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Sammanfattning Vaccination, av typiska barnsjukdomar världen över, har som 
enskild innovation räddat miljoner människor de senaste 200 
åren. Trots detta är anti-vaccin rörelsen ett växande 
fenomen. Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att 
kartlägga faktorer som påverkar föräldrar i deras beslut om 
att vaccinera sina barn. 18 vetenskapliga artiklar 
analyserades och utgjorde grunden för resultatet. Med stöd 
av Rogers teori (1995) om spridning av innovationer 
kategoriserades resultatet i tre teman: Innovationens 
karaktär, Kommunikationskanalen och Det sociala systemet. 
Några av de vanligaste orsakerna till att föräldrar valde att 
vaccinera sina barn var att de följde normen och/eller kände 
en rädsla för de vaccinpreventivbara sjukdomarna. 
Framträdande faktorer till att föräldrar valde att avstå 
barnvaccination var rädsla för biverkningar och bestående 
men, samt att barnet ansågs för litet och hade ett alltför 
sårbart immunsystem. En informationsaspekt genomsyrade 
samtliga studier och det främsta problemet bedömdes vara 
bristfällig- och opålitlig information från myndigheter och 
vårdpersonal. Som sjuksköterska behöver man därför vara 
öppen för att ta del av de faktorer som ligger bakom 
föräldrars tankar om barnvaccinationer för att på så sätt 
kunna hjälpa dem ta adekvata beslut. 
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Abstract Vaccination of typical childhood diseases in the world has as 
an intervention itself saved millions of people the last 200 
years. Despite this the anti-vaccine movement is a growing 
phenomenon. The aim of this review was to map out the 
different factors affecting parents in their decision-making 
regarding childhood vaccination. 18 peer reviewed articles 
were analyzed and constituted the basis for the result. From 
this three themes emerged, all of them with inspiration from 
Rogers (1995) Diffusion of Innovation theory. The themes 
are: The Innovation, Communication Channels and A Social 
System. Some of the reasons for why parent choose to 
vaccinate their children were following a tradition/norm 
and/or a fear of the vaccine preventable diseases. The most 
prominent factors to why parents chose to refrain from 
childhood vaccinations were a fear of side effects and 
permanent disability as well as the belief that an infant is too 
young and its immune system is too vulnerable. An 
information aspect permeated all studies and the primary 
problem seemed to be inadequate and unreliable 
information from authorities and health care providers. 
Therefore, as a nurse, there is a need to be open to take part 
of the factors behind parents’ childhood vaccination beliefs 
to be able to help them make an adequate decision. 

  

 



 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................................. 1 

Bakgrund .............................................................................................................. 1 
Historiskt perspektiv .................................................................................................... 2 
Vaccin – en hälsosuccé ................................................................................................. 3 
Vaccination – etiska aspekter ....................................................................................... 4 
Att ta ett beslut ........................................................................................................... 4 
Spridningsprocessens grunder ...................................................................................... 5 
Kommunikation, vaccination och information ............................................................... 7 

Problemformulering ............................................................................................. 8 

Syfte ..................................................................................................................... 8 

Metod .................................................................................................................. 8 
Datainsamling .............................................................................................................. 8 
Databearbetning ........................................................................................................ 10 

Resultat .............................................................................................................. 12 
Innovationens karaktär .............................................................................................. 12 

En tveksam relativ fördel ................................................................................................ 12 
Förenlighet med religion ................................................................................................ 13 
Förenlighet med livsstil ................................................................................................... 13 
Komplexitet och observerbarhet .................................................................................... 14 
Möjlighet att prova det nya - ett ekonomiskt och geografiskt perspektiv ..................... 15 

Kommunikationskanalen............................................................................................ 15 
Erfarenheter.................................................................................................................... 15 
Innovationens informationsspridning ............................................................................ 16 

Det sociala systemet .................................................................................................. 17 
Relation och tilltro till vårdgivaren ................................................................................. 17 
Sociala systemets normer och regler ............................................................................. 17 

Diskussion .......................................................................................................... 17 
Metoddiskussion ....................................................................................................... 17 
Resultatdiskussion ..................................................................................................... 19 

Innovationens karaktär ................................................................................................... 19 
Kommunikationskanalen ................................................................................................ 23 
Det sociala systemet ....................................................................................................... 24 

Konklusion och implikation ................................................................................. 26 

 
Referenser 

Bilagor 
Bilaga A: Sökhistorik 
Bilaga B: Artikelöversikt 

 



 

Inledning 
Vaccination har visat sig vara en av de säkraste och mest kostnadseffektiva 
metoderna för att förebygga sjukdom och främja den globala välfärden (Centers for 
Disease Control and Prevention [CDC], 2011). Vaccin har de senaste åren ökat i antal 
och utbredning i världen, vilket har resulterat i en drastisk minskning av de 
sjukdomar vaccinationerna förebygger (Offit, Quarles, Gerber, Hackett, Marcuse, 
Kollman, … Landry, 2002). Bara DTP-vaccinet räddar årligen 2,5 miljoner barn yngre 
än fem år från att insjukna i sjukdomarna difteri, stelkramp och kikhosta (DTP). Trots 
detta är det fortfarande miljontals barn som inte vaccineras världen över (CDC, 
2011). 

I Sverige är vaccinationsprogrammet frivilligt och ska erbjudas alla vårdnadshavare 
(Socialstyrelsen, 2008; SOSFS 2006:22). Många föräldrar har frågor och funderingar 
gällande barnvaccinationer, vilket kan förklaras med att de saknar kunskap om de 
vaccinpreventivbara sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2008). Eftersom dessa sjukdomar 
numera endast förekommer i liten utsträckning har respekten för dem minskat hos 
föräldrarna (Offit et al., 2002). Socialstyrelsen (2008) hävdar att det är vaccinationen 
i sig som är det mest oroväckande för dem. För att möjliggöra ett adekvat beslut 
krävs det att föräldrarna ges information samt får möjlighet att diskutera för- och 
nackdelar kring vaccination (ibid). Stöd och vägledning är viktiga komponenter för att 
skapa delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2005). I sjuksköterskans profession ingår 
att kunna informera och undervisa, samt i dialog med patienten kunna motivera till 
följsamhet (ibid). Sjuksköterskan ska också enligt kompetensbeskrivningen ”tillvarata 
patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter” (Socialstyrelsen, 
2005, s. 10) och respektera föräldrarnas val när deras åsikter avviker från 
rekommendationerna (ibid).  

Det har i studier visat sig att olika strategier kan tillämpas för att påverka graden av 
vaccinationstäckning, sjuklighet och dödlighet positivt (Ward & Draper, 2006). Dessa 
strategier kan utformas med hjälp av kartläggning av vilka faktorer som påverkar 
människors beslut att vaccinera sig (ibid). Det är därför av betydelse att öka 
kunskapen om vilka faktorer som påverkar föräldrar i beslutet om vaccination av sina 
barn för att öka vårdpersonalens tillämpning av olika strategier i vägledningen.  

Bakgrund 
Ordet vaccination kommer från det latinska ordet vacca som betyder ko. Vaccin, 
eller det ursprungliga ordet ympämne, består av försvagade eller döda delar av 
sjukdomsorsakande bakterier eller virus (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 
2009; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 
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Ett nyfött barn får antikroppar från sin mamma som skyddar mot sjukdom, men 
detta skydd är begränsat både till tid och i motståndskraft (Hebert, Hall & Odoms, 
2012). Detta tillsammans med det faktum att ett litet barns immunsystem är 
outvecklat och därför särskilt mottagligt för virus och bakterier, är anledningar till 
varför vaccination introduceras tidigt i en människas liv (ibid). 

Historiskt perspektiv 
Den moderna vaccinationsepoken startade med den brittiska läkaren Edward Jenner 
år 1796, då han injicerade innehållet från en kokoppa i en pojkes hud. Injektionen 
resulterade i att pojken blev skyddad mot smittkoppor (Magnusson et al., 2009). 
Nästan 200 år senare påbörjades ett tio år långt arbete med att utrota sjukdomen, 
som innebar att omgivningen kring identifierade smittkoppsfall vaccinerades 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). Därefter kunde WHO år 1980 göra ett uttalande om 
att världen befriats från smittkoppor (ibid).  

Socialstyrelsen (2008) ger en historisk överblick över hur det svenska 
vaccinationsprogrammet har reviderats genom åren. År 1982 effektiviserades 
exempelvis vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund genom att vaccinen 
sammanfördes till en injektion (MPR-vaccin) istället för tre (ibid). Idag används ett 
vaccinationsprogram som har utvecklats mellan år 1977 och 2010, där det i 
nuvarande form är vaccinet mot polio som har använts längst (Socialstyrelsen, 2010). 
De övriga vaccinationerna åskådliggörs i tabell 1.  

Tabell 1. Det svenska vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen, 2010, s. 17) 

 

I WHOs rekommendationer ingår samma vaccin som i det svenska 
vaccinationsprogrammet, med undantag för påssjuka och rotavirus (Socialstyrelsen, 
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2008; WHO, 2014). Vaccination mot Hepatit B och tuberkulos sker, i Sverige, endast i 
de fall där risken att smittas av sjukdomarna är förhöjd (Socialstyrelsen, 2008). 

Vaccinerna som är med i det svenska vaccinationsprogrammet har historiskt sett 
minskat antalet utbrott av sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2008). År 1996 infördes en 
ny variant av vaccin mot kikhosta, en sjukdom som orsakar allvarlig luftvägsinfektion 
med svåra komplikationer, vilket reducerade dess utbredning markant. Statistiken 
visade en minskning från 600-800 fall per 100 000 invånare före år 1996, till 100-200 
fall de senaste åren (ibid). Vidare ges vaccin mot polio, en virussjukdom som kan 
orsaka hjärninflammation och förlamningar. Efter ett stort utbrott av sjukdomen i 
Sverige år 1953 – 54 skedde en massvaccination mot sjukdomen år 1957. Detta 
resulterade i att sjukdomsfall av polio försvann redan 1962, och sedan 1977 finns 
inget känt fall. Hib (haemophilus influenzae type B) är en bakterie, som orsakar 
meningit och bakteriemi, mot vilken man successivt införde vaccination till småbarn 
hösten år 1992. Sjukdomsfallen sjönk därefter från 35 till 3,5 per 100 000 invånare 
och fortsatte sjunka ytterligare mellan åren 1997 och 2003 (ibid). 

Vaccin – en hälsosuccé 
Vaccinationer mot sjukdomarna DTP, mässling, polio och tuberkulos har ökat sedan 
år 1970. Då vaccinerades mindre än 10 % av världens barn jämfört med 85 % idag 
(Unicef, 2013). Vaccination beskrivs som en hälsosuccé då det kan ses som en av 
världshistoriens största hälsoframgångar. Tack vare denna framgång klarar sig två till 
tre miljoner barn undan döden varje år. Kempe, Dalley, McCauley, Crane, Kennedy, 
… Dickinson (2011) beskriver också hur dödligheten minskade i USA med 96-100 % 
mot nio sjukdomar under 2000-talet, då vaccin mot dessa introducerades. 
Utvecklingen har gått framåt men än finns det mycket kvar att göra (Unicef, 2013).  

Möjligheterna till vaccination är inte detsamma i alla delar av världen (Global 
Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI, u.å.). I flera utvecklingsländer erhåller 
inte alla barn vaccin mot sjukdomar som kan leda till döden, medan vaccination i 
industriländerna anses som något självklart och tas för givet. Till exempel uppger 
WHO (2012) att 22 miljoner barn i världen ännu inte vaccineras mot DTP. Större 
delen av dessa barn bor i länderna Indonesien, Indien och Nigeria. Anledningen till 
att de inte får vaccinet beror dels på att det är svårt att nå fram till områdena, dels 
att det inte finns tillräckligt med vaccin. GAVI påbörjade år 2000 ett projekt som 
arbetar mot denna orättvisa i 73 av världens fattigaste länder, med syftet att rädda 
barns liv och skydda människors hälsa (GAVI u.å.). Projektet innebar att öka 
tillgången till immunisering. Sedan dess start har bland annat 100 miljoner barn fått 
vaccin mot meningit A och 68 miljoner har vaccinerats mot gula febern. Mer än tio 
miljoner barn hade vid slutet av år 2012 vaccinerats mot pneumokocker (ibid). 
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Vaccination – etiska aspekter 
Barnkonventionen vidhåller att barnets bästa alltid ska prioriteras vid ett beslut som 
rör barnet (Unicef, u.å.). SBU (2009) hävdar att barnet har rätt till sitt liv, dock är 
barnet själv oförmöget att fatta beslut som gäller framtiden. Det kan därför vara 
svårt att avgöra vem som ska ta beslut för det enskilda barnet. I Sverige är 
vaccination av barn både ett erbjudande och en rekommendation (SBU, 2009). 
Sjuksköterskans uppgift är att verka främjande för barnets hälsa och välbefinnande 
(Socialstyrelsen, 2005). SBU (2009) beskriver föräldrarna som juridiska 
vårdnadshavare vilka representerar barnets hälsa och autonomi, men i situationer 
då barnet riskerar att skadas eller dö kan beslut om behandlingar gå före 
föräldrarnas vilja. I frågan gällande vaccination kan det dock vara svårt att tillämpa 
detta. Konflikter kan uppstå då sjuksköterskan förespråkar vaccination men 
föräldrarna väljer att avstå erbjudandet (SBU, 2009). 

Schwartz & Caplan (2011) förklarar fenomenet flockimmunitet i samband med etik. 
Flockimmunitet uppstår när en stor del av samhället väljer att vaccinera sig och 
indirekt skyddar de som inte vill eller har möjlighet att göra det samma. Vaccination 
är därför inte något som endast berör den enskilda individen utan även något som 
kan ses i ett större samhällsperspektiv. Ett avståndstagande till vaccination kan 
innebära att utsätta någon annan för fara. SBU (2009) påpekar att en konflikt också 
kan uppstå då föräldrar, som ska ta ett beslut i frågan om att vaccinera sitt barn, i 
första hand ser sig som föräldrar och i andra hand som samhällsmedborgare. 

Att ta ett beslut 
Arnsteins (1969) typologi beskriver en stege för en deltagandeprocess i åtta nivåer 
av inflytande, där inflytandet ökar med varje steg. Stegens två första nivåer handlar 
om icke-deltagande och representeras av manipulation och terapi. Detta innebär 
främst att individen ska övertygas i en fråga genom att utbildas med kontrollerad 
information.  Nivå tre, fyra och fem, information, konsultation och pacificering kallas 
tokenism, symboliskt deltagande där individen tillåts att höra och höras men utan en 
garanti att åsikterna faktiskt uppmärksammas. I stegens övre del om 
medborgarmakt beskrivs partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll som 
nivå sex, sju och åtta. Partnerskap ger individen möjlighet till att förhandla och 
kompromissa med makthavaren. Högst i stegen har individen majoriteten av-, eller 
den fulla makten till att fatta beslutet själv (ibid). 

I en studie beskrivs hur föräldrars beslutsfattande process vid barnvaccination går till 
(Brunson, 2013). Brunson (2013) påpekar att denna process är komplex men att det 
anses finnas ett generellt förlopp. Varje förälder har skilda personligheter, 
bakgrunder och tidigare erfarenheter som påverkar deras beslutsfattande. Något 
föräldrarna uttryckte som extra inflytelserikt var sociala normer. Många upplevde att 
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vaccination var naturligt, normalt och det enda rätta. De av annan åsikt kände press 
från vänner och bekanta och upplevde att de dömdes för sina åsikter (ibid). 

Brunson (2013) skriver att processen börjar först när föräldrarna blir medvetna om 
att vaccination är något som direkt påverkar deras barn. För många sker detta under 
graviditeten eller kort efter barnets födsel. Få ändrar inställning efter att en gång ha 
blivit medveten om att ett ställningstagande krävs. Därför drabbar denna process 
framförallt förstagångsföräldrar. När föräldrarna väl blivit medvetna om 
sjukdomsrisken går de in i bedömningsfasen. Intensiteten i denna fas skiljer sig 
mycket åt hos olika föräldrar, men de kan grovt delas in i tre grupper:  
1) Föräldrar som accepterar de sociala normerna och inte ställer några frågor. 
Vanligt bland dem är att de är oinformerade.  
2) Föräldrar som litar på andra i sin omgivning och tenderar att följa deras råd.  
3) Föräldrar som söker information på egen hand med hjälp av litteratur och 
myndigheter via internet. De granskar sedan informationen med kritiska ögon (ibid). 
 
I studien av Brunson (2013) visades också att tidpunkten för beslutsfattandet skiljde 
sig åt mycket mellan olika föräldrar. Flertalet föräldrar var ute i god tid medan 
många andra tog beslutet först när vaccinet erbjöds. Efter att första beslutet tagits 
hamnade föräldrarna i en av två grupper: de som var nöjda och höll fast vid sitt 
beslut eller bland dem som gjorde en ny bedömning för varje problem eller fråga 
som dök upp, till exempel för varje enskilt vaccin (ibid). 

Spridningsprocessens grunder 
En ny idé, hur revolutionerande den än ter sig, möter ofta motstånd innan den blir 
generellt accepterad hävdar Rogers (1995). Som sociolog och professor i 
kommunikation har han skapat en teori om vad som påverkar innovationers 
spridning. Detta motstånd, som tidigare beskrivits, kan vara närvarande en mycket 
lång tid och utgöra det främsta problemet för de människor och organisationer som 
har målet att sprida en innovation. 

Spridning av en innovation beskriver Rogers (1995) som en process över en viss tid, 
vilket kommuniceras genom särskilda kanaler mellan medlemmar i ett socialt 
system. Denna kommunikation är av speciell karaktär av den anledningen att 
meddelandena enbart berör nya innovationer. I något nytt ryms alltid en viss grad av 
osäkerhet då utgången aldrig kan vara fullt förutsägbar; denna osäkerhet reduceras 
enklast genom information (Rogers, 1995). Vidare beskrivs spridning som en sorts 
social förändring, vilket innebär den process som sker när funktioner och strukturer i 
ett socialt system förändras och får konsekvenser för människor.  
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Rogers (1995) presenterar fyra huvudsakliga element i sin teori om spridning av 
innovationer. Dessa är: Innovationen, kommunikationskanalen, tiden och det sociala 
systemet.  

En innovation kallas den idé eller det objekt som för en individ upplevs som ny. En 
idé som funnits tillgänglig en längre tid, men vars meningsfullhet inte varit uppenbar 
för individen, anses också vara en innovation. Rogers (1995) berättar vidare att varje 
innovation har en viss karaktär som förklarar hur snabbt idén accepteras och kan 
införas. De fem faktorer som utgör innovationens karaktär följer: En relativ fördel 
där en innovation som upplevs ha stora fördelar jämfört med idén den ersätter, 
sprids fortare. Förenlighet handlar om hur väl innovationen stämmer överens med 
existerande värderingar och normer avgör hur snabbt en innovation accepteras av 
en viss befolkning. Vidare beskrivs komplexitet, en innovation som kräver nya 
kunskaper och förståelser sprids mer långsamt än en som är lätt att förstå och 
använda. Om användaren får möjligheten att prova det nya redan i det 
experimentella stadiet, och kanske i mindre skala, anses det öka villigheten att 
acceptera förändringen. Om resultatet av innovationen är observerbart, genom att 
det redovisas och görs synligt för befolkningen, är sannolikheten större att 
responsen blir positiv. 

Med kommunikationskanal menas det sätt som ett meddelande lämnar en person 
och når en annan (Rogers, 1995). Det mest effektiva, sett till antalet människor som 
delges, är genom massmedia (t.ex. radio, TV och tidningar). Det har dock visat sig i 
studier kring spridning av innovationer att människor oftare gör en subjektiv 
bedömning utifrån vad som berättats för dem av människor i deras närhet. Om 
dessa människor dessutom har liknande utbildning och socioekonomisk status är 
chansen än större att de utbyter erfarenheter och påverkas av varandra.  

Tiden syftar på hur lång beslutsprocessen som den enskilda människan går igenom 
är, och innefattar fem steg för varje innovation (Rogers, 1995). Individen söker 
kunskap om innovationens existens och hur den fungerar. Hen formar en positiv 
eller negativ attityd och övertygelse till innovationen och engagerar sig i aktiviteter 
som leder till ett beslut. Individen tillämpar innovationen och söker sedan stöd, 
bekräftelse och acceptans kring sitt beslut. Övergripande är att individen under hela 
processen söker information för att minska osäkerheten kring innovationen. 
Beslutsprocessen leder slutligen till ett anammande eller ett avvisande av 
innovationen. Detta beslut är dock inte slutgiltigt och avbrott kan ske då missnöje 
uppstår eller om innovationen ersätts med en förbättrad idé.   

Ett socialt system är en grupp människor, en organisation eller ett subsystem inom 
vilket det sker en samlad problemlösning för att nå ett gemensamt mål (Rogers, 
1995). Ett exempel är alla sjuksköterskor på ett sjukhus.  
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I ett socialt system finns det en struktur; ett mönstrat arrangemang (Rogers, 1995). 
Denna struktur ger regelbundenhet och stabilitet till det mänskliga beteendet i ett 
system samtidigt som den med viss exakthet ökar möjligheten att förutse ett 
beteende eller en reaktion (t.ex. på en innovation). Vanligt i sociala system är även 
etablerade beteendemönster, normer, som medlemmarna följer (ibid). Normerna 
verkar som en guide till vad som är ett acceptabelt beteende och vad som förväntas 
av varje människa. Dessa kan genomsyra hela nationer, religiösa församlingar, 
organisationer eller lokala system som byar. Normerna är möjliga hinder för 
förändringar (ibid). 
 
I sociala system existerar det ofta en individ, inte nödvändigtvis på en formell 
position eller med status i systemet, som har förmågan att influera andra individers 
attityder (Rogers, 1995). Ledarrollen relateras till personens tekniska kompetens, 
sociala mottaglighet och anpassning till systemets normer.  Ledaren verkar alltså 
som en modell för hur följarna ska bete sig vid en innovation och strukturen kan ses 
som en sorts information som verkar för minskad osäkerhet (ibid). 

Kommunikation, vaccination och information 
Vinthagen, docent i sociologi, (2013) anser att kommunikation i vårdsituationer ska 
sträva efter att nå ömsesidig förståelse; något som kan vara svårt då en maktrelation 
mellan sjuksköterskan och patienten inledningsvis alltid uppstår. Vårdpersonalen ser 
ofta sig själva som bäst vetande, vilket kan leda till att patienten upplever en känsla 
av maktlöshet och underlägsenhet. Detta kan få negativa konsekvenser för hens 
hälsa då patienten inte känner sig delaktig i situationen (ibid). 

Trots att vaccination är en av de säkraste och mest kostnadseffektiva metoderna för 
att förebygga sjukdom, har oron kring vaccinets säkerhet ökat de senaste 
decennierna (CDC, 2011; Gust, Darling, Kennedy & Schwartz, 2008). I en 
intervjustudie med föräldrar till barn som ska vaccineras beskrivs kommunikationens 
betydelse för valet att vaccinera sina barn eller inte (Wilson, Barakat, Vohra, Ritvo & 
Boon, 2008). Information gällande vaccination ska ges i större utsträckning och inte 
endast innehålla fördelar. Föräldrarna skulle då känna en större tilltro till 
vårdpersonalen och risken att, på egen hand, stöta på felaktig information skulle 
utebli. Föräldrarna i studien önskar att kommunikationen med vårdpersonal grundas 
på ett enkelt språk utan medicinska termer. De upplever att de ses som dumma om 
de behöver ett förtydligande av samtalet på grund av ett komplicerat språk (ibid). 
Kempe et al. (2011) hävdar att vaccinrelaterad oro har ökat de senaste åren. Vidare 
anser de att vårdpersonalen kan använda sig av olika hjälpmedel för att förmedla 
informationen. Det kan bland annat vara genom informationsblad, affischer och 
media (ibid). 
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Problemformulering  
Vaccination är en hälsointervention som räddar många liv världen över och 
förhindrar barn från att insjukna i flera sjukdomar av olika svårighetsgrad. 
Sjuksköterskan är den inom sjukvården som föräldrarna i första hand träffar i 
samband med vaccination. Det är därför viktigt att hen har kunskap om vaccinens 
för- och nackdelar, föräldrarnas valmöjligheter samt vilka faktorer som påverkar 
deras beslut. Denna kunskap behövs för att sjuksköterskan ska kunna vägleda och 
motivera föräldrarna till ett hälsosamt val för sina barn.  

Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga faktorer som påverkar föräldrar i deras beslut 
om vaccination av sina barn. 

Metod 
Studien genomfördes som en ansats till en systematisk litteraturstudie enligt 
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). En systematisk sökstrategi tillämpades vilket 
resulterade i 18 vetenskapliga artiklar inom det valda området. Dessa 
kvalitetsgranskades och sammanställdes i tre olika teman med underkategorier. 

Datainsamling 
För att skapa en överblick över det aktuella forskningsområdet gjordes först en 
inledande litteratursökning (Friberg, 2006) i ett flertal olika databaser. Vanligt 
förekommande nyckelord och begrepp identifierades och användes i olika former 
och kombinationer samt som grund för de olika databasernas ämnesord. 
Artikelsökningarna gjordes enligt tabell 2 i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO 
samt Web of Science: Core Collection, Medline eftersom de berör ämnena 
omvårdnad, psykologi och hälsovetenskap vilka är relevanta till föreliggande studies 
syfte.  
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Tabell 2. Sökordsöversikt för artikelsökningen i de fyra databaserna. 

Sökord 
Cinahl 
Subject 
Heading list 

PubMed 
MeSH-term 

PsycINFO 
Thesaurus 

 
Web Of Science: 
Core Collection, 
Medline 
Topic 

 

Vaccination Vaccines Vaccination Vaccinations Vaccination (fritext) 

Föräldrar 
Parental 
attitudes 

Parents 
(fritext) 

 Parent (fritext) 

Beslut  Decision 
Making 

Decision OR 
Reason 

Decision Making 
(fritext) 

Barn 

 

 

 

  Children Child (fritext) 

 

Inklusionskriterierna som tillämpades vid sökningarna var publiceringsåren 2008-
2014, abstract available, english, research article och/eller peer reviewed. 
Exklusionskriterierna för sökningarna var humant papillomvirus och influensavirus 
eftersom dessa inte är specifika barnsjukdomar. Sökningen resulterade i 180 träffar 
varav alla titlar lästes.  

Åttiotvå abstracts lästes, då de specifikt behandlade föräldrars beslutsfattande 
angående vaccination av sina barn. Artiklar exkluderades på grund av faktorer som 
vårdpersonalsperspektiv, fokus på andra sjukdomar eller befolkningsgrupper samt 
säkerhets- och kostnadsperspektiv. De artiklar vars syfte korrelerade väl med 
föreliggande studies syfte, 28 stycken, föll vidare till urval 1 för kvalitetsbedömning. 

Bedömningen gjordes utifrån SBU & SSF och Willman, Stoltz & Bahtsevanis 
bedömningsinstrument (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 
graderades mellan I-III där grad I motsvarade hög kvalitet och grad III låg kvalitet. 
Samtliga artiklar lästes och granskades enskilt av varje student, med stöd av 
bedömningsinstrumentet. Varje artikel granskades därmed tre gånger, varefter 
resultatet av dessa bedömningar jämfördes inbördes. Därefter fastställdes 
kvaliteten. Sjutton artiklar av hög kvalitet samt 1 av medel kvalitet återstod i urval 2, 
vilka användes i föreliggande studies resultat. Av dessa var tio av kvalitativ design 
och åtta av kvantitativ design. För detaljerad sökhistorik se bilaga A. 
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Databearbetning 
Resultatartiklarna lästes flertalet gånger, först enskilt, sedan gemensamt och 
analyserades därefter. Faktorer som påverkade föräldrarnas beslut i frågan om 
vaccination plockades sedan ut från varje artikels resultat och strukturerades med 
hjälp av färgkoder och nummer. Därefter skapades en tabell då argument för- och 
emot vaccination kategoriserades genom olika teman. Argumenten jämfördes och 
ställdes mot varandra så att studiens resultat tydliggjordes ytterligare i sina teman. 
Studien gjordes som en deduktiv ansats med Rogers (1995) teori om 
spridningsprocessens grunder. Resultatet sorterades i de tre olika temana 
Innovationens karaktär, Kommunikationskanalen samt Det Sociala systemet. Tabell 3 
visar hur de olika temana är representerade i de olika artiklarna.  
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Tabell 3. Artiklarnas representativitet i de olika temana

KVALITATIVA DATA

Bond et al. (2011) x x x x
Brown et al. (2011) x x x
Harmsen et al. (2012) x x x x x x
Harmsen et al. (2013) x x x
Luthy et al. (2011) x x x
Ruijs et al. (2012) x

Tickner et al. (2009) x x x x x x
Whyte et al. (2011) x x x
KVANTITATIVA DATA
Allaert et al. (2008) x x x x
Holte et al. (2012) x x x x x x
Kennedy et al. (2011) x x x x
Luthy et al. (2012) x x x x

Quaiyum et al. (2010) x x
Smith et al. (2011) x x
Wenger et al. (2011) x x x x x

Innovationens karaktär Kommunikationskanalen Det sociala systemet

x

Erfarenheter
Innovationens 

spridning

Relation och 
tilltro till 

vårdgivaren
Austvoll-Dahlgren et 
al. (2010)

Smartt Gullion et al. 
(2008)

x x

x

Mason McCauley et 
al. (2012)

En tveksam 
relativ fördel

Förenligt 
med 

religion

Förenligt 
med 

livsstil

Komplexitet och 
observerbarhet

Möjlighet att 
prova det 

nya

Normer och 
regler

x

 11 



 

Resultat 
Nedan följer en beskrivning av hur de tre temana, genom vilka resultatet 
presenteras, tolkats.  

Innovationens karaktär har fem underrubriker: En tveksam relativ fördel belyser för- 
och nackdelar kring innovationen, Förenlighet med religion och livsstil, vilka 
inkluderar innovationens förenlighet med människors religiösa tro och levnadssätt, 
Komplexitet och observerbarhet innefattar kunskap om vaccinet och möjligheten till 
att observera dess verkan, samt Möjlighet att prova det nya där vaccination ses 
utifrån perspektiven ekonomi och geografi. 

Kommunikationskanalen har två underrubriker: Erfarenheter belyser hur egna och 
bekantas erfarenheter influerar beslutet, samt Innovationens spridning som 
innefattar hur andra kommunikationskanaler, så som myndigheter och vårdpersonal, 
påverkar föräldrarna i beslutet. 

Det sociala systemet har de två underrubrikerna Relation och tilltro till vårdgivaren, 
vilket belyser hur vårdgivaren är en faktor som influerar föräldrarna i deras beslut 
och Normer och regler, vilket också är av vikt i beslutet.   

Innovationens karaktär 
En tveksam relativ fördel 

Eftersom flera av sjukdomarna inte är livshotande anser många föräldrar att det är 
bättre att få sjukdomen än att vaccinera sig (Brown, Long, Ramsey, Hudson, Green, 
Vincent, Kroll, … Sevdalis, 2011). Om barnet ändå skulle drabbas, trots den ansett 
lilla risken, hävdade föräldrarna att ytterst få blev svårt sjuka och att sjukdomen 
enkelt kunde behandlas med homeopati (Harmsen, Mollema, Ruiter, Paulussen, de 
Melker & Kok, 2013). Andra bedömde också att ett friskt barns immunsystem klarar 
av sjukdomarna på egen hand. I annat fall ansåg de att det idag finns en välutvecklad 
hälso- och sjukvård med duktig personal (Bond & Nolan, 2011). Om barnet inte fick 
sjukdomen som liten övervägde många föräldrar att vaccinera senare i barnets liv 
(Harmsen, Ruiter, Paulussen, Mollema, Kok & de Melker, 2012). Föräldrar som 
avstått från att vaccinera sina barn upplevde att dessa barn var friskare än de som 
faktiskt vaccinerats (Harmsen et al., 2012; Harmsen et al., 2013). Av de föräldrar som 
vaccinerade sina barn berättade många att beslutet fattades för att undvika sjukdom 
och minska risken för att familjemedlemmar skulle drabbas (Allaert, Blanc, Meghard 
& Bertand, 2008; Smith, Humiston, Marcuse, Zhao, Dorell, Hows & Hibbs, 2011). 
Flera föräldrar uppgav att de trodde på vaccinets säkerhet och framhöll att 
vaccinationens effektivitet, och risken att drabbas av en vaccinpreventivbar sjukdom, 
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ökade chansen för att de skulle vaccinera sina barn (Holte, Maestad & Jani, 2012; 
Smith et al., 2011). 

Enligt två studier, med föräldrar till barn i åldrar för barnvaccination, har det visat sig 
att föräldrarna anser att barnet är sårbart och att det är smärtsamt för barnet att få 
många stick (Kennedy, Basket & Sheedy, 2011; Wenger, McManus, Bower & 
Langkamp, 2011). Föräldrarna vidhåller att rekommendationerna för barn innehåller 
för många olika samt för stora mängder vaccin, dels under ett och samma besök men 
också generellt över flera år (Kennedy et al., 2011; Wenger et al., 2011; Whyte, 
Whyte, Cormier & Eccles, 2011). De anser att de två första levnadsåren är tuffast för 
barnen och att vaccinationstillfällena ligger för tätt inpå varandra (Luthy, Beckstrand 
& Meyers, 2012). Att barnen är för små är något som flera föräldrar medger då de 
anser att vaccinationsprogrammen börjar för tidigt i barnets liv. Vidare uppger de att 
barn som vaccineras innan ett års ålder inte har ett tillräckligt välutvecklat 
immunsystem, till skillnad från barn i förskoleåldern, och kan därför inte hantera 
doserna (Brown et al., 2011; Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon, 2011; Tickner, 
Leman & Woodcock, 2009). Föräldrar uppger även att de vill undvika att vaccinera 
sina barn vid de vaccinationstillfällen då barnet är sjukt eller har nedsatt hälsa 
(Quaiyum, Gazi, Khan, Uddin, Islam, Ashmed & Saha 2010; Tickner et al., 2009). 

Förenlighet med religion 

Olika religioner och filosofiska övertygelser kan ibland påverka föräldrar till att inte 
vaccinera sina barn då vaccin inte är förenligt med föräldrarnas tro (Luthy et al., 
2011; Ruijs, Hautvast IJzendoorn, Ansem, van der Velden & Hulscher, 2012; Wenger 
et al., 2011). Föräldrar inom Amish ser religionen som ett hinder för vaccination och 
ortodoxprotestantiska föräldrar betonar Guds allsmäktighet, att människan varken 
kan eller borde lägga sig i Guds försyn (Ruijs et al., 2012; Wenger et al., 2011). De 
ortodoxprotestantiska föräldrarna hävdar att Guds vilja avgör om barnet blir sjukt 
och vid tillfrisknande är det vad Han har menat för barnet. De förklarar vidare att 
kurativa samt palliativa omvårdnadsåtgärder är tillåtna till skillnad från preventiva 
åtgärder. Vaccination anses vara en preventiv åtgärd utom i de fall då situationen är 
kritisk, exempelvis vid en epidemi (Ruijs et al., 2012). Ibland är det inte religionen i 
sig utan religiösa ledare som avråder vaccination (Holte et al., 2012). Andra inom 
religionen anser tvärtemot att vaccin är en gåva från Gud som ska användas med 
tacksamhet (Ruijs et al., 2012). 

Förenlighet med livsstil 

I två studier med föräldrar till barn som skulle vaccineras framkom att den vanligaste 
anledningen till att föräldrar väljer att avstå vaccination är när deras barn lever nära 
andra barn (Allaert et al., 2008; Bond et al., 2011). En del föräldrar ansåg att de kan 
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kontrollera sina barn och därmed förhindra att de hamnar i situationer som ökar 
risken för att utsättas för de vaccinpreventivbara sjukdomarna. Tvärtom tänker 
många föräldrar preventivt och förklarar att det är omöjligt att skydda sitt barn från 
allt skadligt. Ges en chans att minska risken så föredrar föräldrarna att ta den (Bond 
et al., 2011). 

Många föräldrar avstod från att vaccinera sina barn då de var övertygade om att 
barnet var och skulle förbli friskt och starkt (Harmsen et al., 2012). I samma studie 
framkom föräldrars tankar om livsstilens påverkan på immunsystemet. De ansåg att 
en hälsosam livsstil bygger ett starkt immunsystem som kan stå emot sjukdomar på 
egen hand (ibid). En del föräldrar lät barnen vara hemma med barnvakt de första 
åren för att de skulle få en lugn och trygg uppväxt. Bra mat och att barnen ammades 
länge prioriterades eftersom föräldrarna ansåg att det minskade risken för sjukdom. 
De hade också en stark tilltro till att barnen kunde läka sig själva vid sjukdom (ibid). 

Vissa föräldrar syftade på antroposofins filosofi om att vissa barnsjukdomar (främst 
MPR) bidrar till en personlig utveckling hos den drabbade och barnet bör därför inte 
vaccineras: ”I’ve had childhood diseases myself. I had measles quite severely, but 
once it’s over you’ve become stronger because you’ve overcome something.” 
(Harmsen et al., 2012, s. 3). Vissa föräldrar ansåg att sjukdom kunde vara fördelaktigt 
för både barnets fysiska och psykiska hälsa. Då barnet inte utsätts för de 
vaccinpreventivbara sjukdomarna, erhåller det inte heller naturlig immunitet. Av den 
anledningen önskade flera föräldrar att flockimmunitet, det vill säga då en tillräckligt 
stor andel av befolkningen vaccineras för att ovaccinerade inte ska drabbas av 
sjukdom, inte existerade (Harmsen et al., 2012; NE, 2014). Föräldrarna hävdade att 
naturlig immunitet är livslång och skapar ett starkare immunsystem medan vaccinets 
effektivitet endast varar i 15 år (Harmsen et al., 2013).  

Komplexitet och observerbarhet 

Enligt en studie vidhöll de deltagande föräldrarna att nyttan med vaccination först 
kan ses då alla människor vaccineras (Brown et al., 2011). Det finns dock flera 
orosmoment som föräldrarna upplever är större än att få en vaccinpreventivbar 
sjukdom (Bond et al., 2011; Brown et al., 2011; Kennedy et al., 2011; Whyte et al., 
2011). I en studie av Mason McCauley, Kennedy, Basket & Sheedy (2012) framkom 
att en eventuell utveckling av olika typer av biverkningar var den främsta 
anledningen till oro hos föräldrarna. Den största orsaken, som flera av studierna tar 
upp, var att barnen skulle utveckla autism om de vaccinerades (Brown et al., 2011; 
Kennedy et al., 2009: Luthy et al., 2011; Luthy et al., 2012; Mason McCauley et al., 
2012; Smith et al., 2011; Whyte et al., 2011). Föräldrarna var också oroliga för att 
barnen skulle utveckla diabetes eller en allergi på grund av vaccinets innehåll 
(Wenger et al. 2011; Whyte et al., 2011). Flera föräldrar hade hört att vaccinen 
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innehöll farliga komponenter som kvicksilver och aluminium (Harmsen, 2013). 
Toxiska ingredienser, konserveringsmedel, aborterade foster och andra levande 
organismer samt bakterier som orsakar sjukdom uppges också vara komponenter 
som föräldrarna oroar sig för att vaccinet ska innehålla. (Luthy et al., 2012; Wenger 
et al., 2011; Whyte et al. 2011). 

En annan anledning till att inte vaccinera sina barn var att man inte trodde på 
vaccinets effektivitet och säkerhet (Harmsen et al., 2012; Luthy et al., 2011) 
Föräldrar påpekade att vaccin inte garanterar skydd mot sjukdom samt att detta 
skydd i vilket fall inte varar för evigt (Harmsen et al., 2013). En förälder uppger att 
det finns barn som exempelvis får mässling trots att de blivit vaccinerade och flera 
föräldrar vidhöll att epidemier inte skulle uppstå om vaccin verkligen fungerade 
(Bond et al., 2011; Harmsen et al., 2013; Luthy et al., 2011). Föräldrarna trodde 
heller inte att vaccinets säkerhet hade testats (Kennedy et al. 2011). Vidare kände de 
en oro över att kombinera vaccin samt att vaccinera flera gånger (Brown et al., 
2012). De ansåg att en dos borde räcka för hela livet (Tickner et al., 2009). 

Möjlighet att prova det nya - ett ekonomiskt och geografiskt perspektiv 

Många föräldrar uppger att en viktig faktor som bidrar till att man väljer att 
vaccinera sina barn är om vaccinet är gratis (Allaert et al., 2008; Harmsen et al., 
2012). I de länder i världen där föräldrarna själva får betala för vaccinet, till exempel i 
USA och Malawi, uppger föräldrarna att vaccinet är dyrt (Allaert et al., 2008; Wenger 
et al., 2011). Då det inte finns någon försäkring som täcker vaccinationskostnaden, 
väljer flera att avstå vaccinationen (Luthy et al., 2012). I en del länder handlar 
tillgängligheten om annat än kostnadsfrågan. I två studier framkom att vissa 
föräldrar ansåg att färdvägen till vaccinationscentralen var för lång och att det var 
svårt att ta sig till kliniken vilket ofta ledde till att barnen inte vaccinerades (Luthy et 
al., 2012; Wenger et al., 2011). I Malawi påpekar föräldrar samtidigt att väntetiden 
för att få vaccinet gör att man avstår från vaccination (Holte et al., 2012). Ibland får 
föräldrarna inte ens möjligheten att välja eftersom det händer att vaccinet tar slut 
(ibid). 

Kommunikationskanalen  
Erfarenheter 

I flertalet studier beskrivs hur föräldrarnas beslut har påverkats av egna erfarenheter 
eller av spridda ord från andra (Harmsen et al., 2012; Whyte et al., 2011). En 
deltagare i en studie besökte ett sjukhus där hen möttes av ett barn med kikhosta. 
Erfarenheten gjorde att hen bestämde sig för att vaccinera sitt barn mot kikhosta 
(Smartt Gullion, Henry & Gullion, 2008). Ett annat barn vaccinerades mot vattkoppor 
tack vare att föräldern hade påverkats av en anhörigs berättelse om dennes 
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erfarenhet av ett allvarligt fall av vattkoppor (Allaert et al., 2008). Flertalet föräldrar 
uppgav att de själva eller deras vänner erfarit allvarliga biverkningar eller reaktioner i 
samband med vaccination av sina barn vilket ofta ledde till att föräldrarna ställde sig 
negativa till vaccination (Mason McCauley et al., 2012; Whyte et al., 2011; Wenger et 
al., 2011). Om erfarenheterna istället var positiva hos familj och vänner, och om 
barnet ej reagerat starkt vid tidigare vaccination, kände föräldrarna sig avsevärt 
mindre oroliga för att vaccinera sina barn (Tickner et al., 2009).  

Innovationens informationsspridning 

Myndigheternas rekommendationer kombinerat med vårdpersonalens förmedlade 
budskap om att vaccinationerna är valfria, skapar en tvetydighet som gör 
beslutsfattandet svårt för en del föräldrar (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010). För 
att föräldrarnas beslut skulle grundas på säker information istället för osäkra källor 
från exempelvis internet, hade flera föräldrar en gemensam önskan om mer objektiv 
information från myndigheterna och lyfte vikten av tid till information (Austvoll-
Dahlgren et al., 2010; Harmsen et al., 2012). Enkel och lättillgänglig information var 
det som flera av föräldrarna saknade mest (Tickner et al., 2009) 

De flesta föräldrar upplevde att vårdpersonalen rekommenderade vaccination och 
att informationen oftast bestod av positiva aspekter kring vaccination och för lite om 
vilka negativa konsekvenser som kan uppkomma (Austvoll-Dahlgren et al., 2010; 
Kennedy et al., 2011). De ansåg att information om vaccinet i sig, om eventuella 
negativa biverkningar samt om de valmöjligheter man har som förälder – exempelvis 
att senarelägga vaccinationerna, dela upp de eller helt avstå – var viktig (Harmsen et 
al., 2012; Mason McCauley, 2012). De negativa effekterna med vaccination spreds 
via media, vänner och familj, vilket har skapat stor rädsla och oro, istället för att de 
informerades om detta av vårdpersonal och myndigheter (Austvoll-Dahlgren et al., 
2010; Smith et al., 2011). De föräldrar som sökte information var oftast de som 
kände sig negativa eller osäkra i sitt beslut (Austvoll-Dahlgren et al., 2010).  

Det är enligt två studier vanligt att familj, vänner och lokala ledare är viktiga 
rådgivare till föräldrar som står i valet att vaccinera eller inte (Holte et al., 2012; 
Luthy et al., 2011). Det finns exempel på hur bristande information från vårdpersonal 
och myndigheter kan leda till att barn inte vaccineras. I södra Malawi visste 
föräldrarna inte om hur många doser som skulle ges vilket ledde till att flera barn 
inte fick den sista dosen (Holte et al., 2012). I Bangladesh hade flera föräldrar 
kommit till vaccinationscentralen under angivna öppettider och upptäckt att centret 
ändå varit stängt (Quaiyum et al., 2010). En del föräldrar nåddes inte med 
information om vaccination överhuvudtaget eller i väldigt liten utsträckning. 
Exempel på typen av information som ofta brister är när vaccinationer ska påbörjas, 
hur många de är och när sista dosen ges (ibid). 
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Det sociala systemet 
Relation och tilltro till vårdgivaren 

Att skapa tillit mellan föräldrar och vårdpersonal ansågs av flera föräldrar som 
vårdpersonalens uppgift (Austvoll-Dahlgren et al., 2010). Den vanligaste anledningen 
till att de tvivlande föräldrarna ändrade ståndpunkt var på grund av tilltro till 
vårdpersonalen och informationen de gav (Kennedy et al., 2011; Mason McCauley et 
al., 2012; Tickner et al., 2009). Förtroendet för sjukvårdens information angående 
vaccination och för vaccintillverkarens handhavande, att inget skadligt hade tillsatts, 
var oftast stort (Harmsen et al., 2012; Holte et al., 2012). Däremot tvivlade flera 
föräldrar på myndigheterna och informationen de gav (Luthy et al., 2012) De 
påpekade att den tillgängliga informationen kunde vara manipulerad, inte 
nödvändigtvis medvetet utan för att myndigheterna själva var övertygade om att 
informationen stämde (Harmsen et al., 2012). Föräldrarna i studien tog trots detta 
oftast en passiv roll i beslutstagandet och hade istället höga förväntningar på 
vårdpersonalens kunskap och service. Råd och medling sågs som några av 
vårdpersonalens uppgifter (ibid). 

Sociala systemets normer och regler 

Att vaccinera sina barn är för många något självklart och handlar om sunt förnuft och 
att följa sociala normer (Bond et al., 2011; Holte et al., 2012). Flera föräldrar uppgav 
att de inte ens reflekterade över beslutet (Holte et al., 2012) och om diskussionen 
tagits upp hade de ändå valt att följa strömmen och vaccinerat som om det inte vore 
mer än ett stick (Brown et al., 2011). Många föräldrar vaccinerade också sina barn 
eftersom det var en tradition inom familjen (Austvoll-Dahlgren et al., 2009). Flertalet 
föräldrar påpekar att de har ett socialt ansvar att skydda sina barn mot 
vaccinpreventivbara sjukdomar (Tickner et al., 2009). I en studie framkom det att 
flera föräldrar skulle vaccinera sina barn om valfriheten ströps eller om en epidemi 
bröt ut.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga faktorer som påverkar föräldrars 
beslut om att vaccinera sina barn. En systematisk litteraturöversikt gjordes med 
strävan att uppnå tillförlitlighet i resultatet. Sökningarna begränsades därför, vilket 
ledde till att en systematisk sökstrategi kunde tillämpas för att besvara syftet. 
Begränsningarna gjordes med hjälp av en inledande litteratursökning i flera olika 
databaser, även utöver de som använts i den egentliga artikelsökningen. Ett brett 
utbud av för syftet relevanta artiklar påträffades i databaserna PubMed, Cinahl, 
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PsycINFO samt Web of Science: Core Collection, Medline, i vilka den systematiska 
artikelsökningen slutligen gjordes. Detta kan styrka sökningarnas och därmed 
resultatets trovärdighet eftersom dessa databaser är relevanta för ämnena 
omvårdnad, hälsovetenskap och psykologi. 

Artiklar som tycktes svara på föreliggande studies syfte gav en idé till sökord som 
sedan kunde användas i den systematiska artikelsökningen. Sökorden användes som 
fritext eller ämnesord i olika kombinationer med varandra i de fyra tidigare nämnda 
databaserna. Sök- och ämnesordens varianter samt kombinationer kan ha påverkat 
sökresultatet, då de användes på olika sätt i varje databas. Relevansen av sök- och 
ämnesorden ansågs hög eftersom de gav relativt specifika sökträffar. Några artiklar 
förekom även i mer än en sökning, se bilaga A, vilket kan påvisa att sökningen var 
systematisk. Flera av artiklarna var inriktade på humant papillomvirus eller 
influensavirus vilka därför exkluderades i artikelsökningen då dessa sjukdomar inte 
är specifika barnsjukdomar, vilket kan ha lett till att relevant data i artiklar förbigåtts.  

Sökningarna resulterade i 180 träffar och titlar, utifrån vilka 82 abstract lästes. Det 
finns en risk att titlarna var missvisande gentemot syftet och att artiklar därför kan 
ha förbigåtts. De 28 artiklar som gick vidare till urval 1 kvalitetsgranskades av varje 
student, därmed gjordes tre granskningar av varje artikel. Granskningar jämfördes 
därefter och i samstämmighet valdes artiklar med hög (och mellan) kvalitetsgrad ut 
till resultatet. En inter-bedömarreliabilitet kan därför lyfta artikelgranskningen. Arton 
av dessa artiklar gick vidare till urval 2 med motiveringen att de svarade på 
föreliggande studies syfte och överensstämde i kvalitetspoäng vid jämförelsen. 
Sjutton kvalificerades till Grad I (hög kvalitet) och den artonde till Grad II (medel 
kvalitet). Resultatets validitet anses inte ha påverkats nämnvärt åt något håll på 
grund av den artikeln. Anledningen till att den togs med var för att den bidrog till att 
i resultatet belysa syftet ur ett bredare världsperspektiv.  

Artiklarnas resultat bearbetades vid tre olika tillfällen på något skilda sätt men gav i 
slutändan ett liknande resultat i form av kategorier och teman vid varje tillfälle, vilket 
gör databearbetningen och studiens resultat reliabelt. Det finns dock en risk att 
ytterligare granskning och analys hade resulterat i ett annorlunda resultat, bland 
annat eftersom detta var första gången för studenterna som en analys av detta slag 
gjordes.   

Bedömningsmallen enligt SBU & SSF och Willman, Stoltz & Bahtsevani (Olsson & 
Sörensen, 2011) valdes till kvalitetsgranskningen eftersom det ansågs vara en av de 
minst svåra att använda utan tidigare erfarenhet av denna typ av granskning. 
Resultatet av granskningen kan därför ha blivit annorlunda med ett mer vant öga 
men anses ändå relativt reliabelt med tanke på att de tre granskningarna summerats 
likvärdigt, oberoende av varandra. 
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Artiklarna var av både kvalitativ- (10st) och kvantitativ design (8st). Resultatet är 
därför grundat på olika typer av data i form av uppräknade faktorer samt berättelser 
och upplevelser vilket kan anses öka trovärdigheten. Datan i de olika designtyperna 
bekräftar varandra genom att de säger samma sak vilket också fördjupar validiteten. 
Föreliggande litteraturöversikt har gjorts utifrån ett världsperspektiv, det är därför 
trovärdigt att artiklarna som valdes ut kom från olika delar av världen. Länderna som 
representerades genom artiklarna var Storbritannien (3), Nederländerna (3), Norge 
(1), Bangladesh (1), Malawi (1), USA (7), Kanada (1), Tyskland och Frankrike (1). 
Resultatets spegling av olika länder kan vara intressant att jämföra med-, men 
eventuellt svårt att överföra till svenska förhållanden eftersom människors 
livsförhållanden skiljer sig åt i världen. För att resultatet skulle vara mer överförbart 
till svenska förhållanden hade en bredare sökning behövt göras vilket det på grund 
av tidsbegränsning inte fanns möjlighet till i föreliggande litteraturöversikt. 

En styrka med litteraturöversikten är att samtliga moment genomförts gemensamt 
och att de tre studenterna diskuterat hela processen och kommit till konsensus.  

Resultatdiskussion 
Innovationens karaktär 

En tveksam relativ fördel 

I resultatet framkom att föräldrar avstod från att vaccinera sina barn eftersom de 
inte ansåg att sjukdomarna var särskilt allvarliga (Brown et al., 2011; Harmsen et al., 
2012). Socialstyrelsen (2010) beskriver att bland annat kikhosta och mässling kan 
vara livshotande. Även stelkramp och difteri kan orsaka död men tack vare 
vaccination är dessa sjukdomar betydligt ovanligare nu än de varit. Vidare kan 
mässling leda till bestående handikapp på grund av hjärnskador, polio till 
hörselskador och röda hund till fosterskador, vilket kan undvikas med vaccin (ibid). 
Det är därför av stor betydelse för barnets hälsa att föräldrarna erhåller rätt och 
riktig information om de vaccinpreventivbara sjukdomarna och dess effekter från 
vårdpersonalen, för att undvika ett avståndstagande på grund av missförstånd eller 
okunskap.  

Några föräldrar ansåg att barnet var för litet och önskade vänta med vaccinationen 
tills barnet var i två års ålder (Luthy et al., 2011). Socialstyrelsen (2010) skriver att 
barnet utsätts för en risk när en vaccination, mot till exempel mässling, påssjuka och 
rödahund, senareläggs. Barnet kan då insjukna i en vaccinpreventivbar sjukdom, 
både vid vistelse utomlands eller om en epidemi skulle uppstå i hemlandet (ibid). Om 
kunskapssökandet inte är aktivt och kunskaper eller övertygelser istället vilar på 
exempelvis andras erfarenheter eller rön från media, kan föräldrar fastna i 
beslutsprocessens steg (Rogers, 1995). Då kunskapen är av negativt slag kan 
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övertygelsen påverkas. Avsaknaden av kunskap eller övertygelse om att vaccination 
är det rätta, kan därför leda till att föräldrarna vill senarelägga vaccinationen.  

En av de vanligaste anledningarna hos föräldrarna att inte låta sina barn vaccineras 
var rädsla för allvarliga biverkningar (Mason McCauley et al., 2012). Biverkningar 
som orsaktas av vaccin beskrivs av Socialstyrelsen (2010) som obetydliga och består 
oftast av ett rött och ömt stickställe eller lätt feber. Vidare skriver de att de flesta 
barn inte får några biverkningar alls av vaccination. Ytterligare en oro hos föräldrarna 
handlade om ett antagande att vaccinet skulle orsaka sjukdomen det var tänkt att 
förebygga (Luthy et al., 2012). Socialstyrelsen (2010) medger att vaccinet innehåller 
smittämnet, men alltid i försvagad form. Det har tillräcklig kraft till att aktivera 
immunförsvaret men inte till att utlösa sjukdomen. En del barn drabbas dock av 
något som liknar en lätt form av mässling, påssjuka och röda hund vid vaccination 
mot dessa, men barnet smittar inte andra och symtomen försvinner oftast efter 
några dagar (ibid). Vårdpersonalen måste därför kunna förmedla relevant 
information om biverkningarna så att föräldrarna kan ta ett adekvat beslut. 

I resultatet redogörs för att föräldrar varit oroliga på grund av rädslan för att 
utveckla allergier eller diabetes efter en vaccination (Wenger et al., 2011; Whyte et 
al., 2011). Föräldrar har också haft anledning att inte vaccinera sina barn eftersom de 
varit övertygade om att vaccin kan orsaka plötslig spädbarnsdöd (Bond et al., 2011). 
Enligt Socialstyrelsen (2010) finns inga studier som visar på ett samband mellan 
vaccination och utveckling av dessa tillstånd. 

Länken mellan autism och vaccin var ett återkommande tema hos föräldrarna som 
tvekade till att vaccinera sina barn (Brown et al., 2011; Kennedy et al., 2009: Luthy et 
al., 2011; Luthy et al., 2012; Mason McCauley et al., 2012; Smartt Gullion et al., 2008; 
Smith et al., 2011; Whyte et al., 2011). Vaccinationsprogrammet undersöks 
kontinuerligt och genom uppföljningar klarläggs de kort- och långsiktiga effekterna 
av vaccinet (Socialstyrelsen, 2010). Länken till autism har på detta sätt motbevisats 
(ibid). Rogers (1995) skriver om kommunikationskanalen som en viktig del i 
spridningen av en innovation. Media, som en del av kommunikationskanalen, 
uppgavs vara en källa från vilken föräldrarna informerades. Media kan därför ha haft 
stor betydelse för oron kring autism hos föräldrarna. Det är därför viktigt som 
vårdpersonal att i mötet med föräldrarna ha i åtanke att information inte enbart 
sprids genom hälso- och sjukvården. Då vårdpersonalen med sin kunskap vet vilka 
hälsovinster vaccination för med sig, kan detta vara en utmaning och frustration kan 
uppstå när andra kommunikationskanaler levererar felaktig information som 
påverkar föräldrarnas beslut.  

Flera av föräldrarna undviker att vaccinera sina barn då barnet redan är sjukt vid 
vaccinationstillfället (Quaiyum et al., 2010; Tickner et al., 2009). Detta kan antas vara 
ett klokt beslut eftersom Socialstyrelsen (2010) vidhåller att en infektionssjukdom 
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med feber och trötthet inte ska kombineras med vaccination då immunförsvaret 
redan är nedsatt.  

Förenlighet med religion och livsstil 

I resultatet framkom att en del föräldrar som lever enligt ortodoxprotestantisk tro 
inte anser att vaccination är i enlighet med deras religion (Ruijs et al., 2012). De 
betonar att det som inträffar är det som är menat, till exempel när ett barn blir sjukt 
vilket då är förenligt med Guds försyn. Preventiva åtgärder så som vaccination är inte 
tillåtet. Vid särskilda tillfällen som vid en epidemi, ses vaccination dock inte som 
något preventivt utan kan accepteras. Andra föräldrar tillhörande 
ortodoxprotestantisk tro ser vaccin som Guds gåva och att det snarare är något som 
tacksamt skall användas (Ruijs et al., 2012). Föräldrar inom samma tro kan således ha 
olika uppfattningar och syn på vaccin. Det krävs därför ett öppet sinne utan 
fördomar i mötet med föräldrarna eftersom ingenting kan tas för givet.  

Komplexitet och observerbarhet  

I stor utsträckning berör föräldrars oro kring vaccination vaccinet i sig (Luthy et al., 
2012; Wenger et al., 2011; Whyte et al., 2011). Några föräldrar var oroliga för att 
vaccinationstillfällena var för täta de två första levnadsåren (Luthy et al., 2012). En 
del ansåg att vaccinationsprogrammen inleddes i en för tidig ålder eftersom de 
trodde att immunsystemet hos ett barn, under ett års ålder, inte är tillräckligt 
utvecklat för att kunna hantera doserna som ges (Brown et al., 2011; Tickner et al., 
2009). Offit et al. (2002) bekräftar att immunsystemet hos barn upp till två års ålder, 
skiljer sig i viss mån från immunsystemet hos äldre barn och vuxna. Vidare 
konstaterar de dock att barn, redan innan födseln, kan hantera antigener (protein 
och polysackarider) som är främmande. Även immunsystemet hos en nyfödd är 
dugligt till att försvara sig mot antigenen i vaccin redan timmar efter födseln. Trots 
att barnen får ett större antal vaccin idag, blev de utsatta för fler antigener förr. 
Vaccinet som tidigare gavs mot smittkoppor innehöll ensamt 200 proteiner medan 
ett helt program idag, med 11 vacciner, innehåller färre än 130 proteiner, vilket kan 
ses som att vaccin har effektiviserats (ibid). En del föräldrar ansåg också att en dos 
vaccin skulle räcka för hela livet (Tickner et al., 2009) men Socialstyrelsen (2010) 
konstaterar att vaccin måste ges flera gånger för att ge ett långvarigt skydd, kring 
vilket föräldrarna kanske behöver ett förtydligande i form av information om barns 
immunsystem, för att undvika missförstånd. 

Föräldrar kände en oro för att kombinationsvaccin skulle överbelasta 
immunsystemet (Brown et al., 2012). De beskrev också en oro över att vaccinen 
skulle innehålla farliga komponenter som aluminium och konserveringsmedel 
(Harmsen et al., 2013; Whyte et al., 2011). Enligt Socialstyrelsen (2010) kan dessa 
ämnen och även spår av antibiotika och gelatin förekomma i vaccin, men endast i 
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små mängder. Kombinationsvaccin kan därför snarare vara fördelaktigt eftersom 
färre stick gör att barnet utsätts för både smärta och tillsatser i mindre utsträckning, 
även om det inte finns några studier som visar på att tillsatserna skulle vara farliga. 
Anledningen till att dessa ingår i vaccinens sammansättning är för att förbättra 
effekten, öka hållbarheten och lösa upp beståndsdelar (ibid). Idag existerar vissa 
vaccin endast i kombinationer och möjligheten att välja finns inte (Socialstyrelsen 
2010). Eftersom detta kan ses som en effektivisering av vaccinet kanske det kan 
lyftas för föräldrarna och vårdpersonalen bör påpeka att genom kombinationsvaccin 
minskar mängden tillsatser och antalet stick.  

Möjlighet att prova det nya 

Det visade sig i att avståndet till vaccinationscentralen var en viktig bidragande 
faktor till föräldrarnas beslut. En lång, krånglig färdväg ledde ofta till att barnet inte 
vaccinerades (Luthy et al., 2011; Wenger et al., 2011). I en studie bekräftar Kriwy 
(2012) detta och hävdar att avståndet i minuter som föräldrar och barn behöver 
färdas har en avgörande betydelse och en negativ inverkan på hur många som 
vaccineras. Genom en annan källa beskrivs konsumtionen av vård och vad det är som 
påverkar dessa variabler (Burström, 2012). Även där tas det geografiska avståndet 
upp som en faktor. Burström (2012) vidhåller att ett kortare avstånd ökar 
konsumtionen. Stora skillnader i det geografiska avståndet innebär att tillgången och 
konsumtionen av sjukvården också varierar. Den varierande tillgängligheten är ett 
problem i den svenska hälso- och sjukvården, likväl som långa väntetider är ett 
problem på andra ställen (ibid). Ett exempel på detta är i Malawi där föräldrar 
beskriver den långa väntetiden som en avgörande faktor till att barnet inte 
vaccineras (Holte et al., 2012).  

Sveriges vaccinationsprogram är enligt SBU (2009) både ett erbjudande och en 
rekommendation till dagens föräldrar. Detta privilegium står i stark kontrast till 
situationen i många delar av fattigare länder, dit vaccinen sällan når eller är en 
bristvara (Hote et al., 2012; WHO, 2012). Alltmedan föräldrar i väst tar 
barnvaccinationer för givet alternativt bortser från sjukdomarnas allvar och 
ifrågasätter vaccinets egentliga nödvändighet, går många föräldrar i utsatta länder 
utan möjligheten att välja (Austvoll-Dahlgren et al., 2010; Bond et al., 2011; Brown et 
al., 2011; Harmsen et al., 2013; Holte et al., 2012; Kennedy et al., 2009; Luthy et al., 
2012; Tickner et al., 2009). För vårdpersonalen kan detta skapa en frustration och 
inre konflikt i mötet med föräldrar som väljer att avstå vaccination. I sjuksköterskans 
profession ingår att förebygga sjukdom, främja samt motivera och vägleda till hälsa 
samtidigt som det ingår att visa respekt för föräldrarna och deras val 
(Socialstyrelsen, 2005). När föräldrarna beslutar att avstå vaccination för sina barn 
uppstår ett etiskt dilemma då antingen barnets hälsa eller respekten för föräldrarnas 
val ska prioriteras.  I boken Varför gör dom inte som vi säger? beskriver Arborelius 

 22 



 

(1994), docent i psykologi, möjliga orsaker till patienternas (föräldrarnas) dåliga 
följsamhet till vårdpersonalens rekommendationer. Hon anser att en anledning kan 
vara då föräldrarnas föreställningar och värderingar är annorlunda i jämförelse med 
vårdgivarens. Det kan också handla om att föräldrarna upplever både för- och 
nackdelar i frågan. Hon hävdar att information kan öka kunskapen hos föräldrarna 
men har liten inverkan på beteendet. Vidare skriver hon att äldre pedagogiska 
modeller tillämpade målinriktad information medan modernare modeller använder 
sig av inre och yttre motivation. Föräldrarna får då fatta ett beslut som accepteras 
och bekräftas av vårdpersonalen. Därefter kan beslutet diskuteras, med syftet att 
underlätta för föräldrarna att ta ställning, och på så sätt kanske nå ett gemensamt 
mål om vaccination (ibid). Kanske bör frågan Varför gör dom inte som vi säger? 
ersättas med Folkhälsomyndighetens (u.å.) förslag ”För vad är den här personen 
motiverad?”. 

Kommunikationskanalen 

En avgörande faktor i många föräldrars beslutsfattande var tidigare erfarenheter; 
delvis egna men även släktingars eller vänners upplevelser (Harmsen et al., 2012).  
Omgivningen agerade således som viktiga rådgivare till många fundersamma 
föräldrar och ansågs underlätta beslutstagandet (Holte et al., 2012; Luthy et al., 
2011; Wenger et al., 2011). Detta överensstämmer med vad som framkom i en 
studie om föräldrars beslutsfattandeprocess relaterat till barnvaccinationer 
(Brunson, 2013). Föräldrarnas personlighet, bakgrund och erfarenheter sätter sina 
spår, men de sociala intrycken är extra inflytelserika. Rogers (1995) benämner även 
han personliga möten som den främsta kommunikationskanalen när en förändring 
ska ske hos människor. Massmedia i form av internet, TV, radio och tidningar är idag 
påträngande i de flesta människors vardag. Då det många gånger framkommit att 
det som sägs eller skrivs inte nödvändigtvis reflekterar sanningen, kan man tänka sig 
att föräldrar som står inför ett beslut som rör dess barn, hellre förlitar sig på 
människor i omgivningen. 

Den främsta anledningen till att föräldrar som först tvivlade kring sitt beslut i 
vaccinationsfrågan ändrade ståndpunkt, var tilltro till vårdpersonal och den 
information de delade med sig av (Kennedy et al., 2011; Mason McCauley et al., 
2012; Tickner et al., 2009). Rogers (1995) skriver om individer i ett socialt system 
som har stor inverkan på andra människors attityder. Dessa individer har ofta 
utmärkande teknisk och social kompetens och verkar som en modell eller ett ideal 
för resterande medlemmar i det sociala systemet (ibid). Vårdpersonalen som ingav 
förtroende skulle kunna ses som dessa extra inflytelserika individer då de ofta 
besitter kunskaper utöver den generella befolkningen och anses enligt en studie vara 
den främsta källan till information för föräldrar (Gust et al., 2008). Eftersom föräldrar 
känner stor tilltro till vårdpersonalen, är det viktigt att personalen inte endast ser 
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förälderns deltagande som symboliskt, det vill säga att hen får information och får 
uttrycka sina åsikter men att dessa nonchaleras. Symboliskt deltagande kan relateras 
till begreppet tokenism som steg fyra, fem och sex i deltagendeprocessen (Arnstein, 
1969). En konsekvens av symboliskt deltagande kan vara att vårdpersonalen 
använder sin kunskap som makt på ett icke etiskt försvarbart sätt i situationer då 
föräldrar inte ges möjlighet att värdera den information som ges och då deras 
synpunkter inte tas tillvara vid beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
Vårdpersonalens lyhördhet för föräldrarnas behov av kunskap och information, som 
hjälper till att fatta ett välgrundat beslut, är därför av stor vikt att ha i åtanke som 
vårdpersonal och att samtidigt skapa tillit i relationen mellan föräldrar och 
vårdpersonal så att föräldrarna inte känner sig nonchalerade. Kunskap som en form 
av makt bör därför utnyttjas på ett adekvat sätt och utifrån ett etiskt perspektiv för 
att på bästa sätt sprida information om vaccination. 

Flera föräldrar saknade tillgång till information ur olika synvinklar (Austvoll-Dahlgren 
et al., 2010; Bond et al., 2011; Harmsen et al., 2012; Harmsen et al., 2013; Mason 
McCauley et al., 2012; Tickner et al., 2009) Wilson et al. (2008) förklarar att 
informationen om vaccin och vaccination till föräldrar bör innehålla både för- och 
nackdelar. Då informationen är välgrundad och lättförståelig kan föräldrarna skapa 
en förtroendefull relation till vårdgivaren, vilket i sig leder till att vårdpersonalen får 
en större chans att vägleda föräldrarna till ett hälsosamt val för barnet. Kempe et al. 
(2011) skriver att många läkare ansåg att oro relaterat till vaccin ökat i jämförelse 
med bara ett par år tillbaka i tiden. Med anledning av detta var det vanligt med 
kommunikation om olika typer av orosmoment vid besök av föräldrar. Läkarna 
använde sig av olika hjälpmedel för att förmedla information; till exempel 
informationsblad om de olika vaccinpreventivbara sjukdomarna och deras allvar. Ett 
annat blad kunde handla om information riktad mot en specifik oro, 
rekommendationer om sidor på internet eller visa diagram för att visa på hur 
dödligheten minskat med hjälp av vaccin mot sjukdomarna (Kempe et al, 2011). En 
god idé vore att vårdpersonal i större utsträckning använde sig av komplement till 
den muntliga informationen för att öka kunskapen hos föräldrarna. 

Föräldrarna önskade att informationen om vaccination skulle vara av olika slag, både 
positiv och negativ. Detta kan relateras till Arnstein (1969), som beskriver den högsta 
nivån av deltagandeprocessen där i det här fallet, föräldrarna beskrivs ha den fulla 
möjligheten till att fatta ett eget beslut. Bristerna i informationen kan ses som ett 
hinder i att nå den högsta nivån och därav känna möjligheten att ha förmåga till 
beslutsfattandet på egen hand. Informationsaspekten, både för och nackdelar, i 
denna fråga kan således ses som avgörande för att föräldrarna ska känna att de tar 
ett korrekt och informerat beslut. 

Det sociala systemet  
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Brown et al. (2011) skriver om några föräldrar, vilka hävdar att vaccination kan verka 
förebyggande mot vaccinpreventivbara sjukdomar endast då vaccination av alla 
människor sker. Detta kan ses ur ett etiskt perspektiv, då valet att vaccinera inte 
endast rör den enskilda individen utan också är i betydelse för samhället (Schwartz 
et al., 2011). När ett beslut skall tas gällande ett barn är det barnets bästa som skall 
prioriteras (Krantz et al., 2004; Unicef, u.å.). Vaccinationsprogrammen ingår i detta 
och ska verka för barnets, men ur ett hälsoperspektiv även för samhällets bästa 
(Krantz et al., 2004). Valet att inte vaccinera kan få negativa konsekvenser för andra 
och vara en källa för konflikt mellan föräldrarna och samhället när föräldrarna står 
inför beslutstagandet gällande vaccination av sina barn. Föräldrarna anser sig själva 
primärt vara vårdnadshavare och sekundärt samhällsmedborgare (ibid). Information 
bör ges till föräldrar om vilken betydelse deras val att vaccinera sitt barn har för 
andra barn i samhället. Föräldrarna bör få reda på att de inte endast skyddar sitt 
eget barn utan indirekt även kan rädda någon annans från att insjukna i en potentiell 
dödlig sjukdom. 

Den större delen av de föräldrar som väljer att vaccinera sina barn ser vaccinationen 
som något självklart och kallar det sunt förnuft (Bond et al., 2011; Holte et al., 2012). 
De uppgav vidare att varken reflektion eller diskussion kring beslutet skulle kunna 
rubba deras beslut (ibid). I andra familjer ansågs vaccination av barn vara en 
tradition och därmed ingenting som ifrågasattes (Austvoll-Dahlgren et al., 2010). 
Detta talar för en del i Rogers (1995) teori om spridning av innovationer. Han skriver 
om en struktur i det sociala systemet, ett rutmönster som gör det möjligt att förutse 
beteenden bland människor i en viss grupp. Beteendena grundas på normer som i sig 
pekar på hur varje människa bör handla i en viss situation. Ibland står dessa normer i 
vägen för möjliga förändringar, exempelvis då föräldrarna inte ens öppnade upp för 
en diskussion kring för- och nackdelar med vaccination (Bond et al., 2011; Holte et 
al., 2012; Rogers, 1995). Brunson (2013) menar att föräldrar som följer sociala 
normer när de skall avgöra huruvida de skall vaccinera sina barn eller inte, inte är 
tillräckligt informerade. Normer och tradition kan därför bidra till att föräldrar inte 
tar ett informerat beslut, vårdpersonalen bör därför vara noggranna med att ge 
saklig information både till föräldrar med positiv eller likgiltig inställning. I typologin 
om deltagandeprocessen av Arnstein (1969) beskrivs de två första trappstegen som 
icke-deltagande. Vid den icke-deltagande nivån skall adekvat utbildning skapa en 
övertygelse i en viss fråga. Denna fråga kan vara ställningstagandet huruvida 
föräldrarna skall vaccinera sina barn eller ej. Att grunda sitt beslut på sunt förnuft, 
tradition samt som något man gör kan ses som att vara på den icke-deltagande 
nivån. För att skapa en övertygelse i frågan skulle adekvat utbildning kunna ges av 
vårdpersonalen till föräldrarna för ett informerat beslut. 
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Konklusion och implikation  
I föreliggande litteraturstudie har olika faktorer som påverkar föräldrar i valet om 
vaccination av sina barn kartlagts. Återkommande anledningar vid avståndstagande 
var smärta och obehag vid vaccinationstillfället, att antalet vaccin var för många 
under en relativt kort period i barnets liv och att tilltron till naturliga metoder (t.ex. 
homeopati) var större. Även en misstro till vaccinens innehåll, effektivitet och 
säkerhet bidrog till att flertalet föräldrar väntade, eller avstod, vaccination av sina 
barn. De föräldrar som valde att vaccinera sina barn uppgav bland annat att de såg 
de vaccinpreventivbara sjukdomarna som ett hot. Flera föräldrar hänvisade till 
traditioner och normer med synen på vaccination som något självklart. Föräldrarnas 
beslut influerades av egna och andras erfarenheter, men också av myndigheter och 
media. Mer information om vaccination efterfrågades av föräldrarna; t.ex. om dess 
för- och nackdelar samt olika valmöjligheter. Tilltro till vårdpersonalen och den 
information de delgav uppgavs vara den största anledningen till att föräldrarna valde 
att ändra sitt beslut.  

I den praktiska vårdverksamheten bör det uppmärksammas att barnvaccination inte 
ses som något självklart val bland alla föräldrar. Vårdpersonal måste därmed ha i 
åtanke att det som är självklart för en individ, inte är självklart för en annan. 
Föräldrarna behöver information om vaccination i större utsträckning, bland annat 
om dess fördelar och risker. Som sjuksköterska är det viktigt att sprida kunskap för 
att föräldrar ska kunna fatta ett välgrundat beslut samtidigt som det är viktigt att 
vara lyhörd för föräldrarnas åsikter. Mer forskning behövs för att kunna applicera 
samt överföra resultatet på svenska förhållanden. Forskningen skulle kunna 
användas till skapandet av strategier för att möta föräldrar som finner sig osäkra i 
valet att vaccinera sina barn. 
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Artikelöversikt  

Artikel 1 

Referens Allaert, F-A., Blanc, A., Megard, Y., & Bertand, I. (2008). Parent’s 
attitudes towards varicella vaccination acceptance in France and 
Germany: Effect of vaccine recommendation and reimbursement (a 
survey). Journal of Public Health, 2009(17), 71-76. 
doi:10.1007/s10389-008-0218-5  

Land  
Databas Frankrike, Kanada 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att ta reda på läkares och föräldrars attityder 
till accepterandet av vattkoppsvaccination, och att göra en jämförelse 
mellan Tyskland, där vaccinationen är rekommenderad till barn, och 
Frankrike, där det inte är det. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 600 barnläkare valdes ut som i sin tur 
inkluderade cirka 5 barn upp till 15 år, som vaccinerats mot 
vattkoppor. Föräldrarna till dessa 3033 barn fick efter instruktioner av 
läkaren svara på frågor enligt ett frågeformulär. Bortfallet av 
deltagare var 14,4 %.    

Slutsats Anledningar till vaccination: 
- Undvika sjukdom  
- Förebygga komplikationer 
- Barn som lever i nära kontakt med andra barn 
- Undvika ärrbildning 
- Anhörig som är/varit allvarligt sjuk 
 
Anledning till att avstå vaccination: 
- Ekonomiska skäl 

Vaccination av vattkoppor accepterades av föräldrarna när läkaren 
rekommenderade vaccinet samt informerade om dess säkerhet och 
sjukdomens eventuella allvar. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 2 

Referens Austvoll-Dahlgren, A., & Helseth, S. (2010). What informs parent´s 
decision-making about childhood vaccinations? Journal of Advanced 
Nursing, 66(11), 2421-2430. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05403.x 

Land  
Databas Norge 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera föräldrars beslutsfattande 
process i relation till barnvaccination inklusive hinder och hjälpmedel i 
sökning av information.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvalitativ studie med Grounded Theory där ett strategiskt urval 
tillämpades för att rekrytera 16 sjuksköterskor. Sjuksköterskorna var 
alla kvinnor och arbetade på olika barnavårdscentraler i Norge. 
Genom dessa rekryterades föräldrar som under de senaste tre 
månaderna fattat ett beslut om att vaccinera sina barn eller inte. 
Sammanlagt rekryterades 10 föräldrar (2 pappor, 8 mammor) vars 
barn gick i förskolan. Semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper 
tillämpades. I fokusgrupperna deltog sjuksköterskorna samt sju 
föräldrar. De resterande tre föräldrarna intervjuades sedan enskilt, då 
de av olika anledningar inte kunde delta i fokusgrupperna.  

Slutsats Anledningar till vaccination: 
- Rekommendationer från hälso- och sjukvården 
- Sunt förnuft/tradition/”något man bara gör” 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Erfarenheter av/rädsla för biverkningar 
- Okunskap om vaccinpreventivbara sjukdomarna 

I slutsatsen beskrivs att information om vaccination, dess för- och 
nackdelar, bör ges till föräldrar. Information till spädbarnsföräldrar är 
ofta i överflöd samtidigt som det är en sårbar grupp. Därför är det 
speciellt viktigt att ha dem i åtanke. Sjuksköterskan ses som den 
viktigaste informanten. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 3 

Referens Bond, L., & Nolan, T. (2011). Making sense of perceptions of risk of 
diseases and vaccinations: a qualitative study combining models of 
health beliefs, decision-making and risk perception. BMC Public 
Health, 11(943). doi:10.1186/1471-2458-11-943 

Land  
Databas Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka nyttan med subjektiv riskuppfattning och 
beslutsfattande teorier, för att ge en bättre förståelse av skillnaderna 
mellan immuniserade och icke-immuniserades hälsoövertygelser och 
beteenden. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer med fyra teman, som 
spelades in. Rekrytering av deltagare till studien gjordes genom 
barnavårdscentraler från olika områden i Melbourne. Data 
transkriberades och kodades efter teman. I studien användes ett 
strategiskt urval för att finna en representativ grupp till studien. 
Urvalet bestod av mammor som vaccinerat sina barn i olika grad eller 
inte alls. Inklusionskriterierna för studien var mammor till barn som 
var 3-30 månader. Exklusionskriterier för studien var icke 
engelsktalande föräldrar. Datainsamlingen resulterade i 94 familjer, 
48 av dem kom på intervju, varav 45 slutfördes. 

Slutsats Anledningar till att vaccinera: 
- Rädsla för vaccinpreventivbara sjukdomar 
- Sunt förnuft/normer 
- Omöjligt att kontrollera alla situationer barnet hamnar i, viktigt att 
tänka preventivt 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Rädsla för sjukdomar som autism, leukemi, cancer, hjärnskador etc. 
- Vaccin innehåller toxiska ämnen som förstör immunsystemet 
- Ett friskt barn har ett starkt immunsystem 
- Sjukdomarna är inte allvarliga/livshotande 
- Vaccin är inte effektivt  

Föräldrar ansågs sig ej ha fått all den information de önskat, ofta 
endast det positiva. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

 



 

Artikel 4 

Referens Brown, K., Long, S., Ramsey, M., Hudson, M., Green, J., Vincent, C., 
Kroll, J. S., … Sevdalis, N. (2011). UK parents’ decision-making about 
measles-mumps-rubella (MMR) vaccine 10 years after the MMR-
autism controversy: A qualitative analysis. Vaccine, 30(2012), 1855-
1864. doi:10.1016/j.vaccine.2011.12.127 

Land  
Databas Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att erhålla en uppdaterad, övergripande och 
metodologiskt grov bild av de generella faktorer som utgör föräldrars 
beslutsfattande om den första dosen av MPR. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som genomfördes 
med föräldrar till barn mellan 11 och 36 månader. Barnet fick inte ha 
erhållit vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund tidigare. 24 
föräldrar rekryterades genom vårdcentral, föräldraforum online och 
snöbollsmetoden. Eventuellt bortfall diskuterades ej. 

Slutsats Anledning till att vaccinera: 
- Norm 

Anledningar till att avstå vaccination: 
- Erfarenhet av en länk mellan MPR-vaccinet och autism 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Vaccin är inte effektivt 
- Biverkningar 
- Rädsla för att det överväldigar barnets immunsystem 
- Rädsla för sjukdomar som Parkinson och MS 
- För många vaccin för tidigt i barnets liv 
- Sjukdomarna är inte allvarliga/livshotande 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

 



 

Artikel 5 

Referens Harmsen, I., Mollema, L., Ruiter, R., Paulussen, T., de Melker, H., & 
Kok, G. (2013). Why parents refuse childhood vaccination: a 
qualitative study using online focus groups. BMC Public Health, 
13(1183). doi: 10.1186/1471-2458-13-1183 

Land  
Databas Nederländerna 

Web of Science: Core Collection & Medline  

Syfte Syftet med studien var att få en större inblick i påverkansfaktorer 
kring vaccination för att skapa allmän information som kan hjälpa 
föräldrar att ta det bästa beslutet för sina barn och samhället.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Studien var kvalitativ med fokusgrupper som genomfördes på 
internet via ett semistrukturerat schema med öppna frågor. 
Deltagarna rekryterades via utskickade brev med information som 
intresserade föräldrar besvarade. Studiens inklusionskriterier var 
föräldrar till barn i åldern noll till fyra år och som endast fått delar av 
eller ingen av de vaccinationer som rekommenderas enligt National 
Immunization Program (NIP). Slumpmässigt urval gjordes i ett 
vaccinationsregister, för att rekrytera deltagarna till studien. 500 
föräldrar tillfrågades (50 % som inte vaccinerat sina barn enligt NIPs 
rekommendationer, 50 % som avstått från ett eller flera av samma 
vaccinationer) varav 60 deltog i studien. 

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Hälsosam livsstil stärker barnets immunsystem 
- För många vaccin för tidigt i barnets liv 
- Risken att drabbas av en vaccinpreventivbar sjukdom är liten 
- Sjukdomarna är inte allvarliga/livshotande 
- Koppling mellan vaccin och beteendeproblematik 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Vaccin är inte effektivt 
- Sjukdom stärker fysisk och psykisk hälsa   
- Negativa erfarenheter av biverkningar 
- Barnet var sjukt vid vaccinationstillfället 
 
Gemensamt för alla föräldrar var deras önskan om mer objektiv 
information från myndigheterna; information och vaccinen i sig, om 
eventuella negativa biverkningar samt om de valmöjligheter man har 
som förälder 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

 



 

Artikel 6 

Referens Harmsen, I., Ruiter, R., Paulussen, T., Mollema, L., Kok, G., & de 
Melker, H. (2012). Factors That Influence Vaccination Decision-Making 
by Parents Who Visit an Authroposophical Child Welfare Center: A 
Focus Group Study. Advances in Preventive Medicine, 13. 
doi:10.1155/2012/175694  

Land  
Databas Nederländerna 

Web of Science – Core collection & Medline 

Syfte Syftet med studien var att genom diskussion i fokusgrupper få en 
större insikt i föräldrars erfarenheter av antroposofisk 
barnavårdscentral, vilka faktorer som påverkar deras beslut om 
vaccination samt föräldrars behov av information. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvalitativ studie gjordes med tre fokusgrupper där öppna frågor 
diskuterades enligt ett semistrukturerat protokoll, som spelades in. 
Urvalet bestod av föräldrar som besökte tre olika antroposofiska 
vårdcentraler i Nederländerna. Föräldrar på vårdcentraler 
rekryterades och kunde efter given information besluta om de ville 
delta i studien. Sammanlagt deltog 16 föräldrar varav 14 var kvinnor. 
Eventuellt bortfall diskuteras ej. 

Slutsats Anledningar till vaccination:  
- Gratis/tillgängligt för alla 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Hälsosam livsstil stärker barnets immunsystem 
- Ett friskt barn har ett starkt immunsystem 
- Sjukdom stärker fysisk och psykisk hälsa 
- Risken att drabbas av en vaccinpreventivbar sjukdom är liten 
- Vaccin är inte effektiva 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Misstro till myndigheter 
- Negativa erfarenheter av biverkningar 
 
Alla föräldrar uttryckte ett ökat behov av information. Både det 
positiva och det möjligt negativa med vaccination. Vetenskaplig, 
objektiv, fakta efterlystes samt information om vilka komponenter 
vaccinet innehåller. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

 



 

Artikel 7 

Referens Holte, J., Maestad, O., & Jani, J. (2012). The decision to vaccinate a 
child: An economic perspective from southern Malawi. Social Science 
& Medicine, 2012(75), 384-391. doi:10.1016/j.socscimed.2012.03.015 

Land  
Databas Norge 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att introducera en struktur för att studera 
behov av barnvaccinationer samt att undersöka sambandet mellan 
teoretiska förutsägelser och empiriska resultat på landsbygden i 
Malawi. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvantitativ tvärsnittsstudie med intervjuer i vilken det användes ett 
strukturerat frågeformulär, med 4 svarsalternativ på varje fråga. 
Respondenterna valdes ut från ett lokalt register över hushållen i 
byarna. 6731 familjer uppfyllde inklusionskriterierna (föräldrar till 
barn i åldrarna 18-59 månader) i det första urvalet varpå 
stickprovsurval gjordes. 875 föräldrar fanns då kvar i studien varav 
635 intervjuades.  

Slutsats Anledningar till vaccination: 
- Undvika sjukdom 
- Rekommendation från vårdpersonal 
- Normer 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Vaccinet tog slut  
- Råd från religiösa ledare 
- För dyrt 
- För lång väntetid 
- Biverkningar 
- Avstånd till vaccinationscentralen 

Hög pålitlighet till vaccinations- och informationsgivarna är en viktig 
faktor till varför vårdnadshavare väljer att vaccinera sina barn trots att 
det kostar pengar. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 8 

Referens Kennedy, A., Basket, M., Sheedy, K. (2009). Vaccine attitudes, 
Concerns, and Information Sources Reported by Parents of Young 
Children: Results From the 2009 Health Styles Survey. Pediatrics, 
Official Journal of the American academy of pediatrics, 2011(127), 92-
99. doi:10.1542/peds.2010-1722N 

Land  
Databas USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva attityder relaterat till vaccination, 
oro och informationskällor hos föräldrar till barn i USA. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ studie där information samlades in genom ett 
frågeformulär via internet, relaterat till vaccination. I frågeformuläret 
ingick ja- och nejfrågor, olika skalor samt flervalsfrågor. Ett 
slumpmässigt urval gjordes, och resulterade i 7004 personer, utifrån 
deltagare vid en tidigare studie via mail. Föräldrar till minst ett barn 
som var sex år eller yngre inkluderades i undersökningen. 

Av de 7004 personerna var det 4556 som svarade, vilket motsvarade 
65 %. I studien användes sedan svaren från 475 personer eftersom de 
motsvarade inklusionskriterierna.  

Slutsats Anledning till vaccination: 
- Litar på vårdpersonalens rekommendationer 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Smärtsamt för barnet med många stick 
- För många vaccin under samma besök och under de två första åren 
- Biverkningar 
- Rädsla för sjukdom, t.ex. autism eller diabetes 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Risken att drabbas av en vaccinpreventivbar sjukdom är liten 
- Vaccin är inte säkra 
- Sjukdomarna är inte allvarliga/livshotande  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 

 

 



 

Artikel 9 

Referens Luthy, K., Beckstrand, R., Callister, L., & Cahoon, S. (2011). Reasons 
parents exempt children from receiving immunizations. The Journal of 
School Nursing, 28(2), 153 

Land  
Databas USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva personliga övertygelser hos 
föräldrar från Utah som valt att inte låta sina barn vaccineras. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvalitativ (mixed-method) deskriptiv tvärsnittsstudie där ett 
frågeformulär med 16 frågor, både flervals- och öppna frågor, 
användes. Ett bekvämlighetsurval tillämpades där endast föräldrar 
som valt att inte vaccinera sina barn deltog i studien (801 ST). 
Eventuellt bortfall diskuterades ej.   

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Vaccin är inte säkert 
- Risken att drabbas av en vaccinpreventivbar sjukdom är liten 
- Vaccin är inte effektivt 
- Ett friskt barn har ett starkt immunsystem 
- Rädsla för sjukdomar, t.ex. autism och epilepsi 
- Rädsla för att det överväldigar barnets immunsystem 
- Biverkningar 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 10 

Referens Luthy, K., Beckstrand, R., & Meyers, C. (2012). Common perceptions 
of parents requesting personal exemption from vaccination. The 
Journal of School Nursing, 29(2), 95-103. 
doi:10.1177/1059840512455365 

Land  
Databas USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera vanliga anledningar till att 
föräldrar i Utah väljer att inte vaccinera sina barn 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvantitativ (mixed-method) deskriptiv tvärsnittsstudie där ett 
frågeformulär med 16 frågor, både flervals- och öppna frågor, 
användes. Ett bekvämlighetsurval tillämpades där endast föräldrar 
(801 st.) som valt att inte vaccinera sina barn deltog i studien. 
Eventuellt bortfall diskuterades ej.   

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Stred mot filosofiska övertygelser 
- Rädsla för att överbelasta barnets immunsystem 
- Rädsla för sjukdomar, t.ex. autism 
- Biverkningar 
- Tro på naturlig immunitet 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Misstro till myndigheter 
- Avstånd till vaccinationscentralen 
- För dyrt 
- Sjukdomarna är inte allvarliga/livshotande  

En del föräldrar saknar kunskap om de vaccinpreventivbara 
sjukdomarnas utbredning och väljer därför att inte vaccinera sina 
barn. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 11  

Referens Mason McCauley, M., Kennedy, A., Basket, M., & Sheedy, K. (2012). 
Exploring the choice to refuse or delay vaccines: A national survey of 
parents of 6- through 23-month-olds. Primary Care and Medical 
Home, 12(5), 375-383. doi:10.1016/j.asap.2012.06.007 

Land  
Databas USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att fastställa respondenternas beslut kring 
vaccination av sina barn: kunskap, attityder och övertygelser om 
vaccination; och kommunikation med barnets vaccinationsgivare.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Studien utfördes som en kvantitativ telefonintervju med tre teman 
(kunskap, attityder och övertygelser) om vaccination. Deltagarna var 
föräldrar till barn i ålder 6 till 23 månader. 4644 föräldrar plockades ut 
från en tidigare telefonundersökning bland de som samtyckt till att 
återkontaktas. 1524 av föräldrarna passade in i studien varav 24 valde 
att inte fullfölja. 

Slutsats Anledning till vaccination: 
- Rekommendation från vårdpersonal 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Biverkningar 
- Vaccinet är inte säkert 
- Rädsla för sjukdomar, t.ex. autism 
 
Föräldrarna påpekade att den viktigaste och mest pålitliga källan för 
vaccinationsinformation var vårdpersonalen. Mer tid behövs till 
kommunikation och det är fördelaktigt om kommunikationen kan ske 
enskilt mellan föräldrar och vårdpersonal. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 12 

Referens Quaiyum, A., Gazi, R., Khan, A., Uddin, J., Islam, M., Ahmed, F., & 
Saha, N. (2010). Programmatic Aspects of Dropouts in Child 
Vaccination in Bangladesh: Findings From a Prospective Study. Asia-
Pacific Journal of Public Health, 23(2), 141-150. 
doi:10.1177/1010539509342119 

Land  
Databas Bangladesh 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att prospektivt utreda faktorer som påverkar 
bortfall från barnvaccinationsprogrammet i 6 underdistrikt i 
Bangladesh. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvantitativ djupgående tvärsnittsstudie med vårdnadshavare och 
vaccinationsgivare gjordes, och EPI (ett utökat vaccinationsprogram 
utformat för att nå fler barn) observerades. De 6 underdistrikten som 
studien gjordes i valdes ut för att representera olika grader av 
vaccinationstäckning. 10-20 barn mellan 12 och 23 månader valdes 
slumpvis ut från varje underdistrikt. Vårdnadshavarna (232) till dessa 
barn intervjuades i hemmet med hjälp av ett strukturerat 
frågeformulär. 131 observationer av vaccinationsgivare gjordes. 
Eventuellt bortfall redovisas ej. 

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Biverkningar 
- Barnet var sjukt vid vaccinationstillfället 
- Barnet vägde för lite 
 
Vårdnadshavarna behöver mer information om till exempel 
vaccinationscentralens existens, vid vilken ålder vaccinationerna bör 
inledas och avslutas, hur många doser som är nödvändiga för fullt 
skydd samt hur dosintervallet ser ut.  
 
I resultatet framkom det att då vaccinationscentralen stängdes innan 
förutsagd tid, fick de föräldrar som valt att vaccinera sina barn inte 
möjligheten.  

Vetenskaplig  
Kvalitet Medel 

 

  

 



 

Artikel 13 

Referens Ruijs, W., Hautvast, J., Van IJzendoorn, G., Van Ansem, W., Van der 
Velden, K., & Hulscher, M. (2012). How orthodox protestant parents 
decide on the vaccination of their children: a qualitative study. BMC 
Public Health, 12(408). doi: 10.1186/1471-2458-12-408.  

Land  
Databas Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att få en inblick i hur ortodoxa protestantiska 
föräldrar beslutar kring vaccination, vilka argument de använder, och 
konsekvenserna av deras beslut. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ forskningsmetod med djupgående, semistrukturerade 
intervjuer som spelades in. En lista med ämnen användes som hjälp 
till samtalen. I studien användes ett strategiskt urval. Föräldrar som 
vaccinerade sina barn samt föräldrar som inte gjorde det, 
inkluderades.  Föräldrarna i studien var ortodoxa protestanter och 
kom från olika kyrkosamfund respektive orter. I studien förekom 
också ett snöbollsurval då föräldrar som visat intresse fick ge förslag 
på bekanta som skulle kunna delta. I studien var 28 familjer 
tillfrågade. Av praktiska skäl föll en familj bort, varpå 27 familjer från 
olika kyrkosamfund, 3 par, 21 mammor och 3 pappor intervjuades. 

Slutsats Anledningar till att vaccinera: 
- Tradition 
- Om situationen är kritisk, t.ex. vid en epidemi, anses vaccin inte 
längre preventivt och är därmed tillåtet 
- Vaccin är en gåva från Gud som ska användas med tacksamhet 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Tradition 
- Gud anses allsmäktig och om barnet blir sjukt är det hans vilja, att 
tänka preventivt är inte tillåtet 
- Vaccin är osäkert 
- Tro på naturlig immunitet 
 
Vårdpersonalen har en betydande roll i valet som ortodox 
protestantiska föräldrar står inför. Bland annat kan de behöva 
information om vilka negativa effekter som kan uppstå. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

 



 

Artikel 14 

Referens Smartt Gullion, J., Henry, L., & Gullion, G. (2008). Deciding to opt out 
of childhood vaccination mandates. Public Health Nursing, 25(5), 401-
408. doi:10.1111/j.1525-1446.2008.00724.x  

Land  
Databas USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att utforska attityder och övertygelser hos 
föräldrar som medvetet väljer att inte vaccinera sina barn och på 
vilket sätt dessa föräldrar bearbetar information om för- och 
nackdelar med vaccin.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvalitativ, djupgående semistrukturerad intervju tillämpades i 
studien där 25 föräldrar med barn eller gravida valdes ut med hjälp av 
snöbollsmetoden och inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var 
att ett medvetet val hade gjorts angående vaccination av deras barn 
samt att de antingen avstod från eller valde att senarelägga 
vaccinationen. Eventuellt bortfall diskuterades ej. 

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Nackdelar med vaccination övervägde fördelarna  
- Misstro till sjukvården 

Några deltagare ansåg att informationen som gavs av personal var 
knapphändig. Stressen som finns i sjukvården skapade känslan av att 
sökning av information lättast gjordes på egen hand. Detta 
resulterade i att deltagarna såg sig mer kunniga än vårdpersonalen. 
Information bör ges vid fler tillfällen än vid själva vaccinationen. 

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 15 

Referens Smith, P., Humiston, S., Marcuse, E., Zhao, Z., Dorell, C., Hows, C., & 
Hibbs, B. (2011). Parental Delay or Refusal of Vaccine Doses, 
Childhood Vaccination Coverage at 24 Months of Age, and the Health 
Belief Model. Public Health Reports, 126(2). 

Land  
Databas USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska sambandet mellan föräldrars 
tilltro till vaccination, deras beslut att senarelägga eller avstå från att 
vaccinera sina barn, och täckningen av vaccinerade barn i åldern 24 
månader. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ studie. Data som användes i studien är insamlad med hjälp 
av National Immunization Survey (NIS) 2009. Insamlandet av data 
genomfördes dels via telefon för att intervjua föräldrar samt kartlägga 
hushåll med barn i åldrarna 19-35 månader, dels genom mail, vilket 
skickades till de hushåll som kartlagts.  Sammanlagt 17313 barn 
kartlades av NIS, varav 11206 föräldrar till barn i åldrarna 24-35 
månader ingick i denna studie.   

Eventuellt bortfall diskuteras ej. 

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Barnet var sjukt vid vaccinationstillfället 
- För mycket vaccin 
- Rädsla för sjukdomar, t.ex. autism 
- Biverkningar 
- Vaccin är inte effektivt 
- Rapportering i negativ form från media 
- Stred mot religiösa eller filosofiska övertygelser  
 
I slutsatsen poängteras också att om relationen mellan föräldrar och 
vaccinationsgivaren/vården är god, är möjligheten större att barnet 
vaccineras.  

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 16 

Referens Tickner, S., Leman, P. J., & Woodcock, A. (2009). Parents’ views about 
pre-school immunization: An interview study in southern England. 
Child: Care, Health and development, 36(2), 190-197. 
doi:10.1111/j.1365-2214.2009.01020.x 

Land  
Databas Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrars åsikter om 
förskolevaccination (påfyllnadsvaccination) och att identifiera möjliga 
anledningar till att färre vaccinationer utförs i förskoleåldern jämfört 
med primärvaccinationen 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ studie med Grounded Theory som analys- och 
datainsamlingsmetod tillämpades. 24 föräldrar från nio 
förskolegrupper på tre olika orter i södra England rekryterades till 
studien. Semistrukturerade intervjuer utfördes med 21 av dessa i 
hemmet. Föräldrarna hade barn i åldrarna 2 till 5 år. Eventuellt 
bortfall diskuterades ej. 

Slutsats Anledningar till att vaccinera: 
- Normer/ansvar  
- Positiva erfarenheter och tidigare uteblivna reaktioner  
- Tilltro till vårdspersonalen 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Barnet var sjukt vid vaccinationstillfället 
- En dos borde räcka för fullt skydd hela livet 
 
Föräldrarna uppgav att färre barn fick uppföljningsdoser av olika 
vaccin på grund av att de kände osäkerhet, oro och tidsbrist. Det är 
därför viktigt att föräldrarna får lättillgänglig information om 
vaccinationsprogrammen. Föräldrarna anser också att förskolan bör 
involveras för att förbättra kommunikationen kring vaccination.  

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 17  

Referens Wenger, O., McManus, M., Bower, J., & Langkamp, D. (2011). 
Underimmunization in Ohio’s Amish: Parental fears are a greater 
obstacle than access to care. Pediatrics, 128(1), 79-85. 
doi:10.1542/peds.2009-2599 

Land  
Databas USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att utforska anledningar till att Amishföräldrar, 
i den tidigare outforskade Holmes County-befolkningen, väljer att 
avstå från vaccinationer. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

En kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär, bestående av 
25 frågor, skickades ut per post till Amishföräldrar. Frågorna kunde 
besvaras antingen med egna svar eller med hjälp av olika 
svarsalternativ. Barnen till de deltagande föräldrarna skulle vara 
födda efter år 1980. 1000 frågeformulär skickades ut varav 360 kom 
tillbaka.   

Slutsats Anledningar till att vaccinera: 
- Om myndigheterna ströp valfriheten 
- Om det uppstod en epidemi 
- Rekommendationer från familj 
 
Anledningar till att avstå vaccination: 
- Biverkningar 
- För mycket vaccin på en gång 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Avstånd till vaccinationscentral 
- För dyrt 
- Stred mot spirituella övertygelser 
- Barnet är inte gammalt nog/för sårbart  

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 

 

  

 



 

Artikel 18 

Referens Whyte, M., Whyte, J., & Eccles, D. (2011). Factors Influencing Parental 
Decision Making When Parents Choose to Deviate From the Standard 
Pediatric Immunization Schedule. Journal of Community Health 
Nursing, 2011(28), 204-214. doi:10.1080/07370016.2011.615178 

Land  
Databas USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att studera föräldrars bakgrund till beslutet 
gällande att avstå från det standardschema som finns i 
vaccinationsprogrammen för barn.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ deskriptiv studie. I studien användes ett frågeformulär med 
fyra frågor som kunde besvaras med egna svar. För att koda data och 
skapa tema användes metoden innehållsanalys. Föräldrarna till 
datainsamlingen värvades genom organisationer som svarar för barns 
hälsa, bland annat behandlas information gällande vaccinationer. 
Inklusionskriterierna för studien var föräldrar som avstått från att 
vaccinera minst ett barn enligt standardrekommendationerna. 
Föräldrarna fick tillgång till frågeformuläret via internet. Sammanlagt 
svarade 243 föräldrar på frågeformuläret, varav 143 formulär 
användes i studien. 

Slutsats Anledningar till att avstå vaccination: 
- Rädsla för sjukdomar, t.ex. autism, allergi, ADHD, astma 
- Rädsla för vaccinets innehåll 
- Vaccin är inte säkert 
- Biverkningar 
- För mycket vaccin 
- Rädsla för att överbelasta barnet immunsystem 
- Tro till naturlig immunitet 
 
Föräldrar som avstår från vaccination bör, gällande de risker och 
fördelar som vaccination för med sig, bli bemötta på ett sätt som kan 
öka deras förståelse.   

Vetenskaplig  
Kvalitet Hög 
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