigenet om det inte kom in i kroppen via mag-tarmkanalen (Reich, 2016).   

Vaccin skyddar inte tillräckligt 

Flera föräldrar var skeptiska till vaccinets effekt och trodde inte på att det fungerade, var far-

ligt eller onödigt (Brown et al., 2012; Cameron et al., 2016; Dubé et al., 2016; Forster et al., 

2017; Khowaja et al., 2012; Harmsen et al., 2013). I artikeln av Harmsen et al. (2013) var en 

förälder orolig över att vaccinet inte hade ett 100 % skydd, och kanske bara skulle ha en till-

fällig effekt, medan dess eventuella biverkningar skulle finnas kvar för alltid. I artikeln 

av Forster et al. (2017) sa en förälder att vaccinet inte skyddade mot alla HPV-typer, 

och var därför onödigt. I artiklarna av Forster et al. (2017), Brown et al. (2012) och Harmsen 

et al. (2013) var några föräldrar tveksamma till hur långvarig vaccinets effekt var, och oro-

liga över att det kanske endast verkade tillfälligt. En förälder tyckte att vaccinet var ineffektivt 

eftersom vaccinerade barn ändå kan bli sjuka och en annan förälder oroade sig för vaccinets 

långsiktiga effekter (Dubé et al., 2016). 

Litar inte på läkemedelsföretagen 

Det fanns även föräldrar som enligt artiklarna av Forster et al. (2017) och Brown et al. (2012) 

trodde att vaccin var skapade av läkemedelsföretag bara för att de ville tjäna pengar och att 

vaccin egentligen inte gjorde någon nytta. I artikeln av Dubé et al. (2016) var det en förälder 

som inte litade på läkemedelsföretagen då de även har ett kommersiellt intresse. I artikeln av 

Forster et al. (2017) uttryckte en förälder en tro på att barnen skulle användas som försökska-

niner. 

Moraliska skäl 

I två artiklar framkom att föräldrar inte ville vaccinera sina barn på grund av moraliska skäl. 

Dessa artiklar handlade om HPV-vaccin. I ena artikeln beskrev olika föräldrar att dött-

rarna var för unga för att ha sex, samt att de bara skulle ha en sexpartner eller få sexpartners 
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(Grandahl et al., 2014). En förälder från samma studie ansåg att HPV-vaccination kunde upp-

muntra till osäkert sex då barnet kunde se det som ett skydd och strunta i att skydda sig mot 

andra könssjukdomar eller graviditet. En förälder ansåg att vaccinet var onödigt eftersom dot-

tern inte skulle ha oskyddat sex eller vara promiskuös och i samma artikel hade en förälder 

fått rådet av vårdpersonal att inte vaccinera om dottern "inte ska ha en massa sex" (Forster et 

al., 2017).    

Religiösa skäl 

I några artiklar trodde föräldrar att vaccinet skulle kunna innehålla icke-Halalprodukter och 

därför fick inte barnen ta emot vaccinet (Khowaja et al., 2012; Murakami et al., 2014). I en 

annan artikel framkom att det var Guds val om barnet fick livmoderhalscancer eller inte och 

därför behövdes inte vaccinet (Forster et al., 2017). Artiklarna Cameron et al. (2016) 

och Murakami et al. (2014) beskrev att vaccinet gick mot religionens regler.   

Barnets autonomi 

I ett par artiklar beskrev föräldrar att de inte ville vaccinera sina barn eftersom barnen själva 

måste få bestämma vad de vill ha för vård. Därför ska de själva få bestämma om de vill ha 

vaccinet när de blir äldre (Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2014). I en artikel sa en föräl-

der att barnet själv inte ville ha vaccinet och därför lät inte föräldern barnet vaccineras (Came-

ron et al., 2016). 

Spruträdsla 

I ett par artiklar beskrev föräldrar att de inte ville ge barnet vaccin eftersom barnet var rädd 

för nålar (Cameron et al., 2016; Grandahl et al., 2014.). I en annan artikel ville inte föräld-

rarna ge vaccinet till sina barn eftersom det var smärtsamt att få sprutan när föräldrarna själva 

var små (Forster et al., 2017).   

Brist på information  

Föräldrar i nio av artiklarna uttryckte på olika sätt att de inte visste tillräckligt mycket om vac-

cinet eller att informationen inte var trovärdig. Föräldrarna ville ha mer opartisk information 

för att kunna fatta ett bra beslut angående vaccin (Blaisdell et al., 2016; Brown et al., 

2012; Burghouts et al., 2017; Dubé et al., 2016; Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2014; 

Harmsen et al., 2013; Khowaja et al., 2012; McHale et al., 2015).   
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DISKUSSION 
Det fanns flera olika anledningar till varför föräldrar valde att inte vaccinera sina barn. Föräld-

rarna var rädda för att barnet skulle bli sjukt eller få biverkningar av vaccinet eller ansåg att 

andra immuniseringssätt var bättre för barnets hälsa. Flera föräldrar hade en bild av att vaccin 

skulle vara skadligt på olika sätt, andra ansåg att vaccin är onödigt. Det fanns även religiösa 

skäl, respekt av barnets autonomi och spruträdsla som anledningar till att inte vaccinera sina 

barn. En del föräldrar uttryckte själva att de saknade information och att de gärna skulle ha 

velat veta mer medan andra inte uttryckte något vidare informationsbehov.  

Resultatdiskussion 

Rädsla för att vaccinet skulle vara skadligt 

Många av föräldrarna var rädda för biverkningarna, farliga följdsjukdomar eller för andra ska-

dor som vaccinen skulle kunna orsaka. Enligt den tidigare forskningen finns det inte något be-

lägg för att många av de påstådda biverkningarna skulle förekomma (SBU, 2009). Det finns 

evidens för vanligare biverkningar av vaccin som feber, lokal rodnad och svullnad eller aller-

giska reaktioner. Men dessa biverkningar är i de allra flesta fall ofarliga (Läkemedelsverket, 

2017). Ett exempel på en påstådd följdsjukdom är att få autism av MPR-vaccinet. Detta påstå-

ende grundar sig i en artikel som Andrew Wakefield publicerade i tidskriften "The Lan-

cet". Artikeln drogs sedan tillbaka av The Lancet då den ansågs vara för slarvigt genom-

förd och därför inte trovärdig (Bester, 2016). Detta är ett exempel på att rädslan för att barnet 

ska bli skadat av vaccinet kan vara grundat i okunskap. Det finns även allvarligare biverk-

ningar som har fått föräldrar att tvivla på alla vaccin, t.ex. ökade vaccinet mot svininfluen-

san risken för narkolepsi (Szakács et al., 2013). Detta skulle kunna vara en anledning att för-

äldrar ställer sig tveksamma inför vaccin. Föräldrar missar dock att läsa om att detta vac-

cin var ett snabbt framtaget vaccin som hastades ut på marknaden till skillnad från gamla ve-

dertagna vaccin så som t.ex. MPR-vaccin (Kothare & Wiznitzer, 2013). 		

I en bok av Melhus (2013) beskrivs att vaccin är skapat genom att en del av ett pato-

gen har plockats ut. Det innebär att det är en väldigt liten mängd antigen som sprutas in i väv-

naden vid en vaccination. Vaccinet är modifierat på ett sådant sätt att man inte kan få själva 

sjukdomen av vaccinet. Ett barns grundimmunförsvar är fullt utvecklat redan när bar-

net föds (Ygberg & Nilsson, 2011). Kunskap om detta skulle eventuellt kunna göra att föräld-

rar tänker på ett annat sätt angående att immunförsvaret är för underutvecklat.		
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Många föräldrar var rädda för att vaccinens innehåll skulle vara skadliga för barnen. Adjuvan-

sen och övriga tillsatta substanser i vaccin kan vara hälsofarliga i stora mängder, men i vaccin 

finns så pass små mängder av dessa ämnen att de inte är skadliga för vaccinmotta-

garen. De gränser som är satta för hur mycket av en substans som får finnas i ett vaccin är 

satta med god marginal för att de inte ska utgöra en hälsorisk (Läkemedelsverket, 2016). För-

äldrars oro för detta kan minskas med hjälp av god information som beskriver att innehållet 

inte är farligt. Det bristande förtroendet för sjukvården och forskningen behöver bemötas med 

information och fakta. Det var flera som var skeptiska mot myndigheter och läkemedelsföre-

tag och detta bevisar också att bättre information måste nå alla berörda. Både läkemedelsföre-

tagen och myndigheter har ett behov av att skapa förtroende hos föräldrarna vilket kan fås ge-

nom att skapa mer lättillgänglig information och bemöta föräldrarna där de befinner sig. Det 

är av stor vikt att företagen och myndigheterna tar sitt ansvar i vaccinationsfrågan. Sjukskö-

terskan har också ett ansvar att undervisa och informera föräldrarna om vad de vet om vaccin. 

I sjuksköterskerollen ingår det också att förklara hur forskningen går till och visa varför forsk-

ningen är trovärdig på ett sätt så att föräldern kan förstå (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

Vaccin är onödigt 

Många föräldrar trodde att sjukdomarna var ofarliga eller att de inte finns, något som också 

grundar sig i okunskap. Det är sant att t.ex. mässling är mycket ovanligare nu än för 50 år se-

dan men det beror på att fler och fler blir vaccinerade och att flockimmuniteten ökar och inte 

som vissa föräldrar tror, att patogenet har försvunnit (WHO, 2017; SBU, 2009). Anledningen 

till att flera av sjukdomarna ses som ovanliga idag beror på flockimmunitetens effekt. Den 

kommer endast hjälpa oss om mer än 90 % av befolkningen är immuna mot smittoämnet 

(SBU, 2009). Börjar fler och fler avstå från vaccin kommer sjukdomarna bli allt vanli-

gare igen. 

Tron på att sjukdomarna skulle vara ofarliga stämmer inte heller. De infektioner som vaccin 

skyddar mot är för det mesta farliga och allvarliga sjukdomar som personer dör av i många 

delar av världen (Whitney et al., 2014). Denna tro på att sjukdomarna man vaccinerar mot 

skulle vara ofarliga är oroväckande. Rimligtvis är det med den tron som vissa föräldrar erbju-

der andra föräldrar att komma och smitta sina barn för att styrka deras immunförsvar 

(Naskret, 2017). Barnen utsätts då för onödiga risker som i värsta fall kan vara dödliga (Folk-

hälsomyndigheten, 2017a). Det är rimligt att anta att det brister i informationen angå-

ende vad vaccination innebär och hur patogen sprids i samhället. Vissa föräldrar valde istället 
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att inte vaccinera då deras friska och nyttiga livsstil skyddade barnen. Det hjälper inte att bara 

äta bra mat och motionera för att hålla sig frisk från bakterier och virus. Dessa föräldrar behö-

ver mer information om flockimmuniteten och om vaccinets effekter.   

En del föräldrar avstod från att vaccinera sin dotter mot HPV då de var övertygade om 

att hon inte skulle ha mer än en eller ett fåtal sexpartners. Dessa föräldrar behöver informeras 

om att alla sexuella kontakter kan ge smitta, oavsett antalet. Skulle det vara så att dottern end-

ast har en sexpartner så finns ändå risken att hon smittas av HPV (Folkhälsomyndig-

heten, 2017d).   

Religiösa skäl 

Några valde att avstå från vaccin då de var rädda för att vaccinet skulle innehålla icke-halal-

produkter. Detta skulle kunna grunda sig i okunskap och en otillräcklig information om vacci-

nets innehåll. En bättre information till en sådan förälder skulle antagligen kunna påverka 

dennes uppfattning om vaccinens effekt. En förälder hävdade att huruvida barnet drabba-

des av cancer eller inte är Guds val. Detta är ett svårare fall att bemöta då föräldern antagli-

gen är så säker i sin tro och tron på att det är Guds vilja. En förälder som denna behöver också 

bemötas med mer information om vaccin och om vilka konsekvenser deras val kan ha, 

dock utan att förminska dennes tro.  

Barnets autonomi 

Några föräldrar ansåg att barnen skulle få bestämma själva när de blir äldre. Skulle många 

föräldrar tänka i samma banor skulle eventuellt en stor del av den yngre befolkningen gå 

ovaccinerade och sjukdomarna skulle möjligtvis kunna spridas i befolkningen. Idén med att så 

tidigt som möjligt vaccineras är att sjukdomarna inte ska hinna få fäste i samhället (SBU, 

2009). Det är en moraliskt god tanke att alla ska få bestämma självständigt över sin egen 

kropp och hälsa. Men samtidigt kan det kanske orsaka mer skada än nytta. En eventuell lös-

ning på problemet skulle vara att ge mer information angående flockimmunitet och vaccin till 

föräldrarna. 

Brist på information och påverkan från omgivningen 

Gemensamt för de flesta anledningar var att de syftade till att skydda barnet och att de grun-

dade sig i informationsbrist. Något som många föräldrar upplevde som ett problem var bristen 

på information. Många beskrev att de gärna skulle velat ha tillgång till information 

som var opartisk och granskad. Som Edwards och Hackell (2016) beskrev så vände sig många 
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föräldrar till internet för att hitta information. Kvalitén på den information man möter på inter-

net varierar mycket, såväl privatpersoner som myndigheter har där möjlighet att förmedla sitt 

budskap. Detta blir problematiskt då det gör det svårt för många föräldrar att sålla bland in-

formationen och avgöra vad som är sanningsenligt och inte. Det finns mycket mer vaccinkri-

tisk än vaccinpositiv information på internet (Betsch et al., 2010), något som kan förstärka 

den negativa synen. Flera föräldrar hade uppskattat om det fanns opartisk information om 

vaccin. Sjuksköterskan bör ge ut anpassad information till alla berörda föräldrar och ta sig tid 

till att lyssna på deras frågor. Om fler reliabla källor skulle ge ut mer lättillgänglig informat-

ion, skulle kanske eventuella myter om vaccin slås hål på. Utökad information som hjäl-

per föräldrar att ta beslut om att vaccinera sitt barn är något som samhället skulle kunna vinna 

på. Myndigheter och organisationer skulle behöva bredda sina informationskanaler och även 

ge ut information på sociala medier där många föräldrar väljer att hämta information om vac-

cin. I två studier genomförda år 2004 antas det också att det är just informationsbristen som är 

det stora problemet (Alfredsson, Svensson, Trollfors & Borres, 2004; Hamilton, Corwin, Go-

wer & Rogers, 2004). Dessa två studier tillsammans med denna litteraturöversikt visar ge-

mensamt på att informationsbristen länge varit ett problem inom vaccinationsfrågan.  

Klinisk relevans  

Denna litteraturöversikt visar individens behov av att bättre och mer information lyfts fram. 

På så sätt kan vården på ett bättre sätt stödja föräldrarna i deras beslut. Att lägga ut trovärdig 

information på internet och sociala medier kan vara en bra idé då det visat sig att många för-

äldrar söker sin kunskap där. Om fler föräldrar får korrekt information om vaccin kan de fatta 

ett mer vetenskapligt grundat beslut angående vaccinationen. Förhoppningsvis kommer då fler 

barn vaccineras och därigenom kan flockimmuniteten bli så stor som möjligt. Samhället får då 

ett bättre skydd och individer som inte kan vaccineras av olika anledningar blir också skyd-

dade. I sin tur kan detta samhällsskydd inte bara göra att individer slipper bli sjuka 

och lida på olika sätt, det kan dessutom gynna vården. Färre personer behöver läggas 

in på sjukhus eller söka vård. Vårdplatserna och pengarna kan då läggas på andra resurser 

inom vården. Det är bevisat att vaccin skulle spara samhället pengar. Kostnaden för vacci-

nen är mindre än kostnaden för den vård som behövs när sjukdomarna redan brutit ut (Social-

styrelsen, 2008). I länder där sjukvården är privat och kostar pengar kan det även spara pengar 

för den enskilda individen. Sjuksköterskan kan genom resultatet i detta arbete föra ett samtal 

och i förväg ana vilka tankar som föräldrar kan ha. Resultatet skulle kunna användas för att 

göra informationsbroschyrer eller informationssidor på nätet. Med hjälp av information och 
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stöd från vårdpersonal kan barnens egenvård stärkas. Detta kan anknytas till Orems te-

ori om egenvård (Orem, 2001). Föräldrarna behöver korrekt och sanningsenlig information 

från ett opartiskt håll för att på ett rättvist sätt få chansen att fatta ett beslut. Vårdpersona-

len bör inte på något sätt tvinga eller värdera föräldrarnas beslut om de vill vaccinera el-

ler inte, endast informera om vaccinets effekter samt ge föräldern tid för frågor och en möjlig-

het att diskutera. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid till att lyssna på och bemöta de 

frågor och tankar föräldrarna bär på, utan att förminska deras tankar. Det är av stor vikt att 

skapa en jämlik relation mellan sjuksköterska och förälder. Då kan en bra dialog utvecklas ef-

tersom sjuksköterskan vet mycket om den aktuella forskningen och föräldern vet mycket om 

sitt barn. Detta underlättar samtalet då det kan hållas på en likvärdig nivå och tillåta föräldern 

att ta egna beslut om sitt barns vaccination. Målet är att föräldern ska få verktyg för att stärka 

barnets egenvård. Detta kan underlättas om föräldern känner ett förtroende för sjukvården och 

inte känner sig tvingad till ett visst beslut. Informationen från denna litteraturöversikt är där-

för mycket relevant i sjuksköterskans yrkesroll och kärnkompetens. 	

Metoddiskussion 

Fördelen med en litteraturöversikt var att det blev enklare att se hur föräldrar ser på vac-

cin i flera olika delar av världen än om man hade gjort intervjuer eller enkäter. Dock då det 

endast var ett fåtal länder representerade med enstaka studier från varje land, blir det svårt att 

överföra resultatet på andra sammanhang. För bättre överförbarhet hade fler artiklar från 

många fler delar av världen behövt inkluderas alternativt artiklar från endast ett fåtal länder 

men under en längre tidsperiod. En empirisk studie hade tagit mycket längre tid och haft 

mycket större omfattning om den skulle ha täckt alla de länder som ingått.		

I databassökningen applicerades inklusionskriterierna först efter sökningen hade utförts dvs. 

filtret för vilken typ av artiklar som skulle visas var inte aktiverat. Det hade underlättat om be-

gränsningarna funnits med vid den primära sökningen. Då det inte räcker att basera sökningen 

på enbart en databas valdes två relevanta databaser ut (Willman et a., 2016). Valet att söka i 

CINAHL och PubMed gjordes då de är stora och pålitliga databaser med originalartiklar inom 

medicin och omvårdnad, båda innehållande miljontals artiklar. Om fler databaser inkluderats i 

sökningen kanske resultatet hade sett annorlunda ut i och med att fler artiklar förmodligen 

hade inkluderats.	

Skribenterna valde inklusions- och exklusionskriterier som ansågs vara relevanta för att 

kunna skapa en överskådlig bild om varför föräldrar idag väljer att inte vaccinera sitt barn. 
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Valet att exkludera resultat där föräldrar av ekonomiska skäl väljer att inte vaccinera sitt 

barn gjordes då det inte ansågs vara ett aktivt val, och därför tillförde det heller inget till resul-

tatet. Dock upptäcktes inga artiklar med sådana resultat vid sökningen vilket gjorde att ex-

klusionskriteriet inte behövde tillämpas. Beslutet att endast inkludera artiklar skrivna ef-

ter 2005 togs för att få en bättre bild om hur föräldrar ser på vaccin nuförtiden, och 

på så sätt exkludera eventuella gamla synsätt och fördomar. Alla inkluderade artiklar i resulta-

tet är dock publicerade från 2012 och framåt vilket höjer trovärdigheten. Exklusionskriteriet 

hade kunnat varit snävare gällande tidsperioden. Valet att exkludera artiklar innehållande in-

formation om personer över 18 år gjordes då de inte är beroende av sina föräldrar för att fatta 

ett sådant beslut.	Litteraturöversikten innehåller endast resultat från kvalitativa artiklar. Vid 

kvalitativa studier har studiedeltagarna möjlighet att själva berätta fritt om varför de inte vac-

cinerar sitt barn, medan kvantitativa metoder skulle ha kunnat ge ett mer förbestämt svar. Med 

hjälp av kvalitativa artiklar som metod kunde flera olika synsätt och åsikter fångas upp vilket 

skribenterna såg som en styrka.  	

Kvalitetsmallen hade en tydlig och bra struktur och var enkel att följa. Detta gjorde att det 

var lätt att tolka de olika artiklarna på ett likvärdigt sätt. Mallen var på svenska vilket gjorde 

det enklare för skribenterna att förstå och inte feltolka i samband med kvalitetsgranskningen. 

Mallen har tidigare använts av SBU för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar vil-

ket ökade trovärdigheten. Hur många poäng eller procent som behövdes för att tolka kvalitén 

som hög, medel eller låg var något som skribenterna själva uppskattade och satte regler 

för. Detta skulle kunna ses som en svaghet då andra kan anse att gränserna är för höga el-

ler för låga. Mer forskning behövs inom området för att kunna förstå varför föräldrar väljer att 

inte vaccinera sina barn.   

Slutsats 

Föräldrar tackar nej till vaccination av sina barn på grund av många olika anledningar. De 

flesta av dessa anledningar grundar sig i informationsbrist. För att fler barn ska vaccineras och 

en flockimmunitet ska kunna bevaras för att skydda samhället och individers hälsa, krävs att 

mer och bättre information angående vaccin och vaccinationer presenteras på ett sätt som når 

ut till föräldrarna. Mer forskning inom området behövs och mer utbildning till vårdpersonal 

angående hur de ska prata med föräldrarna om vaccin behöver utvecklas. Sjuksköterskan be-

höver veta vilken information föräldrar vill ha för att kunna hjälpa dem att fatta ett välgrundat 

beslut. Information på internet eller från andra källor behöver vara enkel, trovärdig och lättill-

gänglig för föräldrar världen över. Trovärdiga källor, t.ex. myndigheter, skulle kunna ge ut 



23 
 

bra information via sociala medier eller liknande för att anpassa sig till dagens föräldrar och 

deras vanor. 
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 Bilaga 1. Kvalitetsanalysmall. 

Artikelns namn & författare 	

Total bedömning av artikelns kvalitet: LÅG, MEDEL, HÖG 	

SYFTE        
Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frå-
geställning?   

JA  NEJ  OKLART  

URVAL        
Är urvalet relevant?  JA  NEJ  OKLART  
Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  JA  NEJ  OKLART  
Är kontexten tydligt beskriven?  JA  NEJ  OKLART  
Finns relevant etiskt resonemang?  JA  NEJ  OKLART  
Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  JA  NEJ  OKLART  
DATAINSAMLING        
Är datainsamlingen tydligt beskriven?  JA  NEJ  OKLART  
Är datainsamlingen relevant?  JA  NEJ  OKLART  
Råder datamättnad?  JA  NEJ  OKLART  
Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
datainsamlingen?   

JA  NEJ  OKLART  

ANALYS        
Är analysen tydligt beskriven?  JA  NEJ  OKLART  
Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlings-
metoden?  

JA  NEJ  OKLART  

Råder analysmättnad?  JA  NEJ  OKLART  
Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
analysen?  

JA  NEJ  OKLART  

RESULTAT        
Är resultatet logiskt?  JA  NEJ  OKLART  
Är resultatet begripligt?  JA  NEJ  OKLART  
Är resultatet tydligt beskrivet?  JA  NEJ  OKLART  
Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referens-
ram?  

JA  NEJ  OKLART  

Genereras hypotes/teori/modell?  JA  NEJ  OKLART  
Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kon-
text)?  

JA  NEJ  OKLART  

Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kon-
text)?  

JA  NEJ  OKLART  
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Bilaga 2. Resultatanalys. Översikt av studier som inkluderats samt det resultat som är av intresse för denna studie. 

Nr. 	 Författare, år, land 	 Syfte 	 Metod 	 Urval 	 Kvalitet 	 Anledningar till att avstå från att vaccinera sitt barn	
1 	 Khowaja, Khan, Nizam, 

Bin Omer & Zaidi, 2012. 
Pakistan, USA.    
 	

 	

Att utvärdera föräld-
rars kunskaper och 
fördomar om polio 
och poliovaccin i 
Pakistan samt under-
söka anledningar till 
varför föräldrar väl-
jer att inte vaccinera 
sitt barn.   	

Kvalitativ 
och  
kvantitativ. 
Djupinter-
vjuer.  

 	

Under tre månader besva-
rades 1017 enkäter angå-
ende vaccinationsfrågor. 
Av dessa personer gjordes 
30 intervjuer med pappor, 
från området Pashtun i 
Pakistan, som enligt den 
kvantitativa delen valt att 
inte vaccinera sina barn. 
Intervjuerna fortlöpte till 
datamättnad hade upp-
nåtts. 	

Hög 	 • Rädsla för att västvärlden vill sterilisera befolkningen med hjälp av vaccin. 	
• Rädsla för att västvärlden ska förgifta befolkningen med hjälp av vaccin. 	
• Tror inte på att vaccinet hjälper. 	
• Vaccin är onödigt. 	
• Rädsla för icke-halalinnehåll.  	
• För lite information om vaccinet.   	
• Rädsla för biverkningar.  	
• Vaccin är ineffektivt.	

2 	 Forster, Rockliffe, Mar-
low, Bedford, McBride & 
Waller, 2017. Storbritan-
nien.  	

Att utforska de fak-
torer som hindrat 
föräldrar från et-
niska minoritets-
grupper från att vac-
cinera sina döttrar 
mot HPV. 	

Kvalitativ. 
Intervjustu-
die. 	

33 föräldrar, främst mam-
mor, till barn mellan 13–
16 år. De rekryterades 
från Londons sko-
lor, community groups, 
via nätet och via muntlig 
förfrågning. Flest föräld-
rar från etiska minoritets-
grupper. Medelåldern på 
föräldrarna var 47 år. 	

Hög 	 • Litar inte på forskningen om vaccinet.  	
• Rädsla för att innehållet ska skada. 	
• Rädsla för biverkningar. 	
• Det finns fler nackdelar än fördelar med vaccin.  	
• Barnet har fått allergiska reaktioner från tidigare vaccin.   	
• Personer har blivit sjuka av vaccinet.  	
• Sjukdomen finns inte i släkten. 	
• Onödigt då föräldrarna klarat sig utan vaccinet. 	
• Vaccinet var smärtsamt att få för föräldrarna.  	
• Viruset finns inte längre.  	
• Kan uppmuntra till osäkert sex. 	
• Vaccinet skyddar för lite.  	
• Vaccinet finns endast för att företag vill tjäna pengar. 	
• Sjukdomen är ovanlig. 	
• Man kan skydda sig mot HPV på andra sätt. 	
• Tro att barnen används som försökspersoner. 	
• Immunförsvaret är redan svagt.  	
• Barnen måste få bestämma själva. 	
• Skyddar inte emot alla HPV-typer.  	
• Vaccinets skyddande period är för kort.  	
• Litar inte på sjukvårdens kunskaper. 	
• Barnet vill inte ha vaccinet.  	
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• För lite information finns om vaccinet.  	
• Familjen använder inte mediciner.  	
• Bättre med naturligt utvecklat immunförsvar. 	
• Det är guds val om en person får cancer eller inte.  	
• Liten risk att hon skulle drabbas eftersom hon inte kommer ha oskyddat sex eller 
vara promiskuös. 	
• Vänner till föräldrarna litade inte på vaccinets utveckling (skolsköterska och fors-
kare). 	
• Rykte om att en flicka dött av att ha fått vaccinet. 	
• Fått rådet av vårdpersonal att inte vaccinera om dottern inte ska ha en massa sex.  	

3 	 Cameron, Bigos, 
Festa, Topol & Rhee, 
2016. USA.  	

Att undersöka var-
för föräldrar inte vill 
att deras barn 
ska vaccineras mot 
influensa innan de 
åker hem från sjuk-
huset.  	

Kvalitativ. 
Intervjustu-
die.   	

325 föräldrar till barn som 
var patienter vid kommu-
nala pediatriska sjukhus, 
blev erbjudna att vacci-
nera sina barn. Barnen var 
mellan 6 månader till 18 
år. 163 föräldrar tackade 
ja till vaccin, och 162 
barn blev inte vaccine-
rade. Föräldrar till de 
ovaccinerade barnen in-
tervjuades.	

Hög 	 • Rädsla för biverkningar. 	
• Onödigt då barnet klarat sig utan vaccinet tidigare.  	
• Vaccinet funkar inte. 	
• Barnet är redan för sjukt enligt föräldern. 	
• Barnet gillar inte nålar. 	
• Religiösa skäl. 	
• För mycket behandling på samma gång.  	
• Behövs inte eftersom barnet är friskt 	

 	

4 	 Reich, 2016. USA.  	 Att undersöka var-
för föräldrar säger 
nej till att vaccinera 
sina barn för att 
skydda deras hälsa.   

 

Kvalitativ. 
Djupinter-
vju.  

34 föräldrar från Colo-
rado, 29 mammor och 5 
pappor. Föräldrarna är 
mellan 26–60 år. Tillfrå-
gade online.  	

Hög 	 • Barnets kropp kan inte hantera vaccinet bra.  	
• Immunsystemet kommer missa smittoämnet om det inte kommer in i kroppen via 
mag-tarmkanalen.  	
• Kroppen behöver inte onaturliga ämnen i sig för att utveckla ett immunförsvar. 	
• Bättre om kroppen utsätts för smittoämnet och själv bygger upp immunförsvaret.  	
• Familjen lever ett naturligt liv och behöver därför inte vaccin. 	
• Att äta rätt och ta hand om kroppen räcker för immunförsvaret ska fungera.   	
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5 	 Dubé, Vivion, Sauva-
geau, Gagneur, Gag-
non & Guay, 2016. Ka-
nada.  	

 	

Att undersöka varför 
mammor väljer 
att/att inte vaccinera 
sitt barn.  	

Kvalitativ. 
Semi-struk-
turerade in-
tervjuer.  	

56 deltagare i Que-
bec, Kanada. Gravida 
kvinnor intervjuades in-
nan och 3–11 månader ef-
ter förlossningen angå-
ende hur de ställde sig till 
vaccination, och vad de 
slutligen beslutade sig 
för.   	

Hög 	 • Sjukdomen anses vara ofarlig. 	
• Rädsla för biverkningar. 	
• Rädsla för att bli sjuk av vaccinet. 	
• Vaccinet är för nytt.  	
• Vänner och bekanta har haft dåliga erfarenheter av vaccin.  	
• Rädsla för att få flera vaccin på samma gång. 	
• Vaccin är ineffektivt, osäkert och farligt.  	
• Bättre med en naturlig immunisering. 	
• Risken är större än vaccinets skyddseffekt. 	
• Bättre med andra skyddsmetoder. 	
• Sjukdomarna finns inte längre. 	
• Vaccinerade barn får ändå sjukdomar – d.v.s. vaccin är ineffektivt. 	
• Skeptisk till vaccinets effekt.  	
• Rädsla för vaccinets långsiktiga effekter. 	
• Misstro till hälsomyndigheter när det gäller vaccin.  	
• Viktigt att vara sjuk.  	
• Litar inte på läkemedelsföretag då de har kommersiella intressen. 	
• Saknar information. 	

6 	 McHale, Keenan 
& Ghebrehewet, 2015. St
orbritannien.  	

Identifiera faktorer 
som påverkar hur 
många som tackar ja 
till MPR-vaccin.  	

Kvalitativ. 
Intervjuer 
online.   	

Efter ett mässlingsut-
brott i Merseyside inter-
vjuades 47 föräldrar till 
barn i åldrarna 13 måna-
der till 9 år.  	

Hög 	 • Rädsla för autism. 	
• Rädsla för biverkningar. 	
• Rädsla för störning av mentala hälsan. 	
• Barnet är redan sjukt. 	
• Kontraindicerat.   	
• Naturlig immunisering är bättre.   	
• Rädsla över autoimmuna sjukdomar.  	
• Gillar inte innehållet i vaccinet.  	

7 	 Murakami, Kobayashi,  
Hachiya, Khan, Hassan & 
Sakurada. 2014, Pakistan 
& Japan.  	

Att undersöka sam-
hällets uppfattningar 
om oralt poliovaccin 
och frekvens av vac-
cinationsvägran.   	

Kvalitativ 
och kvanti-
tativ. 
Gruppdis-
kussioner, 
semi-struk-
turerade in-
tervjuer. 	

Undersökningen gjordes 
i Swat Valley, Paki-
stan. Intervjugrupper med 
8–10 personer. Både 
mammor och sjukvår-
dare.  	

Hög 	 • Rykte om att vaccinet innehåller preventivmedelssubstanser.  	
• Vaccinet kommer från väst, och kommer göra barnen sterila i framtiden.  	
• Vaccinet är kontaminerat av fläsk vilket inte är halal.  	
• Vaccinet är kontaminerat av bakterier. 	
• Strider mot guds vilja.  	
• Strider mot religionen.  	
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8 	 Brown, Long, Ramsay, 
Hudson, Green, Vincent, 
Kroll, Fraser & Sevdalis, 
2012, Storbritannien 	

  	

Att undersöka fak-
torer som påverkar 
brittiska mammor 
beslut angående att 
ge sitt barn första 
dosen MPR-vaccin.  	

Kvalitativ. 
Semi-struk-
turerade in-
tervjuer.  	

24 mammor till barn mel-
lan 11 månader till 3,5 år 
som var registrerade på 
ett och samma sjukhus i 
Storbritannien.  	

Hög 	 • Vaccin är farligt och kan förstöra immunförsvaret. 	
• Vaccinens adjuvans är farliga. 	
• Vi är medvetna om vad vi äter men inte vad vi sprutar in i oss.  	
• Vaccinens effektivitet är oklar, immuniteten kanske försvinner. 	
• Immunförsvaret är inte tillräckligt utvecklat. 	
• Företagen är bara ute efter att tjäna pengar. 	
• Barn har klarat av sjukdomarna tidigare.  	
• Sjukdomarna kan behandlas därför behövs inte vaccin. 	
• Saknar opartisk information om vaccin. 	
• Rädsla för autism. 	
• Rädsla för allergier.  	
• Barnen är för unga.	
• Ifall vaccinet hade spillts ut hade man behövt sanera rummet och därför vore 
det konstigt att spruta in det i kroppen.	

9 	 Grandahl, Oscarsson, 
Stenhammar, Nevéus, 
Westerling & Tydén, 
2014. Sverige.  	

 	

Att undersöka anled-
ningar till att föräld-
rar nekar deras 12 
åriga döttrar HPV-
vaccination i 
svenska skolor.   	

 	

Kvalitativ. 
Intervjustu-
die.   	

25 föräldrar från olika de-
lar av Sverige som valt att 
inte vaccinera sin dotter 
mot HPV via skolans vac-
cinationsprogram.  	

Hög 	 • Hon är för ung och har inte sex än. 	
• Vill inte utsätta för vaccin då hon redan har andra sjukdomar. 	
• Hon är rädd för nålar. 	
• Hon ska få bestämma själv i framtiden. 	
• Otillräcklig information. 	
• Rekommendation av närstående att avstå. 	
• Vill att hon ska vänta med sex och bara ha ett fåtal sexpartners. 	
• Hon ska ändå bara ha en sexpartner. 	
• Rädsla för biverkningar. 	
• Litar inte på forskningen, vaccinet har inte tillräcklig evidens. 	
• Vaccin är onaturligt.  	
• Immunförsvaret blir bättre av att få sjukdomen än av vaccin. 	
• Litar inte på myndigheterna.  	
• Rädsla för att få narkolepsi. 	
• Måste man verkligen vaccineras mot allt? 	
• Litar inte på skolsköterskan.  	
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10 	 Harmsen, Mollema, 
Ruiter, Paulussen, de 
Melker & Kok. 2013. Ne-
derländerna.  	

Att undersöka vad 
som får föräldrar i 
Nederländerna att 
avstå från att vacci-
nera sitt barn med 
det nationella vacci-
nationsprogram-
met.  	

Kvalitativ. 
Fokusgrup-
per online.  	

Nederländska föräldrar i 
åtta online-fokusgrup-
per med minst ett barn 
mellan 0–4 år. Föräld-
rarna avstod landets vac-
cinationsprogram för bar-
net. De som undersöktes 
var 250 föräldrar till 
ovaccinerade barn och 
250 föräldrar till delvis 
vaccinerade barn.  	

Hög 	 • Vaccin är onödigt då familjen har en bra och preventiv livsstil.  	
• Ett litet barns immunsystem är inte tillräckligt utvecklat.  	
• Sjukdomarna existerar nästan inte längre. 	
• Sjukdomarna är inte livsfarliga och lätta att behandla. 	
• Rädsla för biverkningar. 	
• Vaccinens adjuvans är skadliga. 	
• Vaccinet täcker inte till 100 %.  	
• Vaccinet verkar tillfälligt, medan eventuella biverkningar finns kvar föralltid.  	
• Det är bättre att ha sjukdomen så att ett naturligt immunförsvar utvecklas. 	
• Negativa upplevelser av vaccin från media. 	
• Negativa upplevelser hos närstående efter vaccination. 	
• Påverkan från vänner och närstående.  	
• Föräldrarna får alldeles för lite information. Behöver mer opartisk och granskad 
information 	

	

11 	 Blaisdell, Gutheil, Nor-
bert, Hootsmans & Han, 
2016. USA.  	

  	

  	

		
 	

 	

 	

Att undersöka upp-
fattade och konstru-
erade personliga för-
domar om risker och 
osäkerheter förenade 
med vaccin. 	

 	

 	

  	

Kvalita-
tiv. Semi-
strukture-
rade inter-
vjuer i fo-
kusgrup-
per. 	

42 föräldrar. Intervjuer 
med åtta fokusgrupper 
med 3–6 föräldrar i varje 
grupp. Barn mellan 0–8 år 
från Portland, Maine. De 
deltagande föräldrarna 
hade antingen tackat nej 
till vaccinet eller var tvek-
samma inför sitt beslut. 	

 Hög 	 • För lite information finns om vaccinet. 	
• För lite forskning om vaccinet. 	
• För mycket olika information om vaccin. 	
• Informationen förändras hela tiden. 	
• Informationen är inte trovärdig. 	
• Barnet är för ungt och i ett skört tillstånd i livet.  	
• Innehållet är farligt.  	
• Rädsla för biverkningar. 	
• Vaccinet är permanent, om forskningen visar biverkningar i framtiden går det inte 
att ta tillbaka.  	
• Barnet lever i ett säkert klimat, vaccin är onödigt.  	
• Barnet har ett hälsosamt liv, vaccin är onödigt. 	
• Sjukdomarna kan behandlas och är inte farliga. 	
• Sjukdomarna är ovanliga. 	
• Föräldrarna klarar själva av att se om barnet är sjukt i tid och kan söka vård om det 
är aktuellt. 	
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12 	Bur  

Burghouts, 
Del Nogal, Uriepero, Her-
mans, de Waard & Verha-
gen. 2017. Venezuela, 
Nederländerna  

Att identifiera vik-
tiga teman i föräld-
rars beslutsfattande 
om vaccination av 
sitt barn. 	

Kvalitativ. 
Djupinter-
vjuer.	

67 vårdnadshavare till 
barn i åldrarna 6 veckor 
till 6 månader i ett av nio 
samhällen i Orinoco 
Delta, Venezuela.  	

Hög 	 • Rädsla för biverkningar. 	
• Föräldern har klarat sig bra utan vaccin. 	
• Små barn är för sårbara och svaga för att vaccineras. 	
• För långt till sjukhus om barnet skulle få biverkningar av vaccinet. 	
• Fått för lite information om vaccin. 	
• Vaccinet innebär mer skada än nytta. 	

13 	 Sobo, Huhn, Sannwald & 
Thurman, 2016, USA  
  	

	

Att undersöka vad 
som motiverade för-
äldrarnas beslut till 
att avstå ifrån eller 
ge vaccin till sitt 
barn. 	

Kvalitativ. 
Intervjustu-
die.  	

53 föräldrar med minst ett 
barn i förskoleålder eller 
yngre. Deltagarna rekry-
terades från platser i Kali-
fornien, USA, där det en-
ligt författarna finns 
många vaccinskeptiska 
personer, exempelvis häl-
sokostbutiker.  	

Medel 	 • Barnet rör sig i en skyddad och av föräldrarna kontrollerad miljö och behöver därför 
inte vaccin. 	
• Svårt att se fördelar med vaccin.  	
• Kan inte lita på experterna och läkemedelsföretag då de tjänar pengar på vaccin. 	
• Immunförsvaret finns av en anledning, vaccin behövs inte. 	
• Barnets hälsa är viktigare än flockimmuniteten, och vaccin är skadligt för barnet.  	
• Sjukdomen i sig är inte särskilt farlig. 	
• Bröstmjölk skyddar. 	

	
 


