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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vaccinering av barn är en viktig hälsofrämjande åtgärd för att förhindra spridning 

av olika sjukdomar i samhället. För att vaccination ska ha effekt krävs hög täckningsgrad. 

Utbrott av sjukdomar har setts där täckningsgraden gått ned och på senare år har skepsis och 

motstånd till vaccinationsprogrammet belysts.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva orsaker till att föräldrar avböjer vaccination till sina barn. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska sökningar genomfördes i 

databaserna Medline och Cinahl. Data bearbetades med tematisk analys. 

 

Resultat: Resultatet bygger på tematisk analys av 16 artiklar. Under analysen framkom fyra 

teman: ―Att känna oro över att vaccin kan vara skadligt‖, ―Att uppleva vaccination som 

onödigt‖, ―Att påverkas av olika informationskällor‖ samt ―Övrigt‖. Det första temat fick tre 

subteman: ―Oro över vaccinernas innehåll‖, ―Rädsla för biverkningar‖ samt ―Oro över 

vaccinationsprogrammets intensitet‖. 

 

Föräldrar upplever oro över att vaccinerna är farligare än sjukdomarna de ska skydda från och 

att deras barn ska råka ut för allvarliga biverkningar. Tankar finns om att sjukdomarna är 

harmlösa och att vaccination är onödigt då kroppen klarar av sjukdomarna utan vaccin. 

Risken för att drabbas av sjukdomarna upplevs dessutom vara låg. Även hur föräldrar 

påverkas av olika informationskällor, som till exempel hälso- och sjukvården och media 

bidrar till deras beslut om att avstå vaccination till sina barn. 

 

Slutsats: Somliga föräldrar uppger olika rädslor för att barnet ska skadas som en orsak till att 

de valt att avstå vaccin till sina barn. Andra upplever av olika anledningar vaccination som 

onödigt. Slutligen uppges även påverkan av olika informationskällor som anledning till att 

föräldrar valt att inte låta vaccinera sina barn. 

 

Nyckelord: ―Barn‖, ―Behandlingsvägran‖, ―Föräldrar‖ och ―Vaccination‖ 



 

 
 

Abstract 
 

Background: Childhood vaccination is an important health promoting intervention to help 

prevent outbreaks of different diseases in the community. For the vaccination to be effective, 

it requires high coverage. Outbreaks of diseases have been seen where the ratio declined and 

in recent years skepticism and opposition to the vaccination program has been highlighted. 

 

Aim: The aim was to describe reasons why parents decline vaccination for their children. 

 

Method: A literature review with descriptive design. Systematic searches were conducted in 

databases Medline and Cinahl. Data were processed using thematic analysis. 

 

Result: The result is based on thematic analysis of 16 articles. During the analysis four 

themes emerged: "To feel concern that vaccine could be harmful‖, "To experience vaccination 

as unnecessary", "To be affected by different sources of information" and "Miscellaneous". 

The first theme had three subthemes: "Concerns over vaccines contents", "The fear of side 

effects" and "Concerns about the intensity of the vaccination program". 

 

Parents experience concerns that the vaccines are more dangerous than the diseases they are 

supposed to protect from and that their children should suffer serious side effects. Thoughts 

are that the diseases are harmless and that vaccination is unnecessary since the body can 

handle the diseases without vaccine. The risk of being affected by diseases is furthermore 

percieved to be low. How parents are influenced by various sources of information such as 

healthcare and media, also contributes to their decision to forgo vaccination for their children. 

 

Conclusion: Some parents state various fears for the child to be injured as a reason they 

chose to forgo vaccination for their children. Others experience vaccination as unnecessary 

for different reasons. Finally, the impact from various sources of information is stated as 

reason why parents decided not to vaccinate their children. 

 

Keywords: ―Children‖, ―Parents‖, ―Treatment refusal‖ and ―Vaccination‖
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1. Inledning 

Vaccinering av barn är en viktig åtgärd för att förhindra spridning av olika sjukdomar i 

samhället. För att vaccination ska ha effekt krävs hög täckningsgrad. I Sverige låter de flesta 

föräldrar vaccinera sina barn. En del barn kan av till exempel medicinska skäl inte vaccineras 

och 100 procent täckningsgrad är därför svår att uppnå. Men det finns också de föräldrar som 

aktivt väljer att avstå barnvaccination. 

 

Författarna är distriktssköterskestudenter som under sin verksamhetsförlagda utbildning inom 

barnavårdscentral och elevhälsa mött föräldrar som valt att inte låta vaccinera sina barn. Det 

finns därför en nyfikenhet kring de bakomliggande orsakerna då vaccin är en viktig 

hälsofrämjande åtgärd. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Vaccinets historia 

Vaccinets historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. År 1714 beskrevs hur en liten mängd 

smittämne från en person smittad med smittkoppor överfördes till en frisk person i hopp om 

att förhindra en naturlig infektion. Metoden hade då använts i århundraden i orienten, men 

presenterades nu av läkaren Emmanuel Timoni i Europa (Sánchez-Sampedro et al., 2015). 

 

Ordet vaccin härstammar från det latinska namnet för ko, ‖vacca‖ (Sánchez-Sampedro et al., 

2015) efter Edward Jenners experiment med kokoppor år 1796. Han upptäckte att den som 

blivit smittad av kokoppor inte insjuknade i smittkoppor. Utvecklingen av vaccin som ett 

folkhälsoverktyg kunde därmed förfinas (Greenwood, 2014; Sánchez-Sampedro et al., 2015). 

Smittkoppsvaccinet var det första vaccinet att administreras i stor utsträckning på människor 

och smittkoppor den första sjukdomen att utrotas med hjälp av vaccin (Greenwood, 2014). 

 

Immunisering är en aktiv process som syftar till att göra en person immun eller resistent mot 

en infektiös sjukdom och vaccinering är idag ett vanligt sätt att uppnå immunitet. Vaccinet 

stimulerar kroppens eget immunsystem att skydda personen mot efterföljande infektion eller 

sjukdom (World Health Organization [WHO], 2015a). The Global Vaccine Action Plan 

(GVAP) är en plan framtagen av WHO och strävar efter att tillgång till vaccin ska finnas över 

hela världen. Målet med GVAP är att förbättra hälsan genom immunisering för alla 

människor, oavsett var de är födda eller var de bor. Immunisering är en framgångsrik och 

kostnadseffektiv hälsofrämjande intervention som de senaste årtiondena minskat lidande till 

följd av olika sjukdomar och bidragit till att rädda livet på otaliga människor (WHO, 2013). 

 

2.2. Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete definieras enligt WHO som: 

 
 

... den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra 

den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste 

individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, 

tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en 

resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron ... [egen översättning] (WHO, 1986). 
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För att uppnå folkhälsomyndighetens målområde som behandlar hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård, har kommuner och landsting en betydelsefull roll. Det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet är grunden i sjukvårdssystemet där vaccinationsverksamhet är 

en viktig del (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

En distriktssköterska kan bland annat arbeta på barnavårdscentral eller inom elevälsa. I 

arbetsuppgifterna ingår då att ansvara för vaccination av barn enligt barnvaccinations-

programmet (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården har distriktssköterskan 

rätt att ordinera vaccin till barn och vuxna enligt vissa vaccinationsprogram. I kompetens-

beskrivningen för distriktssköterskor står att hen tillsammans med patienten ska bedöma 

behovet av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Där ingår samtal om och utförande av 

vaccination. Även betydelsen av att tidig upptäcka ohälsa, eller risk för sådan, för att 

möjliggöra tidigt insättande av hälsofrämjande insatser beskrivs (Distriktssköterskeföreningen 

i Sverige, 2008). För att kunna bedöma behovet av hälsofrämjande och förebyggande insatser 

tillsammans med patienten behöver distriktssköterskan ha kunskap och förmåga att analysera 

utbildningsbehovet hos individen i patientmötet. Distriktssköterskan ska använda sina 

kunskaper och kunna anpassa undervisningen efter individens kunskapsnivå. Med 

individanpassad information och genom att stärka individen kan distriktssköterskan hjälpa 

patienten att göra hälsofrämjande val (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; 

Kemppainen, Tossavainen & Turunen, 2013). 

 

Health Promotion Model är en modell skapad av Nola J. Pender och beskriver vilka faktorer 

som påverkar en individs hälsofrämjande val, positivt eller negativt. Enligt Health Promotion 

Model påverkas en persons handlingar av personliga faktorer såsom ålder, självkänsla, 

upplevd hälsostatus och utbildningsstatus men även av tidigare erfarenheter och vanor 

(Heydari & Khorashadizadeh, 2014; Pender, Murdaugh, & Parsons, 2014).  

 

Ett hälsofrämjande beteende kan beskrivas som ett agerande som syftar till att ge en positiv 

hälsoeffekt. Exempel på sådant agerande är att äta hälsosam kost, motionera regelbundet och 

att bygga goda relationer till andra människor. En persons tendens till ett hälsofrämjande 

beteende beror på personens förväntningar på vilka fördelar beteendet kan åstadkomma, på 

upplevda hinder, tron på sin egen förmåga och hur personen mår efter att ha genomfört 

beteendet. Även stöd från familj och vänner har stor påverkan samt hur bekväm personen 

känner sig i miljön omkring sig. Det är här interventioner för hälsofrämjande arbete riktar sina 

insatser. Personens agerande påverkas slutligen av den egna motivationen (Pender et al., 

2014) och alla delarna gemensamt ger ett mer eller mindre hälsofrämjande beteende (Heydari 

& Khorashadizadeh, 2014; Pender et al., 2014). 

 

2.3. Barnvaccinationsprogrammet 

Det svenska barnvaccinationsprogrammet är frivilligt (Socialstyrelsen, 2008) och innehåller 

vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), 

pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. För flickor ingår även vaccin mot Humant 

Papillom Virus (HPV) som ges i två doser (Folkhälsomyndigheten, 2015a; Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

 

Barnvaccinationsprogrammet inleds när barnet är tre månader och den sista vaccinationen ges 

vid 14-16 års ålder (se tabell 1). I Sverige ges många vacciner som kombinationsvaccin, vilket 

innebär att barnet får maximalt två sprutor per tillfälle (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2008). 
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Tabell 1. Översikt av barnvaccinationsprogrammet  (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2008). 

  Barnhälsovård       Elevhälsa   

Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 6-8 år 10-12 år 14-16 år 

Årskurs                 

Difteri Dos 1 Dos 2 Dos 3 

 
Dos 4 

  

Dos 5* 

Stelkramp       

 

  

  

  

Kikhosta       

 

  

  

  

Polio       

 

  

  

  

Hib       

    

  

Pneumo- 

kocker       

    

  

Mässling 

   

Dos 1 

 

Dos 2 

 

  

Påssjuka 

   

  

 

  

 

  

Röda 

Hund 

   

  

 

  

 

  

HPV             Dos 1-2   

* Startas 2016 

        

 Hur sjukdomarna yttrar sig och hur pass allvarliga de är varierar. Difteri kan bete sig som en 

mild infektion eller ge svåra besvär från luftvägarna. I förlängningen kan andra organ drabbas 

av omfattande skador, inklusive hjärta och nervsystem (Eskola, Lumio & Vuopio-Varkila, 

1998; Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 2015). Vid stelkramp drabbas personen av 

ökad muskeltonus och smärtsamma generella spasmer som leder till andningssvårigheter. 

Utan behandling är det ett dödligt tillstånd (Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 

2013; Poudel, Budhathoki & Manandhar, 2009). Kikhosta är en smittsam barnsjukdom som 

drabbar luftvägarna. Symtomen är hosta som kommer i attacker förenad med kikningar och 

kräkningar (Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 2015; Spratling & Carmon, 2010). 

Sjukdomen kan vara livshotande och mest utsatta är de allra minsta barnen 

(Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 2015). 

 

Polio är en sjukdom där många smittade inte får några symtom alls eller upplever 

influensaliknande besvär, men en till två procent drabbas av förlamningar (Racaniello, 2005). 

Haemophilus influenzae orsakar infektioner i de övre luftvägarna men kan även ge upphov till 

allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt utsatta är 

barn under 5 år (Burns & Zimmerman, 2000; Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 

2015). Hib var tidigare den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation och 

struplocksinflammation hos barn (Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 2015). 

Pneumokocker är ett vanligt smittämne som ger ofarliga luftvägsinfektioner 

(Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 2015) men som också kan ge allvarliga 

infektioner som bakteriell lunginflammation och hjärnhinneinflammation (Reinert, 2004). 

 

Mässling är en smittsam sjukdom och symtom är bland annat besvär från luftvägarna och hög 

feber samt hudutslag som sprider sig över hela kroppen. En allvarlig men ovanlig 

komplikation är Encefalit (hjärninflammation) som ofta har dödlig utgång (Pomerance, 2005; 

White, Boldt, Holditch, Poland & Jacobson, 2012). Vid påssjuka får den drabbade svullna 

spottkörtlar och feber. Svullnaden kan vara så omfattande att den påverkar talet och 

möjligheten att tugga. Sällsynta men allvarliga komplikationer är dövhet samt 

testikelinflammation som i sin tur kan leda till sterilitet (Senanayake, 2008; White et al., 
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2012). Röda hund är vanligtvis en ofarlig sjukdom där den drabbade får utslag över kroppen. 

Drabbas däremot en kvinna tidigt under graviditeten kan barnet få bestående men som dövhet 

och beteendestörningar senare i livet (White et al., 2012). HPV är en sexuellt överförbar 

sjukdom och flera typer av HPV har visat sig orsaka cellförändringar som så småningom kan 

leda till livmoderhalscancer hos kvinnor (Garland & Smith, 2010). 

 

2.4. Biverkningar av vaccin 

Vaccination är inte fritt från risker och för- och nackdelar med vaccin måste övervägas, det 

vill säga skydd mot sjukdom och smittspridning kontra det obehag som vaccination innebär 

samt de risker för biverkningar och komplikationer som kan förekomma. En biverkan är en 

oönskad reaktion som orsakas av innehållet i vaccin, medan en komplikation kan vara en 

hudblödning som uppstår i samband med vaccination. Socialstyrelsen har bedömt att nyttan 

med vaccination överstiger de risker vaccin och eventuella sjukdomar för med sig 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Vanliga biverkningar efter samtliga vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet innefattar 

rodnad och svullnad vid insticksstället samt feber. Små barn kan bli gnälliga och svåra att 

trösta. Det händer även att barnen får diarré och kräkning efter vaccination (SBU, 2009). 

Även allvarligare biverkningar av vaccin kan förekomma. McNeil et al. (2015) har undersökt 

förekomsten av anafylaxi till följd av vaccination inom alla åldersgrupper. De fann 33 

bekräftade fall av anafylaxi bland drygt 25 miljoner givna vaccindoser. Deras slutsats är att 

trots att anafylaxi är ovanligt så är det ändå ett potentiellt livshotande tillstånd som hälso- och 

sjukvårdspersonal behöver ha beredskap för. 

 

2.5. Betydelsen av barnvaccination 

Antalet barn i världen som dör varje år har sedan 1990 sjunkit från 12,7 miljoner till 6,3 

miljoner, till stor del tack vare vacciner. Smittkoppor har utrotats och polio är nästan utrotat. 

Vaccin för mässling, difteri, stelkramp och kikhosta räddar nära 2,5 miljoner liv varje år. 

Sedan år 2000 har dödsfall till följd av mässling minskat med 75 procent och dödsfall till följd 

av neonatal stelkramp har minskat  med 90 procent de sista två årtiondena (United Nations 

Children’s Fund [UNICEF], 2014). 

År 1988 var mer än 125 länder drabbade av polio med sammanlagt 350 000 sjukdomsfall. 

Många av de drabbade fick men för livet. De senaste två årtiondena har olika regeringar och 

stora organisationer arbetat för att vaccin ska nå så många som möjligt, vilket innebär att 

antalet fall av polio minskat med 99 procent. Det är nu endast tre länder i världen där polio 

fortfarande förekommer; Afghanistan, Nigeria och Pakistan, men fortsatt vaccination krävs 

för att helt utrota sjukdomen (UNICEF, 2014). 

 

Innan mässlingsvaccin började ges fick de flesta barn i världen sjukdomen innan de fyllt 15 

år. Varje år drabbades 100 miljoner människor världen över och mer än två miljoner avled till 

följd av sjukdomen. Mässlingsvaccinet är nu en del av det allmänna vaccinationsprogrammet i 

148 länder och sedan år 2000 uppskattas 15,6 miljoner dödsfall hos barn avvärjts med hjälp 

av vaccin (UNICEF, 2014). 

 

Under de senaste åren har media rapporterat om mässlingsutbrott i bland annat Kalifornien 

och Tyskland (Folkhälsomyndigheten, 2015b). I Israel drabbades år 2007-2008 1467 

människor av mässling. Vid närmare granskning av utbrottet visade det sig att endast 4,6 

procent av de drabbade fått komplett mässlingsvaccin med två doser (Anis et al., 2009). Även 

i Catania i Italien har ett mässlingsutbrott granskats. Mellan januari 2008 och maj 2010 
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drabbades 522 personer av sjukdomen, bara en av de 522 personer som insjuknade var 

vaccinerad (Celisia et al., 2014). Orsaken till att utbrott uppstår är mässlingvirusets höga 

smittsamhet i kombination med att vaccinationstäckningen har gått ned (Socialstyrelsen, 

2008). Med hög vaccinationstäckning skyddas även de individer som av exempelvis 

medicinska orsaker inte kan vaccinera sig, så kallad flockimmunitet. Detsamma gäller de 

flesta andra sjukdomar i vaccinationsprogrammet (Bärnighausen, Bloom, Cafiero-Fonseca & 

O'Brien, 2014; Socialstyrelsen, 2008). Det finns ett visat samband mellan utbrott av mässling 

och vaccinationstäckning. I till exempel Finland, som sedan 1995 haft en ständig 

täckningsgrad på över 95 procent, har få eller inga utbrott av mässling inträffat (Muscat, 

Bang, Wohlfahrt, Glismann & Mölbak, 2009). Mer än 95 procent av befolkningen behöver 

vara immun för att undvika en epidemi av mässling, eller för att på sikt kunna utrota 

sjukdomen (Griffin, Pan & Moss, 2008; WHO, 2013). 

 

Vaccinationstäckningen är ojämn mellan olika länder och skiljer sig mellan olika vacciner. 

Hib i tre doser ges till exempel till 56 procent av alla världens barn. Det är ett medelvärde och 

hänsyn behöver tas till det faktum att länder kring västra stillahavsregionen och sydvästra 

Asien har en täckningsgrad på 21-30 procent. Vaccin mot sjukdomar såsom mässling, polio 

samt difteri, stelkramp och kikhosta (DTP) har en täckningsgrad på 85 procent av världens 

barn (WHO, 2015b). 

 

2.6. Vaccination i låginkomst- och utvecklingsländer 

År 2013 var antalet ovaccinerade barn i världen 21,8 miljoner. Till stor del handlar det om de 

mest utsatta barnen i framförallt Afrika och Asien (UNICEF, 2014). Samhällena de bor i är 

svåra att nå eller avskurna från omvärlden på grund av fattigdom och krig. Svaga hälso- och 

sjukvårdssystem når inte ut till barnen på grund av bristande ekonomi, begränsat med 

mänskliga resurser eller otillgänglighet till vissa områden (Bustreo, Ikwo-Bele & Kamara, 

2014; UNICEF, 2014). Ett svagt hälso- och sjukvårdssystem, konfliktdrabbade länder och 

dålig ekonomi hos ett land är faktorer som är kända för att påverka vaccinationstäckningen 

negativt. Många låginkomst- och utvecklingsländer har dessutom besvär med att hålla vaccin 

tillgängligt på grund av leveransproblem och svårigheter att hålla vaccinerna i rätt temperatur 

under leveransen (Bustreo et al., 2014). 

 

2.7. Vaccination i Sverige 

I Sverige är andelen föräldrar som låter vaccinera sina barn hög i jämförelse med andra 

länder. Under 2014 hade över 97 procent av alla tvååringar och över 95 procent av 

skolungdomarna i årskurs sex fått alla sina vaccinationer. För flickornas vaccination mot HPV 

ligger vaccinationstäckningen på mellan 78-91 procent då det skiljer sig åt mellan olika 

landsting (Folkhälsomyndigheten & Läkemedelsverket, 2015). 

 

Idag är det många som inte känner till de sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet och 

därför inte heller faran med sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2008). På senare år har skepsis 

eller motstånd till vacciner belysts. Det finns grupper i samhället som är svåra att nå och som 

av den anledningen inte vaccinerar sina barn, till exempel olika minoritetsgrupper. Det finns 

även grupper av människor som är kritiska till vaccination. Det kan vara personer som liknar 

den övriga befolkningen i alla aspekter och har samma tillgång till hälso- och sjukvård men 

som av någon anledning är skeptiska till vaccination (Folkhälsomyndigheten, 2014). Hälso- 

och sjukvårdspersonal ska föra en saklig diskussion med föräldrar angående för- och 

nackdelar med vaccin och det är i slutändan föräldrarna som beslutar om barnet ska 

vaccineras (Socialstyrelsen, 2008). 
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2.8. Problemformulering 

Vaccination är en hälsofrämjande åtgärd och sjukdomsutbrott har skett där vaccinations-

täckningen gått ner. Då de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet blivit ovanliga 

är det många som inte känner till faran med dem. Låg vaccinationstäckning riskerar att bli 

samhällsfarlig och det är därför betydelsefullt att motivera föräldrar till att låta vaccinera sina 

barn innan sjukdomar bryter ut. Med hög vaccinationstäckning skyddas även barn som, av 

exempelvis medicinska orsaker, inte kan vaccineras. 

 

En sammanställning av orsakerna till att föräldrar inte låter vaccinerar sina barn gör att 

distriktssköterskan kan vara förberedd i mötet med föräldrarna och bemöta deras argument 

samt ge saklig information.  

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva orsaker till att föräldrar avböjer vaccination till sina barn. 

 

4. Metod 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska 

sökningar efter litteratur genomfördes, se figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Flödesschema med inspiration från Polit och Beck (2012). 

 

4.1. Sökstrategi 
Systematiska sökningar genomfördes i databaserna Medline och Cinahl. I databasen Medline 

användes Medical Subject Headings (MeSH-termer) och i databasen Cinahl användes Cinahl 

Headings.  Innan de systematiska sökningarna initierades genomfördes pilotsökningar för att 

identifiera söktermer och få syftesnära resultat. Efter det valdes MeSH-termerna ―Parents+‖, 

―Treatment refusal‖, ―Refusal to participate‖, ―Vaccination+‖ samt ―Immunization+‖ ut. 

Markeringen ―+‖ indikerar att termen är markerad som ―explode‖ i databasen vilket ger en 

mer utvidgad sökning. I Cinahl användes ej termen ―Vaccination‖ då databasen 

rekommenderade användning av termen ―Immunization‖. Termen immunization var i Cinahl 

inte möjlig att markera som ―explode‖, i övrigt var Cinahl Headings identiska med MeSH-

termerna. 

Steg 1  
Syfte formuleras 

Steg 2  
Val av sökord och 

databaser. Pilotsökning 
genomförs 

Steg 3 
Sökningar i databaser 

genomförs och artiklar 
väljs ut till ett första urval 

Steg 4 
Artiklars abstract 

granskas utifrån relevans 
till syftet 

Steg 5 
Artiklarna läses i sin 

helhet 

Steg 6 
Icke relevant material 

exkluderas 

Steg 7 
Insamlat material 
kvalitetsgranskas 

Steg 8  
Materialet analyseras 

och struktureras 

Steg 9  
Sammanställning av 

litterturstudien 
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Valda begränsningar var engelska samt artiklar publicerade mellan år 2000-2015. I Cinahl 

användes tillägget exclude Medline för att sortera bort artiklar som fanns i båda databaserna 

samt Peer reviewed 

 

Söktermerna kombinerades med varandra med de booelska sökoperatorerna ―AND‖ och/eller 

―OR‖. För detaljerad sökning, se bilaga 1. 

 

4.2. Urval 

För att inkluderas i studien krävdes att artiklarna handlade om vaccinationer som ingår i det 

svenska barnvaccinationsprogrammet och att de undersökte orsaker föräldrar uppger till att 

inte låta vaccinera sina barn. 

 

Artiklar som exkluderats fokuserade på sjukvårdspersonalens uppfattning av varför föräldrar 

avböjt vaccination till sina barn. Även studier genomförda i utvecklingsländer exkluderades. 

 

De systematiska sökningarna gav ett resultat på 104 artiklar. De vars titel gav indikation om 

att de svarade på syftet samt artiklar vars titel var intetsägande togs med i ett första urval, n= 

86. Efter att båda författarna läst abstract valdes de artiklar som förväntades besvara syftet ut 

för fortsatt granskning, n= 27. Artiklarna lästes sedan i sin helhet och fem artiklar som ej var 

relevanta för litteraturstudien exkluderades, se bilaga 2. Därefter kvalitetsgranskades 

kvarvarande artiklar, n=22. Sex artiklar exkluderades till följd av bristande kvalitet, se bilaga 

2.  Slutligen inkluderades 16 artiklar i studien (se figur 2). 

 

 

 

Figur 2. Flödesschema över genomförd screening 

 

4.3. Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes individuellt med hjälp av Örebro 

Universitets granskningsmall för artiklar med kvalitativ design samt granskningsmallen för 

kvantitativ design utan kontrollgrupp (Örebro Universitet, 2015a; Örebro universitet, 2015b). 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklar med kvalitativ design lades fokus på tydliga 

beskrivningar av syfte, datainsamling, analys och diskussion. Även representativa citat i 

Identifiering 

•Artiklar som identifierades  
genom databassökningar 
 104 

Screening 

•Screenade via titel  Screenade via abstract 
 104    86 

•Exkluderade artiklar  Exkluderade artiklar  
 18    59 

Relevans 

•Genomlästa fulltextartiklar Kvalitetsgranskade artiklar 
 27    22 

•Exkluderade artiklar  Exluderade artiklar 
 5    6 

Inkludering 

•Artiklar inkluderade i  
litteraturstudien 
  16 
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resultatet för att visa att resultatet inte blivit förvrängt eftersöktes. Vid granskningen av 

artiklar med kvantitativ design krävdes dessutom mer numerisk data och större fokus på 

urvalsförfarande och bortfall samt ett resultat som presenterats med tydliga tabeller. Då de 

båda metoderna är olika varandra lades tyngdpunkten på olika delar i granskningen för att 

studien skulle bedömas ha en god kvalitet (Polit & Beck, 2012). 

 

De individuella granskningarna jämfördes och diskuterades innan en slutgiltig 

kvalitetsbedömning gjordes. Hög kvalitet innebar ett tydligt genomförande av studien, en 

tydlig analysmetod, ett resultat som svarade på respektive studies syfte samt en utförlig 

diskussion där forskarna förde ett kritiskt resonemang angående sin studie. Stor vikt lades 

även vid att artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande alternativt föra ett etiskt resonemang. 

Artiklar utan utförliga beskrivningar av tillvägagångsätt, men som ändå bedömdes vara väl 

genomförda, fick medelhög kvalitet. De studier som bedömdes ha låg kvalitet saknade tydliga 

beskrivningar på analysmetod, resultat, kritiskt förhållningssätt eller dylikt, se bilaga 3. 

 

Slutligen inkluderades 16 artiklar i litteraturstudien. 12 studier var genomförda i USA, två i 

Sverige, en i Nederländerna och en i Rumänien. Majoriteten av föräldrarna i studierna var 

mödrar. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats är inkluderade. Metoden för 

datainsamling i artiklarna var fokusgrupper, intervjuer, enkätundersökningar via mail, telefon 

eller webb samt sekundäranalys av data från tidigare undersökningar. Dataanalyserna bestod 

av olika statistiska analyser till studier med kvantitativ ansats samt tematisk analys, 

innehållsanalys samt analys med inspiration från Grounded theory till studier med kvalitativ 

ansats. För detaljerad matris över inkluderade artiklar, se bilaga 4. 

 

4.4. Dataanalysmetod 
Data är bearbetad med tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Initialt lästes 

artiklarnas resultat igenom flertalet gånger av författarna var för sig för att säkerställa att allt 

resultat som svarade på syftet inkluderades. Meningsbärande enheter plockades ut. Därefter 

komprimerade båda författarna tillsammans de meningsbärande enheterna till koder som 

grupperades utefter gemensamma nämnare. Koderna sammanställdes sedan i potentiella 

övergripande subteman och teman. Aktsamhet har under processen tagits till att koder inte ska 

passa under flera teman samt att teman är avgränsade till underliggande koder och från 

varandra. Slutligen analyserades data under varje tema till det slutgiltiga resultatet. 

 

4.5. Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationens styrdokument ska riskerna vid forskning med människor 

inblandade inte överstiga nyttan med forskningen. En etisk kommitté bör ha granskat studien 

och deltagarna ska delta frivilligt och lämna sitt informerade samtycke. Hänsyn ska tas till 

deltagarnas anonymitet och de ska inte utsättas för skada eller hot. De ska när som helst ha 

rätt att avsluta sitt deltagande utan konsekvenser (World Medical Association, 2015). 

 

I de fall etiskt godkännande saknades i artiklarna lades särskilt fokus på granskningen för att 

säkerställa att etiska tvivelaktigheter inte förekommit. Deltagarna i litteraturstudiens olika 

artiklar är avidentifierade. Hänsyn har tagits till autonomiprincipen och icke-skada principen 

under de etiska granskningarna för att säkerställa att deltagarna inte kommit till skada samt att 

de gett samtycke till att delta i respektive studie. Författarna till litteraturstudien har inkluderat 

alla artiklar av god vetenskaplig kvalitet som svarade på litteraturstudiens syfte och har utgått 

från ett neutralt förhållningssätt för att inte låta sin egen förförståelse eller sina åsikter påverka 

litteraturstudiens resultat. Artiklar med icke önskvärt resultat har således inte selekterats bort. 
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5. Resultat 
Resultatet bygger på tematisk analys av 16 artiklar. Under analysen framkom fyra teman som 

fick rubrikerna: ―Att känna oro över att vaccin kan vara skadligt‖, ―Att uppleva vaccination 

som onödigt‖, ―Att påverkas av olika informationskällor‖ samt ―Övrigt‖. 

 

Det första temat underbyggdes även av tre subteman med rubrikerna: ―Oro över vaccinernas 

innehåll‖, ―Rädsla för biverkningar‖ samt ―Oro över vaccinationsprogrammets intensitet‖. 

 

5.1. Att känna oro över att vaccin kan vara skadligt 

5.1.1. Oro över vaccinernas innehåll 
Bland föräldrar som väljer att avstå vaccination till sina barn finns en oro över att vaccinerna 

kan vara farligare än de sjukdomar de ska skydda ifrån (Gaudino & Robison, 2011; Harmsen 

et al., 2013; Mason McCauley, Kennedy, Basket & Sheedy, 2012; Smartt Gullion, Henry & 

Gullion, 2008). Det finns också en rädsla för att vaccinerna är osäkra (Alfredsson, Svensson, 

Trollfors & Borres, 2004; Kennedy, Brown & Gust, 2005; Luthy, Beckstrand & Clark 

Callister, 2010; Smith, Humiston, Parnell, Vannice & Salmon, 2010), skadliga (Alfredsson et 

al., 2004) eller inte tillräckligt testade eller forskade på innan de börjar användas (Whyte, 

Whyte & Eccles, 2011). Flera föräldrar uttrycker oro angående tillsatser i vaccinerna, speciellt 

gällande innehåll av kvicksilver (Harmsen et al., 2013; Luthy et al., 2010), aluminium 

(Harmsen et al., 2013), timerosal (Luthy et al., 2010) eller andra toxiska ingredienser (Whyte 

et al., 2011). 

 

5.1.2. Rädsla för biverkningar 
Rädsla för biverkningar finns hos många av de föräldrar som väljer att inte vaccinera sina 

barn (Bardenheier et al., 2004; Dannetun, Tegnell, Hermansson & Giesecke, 2005; Luthy et 

al., 2010; Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon, 2012; Smith et al., 2010). Vissa föräldrar är 

oroliga över att barnet ska få feber efter vaccinationen (Bardenheier et al., 2004; Dorell et al., 

2014) eller drabbas av andra lättare hälsoproblem (Dorell et al., 2014). Även oro över mer 

allvarliga bieffekter framkommer (Mason McCauley et al., 2012). En del föräldrar är oroliga 

över att deras barn är allergiska mot vaccinet (Luthy et al., 2012) och att de ska få en 

anafylaktisk reaktion om de vaccineras (Whyte et al., 2011). 

 

Dorell et al. (2014) beskriver att föräldrar känner en oro över att barnet ska få permanenta 

hälsoproblem till följd av vaccinationen. Även i andra studier framkommer att föräldrar 

upplever en stark oro att barnet ska drabbas av kroniska tillstånd såsom autism (Gaudino & 

Robison, 2011; Luthy et al., 2010, Luthy et al., 2012; Whyte et al., 2011), krampanfall (Luthy 

et al., 2012), ADHD (Luthy et al., 2012; Whyte et al., 2011) eller att barnets neurologiska 

system ska skadas (Luthy et al., 2010; Whyte et al., 2011). Föräldrar har dessutom hört om ett 

samband mellan vaccinet för mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och autism 

(Bardenheier et al., 2004). Föräldrar anger en rädsla för att barnet ska drabbas av 

inlärningssvårigheter (Luthy et al., 2012), att vaccinet ska orsaka en kronisk barnsjukdom 

(Alfredsson et al., 2004) eller en autoimmun sjukdom (Whyte et al., 2011) som orsak till att 

de valt att avstå vaccination. Gällande HPV-vaccinet finns en oro för att flickorna ska drabbas 

av framtida infertilitet (Craciun & Baban, 2012). 

 

5.1.3. Oro över vaccinationsprogrammets intensitet 
En del föräldrar känner sig skeptiska till vaccinationsprogrammet. De upplever att 

programmet innehåller för många vaccinationer (Harmsen et al., 2013; Luthy et al., 2010) och 

att det är för aggressivt för små barn (Whyte et al., 2011). Många uppger att barnen får för 
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många sprutor (Bardenheier et al., 2004; Dorell et al., 2014; Harmsen et al., 2013; Luthy et 

al., 2010) och att vaccinationerna inträffar för ofta (Bardenheier et al., 2004; Harmsen et al., 

2013). Dosen vaccin upplevs av vissa som för hög (Whyte et al., 2011) och en känsla av att 

barnen får för mycket vaccin under de första två levnadsåren förekommer (Kennedy et al., 

2005). 

 

Oro hos föräldrarna över att barnets immunsystem är underutvecklat och att barnen är för 

unga eller för omogna för att få vaccin framkommer i flera studier (Dannetun et al., 2005; 

Craciun & Baban, 2012; Gaudino & Robison, 2011; Harmsen et al., 2013; Luthy et al., 2010). 

Det finns en tanke om att för mycket vaccin på en och samma gång inte skyddar barnet utan 

ger motsatt effekt då immunsystemet blir överbelastat (Gaudino & Robison, 2011; Luthy et 

al., 2010; Luthy et al., 2012). 

 

5.2. Att uppleva vaccination som onödigt 
En känsla av att vaccinet av olika anledningar inte behövs är en anledning som framkommer 

till att föräldrar inte vaccinerar sina barn (Dorell et al., 2014; Kennedy et al., 2005; Luthy et 

al., 2010). Det finns en uppfattning om att föräldrarnas hälsosamma livsstil skyddar barnet 

från smittsamma sjukdomar. Vissa föräldrar fokuserar endast på god nutrition för att förhindra 

sjukdom, medan andra litar på att barnets lugna och trygga uppväxt ska skydda barnet 

(Harmsen et al., 2013). Andra anser att amning och att hålla barnet hemma från förskolan 

under sjukdomsutbrott räcker som skydd (Fredrickson et al., 2004). 

 

Föräldrar uttrycker att sjukdomarna som barnen vaccineras mot är harmlösa (Alfredsson et al., 

2004; Harmsen et al., 2013; Kennedy et al., 2005) och att kroppen kan skydda sig utan 

vaccinering (Kennedy et al., 2005). Risken att drabbas av sjukdomarna anses dessutom vara 

låg (Dannetun et al., 2005; Harmsen et al., 2013; Kennedy et al., 2005; Luthy et al., 2012). 

Bland föräldrar som inte vaccinerat sina döttrar mot HPV angavs att döttrarna ännu inte var 

sexuellt aktiva som anledning till att inte vaccinera (Craciun & Baban, 2012; Dorell et al., 

2014). 

 

Flera föräldrar anger funderingar angående vaccinets effektivitet som orsak till att de inte låtit 

vaccinera sina barn (Dorell et al., 2014; Harmsen et al., 2013; Luthy et al., 2012; Smith et al., 

2010). De upplever att det är onödigt att utsätta barnet för riskerna med vaccination då det inte 

är säkert att det har effekt eller då effekten endast är temporär. 

 

Vissa föräldrar anser att barnsjukdomar är naturligt och att barnen gynnas av att gå igenom 

sjukdomarna (Alfredsson et al., 2004; Fredrickson et al., 2004; Harmsen et al., 2013), både 

fysiskt och psykiskt. En del föräldrar nämner även fördelarna med livslång immunitet efter 

genomgången sjukdom (Harmsen et al., 2013). De uppger att naturlig immunitet är bättre än 

immunitet förvärvad genom vaccination (Dannetun et al., 2005; Fredrickson et al., 2004; 

Harmsen et al., 2013). 

 

Fredrickson et al. (2004) nämner att en del föräldrar anser att det är onaturligt med vaccin och 

att vaccin inkräktar på naturen. Whyte et al. (2011) beskriver att föräldrarna uppger att 

vaccination är ett onaturligt sätt att uppnå immunitet. Andra anser att naturliga metoder som 

hälsokostpreparat är bättre för att förbättra barnets immunsystem (Luthy et al., 2012). 
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5.3. Att påverkas av olika informationskällor 

Det framkommer att föräldrar som avböjt vaccination till sina barn upplever att de inte fått 

den information de behöver för att acceptera vaccinet (Glanz et al., 2013; Smartt Gullion et 

al., 2008). De kände att de fick all information i samband med vaccinationen utan möjlighet 

att hinna sätta sig in i den (Smartt Gullion et al., 2008) och att informationen som gavs av 

barnets läkare var ensidig (Glanz et al., 2013). Vissa föräldrar känner att informationen som 

ges är partisk och vinklad, både från smittskyddsinstitut och informationen som finns på 

antivaccinationssidor på internet (Fredrickson et al., 2004). Andra anledningar föräldrar 

uppger till att avböja vaccin är att de hört eller sett negativa reportage i media (Dorell et al., 

2014; Harmsen et al., 2013), hört ofördelaktig information om vaccinerna (Smith et al., 2010) 

eller varit med om att ett eget eller någon annans barn drabbats av biverkningar eller på annat 

sätt skadats av vaccin (Gaudino & Robison, 2011; Luthy et al., 2012; Whyte et al., 2011). 

Luthy et. al (2012) beskriver att en stor del av föräldrarna uppger att någon av deras 

familjemedlemmar eller vänner övertygat dem om att deras barn kan drabbas av allvarliga 

bieffekter från vaccinering, liksom deras eget barn gjort. 

 

Att föräldrar känner misstro till hälso- och sjukvården är en orsak till att de upplever 

tveksamhet till att vaccinera sina barn. Vem som anses som en pålitlig informationskälla 

varierar och flera föräldrar litar mer på barnmorskans råd än på barnläkarens. Läkare som 

skrivit böcker om faror med vaccin anses vara bra källor då de är modiga som gått emot sina 

kollegor (Smartt Gullion et al., 2008). Lågt förtroende för barnläkarnas råd om vaccin 

förekommer hos en del föräldrar då läkarna upplevs vara otillräckligt utbildade inom området 

(Glanz et al., 2013). Andra föräldrar litar inte på läkarna då de misstänker att läkarna har 

speciella agendor med att få föräldrarna att vaccinera, bland annat att de gör vinst på 

vaccineringen (Smartt Gullion et al., 2008). Somliga föräldrar litar mer på en antroposofisk 

organisation än på personalen på BVC som de känner en låg tilltro till (Dannetun et al., 2005).  

 

5.4. Övrigt 
Vissa föräldrar uppger att det är för besvärligt att få vaccinet (Dorell et al., 2014) eller att 

vaccinet är för dyrt som orsak att avstå vaccination (Dorell et al., 2014; Smith et al., 2010). 

Även religiösa (Fredrickson et al., 2004; Smith et al., 2010), politiska (Smith et al., 2010) 

eller filosofiska skäl framkommer (Fredrickson et al., 2004). 

 

Gällande HPV-vaccin upplever föräldrarna vaccinet som ett experiment och att deras döttrar 

är försökskaniner. De känner sig utsatta och tror att andra länder vägrat vaccinet då det inte är 

bra, de valde därför att avböja vaccinet till sina döttrar (Craciun & Baban, 2012). 

 

5.5. Syntes 
Föräldrar väljer bort vaccin till sina barn av rädsla över att vaccinet ska vara skadligt. Oro 

över vaccinernas innehåll samt rädsla för biverkningar, både för förväntade och kroniska 

komplikationer, förekommer hos föräldrarna. Även vaccinationsprogrammets intensitet oroar 

och det finns en rädsla över att barnets immunsystem inte är fullt utvecklat och därför ska 

överbelastas. Många föräldrar upplever att vaccin inte behövs, bland annat då de anser att 

sjukdomarna det ska skydda mot är harmlösa eller att risken att drabbas av sjukdomarna är 

låg. Många gånger ligger skäl som inte har någon vetenskaplig grund bakom beslutet. Även 

hur föräldrar påverkas av olika informationskällor, som till exempel hälso- och sjukvården, 

media eller närstående, bidrar till deras beslut om att avstå vaccination till sina barn. 
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5.6. Evidensgrad 

Evidensgraden för litteraturstudien är bedömd som hög då de inkluderade artiklarna har 

tillräckligt hög kvalitet och relevans för att ge ett vetenskapligt stöd till resultatet. Evidensen 

styrks av att båda författarna var för sig genomfört granskningen av artiklarna och konsensus 

finns i bedömningarna (SBU, 2014). Evidensen för litteraturstudiens resultat stärks ytterligare 

då artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design inkluderats, eftersom det resultat som 

presenterats överensstämmer trots användande av olika studiedesign (Polit & Beck, 2012). 

 

Då mer än hälften av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien beskriver samma upplevelse 

eller känsla hos föräldrarna i tre av fyra teman (se bilaga 5) bedömer författarna till 

föreliggande litteraturstudie att evidensen för resultatet är hög. 

 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 
En deskriptiv litteraturstudie var lämplig som design för att beskriva varför föräldrar väljer att 

avböja vaccination till sina barn (Polit & Beck, 2012). Även en empirisk studie där föräldrar 

intervjuas hade varit lämplig för att besvara studiens syfte, då det hade gett ett resultat som 

eventuellt varit mer överförbart till en svensk kontext. En önskan fanns dock om att 

sammanställa det aktuella kunskapsläget inom området och därför valdes en litteraturstudie. 

Då båda författarna till litteraturstudien är utbildade sjuksköterskor med flera års 

yrkeserfarenhet finns viss förförståelse till ämnet som kan ha påverkat studien, objektivitet har 

dock eftersträvats. 

 

Databaserna Medline och Cinahl valdes för de systematiska sökningarna då de publicerar 

omvårdnadsforskning och rekommenderas av Polit och Beck (2012). Databasen PubMed 

valdes bort då den i huvudsak publicerar samma innehåll som Medline. Då endast två 

databaser använts för sökningarna kan relevanta artiklar missats. Risken bedöms dock som 

liten och att sökningarna i Medline och Cinahl resulterat i att aktuell forskning framkommit. 

Ingen artikel har inkluderats från databasen Cinahl, då de artiklar som kvarstod efter 

sökningen ‖exclude Medline‖  inte svarade på syftet till föreliggande litteraturstudie 

alternativt höll för låg vetenskaplig kvalitet. 

 

För att få fram all relevant forskning som svarade på syftet valdes till en början ett stort 

årsspann på artiklarna. Det kan argumenteras att valet att inkludera artiklar från 2000-2015 

ger forskning som ej är aktuell, men sökningen med valda begränsningar resulterade i endast 

104 olika artiklar. De äldsta inkluderade artiklarna i litteraturstudien är från 2004, vilket 

innebär att det reella tidsspannet på artiklarna är mindre än begränsningen antyder. Någon 

märkbar skillnad i resultatet från de artiklar från 2004 jämfört med de från 2014 har inte 

framkommit, vilket innebär att resultat från de studier publicerade år 2004 är relaterbart än 

idag. Begränsningen 2000-2015 fick således vara kvar.  

 

De systematiska sökningarna gav 27 artiklar med vald tidsbegränsning och därför valde 

författarna att inte genomföra någon fritextsökning eller manuell sökning, då antalet artiklar 

bedömdes vara tillräcklig. Enligt Polit och Beck (2012) inträffar datamättnad när teman och 

kategorier i data upprepas och ingen ny information tillförs. Vid sammanställning av resultatet 

i föreliggande litteraturstudie upplevdes mättnad i flera teman. Det är dock möjligt att manuell 

sökning givit ytterligare information om varför föräldrar väljer att avstå vaccination till sina 

barn. Då det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till har författarna till litteraturstudien ändå valt 

att endast genomföra en systematisk litteratursökning. 
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De systematiska litteratursökningarna bedöms vara en styrka för litteraturstudien då de ökar 

möjligheten att få med all relevant forskning samt att sökningen går att upprepa, vilket även 

förklaras i Polit och Beck (2012). Det är möjligt att en kortare tidsbegränsning på exempelvis 

fem år i kombination med fritextsökning och manuell sökning skulle ge ett annorlunda 

resultat, men då konsensus funnits bland artiklarna trots deras stora åldersspann bedöms 

risken vara acceptabel. 

 

I föreliggande litteraturstudie valde författarna att inkludera artiklar som behandlar vacciner 

ur det svenska barnvaccinationsprogrammet. Orsaken var en önskan om ett resultat som var 

tillämpbart i den svenska barn- och elevhälsovården. Studier gällande exempelvis 

influensavaccin och vaccin mot vattkoppor har därför inte inkluderats. Förutom att artiklarna 

skulle behandla vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, skulle de även 

studera varför föräldrar väljer att avböja vaccination till sina barn. Endast föräldrarnas 

berättelse eftersöktes och artiklar som behandlade sjukvårdspersonalens uppfattning om 

varför föräldrar avböjer vaccin till sina barn exkluderades.  

 

Författarna valde även att exkludera artiklar från utvecklingsländer då orsaker till att barn inte 

vaccineras i stor grad påverkas av yttre omständigheter som krig och fattigdom. Att undersöka 

varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn i länder med en kontext som liknar Sveriges 

var önskvärt för att resultatet skulle bli överförbart (Polit & Beck, 2012). 

 

Litteraturstudien styrks av det faktum att båda författarna initialt kvalitetsgranskat alla artiklar 

var för sig, för att sedan gå samman och jämföra granskningarna. Vid de tillfällen då 

granskningen skiljde sig åt lästes artikeln ännu en gång med efterföljande diskussion tills 

konsensus nåddes. En svaghet i litteraturstudien är författarnas brist på erfarenhet gällande 

kvalitetsgranskning. Det finns därmed en möjlighet att vissa artiklar har högre eller lägre 

kvalitet än bedömts, vilket kan ha påverkat urvalet av artiklar. Samtidigt kan felbedömning 

ske om artiklarna kvalitetsgranskats med ett annat instrument, eller med samma instrument av 

andra granskare (Polit & Beck, 2012). Flera av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien 

uppvisar mindre brister i kvalitetsgranskningen. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

bedömer dock att bristerna inte påverkar studiernas trovärdighet eller överförbarhet/ 

generaliserbarhet. 

 

I litteraturstudien inkluderades sju artiklar med kvalitativ design, en studie med mixed method 

samt åtta studier med kvantitativ design. Med olika forskningsansatser stärks litteraturstudiens 

resultat då det ger både större bredd och djup (Polit & Beck, 2012). Om endast artiklar med 

kvantitativ design inkluderats hade en mer förklarande bakgrund till varför föräldrar väljer att 

inte vaccinera sina barn gått förlorad. Valet att inkludera både studier med kvalitativ och 

kvantitativ design ger därmed större tillförlitlighet till litteraturstudien. 

 

12 av de 16 inkluderade studierna var utförda i USA, vilket kan ses som en brist för 

litteraturstudiens överförbarhet. Två studier var dock utförda i Sverige och resultatet av dem 

överensstämmer väl med det övriga materialet i litteraturstudiens resultat. Författarna till 

litteraturstudien anser därför att det finns en god överförbarhet även till en svensk kontext.  

 

En stor andel av föräldrarna i föreliggande studies resultat visade sig vara mödrar, orsaken till 

fädernas brist på delaktighet i studierna är oklar. Det är därför även oklart hur stor del de haft i 

beslutet om att låta vaccinera sina barn. Det finns därmed en risk att resultatets överförbarhet 

inte är könsöverskridande. 
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I fyra av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien kunde inget etiskt godkännande utläsas. I 

en av studierna fördes ett tydligt etiskt resonemang och därför bedömdes att den ändå kunde 

inkluderas. I en annan utlästes att deltagarna gett sitt informerade samtycke till att delta i 

studien vilket är ett krav för god etisk forskning, varför även den inkluderades (World 

Medical Association, 2015). De övriga två studierna har använt data från stora nationella 

hälsoundersökningar med etiskt godkännande där deltagarna fått ge samtycke till att kontaktas 

i framtiden. Av den anledningen ansågs de artiklarna hålla tillräckligt god etisk kvalitet för att 

kunna inkluderas.  

 

Som dataanalysmetod för litteraturstudien valdes tematisk analys enligt Braun och Clarke 

(2006), eftersom genomgående teman i varför föräldrar valde att avböja vaccination 

eftersöktes. Den tematiska analysen ger inga fastställda regler utan utgörs av riktlinjer för hur 

analysen ska genomföras. De olika faserna i analysen är inte unika för just tematisk analys 

utan påminner om andra kvalitativa analysmetoder. Genom att tematisk analys valdes som 

analysmetod gavs flexibilitet i sammanställningen av resultatet. Braun och Clarke (2006) 

betonar att det i metoden för tematisk analys kan uppstå ett tema med rubriken övrigt då 

aktsamhet ska visas för att pressa in resultat under ett tema där det egentligen inte hör hemma. 

 

För att stärka trovärdigheten i litteraturstudien ytterligare hade komprimerandet till 

meningsbärande enheter samt skapandet av koder och teman kunnat ske individuellt, för att 

sedan jämföras och diskuteras tills konsensus uppnåddes. Då arbetssättet och metoden var 

relativt ny för båda författarna genomfördes arbetsmomentet tillsammans, vilket kan ses som 

en svaghet i studien då det är möjligt att andra teman hade uppkommit om analysen initialt 

skett individuellt. 

 

Resultatet i litteraturstudien presenteras med en integrerad design, vilket innebär att 

artiklarnas resultat presenteras utefter deras fynd, inte metoden med vilken studien utförts 

(Polit & Beck, 2012). Designen valdes då artiklarnas resultat bekräftade varandra och därmed 

upplevdes vara mest lämplig.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
I föreliggande litteraturstudie framkommer hos många föräldrar en oro över att barnet ska 

drabbas av biverkningar efter vaccinering. För distriktssköterskan är det viktigt att reda ut om 

oron handlar om vanliga och förväntade biverkningar, som är ofarliga, eller om något annat. 

Det finns till exempel en risk för anafylaxi vid administrering av vaccin, men risken är 

mycket liten (Blackford, 2001; McNeil et al., 2015). Risker finns dock med alla läkemedel 

(Läkemedelsverket, 2013), vilket både föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal bör vara 

medvetna om. 

 

Det finns rapporter som länkat samman vaccinering med flera allvarliga biverkningar och 

permanenta sjukdomstillstånd som autism, ADHD och krampanfall (Blackford, 2001). 

Framförallt har rykten om att vaccinering med MPR-vaccinet ger en ökad risk för att barnet 

ska drabbas av autism florerat (Taylor, Swerdfeger & Eslick, 2014). Rädsla för sambandet 

upplevs av föräldrar i föreliggande litteraturstudies resultat. Informationen de grundar sin 

rädsla på är troligtvis något som lever kvar efter publicering av Andrew Wakefields artikel 

där sambandet ―bevisades‖ (Wakefield, Murch, Anthony & Linnell, 1998). Artikeln återtogs 

år 2010 då den var fylld av fel och resultatet manipulerat. Det har efter publiceringen av 

studien publicerats ett flertal artiklar som bevisar att något samband mellan vaccinering med 

MPR och utvecklandet av autism inte finns, bland annat Taylor et al. (2014). Inte heller något 

samband mellan vaccination och ADHD eller krampanfall har kunnat påvisas (Blackford, 
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2001). 

 

Är föräldrarna oroliga över att vaccinationen ska ge deras barn en kronisk sjukdom kan 

distriktssköterskan informera om att noggranna eftersökningar visat att något samband mellan 

vaccination och sjukdomarna inte finns. Önskar föräldrarna läsa informationen själv kan 

distriktssköterskan hänvisa till vedertagna källor (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008). Då det finns information ute i samhället som inte är aktuell och dessutom ibland är rent 

felaktig är det viktigt att distriktssköterskan frågar föräldern var informationen som hen 

grundar sitt beslut på kommer ifrån för att kunna bemöta hen på bästa sätt och reda ut 

missförstånd.  

 

Enligt Health Promotion Model (Pender et al., 2014) påverkas en persons hälsofrämjande 

beteenden och huruvida beteendet kommer att upprepas av exempelvis tidigare erfarenhet, 

stöd från familj och närstående samt måendet efter beteendet. Då det är barnen som ska 

vaccineras är det barnens förväntade mående efter vaccinationen som föräldrarna utgår ifrån. 

De som låtit vaccinera sina barn tidigare och upplever att eventuella biverkningar varit 

acceptabla kommer troligtvis fortsätta låta dem vaccineras. De som hört talas om eller varit 

med om att deras barn fått en biverkan, alternativt har en annan negativ erfarenhet kring 

vaccination, är mer negativt inställda till att fortsätta vaccinera. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har en tanke om att föräldrar som är rädda för att barnet ska råka ut för en 

biverkan och har läst mycket om vad som kan ske från tvivelaktiga källor, är mer 

uppmärksamma på barnets mående. Kanske tolkar de också normala biverkningar som 

allvarliga och skadliga. 

 

Föreliggande litteraturstudie visar att föräldrar har en rädsla för innehåll av skadliga ämnen i 

vacciner, framförallt för kvicksilver, aluminium och timerosal. De rädslorna kan anses vara 

befogade men grundar sig i delvis gammal information. Timerosal är ett konserveringsmedel 

som innehåller kvicksilver, men inte längre används i vaccin (Blackford, 2001). Aluminium 

finns i en liten mängd i flera vacciner och används då ämnet förbättrar vaccinets effekt i 

kroppen. Den mängd som återfinns i vaccin är inte skadlig då den är liten i förhållande till den 

mängd människan får i sig via dricksvatten och föda (Folkhälsomyndigheten, 2013). Genom 

att förmedla kunskap och hjälpa föräldrarna hitta tillförlitliga och aktuella källor för egna 

eftersökningar, kan distriktssköterskan stödja dem i beslutsprocessen angående vaccination 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Om föräldrarna har korrekt information kan 

förhoppningsvis deras rädsla för skadliga komponenter minska.  

 

En oro över att vaccinerna i barnvaccinationsprogrammet är osäkra och inte tillräckligt testade 

har framkommit i föreliggande litteraturstudies resultat. Författarna till litteraturstudien tror 

att en orsak till föräldrars oro skulle kunna vara de biverkningar som uppstod efter vaccinet 

mot svininfluensa år 2009-2010 då flera barn drabbades av narkolepsi (Sturkenboom, 2015). 

Författarna har en misstanke om att kravet på att snabbt få ut vaccinet på marknaden 

medförde att tillräckliga tester av vaccinet inte genomfördes innan det sattes i bruk. De 

allvarliga biverkningarna som uppstod hos flera barn efter massvaccinationen kan ha skadat 

allmänhetens förtroende för vacciner. 

 

Den oro föräldrar i föreliggande litteraturstudie känner över att många vacciner samtidigt ska 

överbelasta barnets immunsystem är förståelig, då barnvaccinationsprogrammet innehåller 

många vaccinationer under den första tiden. Rädslan har dock inte en vetenskaplig grund då 

barnets immunsystem med god marginal klarar av de doser vaccin det får hantera. Barn stöter 

dagligen på bakterier genom mat, genom sitt undersökande av omgivningen och varje gång de 
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genomgår en förkylning. En enda för barnet ny bakterie presenterar 50 potentiella antigen. 

Jämförs då antalet antigen som barnet stöter på en vanlig dag är antalet som introduceras via 

vaccin mycket litet (Blackford, 2001). Barnets immunsystem löper därmed ingen risk att 

överbelastas genom barnvaccinationsprogrammet. 

 

Föräldrarna i litteraturstudiens resultat upplever vaccin som onödigt och sjukdomarna som 

ovanliga i samhället. Det skulle kunna bero på att förekomsten av de sjukdomar som kan 

förebyggas med vaccin har nått låga nivåer där vaccinationsprogrammet slagit igenom. Att 

föräldrar avböjer barnvaccination av de orsakerna framkommer även i andra studier 

(Blackford, 2001; Esposito, Principi & Cornaglia, 2013). 

 

En övertygelse hos föräldrarna i föreliggande litteraturstudie är att sjukdomarna det 

vaccineras mot är harmlösa. Även Socialstyrelsen har uppmärksammat fenomenet och skriver 

i en rapport att allmänhetens kunskap om hur allvarliga sjukdomarna är har minskat 

(Socialstyrelsen, 2008). Det innebär att det är av ännu större vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är påläst och kan informera föräldrarna om de komplikationer 

genomgången sjukdom kan medföra, så de själva kan fatta ett välgrundat beslut. 

 

I föreliggande litteraturstudie har föräldrarna en uppfattning om att vaccin inte behövs och att 

barnen gynnas av sjukdomarna. Det kan bottna i föregående tanke om att sjukdomarna i sig 

egentligen inte är allvarliga. Resultatet visar också att det finns föräldrar som anser att naturlig 

immunitet efter genomgången sjukdom är bättre än immunitet efter vaccination, samma 

resultat återfinns även i andra studier (Esposito et al., 2013). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie argumenterar inte för att immunitet efter genomgången sjukdom är vare sig 

bättre eller sämre än immunitet efter vaccination. Att sjukdomarna innan barnvaccinations-

programmet inleddes medförde att människor fick allvarliga skador eller till och med avled 

(UNICEF, 2014; WHO, 2013) upplever författarna till litteraturstudien som skäl nog att 

vaccinera sina barn, då nyttan med vaccination överstiger riskerna enligt Socialstyrelsens 

undersökningar (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Många föräldrar i föreliggande litteraturstudie var missnöjda med den information de fått från 

hälso- och sjukvården och hade därför inte vågat acceptera vaccin till sina barn. Det är ett 

problem som diskuteras även av Esposito et al. (2013). Distriktssköterskan behöver inge 

förtroende och skapa ett öppet klimat samt vara påläst för att kunna besvara föräldrars frågor 

och kunna bemöta deras oro angående vaccinationerna, för att föräldrarna ska kunna känna 

sig trygga och lita på att barnen blir väl omhändertagna. Det är även viktigt att hen sätter sig 

in i förälderns källa till oro för att bemöta den på bästa sätt (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008; Yarwood, 2006). 

 

Efter att en TV-dokumentär sänts angående kopplingen mellan autism och MPR-vaccin såg 

forskare i den efterföljande online-debatten att vetenskapliga fakta hade svårt att tränga 

igenom strömmen av personliga anekdoter. Efter att alla kommentarer i debatten analyserats 

såg de också att en stor andel var där för att söka information då de ännu inte hade en klar 

ståndpunkt (Nicholson & Leask, 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie anar att de 

personer som är ambivalenta och söker information i onlineforum kan bli negativt inställda till 

vaccination, då det är lätt att påverkas av andra människors personliga upplevelser. 

 

Föräldrar i föreliggande litteraturstudies resultat uppger religiösa, politiska och filosofiska 

skäl till att avstå från att låta vaccinera sina barn. De orsakerna grundar sig i en tro och 

personlig övertygelse och försiktighet och ödmjukhet bör därför beaktas när hälso- och 
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sjukvårdspersonalen ställer frågor för att få veta mer detaljer om varför föräldrarna väljer att 

avstå vaccination. Distriktssköterskan ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna klargöra 

vetenskapliga fakta men att ifrågasätta någons religiösa tro eller politiska övertygelse innebär 

ett etiskt dilemma. Distriktssköterskan måste utgå ifrån att alla föräldrar vill sina barn det 

bästa. Samtidigt är låg vaccinationstäckning en potentiell samhällsfara och utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv är vaccination en mycket viktig och i många fall livräddande 

åtgärd. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor bör en diskussion föras 

tillsammans med föräldern för att hen i samråd med distriktssköterskan ska kunna fatta ett 

hälsofrämjande beslut åt sina barn (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

 

7. Slutsats 

Föräldrar uppger olika rädslor för att barnet ska skadas som orsak till att de valt att avstå 

vaccination till sina barn. Andra föräldrar upplever, av olika anledningar, vaccination som 

onödigt. Slutligen uppges även påverkan av olika informationskällor som anledning till att 

föräldrar valt att inte låta vaccinera sina barn. Då låg vaccinationstäckning riskerar att bli 

samhällsfarlig måste distriktssköterskan kunna bemöta föräldrars oro, rädslor och argument 

med evidensbaserad kunskap, men även med lyhördhet och förståelse för att tillsammans med 

föräldrarna kunna fatta ett hälsofrämjande beslut. 

 

Oavsett anledning till att föräldrar avböjer vaccination till sina barn är det viktigt att de blir 

bemötta med respekt och erbjuds samma vård som alla andra. De ska känna att de fortfarande 

är välkomna och kan känna förtroende för sin distriktssköterska eller läkare. 

 

7.1. Kliniska implikationer 
Barnvaccination är viktigt ur ett hälsofrämjande perspektiv och en fortsatt hög 

vaccinationstäckning är viktig för att förhindra sjukdomsutbrott i samhället. Genom den 

kunskap föreliggande litteraturstudie förmedlar gällande orsaker som bidrar till att föräldrar 

avböjer vaccination till sina barn, kan distriktssköterskan vara förberedd i mötet med 

föräldrarna. Många av de orsaker som framkommer i förliggande litteraturstudie är orsaker 

som inte har någon vetenskaplig grund. Distriktssköterskan kan bidra med evidensbaserad 

kunskap för att reda ut de oklarheter föräldrar upplever angående vaccin och därmed stötta 

dem i deras beslutsprocess gällande vaccination av sina barn.  

 

7.2. Implikationer för fortsatt forskning 

I föreliggande litteraturstudie belyses föräldrars orsaker till att inte låta vaccinera sina barn. 

För att ge ökad förståelse för samspelet mellan föräldrar och distriktssköterskor skulle en 

framtida empirisk studie kunna belysa hur distriktssköterskor upplever mötet med föräldrar 

som är negativt inställda till vaccination. En annan intressant aspekt är hur föräldrar som 

avböjt vaccination till sina barn upplever bemötandet av hälso- och sjukvården. En ökad 

förståelse skulle ge förutsättningar för rutiner i mötet med föräldrar som är kritiska till 

barnvaccination. 
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Lawrence et al. (2004)   NEJ NEJ JA JA JA NEJ JA JA JA   NEJ 

Luthy et al. (2010)   JA JA JA JA JA JA JA NEJ JA   JA 

Luthy et al. (2012)   JA JA JA JA JA JA JA NEJ JA   JA 

Mason McCauley et al. (2012)   JA JA JA JA JA JA JA NEJ JA   JA 

Salmon et al. (2005)   JA JA JA JA JA JA JA JA JA   NEJ 

Smartt Gullion et al. (2008)   JA JA JA JA JA JA JA NEJ JA   JA 

Smith et al. (2010)   JA JA JA JA JA JA JA JA JA   JA 

Whyth et al. (2011)   JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA   JA 
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Författare, År, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat  

 

Alfredsson, R., Svensson, E., 

Trollfors, B., & Borres, M.P. 

(2004).  

 

Why do parents hesitate to 

vaccinate their children against 

measles, mumps and rubella?  

 

Acta pædiatrica, 93(9), 1232-

1237.  

 

Sverige. 

 

 

Att undersöka anledningar till 

att föräldrar väljer att inte 

vaccinera sina barn mot 

mässling, påssjuka och röda 

hund samt deras åsikter om 

vaccinerna och sjukdomarna i 

sig. 

 

Population: Föräldrar.  

 

Inklusionskriterier: Alla barn födda 

1995/1996 i Göteborg registrerade 

på BVC som inte fått MMR-

vaccination samt en kontrollgrupp 

med barn som fått vaccinationen. 

 

Exklusionskriterier: Föräldrar till 

barn som inte blivit erbjudna 

vaccination, t.ex. nyanlända. 

 

Urvalsförfarande: Alla som 

uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

 

Ev bortfall: 27 föräldrar som av 

någon anledning inte mottog 

frågeformuläret. 

 

Slutlig studiegrupp: 250 föräldrar. 

158 med ovaccinerade barn och 92 

med vaccinerade barn. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 
Design: Kvantitativ ansats med 

icke-experimentell design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att den brister i 

redovisning av 

studiepopulationen samt kritiskt 

förhållningssätt i diskussionen. 

 
Huvudorsaken till att inte 

vaccinera sina barn var att 

vaccinerna var skadliga och att 

sjukdomarna var harmlösa eller 

till och med till nytta.   

 

Bara 4 % av de föräldrar som 

inte vaccinerade sina barn höll 

med om att vaccinerna är säkra. 

 

En överväldigande majoritet av 

föräldrar som avböjde 

vaccination för sina barn höll 

med om eller höll delvis med 

om att vaccinationerna kan 

orsaka kroniska barnsjukdomar. 
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Bardenheier, B., Yusuf, H., 

Schwartz, B., Gust, D., Barker, 

L., & Rodewald, L. (2004).  

 

Are Parental Vaccine Safety 

Concerns Associated With 

Receipt of Measles-Mumps-

Rubella, Diphtheria or Hepatitis 

B Vaccines by Children?  

 

Archives of Pediatrics & 

Adolescent Medicine, 158(6), 

569-575.  

 

USA. 

 

 

Att identifiera föräldrars 

uppfattningar angående 

vaccinationssäkerhet och 

bedöma relationen mellan 

uppfattningarna och barnens 

vaccinationsstatus. 

 

Population: Hushåll som deltagit i 

en nationell vaccinationsstudie från 

2000-2001. 

 

Inklusionskriterier: Familjer med 

barn  mellan 19-35 månader. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Randomisering 

med hjälp av datasystem till två 

grupper, en grupp som missat minst 

en vaccination och en grupp som 

fått alla sina vaccinationer. 

 

Ev bortfall: 2125 som ej svarade på 

undersökningen. 12 som 

exkluderades vid ett senare skede 

då det framkom att de fått sin 

vaccination. 

 

Slutlig studiegrupp: 2315.  

1016 i undersökningsgruppen,  

1299 i kontrollgruppen. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med slutna och 

öppna frågor. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 

Design: Kvantitativ ansats med 

icke-experimentell design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att det är låg 

svarsfrekvens bland 

studiedeltagarna samt att den 

varken har etiskt godkännande 

eller en etisk diskussion. 

 
Nästan hälften av alla föräldrar 

hade hört att vaccinerna kunde 

orsaka biverkningar som t.ex. 

feber. 

 

I undersökningsgruppen var det 

signifikant många fler föräldrar 

som trodde att det fanns ett 

samband mellan MPR-vaccinet 

och autism. Det var även 

signifikant många fler som 

avböjde vaccinationer pga. oro 

över biverkningar.  

 

Föräldrar i 

undersökningsgruppen upplevde 

i högre grad än 

kontrollföräldrarna att deras 

barn fick för många sprutor för 

frekvent. 
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Craciun, C., & Baban, A. 

(2012).  

 

―Who will take the blame?‖: 

Understanding the reasons why 

Romanian mothers decline HPV 

vaccinations for their daughters. 

 

Vaccine, 30(48), 6789-6793.  

 

Rumänien. 

 

 

Att undersöka rumänska 

mödrars uppfattningar och 

attityder till HPV-vaccinet. 

 

Population: Rumänska mödrar. 

 

Inklusionskriterier: Mödrar som har 

en dotter i vaccinationsgruppen för 

HPV och som behövt fatta ett beslut 

för eller emot vaccineringen.  

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades via annonsering och på 

skolor. 

 

Ev bortfall: / 

 

Slutlig studiegrupp: 3 fokusgrupper. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

 

Design: Kvalitativ ansats med 

explorativ design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att den brister i 

redovisning av studiepopulation 

samt har ett bristande kritiskt 

förhållningssätt i diskussionen. 

 

Etiskt tillstånd går inte att utläsa 

men det förs ett etiskt 

resonemang. 

 
Mödrarna var oroliga över att 

vaccinationen skulle ge framtida 

infertilitet vilket upplevdes som 

mycket allvarligare än att 

utveckla cancer. Det var inte 

värt risken att vaccinera. 

 

Vissa tyckte att deras döttrar var 

för unga för vaccinet.  

 

Vaccinationskampanjen 

upplevdes av vissa kvinnor som 

ett experiment och att deras 

döttrar var försökskaniner. Att 

tillfrågas om medgivande sågs 

som ett bevis på att vaccinet var 

ett experiment. 

 

Mödrar kände sig utsatta i 

förhållande till mer utvecklade 

länder och trodde att andra 

länder hade vägrat vaccinet 

eftersom det inte var något bra. 
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Dannetun, E., Tegnell, A., 

Hermansson, G., & Giesecke, J. 

(2005).  

 

Parents’ reported reasons for 

avoiding MMR vaccination: A 

telephone survey. 

 

Scandinavian Journal of 

Primary Health Care, 23(3), 

149-153.  

 

Sverige. 

 

 

Att fastställa orsaker till att 

skjuta på eller avstå 

vaccinationer. 

 

Population: Föräldrar.  

 

Inklusionskriterier: Alla föräldrar 

som i en tidigare studie funnits 

skjuta upp vaccination av MPR 

 

Exklusionskriterier: Behandling av 

allvarlig sjukdom (n=6), nyanlända 

(n=4). 

 

Urvalsförfarande: Alla som 

uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

 

Ev bortfall: 32 pga. oförmåga att nå 

föräldrarna och 40 pga. brist på 

kontaktuppgifter. 

  

Slutlig studiegrupp: 203 

 

Datainsamlingsmetod: Strukturerat 

frågeformulär via telefon. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 

Design: Kvantitativ ansats med 

explorativ design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för studien saknar etiskt 

godkännande och ett etiskt 

resonemang. 

 

 

 
Bland föräldrar som avböjt 

vaccin var rädslan för 

biverkningar och tron att 

naturlig immunitet är bättre än 

vaccinationer orsaker till att inte 

vaccinera. Även låg risk att få 

sjukdomen och att barnet var för 

omoget att få vaccinet angavs 

som orsaker. 

 

De som avböjde vaccination 

litade mer på information från 

en antroposofisk organisation 

och mindre på personal på 

BVC. 
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Dorell, C., Yankey, D., 

Jeyarajah, J., Stokley, S., Fisher, 

A., Markowitz, L., & Smith, 

P.J. (2014).  

 

Delay and Refusal of Human 

Papillomavirus Vaccine for 

Girls, National Immunization 

Survey-Teen, 2010.  

 

Clinical Pediatrics, 53(3), 261-

269.  

 

USA. 

 

 

Att beskriva orsaker till att 

skjuta upp eller avstå HPV-

vaccinering bland flickor 13-17 

år. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till 

flickor 13-17 år som svarat på 

National Immunization Survey-

Teen (NIS). 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Data från NIS för 

att identifiera flickor som möter 

inklusionskriterierna. 

 

Ev bortfall: 29 pga. felaktigt ifyllda 

enkäter. 

 

Slutlig studiegrupp: 4103 

 

Datainsamlingsmetod: 

Sammanställning av data från 

tidigare undersökning. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 
Design: Kvantitativ ansats med 

icke-experimentell design. 

 

 

Studien håller medelhög till hög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att den saknar ett etiskt 

resonemang. 

 
De vanligaste orsakerna för att 

inte vaccinera var oro över 

kvarvarande hälsoproblem, att 

vaccinerna inte behövdes, 

funderingar kring vaccinets 

effektivitet, att tonåringarna inte 

var sexuellt aktiva och att de 

hört negativa saker om vaccinet 

i media. 

 

Föräldrar som både sköt på och 

slutligen avstod helt från 

vaccination var signifikant mer 

troliga att uppleva oro över 

hälsoproblem, att det var för 

många sprutor och oro över 

kortsiktiga problem som feber 

och obehag. 

 

Några föräldrar ansåg helt 

enkelt att det  var besvärligt att 

få vaccinet och att det var för 

dyrt. 
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Fredrickson, D.D., Davis, T.C., 

Arnold, C.L., Kennen, E.M., 

Humiston, S.G., Vross, J.T., & 

Bocchini, J.A. (2004).  

 

Childhood Immunization 

Refusal: Provider and Parent 

Perceptions. 

 

Clinical Research, 36(6), 431-

439.  

 

USA. 

 

 

Att undersöka, baserat på 

rapporter från sjukvårdspersonal 

och föräldrar, frekvensen av och 

orsakerna till 

vaccinationsvägran. 

 

Population: 32 fokusgrupper.  

 

Inklusionskriterier: / 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: 

Sjukvårdspersonalen rekryterades 

genom brev som förklarade syftet 

med fokusgrupperna, föräldrarna 

rekryterades genom lappar på 

skolor och hälsovårdscentraler. 

 

Ev bortfall: / 

 

Slutlig studiegrupp: 32 

fokusgrupper med mellan 5 och 10 

deltagare i varje grupp fördelat på 5 

grupper med allmänläkare, 5 

grupper med pediatriker, 6 grupper 

med allmän- eller 

barnsjuksköterskor som vaccinerar 

barn, 3 grupper med sjuksköterskor 

från vaccinationscentraler, 11 

grupper med föräldrar och 2 

grupper med föräldrar som vägrat 

vaccinering. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper. 

 

Analysmetod: Kvalitativ analys 

baserat på Grounded theory. 

 

Design: Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att urvalsförfarandet ej är 

tydligt när det kommer till 

inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Användningen av representativa 

citat i den kvalitativa 

resultatdelen är bristfällig och 

det saknas ett tydligt kritiskt 

förhållningssätt i diskussionen. 

 
De flesta av föräldrarna som vägrat 

vaccin gjorde det pga. filosofiska 

anledningar och vissa av religiösa 

skäl.  

 

En del föräldrar ansåg att medicinsk 

forskning/farmakologi inkräktar på 

naturen. Det är naturligt för ett barn 

att ha feber och barnsjukdomar 

vilket ger dem ett bättre 

immunsystem genom livet. Det är 

även bättre med immunitet efter 

genomgången sjukdom än att få den 

genom vaccinering. 

 

Många av de föräldrar som vägrade 

vacciner var övertygade om att 

amning och att hålla barnen hemma 

istället för på förskola skulle 

skydda deras barn från de flesta av 

de sjukdomar som förebyggs med 

vaccination. 

 

Föräldrar som vägrat vaccination 

upplevde att information om 

barnvaccination från antingen 

smittskyddsinstitutet eller anti-

vaccinationssidor på internet var 

partiska och gav vinklad 

information. 
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Gaudino, J.A., &. Robison, S. 

(2011).  

 

Risk factors associated with 

parents claiming personal-belief 

examptions to school 

immunization requirements: 

Community and other 

influences on more skeptical 

parents in Oregon, 2006. 

 

Vaccine, 30(6), 1132-1142.  

 

USA. 

 

 

Att identifiera faktorer 

associerade med undantag från 

skolvaccineringskrav, speciellt 

kombinationer mellan  

föräldrars attityder och 

uppfattningar om vaccination. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till 

barn i grundskoleålder.  

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Stratifierat urval. 

 

Ev bortfall: 1312. 

 

Slutlig studiegrupp: 1588 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär via e-mail i två 

omgångar. De som ej svarade på 

mail blev uppringda. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 

Design: Kvantitativ ansats med 

retrospektiv design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att studien har låg 

svarsfrekvens men ingen 

bortfallsanalys. 

 
Föräldrarna upplevde att vaccin 

gavs vid för låg ålder. De trodde 

att vaccinet skulle överbelasta 

barnets immunsystem och 

trodde att vacciner ibland kunde 

orsaka autism. 

 

De som avböjde vaccination var 

mindre benägna att tro att 

vaccinets fördelar övervägde 

riskerna. 

 

Jämfört med föräldrar som 

vaccinerat sina barn var de som 

avstått vaccinering mer troliga 

att rapportera att deras eget eller 

någon annans barn blivit skadat 

av ett vaccin. 
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Glanz, J.M., Wagner, N.M., 

Narwaney, K.J., Shoup, J.A., 

McClure, D.L., McCormick, 

E.V., & Daley, M.F. (2013).  

 

A Mixed Methods Study of 

Parental Vaccine Decision 

Making and Parent-Provider 

Trust. 

 

Academic Pediatrics, 13(5), 

481-488.  

 

USA. 

 

 

Att beskriva föräldrars beteende 

kring vaccinationsbeslut och 

deras tillit till läkarens råd bland 

föräldrar med varierande 

barnvaccinationsbeteende. 

 
Population: Föräldrar. 

 
Inklusionskriterier: Till fokusgrupperna  

föräldrar till barn <4 år som var med i 

Kaiser Permanente Colorado (KPCO) 
Health Plan som var under- eller 

ovaccinerade. Till enkätstudien föräldrar 

till barn 4-24 månader från KPCO. 
 

Exklusionskriterier: Avböjd eller 

uppskjuten vaccination pga. medicinska 
orsaker. 

 

Urvalsförfarande: Föräldrar som mötte 
inklusionskritererna identifierades i 

KPCO’s register och kontaktades. 

Enkäten skickades till alla under- och 
ovaccinerade samt till ett slumpmässigt 

urval av fullständigt vaccinerade. 

 
Ev bortfall: 411 från 

enkätundersökningen. 
 

Slutlig studiegrupp: 7 fokusgrupper med 

3-5 deltagare i varje grupp. 4 grupper 
med totalt 13 föräldrar som vägrade 

vaccination och 3 grupper med totalt 11 

föräldrar som skjutit upp vaccination. 
443 som svarade på enkäten. 

 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper 
och enkätstudie. 

 

Analysmetod: Resultatet från 
fokusgrupperna analyserades med ett 

teambaserat induktivt tillvägagångssätt 

inspirerat av Grounded Theory. 

Enkätresultatet analyserades med 

statistisk metod. 
 

Design: Mixed method med explorativ 

design. 
 

 

Studien håller medelhög till hög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att det är låg 

svarsfrekvens i enkätstudien 

men ingen bortfallsanalys. 

 

I den kvalitativa delen av 

studien saknas ett tydligt kritiskt 

resonemang gällande 

analysprocessen. 

 
De flesta föräldrarna upplevde 

att barnläkarna inte var 

tillräckligt utbildade inom 

vaccinationer och att 

informationen de gav var 

ensidig.  

 

Bara 38 % av föräldrarna som 

vägrade vaccination kände ett 

högt förtroende för sin 

barnläkares råd om vaccination. 

De kände att läkaren bara 

diskuterade fördelarna med 

vaccinet och inte nackdelarna.  

 

Föräldrar som inte vaccinerade 

sina barn upplevde i lägre grad 

än de som vaccinerade att de 

hade den information de 

behövde för att tacka ja till 

vaccinationer. 
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Harmsen, I.A., Mollema, L., 

Ruiter, R., Paulussen, T., de 

Melker, H.E., & Kok, G. 

(2013).  

 

Why parents refuse childhood 

vaccination: A qualitative study 

using online focus groups. 

 

BMC Public Health, 13, 1183-

1199.  

 

Nederländerna. 

 

 

Att få ökad insikt i faktorer som 

får föräldrar att avböja 

vaccinationer, för att kunna 

designa information och 

interventioner som kan hjälpa 

föräldrar att fatta beslut som 

bäst tjänar deras barn och 

samhället i stort. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till 

barn 0-4 år som var delvis eller inte 

alls vaccinerade. 

 

Exklusionskriterier: Boende i 

bibelbältet. 

 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt 

urval från vaccinationsdatabasen 

Praeventis. 

 

Ev bortfall: 440 

 

Slutlig studiegrupp: 60 föräldrar 

fördelade på 8 fokusgrupper. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper online. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

 
Design: Kvalitativ ansats med 

explorativ design. 

 

Studien håller hög vetenskaplig 

kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

 
Vissa föräldrar upplevde att det var för 
många vacciner i 

barnvaccinationsprogrammet och för 

många sprutor på en samma gång samt 
att vaccinationerna startade för tidigt. 

De flesta föräldrarna ansåg att barnets 

immunsystem inte var tillräckligt 

utvecklat för att få vaccin. 

 

Flera föräldrar upplevde att deras 
hälsosamma livsstil främjade deras 

barns hälsa och att risken för att få en 

sjukdom därmed var reducerad.  
 

En del föräldrar nämnde att de 

sjukdomar som vaccineringen täcker 
inte är allvarliga och enkelt kan 

behandlas. De tvivlade på vaccinets 

effektivitet och om det skulle leda till ett 
skydd. 

 

Föräldrar som upplevde liten risk att 
barnet skulle få sjukdomen ansåg också 

att de negativa konsekvenserna av 

vaccinet var större och allvarligare än att 
få sjukdomen. 

 

Många föräldrar var oroliga över 
innehållet i vaccinet som till exempel 

kvicksilver och aluminium. 

 
En del föräldrar upplevde att 

sjukdomarna var något positivt för 
barnet i och med fördelen med livslång 

immunitet. Vissa trodde även att barnet 

skulle utvecklas fysiskt och mentalt 
efter genomgången sjukdom. 

 

Negativa upplevelser av vaccination 
påverkade beslutet att inte vaccinera, 

exempelvis negativa berättelser i media.  
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Kennedy, A.M., Brown, C.J., & 

Gust, D.A. (2005).  

 

Vaccine Beliefs of Parents Who 

Oppose Compulsory 

Vaccination. 

 

Public Health Reports, 120(3), 

252-258.  

 

USA. 

 

 

Att beskriva sociodemografiska 

faktorer, övertygelser angående 

vaccin och beteenden som är 

kopplade till föräldrars 

motstånd till obligatorisk 

vaccination. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar med 

hemmaboende barn upp till 18 år. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Studiedeltagare 

identifierades via data från 2002 års 

HealthStyles survey. 

 

Ev bortfall: 13  

 

Slutlig studiegrupp: 1527 

 

Datainsamlingsmetod: Enkätstudie. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 
Design: Kvantitativ ansats med 

icke-experimentell design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att datainsamlingen är 

svår att följa. Inget etiskt 

tillstånd finns men alla deltagare 

har gett sitt medgivande. 

 

Oklart bortfall då 

inklusionskriterierna använts 

först efter att enkäten besvarats. 

 
Flertalet av de föräldrar som 

inte vaccinerade sina barn ansåg 

att kroppen kan skydda sig själv 

utan vaccinering och att 

vacciner inte är eller endast i 

viss utsträckning är viktiga för 

barnets hälsa. 

 

En större andel av de föräldrar 

som är emot vacciner höll inte 

med om att vaccination är 

nödvändigt för att förebygga 

vissa sjukdomar. De var också 

mer oroliga över att vacciner 

ges för att förebygga sjukdomar 

som inte är allvarliga såväl som 

för sjukdomar som barnen 

troligtvis inte kommer att få. 

 

En del av föräldrarna ansåg att 

vacciner var osäkra eller bara 

till viss del säkra och att barnen 

får för mycket vaccin under de 

första två levnadsåren. 
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Författare, År, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat  

 

Luthy, K.E., Beckstrand, R.L., 

& Clark Callister, L. (2010).  

 

Parental Hesitation in 

Immunizing Children in Utah. 

 

Public Health Nursing, 27(1), 

25-31.  

 

USA. 

 

 

Att fastställa varför föräldrar  

från ett samhälle i Utah tvekade 

till att vaccinera sina barn. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar som 

hade ett barn som låg minst 6 

månader efter med en vaccinering. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Alla som mötte 

inklusionskriterierna och ville delta. 

 

Ev bortfall: / 

 

Slutlig studiegrupp: 86 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: Ifyllande av 

enkät på sin lokala BVC. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Design: Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

 

 

Studien håller medelhög till hög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att det saknas ett tydligt 

kritiskt resonemang gällande 

analysprocessen. 

 
De vanligaste rapporterade 

tveksamheterna till vaccination var 

att vaccin kunde orsaka autism och 

rädsla för skadliga reaktioner och 

bieffekter. Vissa föräldrar var rädda 

för att för många sprutor samtidigt 

skulle överbelasta immunsystemet 

och barnets neurologiska system 

kunde skadas. För mycket vaccin 

givet på samma gång gav oro att 

barnet inte skyddades utan att det 

snarare gav motsatt effekt. 

 

Föräldrar var oroliga över att 

vaccinationerna påbörjades för 

tidigt då barnets immunsystem var 

underutvecklat. 

 

En del föräldrar såg inte behovet 

med barnvaccination och ifrågasatte 

varför det var så många 

vaccinationer. 

 

Föräldrar sköt på vaccinationer på 

grund av oro över vaccinationernas 

säkerhet. Bland annat så trodde en 

del att autism kunde orsakas av 

farliga ämnen i vaccinet, som till 

exempel kvicksilver och timerosal.  
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Författare, År, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat  

 

Luthy, K.E., Beckstrand, R.L, 

Callister, L.C., & Cahoon, S. 

(2012).  

 

Reasons Parents Exempt 

Children From Receiving 

Immunizations. 

 

The Journal of School Nursing, 

28(2), 153-160.  

 

USA. 

 

 

Att undersöka personliga 

övertygelser hos föräldrar  i 

Utah, som undantagit sina barn 

från vaccination. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar som 

ansökt om undantag av vaccination 

för sitt barn. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

 

Ev bortfall: 514 som ej svarat på 

den öppna frågan i enkäten vilket 

den här studiens resultat bygger på. 

 

Slutlig studiegrupp: 287 

 

Datainsamlingsmetod: Enkät. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Design: Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

 

 

 

Studien håller medelhög till hög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att det saknas ett tydligt 

kritiskt resonemang gällande 

analysprocessen. 

 
Föräldrar analyserade ofta risker 

och fördelar med vacciner och kom 

fram till att amerikanska barn inte 

var i riskzonen för att få 

smittsamma sjukdomar. De var 

heller inte övertygade om att 

vaccinerna hade effekt. De trodde 

att om de använde naturliga 

metoder för att förbättra sina barns 

immunsystem behövdes inte 

vaccinationer. 

 

Flera föräldrar angav att deras barn 

var allergiska mot vaccinationer 

och vissa var oroliga över 

sambandet mellan vaccinering och 

utveckling av kroniska sjukdomar 

som till exempel autism, kramper, 

inlärningssvårigheter eller ADHD. 

 

Nästan hälften av de föräldrar som 

var oroliga över att barnet skulle få 

autism hade redan ett barn med 

diagnosen och var övertygade om 

att det var vaccinorsakat. Liknande  

resonemang fanns bland de 

föräldrar som var oroliga över 

kramper. 

 

En stor del av föräldrarna uttryckte 

oro över att vaccinationer skulle 

överbelasta barnets immunsystem. 

Några var även oroliga över 

biverkningar då de sett reaktioner 

hos sina egna eller andras barn efter 

vaccinering. 
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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-Months-Olds. 

 

Academic Pediatrics, 12(5), 

375-383.  

 

USA. 

 

 

Att bedöma respondenters 

självrapporterade val av att 

vaccinera sina små barn; 

kunskap, attityder och 

övertygelser om vaccination; 

och kommunikation med sina 

barns vaccinationsutövare. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till 

barn 6-23 månader. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Deltagare från en 

tidigare studie som godkänt att 

återkontaktas kontaktades via 

telefon. 

 

Ev bortfall: 24 som ej slutförde 

studien. 

 

Slutlig studiegrupp: 1500 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Telefonundersökning. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 

Design: Kvantitativ ansats med 

icke-experimentell design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att datainsamlingen är 

svår att följa och bortfallet är 

oklart. 

 

Diskussionen saknar tydlig 

redogörelse för 

begränsningar/svagheter. 

 
Den vanligaste angivna orsaken 

till att inte vaccinera sina barn 

var rädsla för allvarliga 

bieffekter. 

 

Några föräldrar upplevde att 

vaccinet var farligare än 

sjukdomen det skulle förhindra. 
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titel, Tidskrift, Land 
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Smartt Gullion, J., Henry, L., & 

Gullion, G. (2008).  

 

Deciding to Opt Out of 

Childhood Vaccination 

Mandates. 

 

Public Health Nursing, 25(5), 

401-408.  

 

USA. 

 

 

Att utforska attityder och 

övertygelser hos föräldrar som 

medvetet väljer att inte 

vaccinera sina barn och på 

vilket sätt föräldrarna bearbetar 

information angående för- och 

nackdelar med vacciner. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar som 

har barn eller är gravida och har 

gjort ett medvetet val angående sina 

barns vaccination samt har valt att 

antingen avstå eller skjuta upp 

barnets vaccination. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Snöbollsurval 

och riktat urval. 

 

Ev bortfall: / 

 

Slutlig studiegrupp: 25 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Design: Kvalitativ ansats med 

explorativ design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att redovisningen av 

teman/kategorier är otydlig samt 

att det saknas ett tydligt kritiskt 

resonemang gällande 

analysprocessen. 

 
Flera föräldrar erkände att det 

kan finnas fördelar med 

vaccinationer men att de för 

tillfället upplevde att riskerna 

med vaccinering övervägde 

fördelarna. 

 

Flera uppgav också att de kände 

en misstro till hälso- och 

sjukvården. Många upplevde att 

läkarna var partiska i sina 

försök att få föräldrar till att 

vaccinera sina barn och att de 

hade en dold agenda vilken 

inkluderade vinster från 

försäljning av vaccin. 
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titel, Tidskrift, Land 
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Smith, P.J., Humiston, S.G., 

Parnell, T., Vannice, K.S., & 

Salmon, D.A. (2010).  

 

The Association Between 

Intentional Delay of Vaccine 

Administration and Timely 

Childhood Vaccination 

Coverage. 

 

Public Health Reports, 125(4), 

534-541.  

 

USA. 

 

 

Att utvärdera sambandet mellan 

medveten förskjutning av 

vaccinering och 

vaccinationstäckning samt även 

att fastställa orsakerna föräldrar 

anger för att skjuta upp 

vaccinering. 

 

Population: Hushåll. 

 

Inklusionskriterier: Hushåll med 

fast telefoni och som har barn som 

är 19-35 månader. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Befintlig data 

från National Immunization Survey 

(NIS). 

 

Ev bortfall: / 

 

Slutlig studiegrupp: 2921 

 

Datainsamlingsmetod: NIS har 

utfört telefonintervjuer samt skickat 

frågeformulär till deltagande 

hushålls vaccinationsutövare. Datan 

användes i studien. 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 

Design: Kvantitativ ansats med 

icke-experimentell design. 

 

 

 

Studien håller hög vetenskaplig 

kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

 

 
Bland föräldrar som medvetet 

sköt upp vaccinering av sina 

barn gjorde hälften av dem det 

på grund av oro över vaccinets 

säkerhet eller effektivitet. En 

mindre andel gjorde det på 

grund av kostnaden. 

 

Föräldrar som medvetet sköt 

upp vaccinering var mer troliga 

att ha hört eller läst om någon 

typ av ofördelaktig information 

angående vaccinerna än 

föräldrar som vaccinerade sina 

barn. Det var även signifikant 

mer troligt att de hört eller läst 

att vacciner ibland inte 

förbygger sjukdom, inte är säkra 

eller har allvarliga biverkningar. 
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Författare, År, Artikelns 
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Whyte, M.D., Whyte, J., & 

Eccles, D.W. (2011).  

 

Factors Influencing Parental 

Decision Making When Parents 

Choose to Deviate From the 

Standard Pediatric 

Immunization Schedule. 

 

Journal of Community Health 

Nursing, 28(4), 204-214.  

 

USA. 

 

 

Syftet med artikeln var att 

presentera resultatet från en 

studie som fokuserar på 

grunderna till föräldrars beslut 

att avstå från 

grundvaccinationsprogrammet. 

 

Population: Föräldrar. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar som 

valt att avstå minst en 

grundvaccination för sina barn och 

som var intresserade av att delta. 

 

Exklusionskriterier: / 

 

Urvalsförfarande: Rekrytering 

genom organisationer som 

förespråkar barnhälsa och som 

riktar sig mot frågor rörande 

vaccinering. 

 

Ev bortfall: 100 föräldrar som inte 

alls eller bara delvis besvarat 

webformuläret. 

 

Slutlig studiegrupp: 143 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Webformulär med öppna frågor. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Design: Kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. 

 

 

Studien håller medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt 

granskningsmallar.  

 

Varför den inte får hög kvalitet 

är för att  redovisningen av 

teman/kategorier är otydlig samt 

att det saknas representativa 

citat. 

 
Rädslor som föräldrar uppgav 

som orsak till att inte vaccinera 

sina barn var att barnet skulle 

utveckla autism eller ADHD, 

brist på adekvat forskning och 

testning av vaccinerna, att 

vaccinerna innehöll toxiska 

ingredienser, att barnet skulle få 

en allvarlig allergisk eller 

anafylaktisk reaktion, en 

tidigare reaktion eller biverkan 

hos en familjemedlem eller vän, 

att dosen vaccin var för stor för 

små barn, att 

vaccinationsprogrammet var för 

aggressivt för små barn, att 

vaccinering är ett onaturligt sätt 

att uppnå immunitet  och att de 

ville undvika olika sjukdomar i 

nervsystemet och autoimmuna 

sjukdomar. 

 



 

 
 

Bilaga 5 – Översikt av teman och subteman 

 

 

 

 Att känna oro över att vaccin kan vara 

skadligt 

 

 

n=14 

Att 

uppleva 

vaccination 

som 

onödigt 

 

n=10 

Att påverkas 

av olika 

informations- 

källor 

 

n=10 

Övrigt 

 

 

 

n=6 

 

 

Oro över 

vaccinernas 

innehåll 

 

n=9 

Rädsla för 

biverkningar 

 

 

n=11 

Oro över 

vaccinations-

programmets 

intensitet 

n=10 

 

 

Alfredsson 

et al. (2004) 
x x  x   

Bardenheier 

et al. (2004) 
 x x    

Craciun & 

Baban 

(2012) 

 x x x  x 

Dannetun et 

al. (2005) 
 x x x x  

Dorell et al. 

(2014) 
 x x x x x 

Fredriksson 

et al. (2004) 
   x x x 

Gaudino & 

Robison 

(2011) 

x x x  x  

Glanz et al. 

(2013) 
    x  

Harmsen et 

al. (2013) 
x  x x x x 

Kennedy et 

al. (2005) 
x  x x   

Luthy et al. 

(2010) 
x x x x   

Luthy et al. 

(2012) 
 x x x x x 

Mason 

McCauley 

et al. (2012) 

x x     

Smartt 

Gullion et 

al. (2008) 

x    x  

Smith et al. 

(2010) 
x x   x x 

Whyte et al. 

(2011) 
x x x x x  

 


