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Sammanfattning 

Bakgrund: Vacciner har under många år varit en av de största bidragande faktorerna 
till en god folkhälsa. När många invånare vaccinerar sig skyddas fler mot smittsamma 
virussjukdomar i samhället. En tveksamhet till vacciner finns trots det hos många 
människor. Syfte: Syftet var att undersöka orsaker till vaccinationstveksamhet hos 
vuxna. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet. Tre 
databaser användes för informationssökning. Innehållet i artiklarna granskades med 
stöd av kategorisering av åsikter i en tabell. Resultat: Resultatet för litteraturstudien 
består av fyra kvantitativa artiklar, fem kvalitativa samt en med mixad metod. Fyra 
kategorier påvisades: brist på kunskap, oro, rädsla och brist på tillit, brist på stöd och 
attityder och kulturella aspekter. I resultatet framkom ett flertal anledningar till att 
individer erhöll en tveksamhet till vaccin däribland bristande kunskap och rädsla. 
Slutsats: Mer forskning krävs för att identifiera åtgärder som sjuksköterskan kan 
använda sig av i mötet med patienter som är tveksamma till vaccin. 
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Abstract 

Background: For many years, vaccines have been one of the major contributing 
factors to good public health. The fact that many people vaccinate provides protection 
against several viral diseases in society. Nevertheless, there are many people that have 
doubts about vaccines. Objective: The aim of the literature study was to investigate 
the causes of vaccination hesitancy with adults. Methods: A general literature study 
was conducted to answer the purpose. Three databases where used for information 
retrieval. The content of the articles was examined with the aid off categorization of 
opinions in a table. Results: The result of the literature study consists of four 
quantitative articles, five qualitative articles and one with a mixed method. The 
content of the articles was reviewed, and four categories were identified: lack of 
knowledge, concerns, fears and lack of trust, lack of support and attitudes and 
cultural aspects. In the results, there were a number of reasons why individuals hold a 
doubt towards vaccine, including lack of knowledge and fear. Conclusion: More 
research is needed to identify actions that the nurse can use when meeting patients 
with vaccine hesitancy.  
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Inledning 
World Health Organisation (WHO) beskriver att tveksamhet till vaccination är ett av 
de tio största hoten mot den globala folkhälsan (WHO, u.å). Vaccination har genom 
historien använts för att upprätthålla god hälsa och förhindra dödsfall av miljoner barn 
och vuxna varje år. Genom vaccination kan samhällskostnader minska och det finns 
tydliga bevis för att vaccination förebygger smittsamma virussjukdomar och 
sjukhusvistelse hos befolkningen (Artenstein et al., 2015). Vaccination medför att 
överföringen av virussjukdomar i samhället minimeras och ger bäst effekt när 
majoriteten av befolkningen är vaccinerad (Doherty et al., 2016). 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig roll när det gäller att utbilda och informera 
allmänheten om fördelarna med att många individer i samhället är vaccinerade 
(Doherty et al., 2016). I sjuksköterskans omvårdnad ingår information och 
rådgivning. De ska bidra med ökad kunskap och därigenom ge tillfälle till reflektion. 
Ett av målen med sjuksköterskans rådgivning är att ge information och kunskap om 
vaccinering som kan leda till förändrade tanke- och förhållningssätt hos patienten 
(Gedda & Dahlborg, 2019).  

Tveksamhet till vaccination är ett aktuellt ämne att diskutera, eftersom tveksamheten 
bidrar till en minskad täckningsgrad procentuellt för vaccinationer (Salmon et al., 
2015). En viktig aspekt är att alla länder behöver göra kraftfulla insatser för att nå en 
ökad acceptans för och efterfrågan till vaccination hos befolkningen. Vidare bör detta 
göras via ett förtroendeskapande, där hälso- och sjukvårdspersonal behöver förbättra 
och utveckla sina kommunikationsstrategier (WHO, 2019b).     

Bakgrund 
Vaccinets historia spåras tillbaka till Kina omkring 900-talet (Melhus, 2019). Med 
hjälp av kroppsmaterial överfördes torkade smittkoppor medvetet till friska barn som 
fick en låg dos av sjukdomen. Därmed utvecklade barnen sedan en immunitet mot 
sjukdomen. Benämningen på detta tillvägagångssätt är inympa och utvecklades senare 
till den nutida vaccinationen. Vaccinationstekniken kom först till Europa på 1700-
talet (Melhus, 2019). Vaccinationer har därefter bidragit till att ett flertal 
virussjukdomar minskat och eliminerats globalt i världen (Arteinstein et al., 2015). 

Globalt sett i vaccinets historia finns ett antal händelser som kan ha påverkat den 
vaccintveksamhet som finns idag. Vaccinationstveksamhet går tillbaka redan till 
1700-talets England. Pastorn Edmund Massey predikade att vacciner är människans 
sätt att motsätta sig guds bestraffning för synder som begåtts (Hussain et al., 2018).   
En annan händelse i västvärlden som många kan ha påverkats av är den före detta 
brittiska läkaren Andrew Wakefield som i en publicering år 1998 uttalade sig om 
mässlingen, mumpor och rubella (MMR) och att vaccination mot den skulle ha en 
koppling till utveckling av autism hos små barn (Rao & Chittaranjan, 2011). Efter 
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detta förekom flera andra studier som motbevisade sambandet. Tidningen som 
publicerade valde att ta bort publikationen och ansåg den vara falsk. Wakefield blev 
fälld i domstol för att ha missbrukat sin förtroendeposition och skapat förvirring 
genom sina publikationer (Hussain et al., 2018). Något som har haft en inverkan på 
inställningen till vaccin i Sverige är den påskyndande massvaccination som 
genomfördes under svininfluensapandemin A (H1N1) åren 2009–2010 (Lundgren, 
2015). Vaccinet utvecklades snabbt för att användas vid den allvarliga pandemi som 
då pågick. Efter vaccinationerna påvisades ett samband mellan narkolepsi hos barn, 
tonåringar och vuxna som fått vaccinet mot svininfluensan vars namn var Pandemrix. 
Narkolepsi innebär en trötthet och sömnighet som inte går över och innefattar attacker 
av sömn och plötslig förlorad muskelkontroll. Idag tror man att kopplingen beror på 
att Pandemrix vaccinet hade en för hög koncentration av virala kärnproteiner jämfört 
med andra vaccin som användes vid svininfluensa (Socialstyrelsen, 2018). 

Tveksamhet till vaccination 
Fenomenet vaccinationstveksamhet är ett stort begrepp. Begreppet inkluderar en 
osäkerhet, försening eller motvilja till vaccination. Tveksamheten till vaccination är 
en global fråga som är kopplad till enskilda patienter och deras åsikter. Inställningar 
till vacciner visar sig vara specifika beroende på vilket vaccin som avses (Rosselli et 
al., 2016). Rädsla för att vaccinera sig syns hos en del patienter, även fast evidensen 
är hög och påvisar att låg täckningsgrad av vaccinationer ger ett minskat skydd mot 
vanliga smittor (Boddice., 2016). Tveksamheten beskrivs som ett dynamiskt fenomen 
som varierar i rum och tid och är beroende av andra variabler som exempelvis 
sammanhang eller demografiska faktorer. Vaccintveksamheten utgör därmed ett hot 
mot immuniseringsprogram på samhällsnivå (Rosselli et al., 2016). Vaccination har 
olika informationsvägar och sociala medier som informationsväg används av såväl 
professioner som allmänheten (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sociala aktörer som 
online forum och medieplattformar kan ha påverkan på vaccinationstveksamheten 
genom att personliga åsikter, falska nyheter och alternativa fakta vad gäller vaccin 
sprids av anonyma personer genom inlägg online (Numerato et al., 2019). Anonyma 
användarkonton hänvisar den skriftliga informationen till opålitliga källor som saknar 
fakta och relevans för ämnet vaccin (Numerato et al., 2019). Vaccintveksamheten 
upprätthålls genom missinformation på nätet och de teknologier som används där 
(Rosselli et al., 2016). 

Biverkningar kan uppstå i samband med vaccination men vanligtvis är de harmlösa 
och försvinner inom några dagar. Folkhälsomyndigheten nämner att medicinska 
åtgärder som vaccination inte är helt fri från risker. Biverkningar är vaccinspecifika 
men några vanliga är: rodnad, svullnad vid instickstället och feber. Sällsynta eller 
ovanliga biverkningar är: ledvärk, utslag och allergiska reaktioner. 
Folkhälsomyndigheten uppger att vacciner i Sverige alltid är framställda genom 
strikta regler och kontrollerade av läkemedelsverket innan och under användning 
inom vaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten, 2018).   
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Vaccinationsrekommendationer och risker med att avstå 
Sedan vaccintveksamhet har börjat synas i befolkningen och ökat globalt historiskt 
ökar risken för cirkulerande virussjukdomar och därmed uppkommer även en ökad 
risk för att exponeras för dessa virus (Smetana et al., 2017). Ökningen av 
vaccintveksamheten är ett hot mot den globala hälsan och flockimmunitet, då 
sjukdomar som har varit utrotade i samhället till exempel mässlingen riskerar att 
komma tillbaka (Hussain et al., 2018). Begreppet flockimmunitet eller den kollektiva 
immuniteten syftar på det stadium när tillräckligt många av befolkningen i samhället, 
blivit immuna mot en sjukdom och att smittspridningen bromsar sig själv. För att 
uppnå flockimmunitet måste minst 95% av befolkningen vara vaccinerad för att 
skydda de individer som är ovaccinerade eller inte kan vaccinera sig. 95% innebär en 
hög täckningsgrad för vaccinationer. Om mindre än 95% av befolkningen är 
vaccinerad får endast de enskilda individer som vaccinerats ett skydd och inte hela 
samhället (Melhus, 2019). Råd och rekommendationer om vaccinering i Sverige ges 
till medborgare i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Ytterligare 
rekommendationer ges till de grupper som är mer utsatta än andra exempelvis: 
gravida, äldre personer över 65 år och andra riskgrupper som har underliggande 
sjukdomar som påverkar immunförsvaret (Folkhälsomyndigheten, 2019a, 2019c). Då 
människor i riskgrupper väljer att avstå vaccination, riskerar de att drabbas av svåra 
följder som kräver ett snabbt ingripande i form av inläggning på sjukhus. Förutom det 
lidande som detta medför uppstår även en ekonomisk börda för samhället i form av 
ökade sjukhuskostnader och läkemedelsförbrukning (Smetana et al., 2017). Utbrott av 
vaccinrelaterade sjukdomar leder till en ökad belastning för sjukvården och ökat 
dödsfall hos befolkningen (Hussain et al., 2018). Besparingar som skapas genom att 
minska hälsovårdskostnader som sjukhusvistelse och övrig behandling av sjukdomar 
kompenserar för de kostnader som vaccinationsprogrammen medför (Smetana et al., 
2017). De vaccin som finns inom barnvaccinationsprogrammet är: haemophilus 
influanze typ B, humant papillomvirus (HPV), difteri, kikhosta, mässling, 
pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp och hepatit B 
(Folkhälsomyndigheten, 2019d). Vidare finns andra rekommendationer för särskilt 
utsatta grupper, riskgrupper med ett nedsatt immunförsvar: influensa, hepatit B, 
meningokocker, pneumokocker, rabies och tuberkulos. Vid resor utomlands 
rekommenderas ytterligare vacciner beroende på destination: hepatit A, hepatit B, 
gula febern, kolera, rabies, japansk encefalit, meningokocker och tyfoidfeber 
(Folkhälsomyndigheten, 2019d). 

Nationell statistik mellan år 2018–2019 visar att täckningsgraden för olika vaccin i 
Sverige är god. Exempelvis är vaccintäckningen för influensa, 52% bland personer 
över 65 år. Statistiken för HPV-vaccinering hos flickor var 84%. De nationella 
barnvaccinationsprogrammen för barn i två års åldern har hög täckning, 97% 
(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Globalt är statistiken mer osäker och det finns barn 
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som inte uppnår eller får tillgång till den rutinmässiga barnvaccinationsprogram som 
finns. 60% av de barnen bor i länderna: Angola, Brasilien, Demokratiska republiken 
Kongo, Etiopien, Indonesien, Indien, Nigeria, Filippinerna, Vietnam och Pakistan 
(WHO, 2019a).  

Omvårdnadsteori       
Halldórsdóttir (1996) beskriver hur professionell vård ska ges, det leder till att 
patienten öppnar upp sig och vågar lita på sjuksköterskan. Metaforer används för att 
visa på relationen mellan sjuksköterska och patient, vilka liknas vid en bro och en 
mur. Bron beskrivs som en bro av tillit som kan byggas upp mellan sjuksköterska och 
patient. Samtidigt som det ska finnas ett professionellt avstånd till patienten. Bron kan 
kännetecknas av att sjuksköterskan är öppen, bryr sig om patienten och har ett 
respektfullt bemötande. Förtroendet som patienten bör känna i sammanhanget blir en 
nyckel till att nå en bro av tillit. När tillit finns hos patienten, öppnar det upp för att 
patienten ska kunna prata om sina känslor och tankar med sjuksköterskan. Patienten 
ska våga prata om sina tankar och funderingar. Muren definieras som en metafor när 
det inte finns någon tillit i relationen. Eftersom en frånvaro av tillit finns kommer det 
uppstå en mur mellan sjuksköterska och patienten. Muren kan uppstå när patienten 
erhåller ett sämre bemötande eller inte känner sig betrodd. Muren visar att det brister 
någonstans i kommunikationen, patienten får en känsla av att sjuksköterskan inte bryr 
sig. Teorin kan användas för att förstå vad som är professionell omsorg och inte 
professionell omsorg. Sjuksköterskan ska arbeta för att främja en god patientkontakt, 
med målet att finna en bro till varje patient (Halldórsdóttir, 1996).  

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med behov av 
vaccinering 
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor, står det att 
sjuksköterskan ansvarar för att patienten ska få adekvat information. Förutom det ska 
sjuksköterskan verka för jämlik vård. Genom att respektera patientens och de 
närståendes integritet blir sjuksköterskans bemötande mer professionellt och 
trovärdigheten ökar (ICN, 2012). Strukturerade dialoger behövs i samtalet mellan 
sjuksköterska och patient, runt den bakgrund och erfarenheter som patienten har. 
Sjuksköterskan ska kombinera det som kommer fram av patientens tidigare 
upplevelser med sin kunskap och planera vården utifrån patientens välbefinnande 
(Uhrenfeld et al., 2018). Ömsesidigheten är en viktig del i mötet mellan sjuksköterska 
och patient. I ett verkligt möte med patienten är det betydelsefullt att såväl 
sjuksköterska som patient känner sig tillåtna att vara den de är (Holopainen et al., 
2017).  

I hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stadgar beskrivs att sjuksköterskan ska 
arbeta för god hälsa och vård på lika villkor. Vårdandet ska ske med respekt för varje 
enskild individs autonomi. 1§ Vården ska ges med respekt för alla människors lika 
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värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso-och sjukvård ska ges företräde till vården. 2§ Hälso-och sjukvården ska arbeta 
för att förebygga ohälsa. Sjuksköterskan behöver använda sin fantasi på ett 
professionellt sätt för att förstå patienten i olika vårdsituationer (Uhrenfeld et al., 
2018).  I samband med vaccinationsbeslut föreligger det stor vikt i att kommunicera 
med och förstå patienten på ett psykologiskt plan (Hornsey et al., 2018). 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Sjuksköterskan ska 
bedöma bästa tillgängliga metod och tillämpa de behandlingar som innehar 
vetenskapligt underlag för att patientens vård ska ha bäst effekt. Sjuksköterskan 
behöver vara väl påläst på evidens styrkta metoder. Evidensstyrka innebär att det 
finns en underliggande vetenskaplig kunskap för det som utförs i praktiken och 
bevisar att det fungerar adekvat i patientsituationen (Willman, 2019).  

Problemformulering 
Under många år har en vaccinationstveksamhet vuxit fram, virussjukdomar riskerar 
att komma tillbaka och individers hälsa hotas vilket blir ett samhällsproblem. 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar att informera patienten utifrån evidens samtidigt 
som patienten ska bemötas med respekt. Att ha kunskap om tveksamhet till vaccin är 
av stor vikt för att kunna bygga upp en relation präglad av tillit. 

Syfte 
Syftet var att undersöka orsaker till vaccinationstveksamhet hos vuxna. 

Metod 
Design 
För att svara på syftet framställdes en allmän litteraturstudie. Studien utfördes genom 
att vetenskapliga artiklar söktes i tre databaser. Därmed granskades och 
sammanställdes artiklarna enligt (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 
Data samlades inledningsvis in genom sökningar på internet och via facklitteratur. 
Därefter gjordes en systematisk sökning och det identifierades sökord till studien. 
Sökorden som användes i de systematiska sökningarna var vaccintveksamhet, vuxna, 
vaccinacceptans och åsikter. De översattes till engelska: vaccine hesitancy, adults, 
vaccine acceptance, vaccination and beliefs (Se bilaga A). Sökorden söktes som 
fritext och kombinerades med de booleska operatorerna AND för att specificera 
sökningen och OR för att utvidga ytterligare (Forsberg & Wengström, 2016). 
Sökningarna begränsades i respektive databaser utifrån relevanta inklusions- och 
exklusionskriterer. 
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Samma sökningar med fritext användes i alla databaser. Sökningarna gjordes i Public 
Medline (PubMed) och Cumulated Index to Nursing Allied Health Literature 
(CINAHL) och i American Psychological Association (PsycInfo). Databaserna valdes 
ut med anledning att de rekommenderas för forskning och har tillämplighet för 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklar granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvalitativa och kvantitativa studier. Mallen är ett stöd för att få en indikation på 
artikelns vetenskapliga kvalitét och användes därför som stöd när resultatartiklarna 
valdes. Alla tio artiklarna erhöll grad I, (Se bilaga C) vilket har betydelse för studiens 
trovärdighet. De artiklar som valdes ut ansågs inneha den höga kvalitét som söktes 
(Carlsson & Eiman, 2003). Tio artiklar ligger till grund för resultatet i 
litteraturstudien. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Avgränsningar till studien gjordes med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed samt innefatta vuxna 
över 18 år. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska språket och publicerade mellan 
åren 2015–2020 för att vara aktuella i tid och evidens. Exklusionskriterier blev 
därmed artiklar som var litteraturöversikter och som innehöll åsikter från personer 
under 18 år eller som inte var på engelska språket. Resultatet innehåller inga 
reviewartiklar.  

Artikelsökning i Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) 

Första sökningen i CINAHL gjordes med fritext och booleska termer, vaccine 
acceptance OR beliefs AND adults AND vaccination gav 327 träffar. Begränsningar 
var publikation mellan år 2015–2020 och att artiklarna skulle vara peer-reviewed. 
Därav lästes 15 artiklar i sin helhet samt granskades. Av 15 artiklar, valdes fem 
resultatartiklar ut (Se bilaga B). Den andra sökningen i CINAHL gjordes med 
kombination av en annan fritextterm, vaccine hesitancy AND adults. Begränsningar 
var publikation mellan år 2015–2020 och att artiklarna skulle vara peer-reviewed. 
Sökningen gav 27 träffar inkluderande två dubbletter som redan valts till 
resultatartiklar. Två artiklar granskades men ingen valdes till resultatet eftersom 
relevans för studiens syfte saknades i artiklarna. Sökningen resulterade bara i 
dubbletter. 

Artikelsökning i Public Medline (PubMed) 

I PubMed fick ytterligare kriterier fyllas i för att specificera ytterligare: Journal 
Article. Nursing Journals, Humans, English, adults användes i PubMed som 
begränsningar. Även åren 2015–2020 användes som begränsningar. Första sökningen 
gav 62 träffar, fritext användes och booleska termer, vaccine acceptance OR beliefs 
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AND vaccination. Av dem granskades två artiklar, en av artiklarna valdes ut till 
resultatartikel (Se bilaga B). Den andra sökningen i PubMed gav fler träffar genom att 
använda fritext och booleska termer vaccine hesitancy AND adults. Träffarna blev 
200. Av de träffarna granskades åtta artiklar och tre resultatartiklar valdes, i samma 
sökning fanns två dubbletter (Se bilaga B). 

Artikelsökning i American Psychological Association (APA) PsycInfo 

Första sökningen i APA PsycInfo användes fritext och booleska termer. Vaccine 
acceptance OR beliefs AND adults AND vaccination. Begränsningar var 2015–2020 
samt att artiklarna skulle vara peer-reviewed. I sökningen fanns 156 träffar, där 
granskades fem artiklar och en ny resultatartikel valdes. I sökningen fanns även två 
dubbletter (Se bilaga B). Den andra sökningen gjordes med fritext och booleska 
termer, vaccine hesitancy AND adults. Begränsningar var publikation mellan år 
2015–2020 samt att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Sökningen gav 12 träffar där 
två artiklar granskades men ingen valdes eftersom de inte passade syftet. Därför 
redovisas inte sökningen i (bilaga B).  

Databearbetning 
Artiklarna tolkades och sammanfattades tills fullständig förståelse uppnåtts. Resultatet 
kodades fram efter likheter och skillnader som fanns i artiklarnas resultat, i en 
översiktstabell (Friberg, 2017). Därefter gjordes en sammanställning av ord och 
meningar som framkom hos patienter, det blev flera kategorier som sedan användes 
som tre rubriker. Rubrikerna delades in i patientorsaker: brist på kunskap, oro, rädsla 
och brist på tillit, brist på stöd och attityder och kulturella aspekter (Tabell 1). 

Tabell 1. Översiktstabell kategorier 

Orsaker  Kategorier  

”Brist på information” 

”Anser sig inte ha behov av vaccinering trots 
riskgrupp”  

”Behöver utbildning” 

 ”När jag kom till Sverige fick jag ett 
informationsblad och jag förstod ingenting jag 
kunde inte ringa och boka tid”  

Brist på kunskap 

”Rädsla för biverkningar”   Oro, rädsla och brist på tillit 
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Forskningsetiska överväganden 
Etiska aspekter ska genomsyra allt som händer i ett projekt. Syftet med detta är att 
försvara människors grundläggande rättigheter. Begreppet autonomi är viktigt att ta 
hänsyn till vid forskning för att skydda individen (Kjellström, 2017). Lagar i Sverige 
reglerar svensk forskning, exempelvis lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (2003:460) avsikten med lagen är att värna om den enskilda individen och 
deras respekt vid forskningsdeltagande. Deltagarna ska ha givit frivilligt skriftligt 
samtycke till studien och vara välinformerade om risker och eventuell nytta. Metoder 
som studien innefattar ska beskrivas tydligt. Deltagarna ska påvisa en förståelse för 
sitt deltagarna vid forskningen, lagen påvisar att om det finns en risk för att deltagarna 
inte uppnår konsensus ska risk och nytta med studien beskrivas och deltagarnas 
anhöriga ska informeras. Deltagandet ska när som helst kunna avbrytas. 
Europaparlamentet och rådets förordning (2016) beskriver den allmänna 
dataskyddsförordningen. I den allmänna dataskyddsförordningen finns begräsningar 
angående hur personuppgifter skall behandlas. Personnummer och 
samordningsnummer får inte behandlas om inte ett samtycke från individen 
bekräftats. Avsikten är att skydda individen och de grundläggande rättigheter samt 

”Oro” 

 ”Bristande tillit till läkemedelsföretagen”  

 ”Bristande tillit till sjukvården” 

 ”Jag är emot alla typer av vacciner” 

”Det finns ett behov av stödjande funktion från 
sjukvården” 

”Stöd till föräldrars oro” 

”Stöd saknas” 

Brist på stöd 

 
”Det handlar om att skapa god energi, goda 
relationer och äta bra tillagad mat. De sakerna 
bidrar till en bra hälsa, det handlar inte bara om 
vaccination”  
 
”Religionen var större än vaccination, gud 
bestämmer” 

”Alternativa metoder används” 

Attityder och kulturella aspekter  



 

 9 

friheter som individen är berättigad till. Förordningen gäller i hela Europeiska 
unionen. 

Belmontrapporten (1979) visar vilka principer som ska vara grundläggande vid 
forskning. Principerna finns för att avgöra risk och nytta i forskning som avser 
människor. All forskning ska ske med respekt för individen. 

Helsingforsdeklarationen innehåller en av de grundläggande principerna att omsorg 
för individen ska gå före samhällets intressen. Deltagarna måste ge samtycke för att få 
delta i studien. Deltagarna måste vara informerade om eventuella risker och fördelar 
som studien medför. Syftet med forskningen måste tillföra ny kunskap och öka den 
befintliga kunskapen för att förbättra sjukvården (World Medical Association, 2008).   

Av litteraturstudiens resultatartiklar redovisas etiska överväganden i (Tabell 2).  

Tabell 2. Sammanställning av etiska överväganden i resultatartiklarna 

 

Resultatartikel Etisk kommitté / 
nämnd/ deklaration 

Godkännande/ 
uppfyllande 

Forster et al. (2017) University College London 
Ethics Committee 

Godkännande av etisk 
kommitté 

Grandahl et al. (2015) Helsingforsdeklarationen Uppfyller de etiska kraven för 
Helsingforsdeklarationen 

Kang et al. (2015) Granskningsnämnd University 
Institutional Review Board 

Godkännande av nämnd 

Prospero et al. (2018) Lokala etikprövningsnämnden i 
March 

Godkännande av nämnd 

Rozbroj et al. (2019) La Trobe University Human 
Ethics Committee 

Godkännande av etisk 
kommitté 

Rozbroj et al. (2020) La Trobe University Human 
Ethics Committee 

Godkännande av etisk 
kommitté 

Sandhofer et al. (2017) Lokal etisk kommitté Godkännande av etisk 
kommitté samt uppfyller 
Helsingfordeklarationens krav 
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Santos et al. (2017) Helsingforsdeklarationen Godkännande av etisk 
kommitté samt uppfyller de 
etiska kraven för 
Helsingforsdeklarationen 

Verger et al. (2018) University Hospital Institute 
’Méditerranée Infection’ Ethics 
Committee 

Godkännande av etisk 
kommitté 

Ward et al. (2017) Flinders University Social, 
Behavioural Research Ethics 
Committee och The University 
of Western Australia.  

 

Godkännande av etisk 
kommitté 

 

Resultat 
Resultatet visar orsaker till vaccintveksamhet hos vuxna. De faktorer som speglas i 
resultatet kopplas till följande vaccinationsgrupper: vuxna föräldrar som tar beslut för 
sina barn, invandrarkvinnor, gravida kvinnor och andra högriskpatienter. Resultatet 
beskrivs under fyra huvudrubriker som motsvarar kategorierna: brist på kunskap, oro, 
rädsla och brist på tillit, brist på stöd och attityder och kulturella aspekter. Varje 
rubrik avslutas med en sammanfattning av de behov som efterfrågas hos patienter. 

Brist på kunskap 
Brist på information och kunskap är en återkommande anledning till att inte vaccinera 
sig (Grandahl et al., 2015; Kang et al., 2015; Rozbroj et al., 2019; Rozbroj et al., 
2020; Santos et al., 2017; Sandhofer et al., 2017). Det finns en studie som visar ett 
samband med en indikation på att kunskaper om vaccinationer saknas hos vuxna 
patienter (Sandhofer et al., 2017). Brister i informationen syns genom att det i en 
studie syns ett samband mellan missuppfattningar om influensavaccinet hos 
högriskpatienter. Högriskpatienter underskattar risker med att inte vaccinera sig. 
Högriskpatienter som är ovaccinerade anser sig själva som friska och försiktiga 
individer. Gruppens argument för att inte vaccinera sig är att använda hälsonyttiga 
produkter och drycker som exempelvis vitaminrika juicer. Ett annat argument är att de 
vanligtvis inte blir förkylda och att de därför inte anser att vaccin mot influensa är 
nödvändigt. Fortsatta argument är att de inte är vana att vaccinera sig och därför 
avstår de vaccination. Högriskpatienter visar även ett behov av att få mer information 
om vaccinets fördelar och biverkningar (Santos et al., 2017). 

Genom föräldraskapet tvingas föräldrar att bilda sig en uppfattning om vaccin, det 
syns i två studier där samband och upplevelser undersöks. Vuxna föräldrar vill därför 
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ha mer information och förklaringar om eventuella biverkningar som finns vid 
barnvaccination och det allmänna vaccinationsprogrammet (Rozbroj et al., 2019; 
Rozbroj et al., 2020). En av resultatartiklarna visar genom intervjuer att kvinnor med 
invandrarbakgrund upplever sig ha en låg medvetenhet om livmoderhalscancer, HPV 
och HPV-vaccination. Många av kvinnorna har inte kunskap om att HPV är en 
sexuell överförbar infektion. Kvinnorna vill ha mer information för att förstå varför 
vaccinationen behövs. En annan barriär som synliggörs är att många invandrarkvinnor 
uppger att det finns svårigheter att förstå svenska språket och den information som 
finns om livmoderhalscancer. De behöver hjälp att tolka informationen och även med 
att ta kontakt med hälso- och sjukvården. Kvinnorna behöver stöd för att få tillgång 
till information. Exempelvis genom att använda ett översättningsprogram eller genom 
att fråga någon närstående med mer kunskap för att kunna få den kontakten de vill ha 
med sjukvården. Några kvinnor undrar över vaccinets säkerhet och vill veta mer om 
säkerheten och har även mycket funderingar om efterkontroller (Grandahl et al., 
2015). Ett liknande behov av information syns i en studie där intervjuer talar för 
samma upplevelse hos flera andra som är föräldrar och ska ta beslut i HPV-
vaccination (Forster et al., 2017). 

Högriskpatienter har ett behov av information om möjliga konsekvenser av att inte 
vaccinera sig i förhållande till sin sjukdom och de specifika konsekvenser det medför 
att inte vara vaccinerad. Patienter som har missuppfattningar och är omedvetna om 
hur de kan drabbas av influensan visar ett större behov av konsensus till vaccination 
(Santos et al., 2017). Patienter i primärvården visar en okunskap och ser sig ha ett 
behov av mer information (Sandhofer et al., 2017). Gravida kvinnor i en studie visar 
ett samband där behov av insatser från sjukvårdens sida behövs för att öka 
medvetenhet om influensavaccination (Kang et al., 2015). Kvinnor med 
invandrarbakgrund upplever sig ha ett behov av att information ska finnas att tillgå på 
olika språk, vilket leder till att de kan få en ökad förståelse för infektionssjukdomar 
exempelvis HPV och HPV-vaccinet (Grandahl et al., 2015). Föräldrar efterfrågar och 
visar ett stort behov av att få en större inblick i vad HPV-infektionen innebär (Forster 
et al., 2017). Information är en mycket viktig kommunikationskälla vid 
vaccinationsbeslut och det finns behov hos nyblivna föräldrar att bli bemötta i sina 
tankar och funderingar som uppkommer med föräldraskapet (Rozbroj et al., 2019; 
Rozbroj et al., 2020). 

Oro, rädsla och brist på tillit 
Ett flertal studier visar att det finns en rädsla och avsaknad av tillit till vaccin. 
Avsaknaden av tillit resulterar i misstro och minskad vaccineringsgrad (Forster et al., 
2017; Kang et al., 2015; Prospero et al., 2018; Rozbroj et al., 2020; Sandhofer et al., 
2017; Santos et al., 2017; Verger et al., 2018). Rädsla är en stor del av 
vaccinationstveksamheten och det finns en stor oro för biverkningar hos vuxna samt 
misstro till läkemedelsföretagen som gör att patienter avstår (Sandhofer et al., 2017; 
Santos et al., 2017). Forskning tydliggör också en misstro till läkemedelsindustrin 
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som gör att patienter avstår vaccinering (Rozbroj et al., 2020; Sandhofer et al., 2017; 
Verger et al., 2018). En studie visar att upplevelser av misstro hos diabetespatienter 
typ 1- och typ 2-diabetes till läkemedelsföretagen resulterar i minskad tillit. En åsikt 
som ligger till grund för det är att vacciner utvecklas snabbt, inte är testade nog för 
biverkningar och innehållet i vacciner är inte nog kontrollerat. De anser att vacciner 
kan utlösa sjukdom istället för att bota. Patienter anser att vacciner används i 
vinstdrivande syfte av läkemedelsföretagen. Konspirationsteorier och motstånd mot 
allt läkemedelsintag kan vara orsaker. Tron på självmedicinering av alternativ 
medicin är större förekommer hos en grupp som svarar att de använder exempelvis 
naturmedicin i form av kinesisk medicin och eteriska oljor (Verger et al., 2018). 
Gravida kvinnor känner oro inför vaccinering och de uttrycker en rädsla för att skada 
fostret i samband med vaccination (Kang et al., 2015). Information som ges till 
föräldrar med vaccinationstveksamhet filtreras genom föräldrarnas eget perspektiv 
och de gör en egen värdering av risk och nytta. Orsaken till denna vaccintveksamhet 
hos föräldrar baseras ofta på rädsla. Rädslan hos föräldrarna grundar sig i att 
läkemedelsföretagen tjänar pengar på vacciner och att vacciner inte är tillräckligt 
säkra. Rädslan visar sig i tveksamheten över biverkningar och schemat över det 
allmänna vaccinationsprogrammet (Rozbroj et al., 2020). Föräldrar som ska ta beslut 
om HPV-vaccination känner en oro men av annat slag och funderar på varför HPV-
vaccinationen används nu när den inte fanns när de var unga (Forster et al., 2017). 

Brist på stöd  
Oro för biverkningar syns även vara ett samband i en studie med gravida kvinnor 
angående influensavaccin. En analys påvisar en brist på stöd och främjande av 
vaccination till gravida kvinnor hos sjukvårdspersonalen (Prospero et al., 2018). Det 
finns även ett behov av en stödjande funktion från sjukvården och det är till stor vikt 
att sjukvårdspersonalen ger mer stöd till föräldrarna och andra patientgrupper för att 
öka tilltron till vården och vaccinationer (Rozbroj et al., 2020; Sandhofer et al., 2017; 
Verger er al., 2018). Stöd och svar på föräldrarnas oro och funderingar till HPV 
behöver mötas (Forster et al., 2017). Gravida kvinnor nämner att de behöver ett stöd i 
den oro de känner inför vaccinering (Kang et al., 2015; Prospero et al., 2018).  

Det finns flera uttryck av behov av stöd från sjukvårdspersonal i flera av artiklarna. 
En efterfrågan som visar att mer stödjande insatser behöver göras och 
medvetandegöras (Forster et al., 2017; Kang et al., 2015; Prospero et al., 2018; 
Rozbroj et al., 2020; Sandhofer et al., 2017; Verger et al., 2018). 

Attityder och kulturella aspekter 
Forskning tyder på att attityder och kulturella aspekter har stor inverkan på 
vaccintveksamheten (Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2015; Rozbroj et al., 2019; 
Verger et al., 2018; Ward et al., 2017). En bristande tillit och misstro till sjukvården 
syns exempelvis hos en del föräldrar med religiös bakgrund. Föräldrarna har 
konspiratoriska tankar om sjukvården vilket påverkar vaccinationsbeslutet (Rozbroj et 
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al., 2019). Föräldrar i en studie skattar sig själva och sina barn som friska och anser 
därför att vacciner behövs i samma utsträckning (Rozbroj et al., 2019). Ytterligare 
forskning synliggör genom en studie att vaccintveksamma föräldrar upplever en 
misstro mot vetenskaplig evidens. En del föräldrar förespråkar därför mer naturliga 
metoder för att förbättra immunförsvaret utan att vaccinera. Föräldrarna anser att 
alternativa metoder har möjlighet att ersätta vaccin, de menar exempelvis att hälsosam 
kost och en positiv energi i livet bidrar till en god hälsa oavsett vaccination (Ward et 
al., 2017). Föräldrar med olika etniska bakgrunder har olika uppfattningar om HPV-
vaccin. En del föräldrar vill förespråka andra metoder än vaccin och nämner 
exempelvis kondom. Religiösa åsikter som att sjukdom kan kontrolleras av gud och 
inte vaccination förekommer bland tankarna (Forster et al., 2017). Patienter med 
invandrarbakgrund erbjuds HPV-vaccination och i samband med det beskriver 
patienter att i deras kulturer finns olika normer vilka står bakom många beslut och 
funderingar runt HPV-vaccin (Grandahl et l., 2015). Diabetespatienter, såväl typ 1- 
och typ 2-diabetes, beskriver att deras vaccinationsbelslut påverkas av tidigare 
erfarenheter av influensa och vaccin. Av de som inte vaccinerar sig menar en del på 
att det går att undvika virusinfektionen på andra sätt än vaccination, som tillexempel 
att undvika att exponering (Verger et al., 2018). Även gravida kvinnor uppfattar 
influensavaccin som onödig under graviditeten. Attityderna till vaccination skiljer sig 
hos de som inte vaccinerar sig från de som valt att ta vaccination. Attityder som att 
det är besvärande med vaccination, eller att den inte behövs kan vara andra orsaker 
(Kang et al., 2015). 

Föräldrar från olika kulturer vill ha en ökad förståelse för att deras psykosociala 
egenskaper, som att förutsättningar och miljö påverkar deras syn på vaccination 
(Rozbroj et al., 2019; Rozbroj et al., 2020; Ward et al., 2017). Kvinnorna vill bli 
bemötta i den situationen som de befinner sig i och behöver mötas med respekt för 
religionen av sjukvårdpersonal (Forster et al., 2017). Kvinnor med invandrarbakgrund 
upplever i en studie ett behov av en ökad förståelse från sjukvården om att könsroller 
ser olika ut i olika kulturer. De efterfrågar en förförståelse för att de inte är vana vid 
den hälsokontroll som finns i Sverige (Grandahl et al., 2015). Patienter som baserar 
vaccinationsbeslut på tidigare erfarenheter efterfrågar en förståelse hos sjukvården att 
erfarenheter är något som påverkar ett vaccinationsbeslut (Verger et al., 2018).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Metoddiskussion används för att säkerställa och visa kvalitet i en litteraturstudie. 
Begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet används i 
metoddiskussionen för att påvisa styrkor och svagheter (Henricson, 2017). Det finns 
olika sätt att gå tillväga i litteraturstudier och sökstrategi (Karlsson, 2017). Till 
studien valdes booleska termer samt fritext och inklusion- och exklusionskriterier för 
att stå till grund för sökningarna i de olika databaserna. Användande av booleska 
termer ger ett strakare urval av litteratur, vilket påvisar en styrka för trovärdigheten i 
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studien. De databaser som användes i studien kräver stora kunskaper i sökstrategi 
vilket kan vara en svaghet i studien (Östlundh, 2017). 

I litteraturstudiens sökstrategi saknas headings och meSH-termer (Medical Subject 
Headings) samt trunkering. Sökningarna valdes att inte göras med heading meSH-
termer eller trunkering. Frånvaro av trunkering kan vara en svaghet i studien för 
pålitligheten (Östlundh, 2017). För att öka trovärdigheten ytterligare och inte missa 
olika patientperspektiv och åsikter till vaccintveksamhet, valdes artiklarna i 
fritextsökningarna ut med omsorg efter patientgrupper och deras åsikter för att få ett 
bredare perspektiv på studien. Alla artiklarna valdes efter syftet för att få en 
överförbarhet till studien. Artiklarna kunde ha direkt koppling till primärvården men 
också inte, då patienters generella åsikter kan anpassas till sammanhanget i studien. 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska. En potentiell svaghet kan vara att 
bedömningen kan ha påverkats av bristande språkkunskaper vilket kan minska 
studiens trovärdighet (Östlundh, 2017). 

Resultatartiklarna var från Sverige (1), Australien (3), Italien (1), Österrike (1), 
Frankrike (1), England (1), Portugal (1) och Sydkorea (1). Sverige är ett 
mångkulturellt land och sjuksköterskan möter dagligen patienter med olika etniska 
bakgrunder och olika åsikter till vaccin. Därför kan det finnas en överförbarhet till 
svenska förhållanden för nio av artiklarna. En av artiklarna var från Sverige och får 
därför en direkt överförbarhet till svenska förhållanden. I databaserna framkom det i 
sökningarna sex dubbletter av tidigare valda resultatartiklar. Dubbletterna innebär en 
ökad pålitlighet och reliabilitet för studien eftersom de visar att sökorden som 
användes var av relevans för aktuell forskning inom studiens område (Mårtensson & 
Fridlund, 2017).  

Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) användes för att bedöma artiklarna och 
deras kvalitet. Carlsson och Eiman (2003) har endast kvalitativ respektive kvantitativ 
mall. Eftersom artikeln med mixad metod var övervägande kvantitativ valdes då den 
kvantitativa granskingsmallen (Carlsson & Eiman, 2003) Alla artiklar erhöll grad I 
utifrån granskningsmallen, det visar på att artiklarna i studien är av hög kvalitet. 
Resultatartiklarna som valdes innehar alla etiska aspekter, etiskt godkännande och var 
peer-reviewed vilket ger en styrka och trovärdighet till studien. Trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten i litteraturstudien stärks genom kontinuerliga möten med grupp 
och handledare som tillsammans diskuterat studiens innehåll (Henricson, 2017).  

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkommer orsaker som okunskap om vaccination och brist på 
information. Andra orsaker som synliggörs är bristande tillit till vaccin och en misstro 
till läkemedelsföretagen och sjukvården. Av resultatet framgår även orsaker som oro 
och rädsla för eventuella biverkningar. Även en brist på stöd från sjukvården syns. 
Attityder, kulturella normer och aspekter har även stor betydelse vid 



 

 15 

vaccinationsbeslut. 
 
En återkommande orsak till vaccintveksamhet som synliggörs i litteraturstudiens 
resultat, är brister i informationen mellan sjukvården och patient (Forster et al., 2017; 
Grandahl et al., 2015; Kang et al., 2015; Rozbroj et al., 2019; Rozbroj et al., 2020 
Sandhofer et al., 2017; Santos et al., 2017). Halldórsdóttir (1996) beskriver att det 
finns ett behov av att bygga en bro till varje patient. Bron kan relateras till att 
sjuksköterskan hjälper patienten att skapa konsensus och en förståelse om vaccin. 
Genom omvårdnadsåtgärderna information, patientutbildning, ett bra stöd samt 
bemötande för kan en grund till en bro byggas för att möta patienter med 
vaccintveksamhet. Finns inte bron beskrivs istället en mur mellan sjuksköterskan och 
patienten (Halldórsdóttir, 1996). Grandahl et al. (2015) menar att det är viktigt att 
sjuksköterskan observerar tidigare kunskap hos patienter för att på ett adekvat sätt ge 
korrekt information. Ett problem som uppmärksammats i resultatet är språkbarriärer 
som skapar svårigheter för patienter att uppnå konsensus (Grandahl et al.,2015). Finns 
inte information på olika språk, riskeras muren som Halldórsdóttir (1996) beskriver 
att uppkomma även här. Genom att erbjuda information på ett flertal språk kan 
sjuksköterskan bygga en bra grund till metaforen bron. Av litteraturstudiens resultat 
framgår att många patienter i högriskgrupper underskattar riskerna med att inte 
vaccinera sig (Kang et al., 2015; Prospero et al.,2018; Santos et al., 2017). Patienter 
förstår inte vikten av att vara vaccinerade vilket tyder på okunskap. Patienter i 
högriskgrupperna saknar tydlig rekommendation om vaccinering från sjukvården. 
Genom att förklara riskerna med att inte vaccinera sig på ett förtroendefullt sätt, och 
visa på fördelarna, kan en bro byggas mellan patienter och sjukvården. Den 
information som finns på olika sociala plattformar är av olika noggrannhet och 
trovärdighet vilket riskerar att bilda en mur mellan sjuksköterska och patient. En risk 
finns således att felaktig information problematiserar debatten om vaccinering. 
Sociala medier kan därför indirekt påverka individers vaccinationsbeslut eftersom den 
nutida teknikens tillgång till information av olika kvalitét finns tillgänglig online 
(Numerato et al., 2019). 

Av resultatet går det att utläsa att det förekommer en rädsla för vaccination hos många 
patienter vilket understryks av (Forster et al., 2017; Rozbroj et al., 2019; Rozbroj et 
al., 2020; Sandhofer et al., 2017; Ward et al., 2017). Det behöver finnas empati och 
respekt hos sjuksköterskan i mötet med patienten (ICN, 2012). Relaterat till den 
rädsla som finns inför ett vaccinationsbeslut behöver sjuksköterskan respektera 
patientens fria val och visa empati för den oro som finns. Holopainen et al. (2017) 
bekräftar att det är viktigt att se det unika i varje patient och att öppet och mottagligt 
bemötande är viktiga faktorer i mötet med patienten. Wilson et al. (2019) betonar en 
rättvis och jämlik sjukvård. De understryker att en tillgänglig och patientcentrerad 
vård och ett stöd från sjukvårdspersonal till patienten är en viktig del i frågan om 
vaccination. En ökad förståelse krävs för att göra gravida kvinnor mer involverade i 
vaccinationsbeslut (Wilson et al., 2019).  
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En ökad vaccintveksamhet är ett hot mot den globala hälsan eftersom det leder till ett 
minskat skydd mot vanliga virussjukdomar som riskerar att komma tillbaka i 
samhället (Boddice., 2016; Hussain et al., 2018; Rosselli et al., 2016; Smetana et al., 
2017). Flockimmunitet är något som riskerar att försvinna om fler individer avstår 
vaccination (Hussain et al., 2018). Av resultatet framgår att föräldrar blir mer oroliga 
och har en underliggande rädsla för de eventuella biverkningar som deras barn kan få 
(Rozbroj et al., 2019; Rozbroj et al., 2020). När fler barn förblir ovaccinerade i och 
med oro från föräldrarna som tar beslutet, uppkommer ett stort hot mot samhällets 
flockimmunitet (Hussain et al., 2018). Blaisdell et al. (2016) bekräftar att det finns en 
uppfattning hos föräldrar att riskerna med att vaccinera barn är större än de risker som 
tillkommer om barnet smittas med infektionen. I artikeln är det flera föräldrar som 
anser att vaccin är ett giftliknande ämne och att risken för symtom och biverkningar 
inte gör det värt att vaccinera sina barn. Ett nytt perspektiv på vaccintveksamhet 
tydliggörs genom föräldrar som menar att det inte går att ångra vaccinationsbeslutet 
när de väl vaccinerat sina barn (Blaisdell et al., 2016). ICN (2012) ger en indikation 
på att sjuksköterskan behöver använda etiska riktlinjer för att visa förståelse för beslut 
som inte liknar sjukvårdens rekommendationer. Patientens autonomi är viktig att ta 
hänsyn till trots att det är betydelsefullt att många individer vaccinerar sig.  

En del föräldrar beskriver å andra sidan en vilja att lära sig mer om vaccin (Rozbroj et 
al., 2019; Rozbroj et al., 2020). Ett nytt perspektiv på det skulle kunna vara genom 
motiverande samtal, motivational interviewing (MI) mellan sjuksköterska och 
föräldrar för att skapa en ny insikt i varför vaccin är viktiga. Motiverande samtal kan 
användas för att främja process till en förändring som att exempelvis välja vaccination 
(Gagneur et al., 2018). Processen kan skapas genom ett ifrågasättande där MI erbjuds 
till vaccintveksamma vuxna som frivilligt väljer att delta. Samtalen kan användas i 
primärvården där de flesta vuxna stöter på vaccin och behöver ta ställning till valet i 
samband med besöket på exempelvis vårdcentralen. 
 

Konklusion och implikation 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns bristfälliga kunskaper hos flera 
patientgrupper vad gäller beslutet om vaccination. Individer anser sig tro att de inte är 
utsatta för risker, fast de har en indikation till vaccinering som exempelvis patienter i 
högriskgrupper. Mer utbildning behövs för att uppnå en större konsensus hos patienter 
i riskgrupper i och med deras tillstånd samt om riskerna som finns med att de inte 
vaccinerar sig.  Tveksamheten syns såväl globalt som nationellt vilket blir ett problem 
eftersom tidigare virussjukdomar riskeras komma tillbaka och därmed hota 
flockimmunitet. Flockimmunitet baseras på att 95% av samhället är vaccinerad för att 
ge ett ökat skydd till de individer som är i risk eller inte kan vaccinera sig. Därför är 
det av stor vikt att sjukvården på ett adekvat sätt kan rekommendera vaccination till 
patienter. Föreslagvis skulle hälso- och sjukvårdpersonal utbildas i frågor om 
ställningstagande till vaccin redan under grundutbildningen för att skapa en ökad 



 

 17 

förståelse för individens fria val och bakomliggande orsaker som påverkar patienters 
beslut.  

Litteraturstudien har bidragit med kunskap om vad tveksamheten grundar sig i och 
hur sjuksköterskan kan ge adekvata omvårdnadsåtgärder i förhållande till 
vaccintveksamhet efter patientupplevda behov. Informationen behöver tydliggöras 
mer från sjukvårdens håll i förhållande till vaccinationer, även information utefter den 
grupp som ska informeras. Individens fria val och autonomi ska alltid respekteras. 
Hos gravida och föräldrar kan det finnas underliggande rädsla och oro till vacciner 
och biverkningar, som behöver mötas med fakta och ett kunnigt bemötande av 
vårdpersonal. Många nyblivna föräldrar får tankar om vaccination och i och med 
föräldraskapet då de blir tvungna att ta beslut om vaccinationsprogram. Föräldrars oro 
och rädsla kan bemötas genom tydlig information och ett förtroendefullt bemötande 
av vårdpersonal. I sjukvården behöver en medvetenhet finnas om att sociala medier 
kan bidra till tveksamhet. Genom att informera vilka källor på internet som ger 
adekvat och korrekt information kan sjukvårdspersonal arbeta hälsofrämjande med 
vaccination. Mer forskning behövs inom området sociala medier. Endast en av 
resultatartiklarna var från Sverige vilket tyder på ett behov av mer forskning på 
svenska förhållanden. Vidare forskning bör fokusera på om en ökad utbildning och 
information till patienter påverkar deras vaccinationsbeslut. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord CINAHL PubMed APA PsycInfo 

Vaccintveksamhet Vaccine hesitancy Vaccine hesitancy Vaccine hesitancy 

Vaccinacceptans Vaccine acceptance Vaccine acceptance Vaccine acceptance 

Vaccination Vaccination Vaccination Vaccination 

Åsikt Beliefs Beliefs Beliefs 

Vuxna Adults Adults Adults 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

(*) = Dubbletter av resultatartiklar som framkommit i tidigare sökningar.  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

200323 CINAHL 

Vaccine acceptance OR beliefs 
AND adults AND vaccination 
 
Limits: 2015-2020 
Peer-reviewed 327 30 15 5 

200323 PubMed 

Vaccine acceptance OR beliefs 
AND adults AND vaccination 
 
Limits: 2015-2020 
Journal Article 
Nursing Journals 
Humans 
English 
Adults 
 62 10 2 1 

200323 APA PsycInfo 

Vaccine acceptance OR beliefs 
AND adults AND vaccination 
 
Limits: 2015-2020 
Peer-reviewed 156 15 5 (2*)1 

200323 CINAHL 

Vaccine hesitancy AND adults  
 
Limits: 2015-2020 
Peer-reviewed 27 5 2 (2*)0 

200323 PubMed 

Vaccine hesitancy AND adults 
 
Limits: 2015-2020 
Journal Article 
Humans 
English 
Adults 200 18 8 (2*)3 

  TOTALT: 772 78 32 (6*) 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Forster, S.A., Rockenliffe, L., Marlow, A. V. L., Bedford, H., McBride, E & Waller, J. (2017. 
Exploring human papillomavirus vaccination refusal among ethnic minorities in England: A 
comparative qualitative study. Psycho-Oncology, 26(9), 1278-1284. 
https://doi.org/10.1002/pon.4405 
 

Land  
Databas 

England 
APA PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka de faktorer som förhindrade föräldrar från etniska minoritetsgrupper från 
att vaccinera. Jämförelse gjordes mot föräldrar som var av brittiskt ursprung och deras skäl till att 
inte vaccinera vad gäller humant papillomvirus (HPV). Syftet gjordes med ett mål att förhindra 
HPV- relaterad cancer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Intervjuer 

Urval Föräldrar med barn i 13–16 års ålder som var flickor rekryterades genom skolor i London, 
samhällsgrupper, online-annonsering och genom annonser i tidning. Urvalet i studien var icke-
vaccinerande etniska minoritetsföräldrar. Det rekryterades även en grupp med vaccinerande 
etniska minoritetsföräldrar och en grupp föräldrar med brittiskt ursprung som avstod vaccin för att 
skapa en jämförelse i studien. 

Datainsamling Data samlades in genom intervjuer med 33 föräldrar. 14 st. var av etnisk minoritet som inte 
vaccinerade, 10 st. var föräldrar med brittiskt ursprung som inte vaccinerade och 9 st. var etniska 
minoriteter som valde att vaccinera. En ämnesguide användes för att få ett djup i intervjuerna, 
vilka förväntades vara känsliga. Ämnesguiden hade fokus på erfarenhet och åsikter om HPV-
vaccin.  

Dataanalys Data samlades in via intervjuer som spelades in med ljud. Materialet kodades sedan av 3 st. 
forskare som hade detaljerade anteckningar från intervjuerna. Teman diskuterades mellan 
forskarna. Analysen fortsatte tills det inte tillkom nya teman. Forskarna diskuterade eventuella 
avvikelser genom diskussion. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Studien visar att det finns en oro till vaccin hos föräldrar som leder till vaccintveksamhet.  
•Religiösa aspekter kan påverka vaccintveksamhet.  
•Okunskap till HPV-vaccination påverkar vaccintveksamhet. 
•Brist på stöd och svar på frågor angående HPV-vaccin påverkar vaccintveksamhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 42 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Grandahl, M., Tyden, T., Gottvall, M., Westerling, R. & Oscarsson, M. (2015). Immigrant 
women’s experiences and views on the prevention of cervical cancer: a qualitative study. Health 
Expectations, 18(3), 344-354. https://doi.org/10.1111/hex.12034 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnor med invandrarbakgrund, deras upplevelser och åsikter om 
förebyggande av livmoderhalscancer, screening, HPV-vaccinationer och kondomanvändning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Intervjuer i fokusgrupper 

Urval 50 st. kvinnor med invandrarbakgrund. I åldrarna 18–54 år. De studerade svenska för invandrare. 
Urval rekryterades genom lärare på två skolor som undervisade svenska för invandrare (SFI) i 
Uppsala. Kriterier i urvalet var att behärska svenska i tal och skrift samt ett medgivande till att 
dela med sig av erfarenheter i fokusgrupp. 

Datainsamling Intervjuer gjordes i åtta fokusgrupper mellan februari och juni 2011. Intervjuerna gjordes av första 
författaren samt en observatör. Data samlades in genom ett kort frågeformulär för bakgrund. 
Intervjuerna genomfördes på svenska och ägde rum i skolan. I intervjuerna deltog 5–8 deltagare 
med olika etnisk bakgrund.  Intervjuerna pågick i ungefär 60 minuter. En grupp avstod från att bli 
inspelade. En intervjuguide med öppna frågor användes som mall vid intervjuerna. Mallen 
baserades på tidigare undersökning med frågor om förebyggande av livmoderhalscancer. Frågorna 
i intervjuguiden var breda. 

Dataanalys Meningar från intervjuerna kodades fram och analyserades av två forskare. En oberoende 
författare läste även materialet. Intervjuerna skrevs ut och utskrifterna lästes flera gånger. Texterna 
tolkades objektivt och utan förförståelse.  Citat från kvinnorna översattes från svenska till engelska 
av en professionell engelsk översättare.  I analysprocessen deltog sedan hela forskargruppen. 
Analysprocessen innebar att meningar med relevans för studiens innehåll markerades. Meningarna 
som markerats delades upp i enheter som kodades och sammansattes till underkategorier samt 
teman. Analysprocessen pågick till konsensus uppnåddes hos alla författare.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Studien visar att låg medvetenhet om livmoderhalscancer och HPV-viruset bidrar till 
vaccintveksamhet.  
•Brist på information om livmoderhalscancer, HPV- och HPV-vaccination påverkar beslut om 
vaccin.  
•Brist på information genom språkbarriärer bidrar till vaccintveksamhet.  
•Kulturella normer påverkar vaccinationstveksamheten. 
•Kvinnorna upplever att minskad konsensus om vaccin bidrar till tveksamhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 43 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Kang, H-S., D-Gagne., C.J & Jung-hee, K. (2015). Attitudes, Intentions, and Barriers Toward 
Influenza Vaccination Among Pregnant Korean Women. Health care for Women International, 
36(9), 1026-1038. https://doi.org/10.1080/07399332.2014.942903 
 

Land  
Databas 

Sydkorea 
PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera attityder, förhållande och hinder för influensavaccination hos gravida 
kvinnor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnitt- och korrelationsstudie 

Urval Gravida kvinnor i åldrarna 18–46 år. I första, andra och tredje trimestern.  

Datainsamling Data samlades in genom anonyma självskattade frågeformulär. Data samlades mellan februari till 
mars 2011 från sju regeringsdistrikt i Sydkorea. Frågeformulären gavs ut före eller efter en 
undersökning eller utbildningskurs på kliniker där syftet med studien förklarades och skriftligt 
medgivande erhölls. Detta resulterade i sammanlagt 700 st. ifyllda formulär som sedan kunde 
analyseras.  

Dataanalys Ett program för att analysera statistiska data användes. SPSS för Windows version 18.0. 
Beskrivande statistik användes för att sammanfatta deltagarnas egenskaper och attityder till 
vaccination med avsikt för att ta reda på hinder till vaccination. Svaren delades in i grupper mellan 
ovaccinerade och vaccinerade. T-test användes för att jämföra grupperna. Korrelation av studiens 
variabler analyserades med Pearsons korrelation. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Gravida kvinnor känner en omedvetenhet om influensavaccin vilket leder till tveksamhet. 
•Attityder hos kvinnorna påverkar vaccintveksamheten. 
•Vaccination är besvärande och behövs inte, är åsikter som påverkar tveksamheten. 
•Rädsla för att skada fostret bidrar till vaccinationstveksamheten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 45 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Prospero, E., Galmozzi, S., Paris, V., Felici, G., Barbadoro, P., D‘Alleva, A., Zocco, G & 
Ciavattini, A. (2018). Factors influencing refusing of flu vaccination among pregnant women in 
Italy: Healthcare workers’ role. Influenza and Other Respiratory Viruses, 13(2), 201–207. 
https://doi.org/10.1111/irv.12600 
 

Land  
Databas 

Italien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka avgörande faktorer hos gravida kvinnor i Italien som inte följt 
rekommendationer till influensavaccination. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 366 st. kvinnor i åldrarna 18–45 år som talade engelska eller italienska. Planerad graviditet och i 
den första till tredje trimestern. Det minsta antal deltagare som räknats fram vara nödvändig för 
studien var 280 st. kvinnor. 

Datainsamling Frågeformulär delades ut från sjukvårdspersonal under en fyra månaders period mellan oktober 
2016 till januari 2017 till gravida kvinnor som medgav samtycke. Studien genomfördes under 
kampanj för influensavaccination och gjordes tillgänglig för alla mödrar som var iblandade i 
hälso- och sjukvården under graviditeten.  Undersökningen gjordes med ett självskattat 
enkätformulär som gavs ut av utbildad medicinsk personal i öppen vården. Frågeformuläret 
inkluderade flera avsnitt som innehöll bland annat sociodemografiska förhållanden, 
utbildningsnivå och tidigare sjukdomar.   

Dataanalys Kuder- Richardson test. Dataanalys gjordes genom att använda stata 15 för att belysa skillnader i 
bakgrund och andra egenskaper. Fisher exact test användes. Multivariate analysis användes för att 
ta bort förvirrande faktorer och identifiera oberoende funktioner associerade med en negativ 
inställning till influensavaccination. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Studien visar att underskattning av risker att drabbas av influensan leder till vaccintveksamhet. 
•Brist på information påverkar tveksamheten.  
•Oro för biverkningar bidrar till tveksamhet. 
•Brist på stöd och rädsla påverkar synen på vaccination. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 47 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Rozbroj, T., Lyons, A & Lucke, J. (2019). Psychosocial and demographic characteristics relating 
to vaccine attitudes in Australia. Patient Education and Counseling, 102(1), 172-179. 
https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.08.027 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka attityder till barnvaccination i Australien relaterat till psykosociala 
egenskaper. Två viktiga områden syns i syftet: hälsa och regering. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Enkätstudie 

Urval Vuxna i åldrarna 18–50+ år. 

Datainsamling Slutgiltiga svar från 4370 st. respondenter i den australiska vaccinattitydundersökningen. 
Deltagarna rekryterades mellan januari och maj 2017 via Facebook-annonser, epostnyhetsbrev, 
tidskrifter och inlägg på webbsidor. Vaccinationsinställning mättes och demografiska och 
psykosociala attribut relaterade till hälso- och sjukvårdssystem och förhållande till regeringen. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för provet. Giltigheten för de kategoriska variablerna i 
vaccinationsattityder kontrollerades med linjär regression och jämförde vaccinationsattityder med 
poäng på vaccinationsskala. Konfidensintervall beräknades med ett Wald-test. Wald-test användes 
för att bedöma total effekt av varje prediktorvariabel och riskförhållanden. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Studien visar att psykosociala aspekter relateras till föräldrarnas attityder till barnvaccination.  
•Konspiratoriska tankar påverkar tveksamheten. 
•Brist på information samt tillit till sjukvården påverkar beslutet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 42 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Rozbroj, T., Lyons, A & Lucke, J. (2020). Vaccine-Hesitant and Vaccine-Refusing Parents’ 
Reflection on the Way Parenthood Changed Their Attitudes to Vaccination. Journal of 
Community Health, 45(2), 63–72. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1007/s10900-019-00723-9 
 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå hur föräldraskapet påverkar attityder till vaccin hos australiensiska 
vaccintveksamma eller vaccinvägrande föräldrar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Induktiv enkätstudie 

Urval Föräldrar i Australien över 18 år. Rekryteringen pågick mellan januari till maj 2017. 
Undersökningen annonserades på sociala medier och forum som handlade om föräldraskap och 
välbefinnande. 904 st. föräldrars svar användes till studiens analys. 

Datainsamling Data samlades in genom enkätformulär. Ingen betalning eller ersättning gavs till de föräldrar som 
medverkade i studien. 

Dataanalys Data analyserades, svaren kodades och tolkades i teman. Svaren klassificerades i fem grupper 
baserat på attityder till barnvaccination med hjälp av enkätformuläret. Tematisk induktiv kodning 
av innehåll jämfördes med vaccininställningsgrupper. Analysen utfördes med modell och stöd från 
Braun och Clarke. Kommentarer avidentifierades och parades ihop med demografiska attribut. 
Författarna läste kommentarer tills de uppnått konsensus. Den första författaren slutförde sedan 
initial kodning av 904 kommentarer. Enstaka kommentarer delades in i koder som blev till 
preliminära teman. Alla författarna träffades regelbundet under kodningsprocessen för att 
identifiera nya teman. En oberoende forskare kontrollerade delar av kodningen. 
Meningsskiljaktigheter framkom, och diskuterades och löstes det krävde ändring av kodning men 
påverkade inte resultatet.   

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Rädsla för biverkningar påverkar tveksamheten.  
•Bristande tillit till läkemedelsföretag påverkar vaccinationsbeslut. 
•Brist på stöd påverkar vaccintveksamma föräldrar. 
•Föräldrars eget perspektiv påverkar beslutet. Risk/nytta analys. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 43 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Sandhofer, M.J., Robak, O., Frank, H & Kulnig, J. (2017). Vaccine hesitancy in Austria: A cross-
sectional survey. Wien Klin Wochenschr, 129 (9), 59–64. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1007/s00508-016-1062-1 

Land  
Databas 

Österrike 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka kunskap och attityder till vaccination om fenomenet vaccintveksamhet i 
Österrike. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 350 st. vuxna över 18 år. 

Datainsamling Enkäter med frågor delades ut. Rekrytering pågick mellan september till december 2014 på en 
akutvårdsavdelning. En första presentation av formuläret gjordes av en legitimerad sjuksköterska 
som genom triagering delade ut formulär till icke- kritiska patienter som väntade på avdelningen 
och klarade av att fylla i formuläret under tiden de väntade. Frågeformuläret inkluderade 18 
flervalsfrågor som handlade om ålder, kön, sociodemografisk bakgrund samt deltagarnas kunskap 
och attityder till specifika vaccinationer och motsvarande infektionssjukdomar.  

Dataanalys Statistisk analys genomfördes genom ett dataprogram. IBM SPSS statistikprogramversion 21. X2-
test och Fishers exakta test användes för att utvärdera sambandet mellan de olika demografiska 
egenskaperna som syntes i analysen.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •En brist på kunskap om fördelarna ger en osäkerhet och en ogrundad rädsla som syns i 
vaccinationstveksamhet.  
•Rädsla för biverkningar samt misstro till läkemedelsföretag påverkar vaccintveksamhet. 
•Rädslan förhindrar att rekommenderade vaccinationer tas. 
•Avsaknad av information påverkar tveksamheten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 43 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Santos, J.A., Kislaya, I., Machado, A & Nunes, B. (2017). Beliefs and attitudes toward the 
influenza vaccine in high-risk individuals. Epidemiology & Infection, 14(9), 1789-1798. 
https://doi.org/10.1017/S0950268817000814 

Land  
Databas 

Portugal 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utvärdera kunskap och attityder till acceptans av influensavaccination hos 
högriskpatienter. Samt utvärdera anledningar till vaccintveksamhet. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval Målpopulationen var deltagare över 65 år som hade minst en riskdiagnos. 

Datainsamling En telefonundersökning gjordes i december 2013 och omfattade cirka 1000 st. hushåll. De fick ett 
frivilligt val att delta i studien. Sedan gjordes telefonintervjuer och frågeformulär skickades ut. 
Frågeställningarna bestod av öppna frågor som ställdes till deltagarna. I studien användes en 
modell som kallas för HBM (health belief model). Denna användes för att utvärdera 
trosuppfattningar och attityder till influensasjukdom och vaccin hos personer med hög risk i 
samhället. 

Dataanalys  En tematisk analys för att kartlägga svar i olika dimensioner. Tematisk innehållsanalys 
möjliggjorde den analytiska undersökningen av berättande material genom att dela upp texten i 
små innehållsenheter. För att identifiera teman i respondenternas diskurs kodades dessa fram 
systematiskt. Poisson-regression användes för att förutspå förekomst av vaccintveksamhet.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Underskattning av risker med att inte vaccinera sig bidrar till tveksamhet. 
•Brister i information påverkar deras val. 
•Oro över biverkningar och misstro till läkemedelsföretag påverkar valet vid vaccination.  
•En upplevd oförståelse av vaccin påverkar tveksamhet. 
•Användandet av hälsonyttiga produkter, påverkar beslutet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 44 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Verger, P., Bocquier, A., Vergélys, C., Ward, J & Peretti-Watel, P. (2018). Flu vaccination among 
patients with diabetes: motives perceptions, trust, and risk culture – a qualitive survey. BMC 
Public Health, 18(569). https://doi.org/10.1186/s12889-018-5441-6 

Land  
Databas 

Frankrike 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patienter med diabetes typ 1- och 2 skäl till att vaccinera sig eller att 
avstå. Syftet var att studera utsträckning och upptag av influensavaccinet, skälen för att välja eller 
avvisa vaccin och förtroende eller misstro till myndigheter, vetenskap och medicin. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskriptiv design 

Urval 19 st. unga vuxna över 18 år som hade diabetes typ-1 och 2 sjukdom. 8 st. var vaccinerade under 
föregående influensasäsong och 11 st. var inte vaccinerade. Deltagarna var bosatta i södra 
Frankrike. De rekryterades genom att de valdes ut av läkare eller patientföreningen på olika platser 
eller genom sjukhusvistelse. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med patienterna mellan maj och september 2014 av en 
sociolog. Djupgående intervjuer gjordes på samma plats där deltagare och sociolog satt i samma 
rum. Studien utarbetades av en intervjuguide gjord av två sociologer och två epidemiologer. 
Frågeformulär fylldes även i efter intervjuerna. 

Dataanalys Två forskare analyserade data och jämförde resultaten från separata analyser. Varje ämne samt 
diskurs analyserades. En trestegsmetod användes: kodning- för att identifiera nya teman, 
märkning- för att upprätta ett rutnät och rubriker och analys av nya teman- djupgående analys för 
att studera den interna logik som fanns i varje diskurs. I varje steg jämförde forskarna resultaten 
från sina två separata analyser. Avvikelser löstes genom en diskussion mellan forskarna. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Rädsla till vaccin påverkar tveksamheten. 
•Misstro till läkemedelsföretag påverkar valet om vaccin. 
•Själv medicinering av kinesisk läkekonst påverkar beslut. 
•Tidigare erfarenheter påverkar vaccination beslutet. 
•Undvika exponering för virus istället för vaccin, påverkar valet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 46 poäng och erhåller grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Ward, R.P., Attwall, K., Meyer, B.S., Rokkas, P & Leaks, J. (2017). Understanding the perceived 
logic of care by vaccine-hesitant and vaccine-refusing parents: A qualitive study in Australia. 
PLoS ONE, 12(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185955 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur föräldrar upplever risker och fördelar med vaccination till sina barn. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Intervjuer 

Urval 29 st. föräldrar i åldrarna 25–50 år.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes och analyserades mellan åren 2013 och 2016. Intervjuerna genomfördes 
på ett öppet och icke- bedömande sätt. Intervjuerna fokuserade på att föräldrarna skulle tala om 
vilka faktorer som påverkade beslutet att vaccinera, delvis vaccinera eller inte vaccinera sina barn. 

Dataanalys Intervjuerna kodades och analyserades i ett hårdvarupaket vars namn var NVivo 10. Tre 
analyssteg genomfördes: kodning, kategorisering utifrån begrepp och teorietisk kategorisering.  
När data kodades grupperades liknande ord med varandra. Kodning utfördes separat av författarna 
för att utveckla en delad och överenskommen kodningsram. Diskussioner inom forskargruppen 
skapade nya koder.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats •Föräldrarna litade mer på sin egen intuition vilket påverkar vaccintveksamheten. 
•Mödrar litar mer på sin egen bedömning samt känsla än experter vilket påverkar valet.  
•En tro på naturliga metoder, hälsosam kost påverkar tveksamhet till vaccin. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall får artikeln 40 poäng och erhåller grad 1. 
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