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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Antivaccinationsrörelsen har fått medial uppmärksamhet de senaste åren, vilket 

har aktualiserat debatten huruvida föräldrar ska vaccinera eller inte vaccinera sina barn. 

Infektioner, vars utbredning tidigare minskat till följd av följsamhet till vaccinationsprogram, 

har åter fått fäste och det samhällsskydd som följer vaccinationer har minskat. Vaccin är en 

kostnadseffektiv åtgärd inom hälso- och sjukvården för att förhindra smittspridning och 

minska mortaliteten på befolkningsnivå. Syfte: Undersöka faktorer som påverkar föräldrars 

beslut att inte vaccinera sina barn enligt nationella vaccinationsprogram för att öka förståelsen 

för dessa beslut. Metod: Scoping review baserad på artiklar hämtade ur databaserna PubMed 

och CINAHL. Innehållsanalys tillämpades för att förstå innehåll och skapa sammanhang. 

Resultatet baseras på 23 artiklar. Resultat: I resultatet framkom olika skäl till att föräldrar inte 

vaccinerar sina barn. Rädsla för biverkningar och bristande tillit till sjukvården, myndigheter 

och vaccin var framträdande orsaker till vaccinvägran. Var föräldrar inhämtade information, 

hur de definierade hälsa samt kultur och religion var andra faktorer som påverkade beslutet att 

inte vaccinera. Slutsats: Resultatets primära fynd baseras på någon form av bristande tillit till 

myndigheter, sjukvården eller vaccin hos föräldrarna. Internet och media som 

informationskälla har bidragit till felaktiga uppfattningar om och rädsla för vacciners effekt. 

Sjukvården måste bli bättre på personcentrerad vård och individanpassa information om 

vaccin. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Föräldrar, Personcentrerad vård, Vaccinationsvägran, Vaccinskepsis, 

Vaccinationsprogram



 

 

ABSTRACT 

 

Background: The anti-vaccination movement has gained attention in the media over the last 

few years, which has revived the debate as to whether parents should vaccinate their children 

or not. Infections, whose incidence has previously been declining as a result of compliance to 

national immunization programmes, have made a resurgence and the protection of the society 

that comes with vaccinations is decreasing. Vaccines are one of the most cost-efficient 

measures available to health care to prevent spreading of diseases and decrease mortality at 

the population level. Aim: To study the factors that influence parents’ decisions not to 

vaccinate their children in accordance with national immunization programmes to increase the 

understanding of these decisions. Method: A scoping review of articles retrieved from the 

databases PubMed and CINAHL. A content analysis was used to interpret content and create 

context. The result was based on 23 articles. Results: Several reasons why parents don't 

vaccinate their children were uncovered. A fear of adverse effects and a lack of trust in health 

care, authorities and vaccines were prominent reasons for vaccination refusal. Where parents 

gathered information, how they defined health and culture or religion where other factors that 

influenced the decision not to vaccinate. Conclusion: The main findings indicate a lack of 

trust in authorities, health care or vaccines among parents. Gathering information from the 

internet and media have contributed to ignorance about and a fear of the effects of vaccines. 

Health care staff need to improve their person-centered care and adapt information about 

vaccines to the recipient. 
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Immunization programmes 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 3 

ABSTRACT ............................................................................................................................... ii 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Vaccin ..................................................................................................................................... 2 

Biverkningar och säkerhet ...................................................................................................... 2 

Nationella vaccinationsprogram ............................................................................................. 3 

Vaccinationer, flockimmunitet och samhällspåverkan .......................................................... 4 

Vaccinering – ett verktyg mot antibiotikaresistens ................................................................ 5 

Personcentrerad vård och lidande som bärande omvårdnadsbegrepp .................................... 5 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 6 

SYFTE ........................................................................................................................................ 6 

METOD ...................................................................................................................................... 7 

Design ..................................................................................................................................... 7 

Urval och datainsamling ......................................................................................................... 7 

Dataanalys .............................................................................................................................. 9 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 10 

RESULTAT ............................................................................................................................. 12 

Bristande tillit ....................................................................................................................... 12 

Rädsla för biverkningar ........................................................................................................ 12 

Administrering av vaccin ..................................................................................................... 13 

Information om vaccin ......................................................................................................... 14 

Uppfattning om sjukdom och hälsa ...................................................................................... 16 

Kunskaper om vaccin ........................................................................................................... 17 

Kultur, religion och livsfilosofi ............................................................................................ 18 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 21 

Slutsats ................................................................................................................................. 26 

Klinisk betydelse .................................................................................................................. 26 

Förslag på vidare forskning .................................................................................................. 27 



REFERENSER ......................................................................................................................... 28 

BILAGOR ................................................................................................................................... i 

Bilaga 1 ................................................................................................................................... i 

Bilaga 2 ................................................................................................................................. iii 

Sökmatris ........................................................................................................................... iii 

Bilaga 3 ................................................................................................................................. vi 

Artikelmatris ...................................................................................................................... vi 

 



 

1 

INLEDNING 

Vaccinskepsis och vaccinationsmotstånd är ett problem på både individ- och samhällsnivå. 

För den enskilde personen kan avsaknaden av ett immunologiskt skydd ge allvarliga 

konsekvenser i form av långa sjukhusvistelser, komplicerade medicinska ingrepp, lidande och 

restsymtom som följer individen livet ut. För samhället innebär en minskad följsamhet till 

vaccinationsprogrammet att kostnaderna för smittspårning och behandling av infektioner som 

kunde förhindrats blir högre än vad vaccinationskostnaderna hade uppgått till. Det preventiva 

arbetet inom hälso- och sjukvården för att minska antibiotikaförskrivning och spridning av 

antibiotikaresistenta bakterier försvåras när antibiotikabehovet ökar till följd av bristande 

följsamhet i nationella vaccinationsprogram. Den flockimmunitet som bör uppnås för att 

skydda samtliga individer – såväl ovaccinerade som vaccinerade – uteblir när allt fler väljer 

bort vaccinationer, varför infektioner som är möjliga att eliminera istället sprids.  

Debatten om föräldrar som inte vaccinerar sina barn har aktualiserats och varit ett 

diskussionsämne globalt de senaste åren. Författarna arbetar på en infektionsklinik och har ett 

intresse av att följa debatten och utvecklingen av vaccinmotståndet och förstå fenomenet. Vi 

lever i en tid där internet är lättillgängligt och fyllt av information och åsikter som publicerats 

utan krav på evidens och vetenskaplig förankring. Vem som helst, var som helst, kan ta del av 

andras åsikter med en snabb webbsökning på ämnet. Rykten om att vaccin skulle vara farligt 

sprids lätt och det kan bli svårt för föräldrar att värdera vad som är bäst för barnet – att 

vaccinera eller att inte vaccinera. De senaste åren har det rapporterats om en ökad 

vaccinskepsis (Kennedy, 2019). En konsekvens av bristande följsamhet till nationella 

vaccinationsprogram är att antalet insjuknanden i infektioner som tidigare varit nära att 

utrotas har ökat. World Health Organization [WHO] (2019a) rapporterar hur fyra länder, som 

tidigare ansetts ha tillräcklig liten spridning av mässling för att klassificeras som 

mässlingsfria, under 2019 fråntagits den klassificeringen.  
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BAKGRUND 

Vaccin och immunoglobulin har använts i uppemot två sekel för att förebygga och behandla 

olika infektionssjukdomar (Keller & Stiehm, 2000). 

Vaccin   

Sverige har, likt andra länder i världen, ett omfattande nationellt vaccinationsprogram 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a; Chan, Elias, Fauci, Lake & Berkley, 2017). Genom 

vaccinationer har ett flertal infektionssjukdomar minskat i frekvens och utbredning. Vissa 

infektioner, som tidigare inneburit hög mortalitet hos barn, har nästintill eliminerats med hjälp 

av vaccinationer (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Mellan åren 1970 till 1980 togs ett globalt 

krafttag för att minska frekvensen av barnsjukdomar med hjälp av vaccinationer och i slutet 

av 1980 hade antalet vaccinerade barn ökat markant (Bosch-Capblanch, Banerjee & Burton, 

2012). Ett virus som idag är utrotat i de flesta delarna i världen är poliovirus – detta tack vare 

en god vaccinationstäckning i en majoritet av världens länder (Bandyopadhyay, Garon, Seib 

& Orenstein, 2015).  

Vaccin är en medicinsk åtgärd som förebygger insjuknande i smittsamma sjukdomar, både på 

individ- och samhällsnivå (Läkemedelsverket, 2017). Metoden upptäcktes under 1800-talet 

och blev känd för allmänheten under 1900-talet (Plotkin, 2014). Vaccin stimulerar kroppens 

immunförsvar att skapa antikroppar mot det avdödade eller försvagade smittoämnet som 

administreras, så att ett livslångt skydd mot infektionssjukdomar uppnås (Minor, 2015). 

Genom att direkt tillföra specifika antikroppar – immunoglobuliner – istället för att tillföra en 

del av smittämnet uppnås passiv immunisering, vilket innebär att individen har ett kortvarigt 

skydd mot särskilda smittämnen. Modersmjölk kan fungera som immunologisk skydd under 

en kort period, och benämns som en passiv överföring. Om barn inte vaccineras efter att 

skyddet upphört blir de mottagliga för infektioner (Minor, 2015). Forskning på individers 

upptag och antikroppssvar på vaccinationer är i ständig utveckling (Keller & Stiehm, 2000). 

Både bakteriella och virusorsakade infektioner kan förebyggas genom vaccin och arbetet med 

att utveckla nya vacciner är lika aktuell idag som när det först började användas (Chan et al., 

2017).  

Biverkningar och säkerhet 

Sedan vacciners införande i hälso- och sjukvården har en pågående process av kliniska försök 

och övervakning av dess effekt kontra biverkningar på individnivå visat sig vara 

framgångsrikt för att förhindra smittspridning (Minor, 2015). Silfverdal (2008) beskriver hur 

vaccin, liksom alla läkemedel, kan orsaka biverkningar. Alla som vaccineras behöver däremot 

inte drabbas av dessa. Biverkningar av vaccin uttrycker sig oftast i form av generella 

reaktioner som feber och/eller lokal svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället 

(Silfverdal, 2008). Vilka som bör eller kan få olika vaccin är tydligt reglerat i länders 

nationella vaccinationsprogram (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Personer med specifika 

kroniska sjukdomstillstånd eller kända allergier mot beståndsdelar i vaccin avråds att 

vaccinera sig eller kan behöva medicinsk beredskap under vaccinationstillfället (Iwarson, 

2014).  
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Folkhälsomyndigheten (2019c) bär ansvaret för att se över vilka vaccin som ska ingå i det 

svenska nationella vaccinationsprogrammet genom att undersöka vacciners effekter och vad 

dessa innebär för befolkningens säkerhet. Folkhälsomyndighetens rekommendationer används 

som underlag när regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av det 

nationella vaccinationsprogrammet. Baserat på regeringens beslut utformar 

Folkhälsomyndigheten sedan rekommendationer och riktlinjer för vaccinationer. Landsting 

och kommuner ansvarar för implementering och distribution av vacciner samt rapportering av 

biverkningar till Läkemedelsverket, som i sin tur bär ansvar för säkerhetsfrågor kring vaccin 

samt hantering av biverkningsrapportering (Folkhälsomyndigheten, 2019c).  

Nationella vaccinationsprogram 

I Sverige ingår vaccin mot tio infektionssjukdomar i det allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn; polio, difteri, stelkramp, kikhosta, rotavirusinfektion, mässling, påssjuka, röda hund 

samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B och pneumokocker. Dessa vaccin 

erbjuds till alla barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2019d). Vaccin mot humant 

papillomvirus (HPV) ingår i vaccinationsprogrammet och erbjuds idag endast till flickor som 

skydd mot livmoderhalscancer. Med start under hösten 2020 kommer HPV-vaccin även 

erbjudas till pojkar, då Folkhälsomyndigheten delgivit regeringen ett beslutsunderlag med 

evidens att HPV-vaccin kan skydda män mot andra cancerformer samt förebygga smitta till 

kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2019e). Om ett barn bor med en familjemedlem som är 

bärare av hepatit B eller tuberkulos tillhör barnet en riskgrupp och rekommenderas därför 

kompletterande vaccin för skydd mot dessa sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2019b).  

Vaccinering av sig själv eller sina barn är frivilligt i Sverige (Lindberg & Tegnell, 2007). 

Barnvaccinationerna är gratis och påbörjas inom barnhälsovården till dess att skolhälsovården 

tar över ansvaret för att slutföra de vaccinationer som behövs för ett fullgott skydd 

(Folkhälsomyndigheten, 2019d). Folkhälsomyndighetens föreskrifter angående nationella 

vaccinationsprogrammet omfattar både folkbokförda barn samt asylsökande eller papperslösa 

migranter som vistas i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Personer som migrerat till 

Sverige från länder med frånvaro av fungerande vaccinationsprogram och lever på 

flyktingförläggningar riskerar att drabbas av sjukdomar som kan förhindras med hjälp av 

vaccin. Genom att erbjuda vaccin till samtliga migranter ges möjligheter till ett skydd mot 

infektioner och smittspridning begränsas (Folkhälsomyndigheten, 2015).   

Krig, fattigdom, dålig infrastruktur och naturkatastrofer är väsentliga faktorer för huruvida ett 

nationellt vaccinationsprogram är välfungerande och hur vaccinationstäckningen ser ut i 

landet (UNICEF, 2019; WHO, 2019b). Globalt sett har de flesta länder, industriländer såväl 

som utvecklingsländer, ett nationellt vaccinationsprogram, där staten bär ansvar för beslut om 

vilka vaccin som ska ingå det egna nationella vaccinationsprogrammet (United Nations 

Children’s Fund [UNICEF], 2019; WHO, 2019b). De nationella vaccinationsprogrammen 

runt om i världen är i hög grad lika varandra i fråga om vilka vaccin som ingår i programmen. 

Vilka vaccin som ska administreras, antalet doser och vid vilken ålder vaccin ska ges kan 

variera mellan länder (Folkhälsomyndigheten, 2019f). Ett flertal länder i Europa har stiftat 

lagar som reglerar vilka vaccinationer som är obligatoriska för invånarna. Vilka sjukdomar 
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som lagstadgats och är obligatoriska varierar mellan länderna. Krav på vaccination mot 

mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp, polio, hepatit B och Haemophilus influenzae 

typ B finns i minst nio länder i Europa (Bozzola et al., 2018). 

Vaccinationer, flockimmunitet och samhällspåverkan 

Vaccinationer har inneburit en vinst för samhället i form av minskad smittspridning och 

sjukdomsbörda, och även påvisats lönsamt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv (Bergman & 

Persson, 2008). Bergman och Persson (2008) beskriver vaccin som en kollektiv vara, med 

syfte att flockimmunitet ska uppnås. En hög vaccinationstäckning innebär en samhällsvinst, 

då epidemier av smittsamma sjukdomar undviks. Samhällsvinsten beskrivs som en extern 

vinst som, för att fungera optimalt, är beroende av de olika aktörerna som samordnar det 

nationella vaccinationsprogrammet. Bergman och Persson (2008) menar att gratis eller 

subventionerade vacciner är en vinst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då kostnaden för 

vaccin är mindre än vad vårdkostnaderna skulle bli om ett stort antal individer blev smittade 

av infektioner. Chan et al. (2017) menar att vaccinationer och immunisering av befolkningen 

är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna inom hälso- och sjukvården.  

Flockimmunitet innebär att en tillräckligt stor andel av ett samhälles invånare har vaccinerat 

sig mot ett eller flera smittoämnen, för att förhindra spridning av dessa. Detta resulterar i att 

även ovaccinerade individer är skyddade mot dessa smittämnen (Bester, 2017). Eftersom alla 

inte har möjlighet att vaccinera sig, bland annat av medicinska skäl, är det viktigt att personer 

som kan vaccinera sig gör det för att flockimmunitet som skyddar hela samhället ska uppnås 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). I populationsstudier har det hittills påvisats en hög 

täckningsgrad i Sverige, vilket än så länge innebär ett indirekt skydd till ovaccinerade 

individer (Bergman & Persson, 2008).  

Facciolà et al. (2019), liksom Kennedy (2019), beskriver hur en vaccinskepsis ökat globalt. 

WHO (2019b) rapporterar hur den globala vaccinationstäckningen förhindrar 

uppskattningsvis runt 2–3 miljoner dödsfall om året i olika infektioner. Vidare uppskattar 

WHO (2019b) att cirka 19,4 miljoner barn i åldern 0–1 inte har vaccinerats och därför lever 

utan skydd mot livsfarliga infektionssjukdomar. Bester (2017) uppmärksammar hur 

flockimmuniteten för mässlingen börjat avta på senare år, då föräldrar förlitar sig på att ett 

gemensamt skydd finns i samhället och ser vaccinet som kontraindicerat med hög risk för 

biverkningar. Facciolà et al. (2019) påtalar hur utvecklingsländer har en ökad frekvens av 

insjuknande i kikhosta, mässling och polio. Under hösten 2019 rapporterade WHO att antalet 

barn som dör av mässlingen ökade under 2018, till följd av att andelen barn som vaccineras 

mot sjukdomen minskat (WHO, 2019c). Mässlingsvaccin skulle med hög flockimmunitet helt 

kunna utrota sjukdomen, eftersom mässlingsvirus har människan som enda värd (Bester, 

2017). Turism och resor mellan länder över hela världen ökar risken för att infektioner som 

eliminerats i vissa länder eller världsdelar åter får fäste och sprids vidare (Tatem, Rogers & 

Hay, 2006). 
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Vaccinering – ett verktyg mot antibiotikaresistens  

Mölstad et al. (2017) rapporterar hur spridningen av resistenta bakterier har medfört ett stort 

problem för samhället och sjukvården. En frikostig förskrivning av antibiotika inom 

sjukvården och ett felaktigt bruk av antibiotika inom näringslivsverksamheter har förstört det 

naturliga samspelet mellan mikroorganismer, vilket har lett till uppkomsten av 

antibiotikaresistenta bakterier (Hiltunen, Virta & Laine, 2017). Sjukvården har idag 

begränsade alternativ vad gäller val av antibiotikapreparat vid infektioner orsakade av 

resistenta bakterier; något som kan ge konsekvenser i form av uteblivna behandlingsresultat 

och ökad mortalitet i bakteriella infektionssjukdomar (Munita & Arias, 2016). Vaccinationer 

kan minska smittspridning och resistensutveckling hos bakterier, genom att förhindra att 

personer drabbas av infektioner som behöver behandlas med antibiotika (WHO, 2016). I det 

preventiva arbetet mot antibiotikaresistens behöver infektionsfrekvensen minska och 

flockimmuniteten öka, vilket är möjligt att uppnå genom att befolkningen deltar i 

rekommenderade vaccinationsprogram (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vacciners främsta 

effekt för att motverka antibiotikaresistens är genom att minska förekomsten av infektioner. 

Till följd av att infektionsfrekvensen minskar kan även följdsjukdomar som kräver 

antibiotikabehandling reduceras (Klugman & Black, 2018).  

Personcentrerad vård och lidande som bärande omvårdnadsbegrepp 

I International Council of Nurses’s (ICN) (2012) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs hur 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden innefattar att främja och återställa hälsa, 

arbeta preventivt för att minska sjukdom samt lindra lidande. Sjuksköterskan har, i sin roll, ett 

ansvar att sprida kunskap om hur ekonomiska och sociala faktorer påverkar hälsan hos 

människor (ICN, 2012). Sjuksköterskan ska arbeta med omvårdnad och samordna sitt arbete 

med andra yrkesgrupper, och ansvarar – tillsammans med samhället – för att främja insatser 

riktade mot allmänhetens hälsa och sociala behov. Vidare beskriver ICN (2012) hur 

sjuksköterskan bär ansvar för att främja en miljö som genomsyras av respekt för människors 

mänskliga rättigheter, värderingar och trosuppfattningar. Med respekt för kulturella olikheter 

ansvarar sjuksköterskan för att personer får tillräcklig och korrekt information för att kunna 

samtycka till vård och behandling (ICN, 2012).  

Svensk sjuksköterskeförening (2016a) beskriver hur lidande är individuellt och definieras 

unikt för personen, baserat på situationer den enskilda människan upplever eller upplevt. 

Lidande beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2016a) som en känsla av kontrollförlust, 

hot eller kränkning och kan inte alltid lindras. Lidande är inte alltid relaterat till ohälsa, utan 

kan orsakas av vården till följd av utebliven vård eller att patienten upplever bemötandet inom 

vården som kränkande. En grundpelare inom omvårdnad är att lindra det lidande som kan 

lindras och att inte orsaka ytterligare lidande hos personer med ohälsa eller sjukdom. För att 

kunna lindra lidande och underlätta för patienten att förstå sin situation behöver 

sjuksköterskan bekräfta personens lidande och vara närvarande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a).  

Personcentrerad vård innefattar olika dimensioner där kärnan är att visa respekt för patienten. 

Vården ska samordnas och kommunikation, utbildning och stöd är viktiga element för att 
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uppnå en hög kvalitet på den personcentrerade vården (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 

2013). För att vården ska vara personcentrerad behövs individanpassad kommunikation, där 

språket kan vara en barriär mellan patient och personal. För att förmedla information och 

kunskap behöver vårdpersonal behärska en god kommunikation (Kitson et al. 2013). 

Huruvida vårdpersonal kan se och bemöta personers unika behov påverkas av vårdkontext 

och vårdpersonalens förmågor och kunskaper inom personcentrerad vård (Kitson et al., 2013; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Personcentrerad vård grundas i att vårdgivaren ser 

patienten som person (Kitson et al., 2013). Den personcentrerade vården innebär att tillgodose 

patientens behov och skapa en förståelse personen som helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016b). Vårdgivaren besitter kunskap om sjukdom och hälsa, men behöver vara lyhörd för att 

inkludera patientens erfarenheter och behov av vård och omvårdnad för att vårdgivare och 

patient gemensamt ska sträva efter samma mål (Kitson et al., 2013). Patienten är unik och 

besitter olika erfarenheter av sin hälsa och sjukdom och det är professionens ansvar att se och 

bekräfta patientens olika perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Personcentrerad 

vård innebär att främja hälsa och ge patienten förutsättningar att dela sitt perspektiv på hälsa 

för att bli delaktig i sin vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  

PROBLEMFORMULERING 

Att vaccinera eller att inte vaccinera är en komplex fråga med etiska dilemman som berör 

individens fria val, samhällsskydd, beredskap vid utbrott av smittsamma sjukdomar och 

sjuksköterskans ansvar att lindra det lidande som kan lindras. I kampen att förebygga 

spridning av allvarliga smittsamma sjukdomar är vaccin det mest effektiva skyddet för att öka 

hälsan globalt (Folkhälsomyndigheten, 2019a). På lång sikt innebär en ökad hälsa till minskat 

lidande hos personer. Vaccinskepsis är ett globalt fenomen och är svårt att härleda till en 

homogen grupp av individer. Varför flockimmuniteten och följsamheten till vaccinationer 

minskat och vaccinationsmotståndet ökat är inte systematisk utforskat, utan generaliserat till 

större grupper vilket gör det svårt att förstå varför individer plötsligt slutar följa myndigheters 

rekommendationer. Vårdpersonal har en viktig roll i mötet med föräldrar, då de har ett ansvar 

att ge föräldrar information och förutsättningar att fatta välgrundade beslut som rör deras 

barn. Sjuksköterskan behöver arbeta personcentrerat i möten med föräldrar, för att förhindra 

eventuellt lidande som kan uppstå hos barnen till följd av avsaknaden av immunologiskt 

skydd mot smittsamma sjukdomar. När människor drabbas av infektioner som kunde 

förhindrats med vaccinationer ökar vårdkostnaderna tillsammans med risken för ökad 

mortalitet i infektionssjukdomar (Munita & Arias, 2016). För sjukvården innebär en minskad 

följsamhet till vaccinationsprogram en utmaning inom bemötande och personcentrerad vård. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn 

enligt nationella vaccinationsprogram för att öka förståelsen för dessa beslut.  
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METOD 

Design 

Författarna valde att göra en scoping review. Munn, Peters, Stern, Tufanaru, McArthur och 

Aromataris (2018) förklarar hur en scoping review är applicerbart när ett kunskapsglapp inom 

ett område har identifierats och faktorer relaterade till området ska undersökas. Faktorer, 

åsikter och livsåskådningar som kan förklara varför föräldrar väljer att avstå vaccinationer till 

sina barn eftersöktes. En scoping review tillämpades för att erhålla en nyanserad bild av 

föräldrars inställningar till vaccinationer genom att sammanställa forskning från kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades för att öka 

andelen relevant litteratur och bredda antalet träffar på vetenskapligt publicerade artiklar. 

Resultatet är baserat på originalartiklar och presenteras utifrån vad som utröntes under arbetet 

med kondensering och kategorisering av valda artiklar. 

Urval och datainsamling 

Urvalet begränsades till artiklar publicerade under år 2009 eller framåt. Alla artiklar var 

publicerade på engelska. Ett inklusionskriterium var att artikeln skulle publicerats i fulltext 

med gratis tillgång. Urvalet begränsades till att undersöka faktorer som påverkar föräldrars, 

med barn under 18 år, beslut att inte vaccinera sina barn enligt nationella 

vaccinationsprogram. I artiklarna skulle det framgå att föräldrar som deltog i studierna var 

skrivna och bosatta i länder med ett nationellt vaccinationsprogram, med gratis eller 

subventionerade vaccin. Om det studerade vaccinet inte ingick i det aktuella landets nationella 

vaccinationsprogram exkluderades artikeln. En strävan var att inkludera artiklar som 

studerade föräldrar med spridd ålder, utbildningsnivå, etnicitet och religion. Artiklar som inte 

granskats och godkänts av en etisk kommitté exkluderades. Artiklar publicerade eller 

sponsrade av läkemedelsföretag exkluderades, för att undvika bias och minimera risken att 

inkludera artiklar producerade för företags egen vinning.  

Artiklar inhämtades från PubMed och CINAHL, då databaserna täcker omvårdnads- och 

medicinområdet. För att få ett bra urval av artiklar rekommenderas att använda olika sökord, 

samt deras synonymer, för att öka sökträffar som motsvarar studiens syfte (Östlundh, 2017). 

Författarna valde att genomföra en bred sökning genom att kombinera fritextord och MeSH-

termer för att säkerställa att artiklar som nyligen publicerats och inte hunnit indexeras 

inkluderades i databassökningarna. MeSH-termerna användes för att ge en hög träffsäkerhet, 

men i enlighet med Statens beredning för medicinsk och social utvärderings [SBU] (2017) 

rekommendationer inkluderades även fritextsökning i databaserna för att ge tillräcklig 

mättnad i sökresultatet. Författarna var medvetna om att irrelevanta sökträffar kan uppstå vid 

en bred sökning med fritextord, varför begränsning i form av inklusions- och 

exklusionskriterier tillämpades. Genom att kombinera sökord i fritext och MeSH-termer valde 

författarna ut tre prioriterade sökord i sökstrategin, vilka först användes enskilt i 

databassökningen och sedan kombinerades med sökord steg två och steg tre genom tillägget 

“AND” i en avancerad sökning. 
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Sökstrategi 
Sökord steg 1 Sökord steg 2  Sökord steg 3  

Vaccine hesitancy 

(Fritext) 

Parents 

(MeSH-term) 

Factors 

 (Fritext) 

Anti-vaccination movement 

 (MeSH-term) 

Family 

 (MeSH-term) 

Influences 

 (Fritext) 

Vaccination refusal 

 (MeSH-term) 

Significant others 

 (Fritext) 

 

 

Det första urvalet – urval steg ett – i sökstrategin innebar att läsa samtliga titlar och därefter 

exkludera de titlar som inte stämde överens med författarnas syfte. Under sökprocessen 

återkom många titlar i sökresultaten - först under det prioriterade sökordet och sedan med de 

kombinerade sökorden. Författarna valde att ta med titlar som redan förekommit i tidigare 

sökning, för att senare, inför genomgång av abstracts, strukturera vilka titlar som var 

återkommande. Detta förfarande valde författarna för att säkerställa att ingen titel som var lik 

en annan titel skulle misstas för att redan ha förekommit och på så vis exkluderas. Efter det 

första urvalet lästes de kvarvarande artiklarnas abstracts enskilt – urval steg två. Artiklar med 

abstracts som båda författarna, på varsitt håll, valt ut som relevanta avseende syfte genomgick 

sedan kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen var sista steget – urval steg tre – i 

urvalsprocessen och utfördes gemensamt av båda författarna.  

SBU (2017) rekommenderar att använda sig av en granskningsmall för att öka arbetets 

giltighet. En granskningsmall för kvalitativa studier utformades med stöd av SBU:s 

granskningsmall (SBU, 2017). Granskningsmallen av kvantitativa studier framarbetades med 

stöd av Fribergs (2017) rekommendationer för granskning av kvantitativa studier. Både den 

kvalitativa och den kvantitativa granskningsmallen modifierades för att motsvara författarnas 

egna kriterier och prioriteringar (Bilaga 1). Artiklarna inkluderades eller exkluderades med 

stöd av dessa två modifierade granskningsmallar som kategoriserade artiklarna i huruvida de 

var av hög, medelhög eller låg kvalitet. Artiklar som inte var av hög eller medelhög kvalitet 

exkluderades.  

En grundsökning gjordes med prioriterade och kombinerade sökord mellan 190911 och 

190918 (Bilaga 2). Författarna valde att inte kombinera flera sökord när utfallet med 

kombinerade sökord i steg ett och steg två resulterade i noll träffar. Totalt hittades 1241 

artiklar i samtliga databaser. Många titlar förekom i olika sökkombinationer. Samtliga titlar 

lästes, och de abstracts som lästes sorterades in under vilken sökkombination de först 

förekommit i för att undvika dubbletter. 75 artiklars abstracts lästes. De artiklar med abstracts 

som upplevdes svara på författarnas syfte lästes i fulltext. 52 artiklar föll bort under detta steg 

i sökprocessen; dessa motsvarade inte författarnas syfte, uppfyllde inte inklusionskriterierna 

eller var av låg kvalitet enligt kvalitetsgranskningsmallen. 23 artiklar valdes ut till grund för 

resultatet. Sammanställningen av artiklarna redovisas i Bilaga 3. 
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Dataanalys 

SBU (2017) beskriver hur syftet med en innehållsanalys är att beskriva ett fenomen och öka 

kunskapen inom området, vilket Munn et al. (2018) beskriver som det huvudsakliga syftet 

med en scoping review, varför författarna valde att använda innehållsanalys som 

analysmodell. Innehållsanalys kan användas för att analysera skriftlig kommunikation (SBU, 

2017). Elo och Kyngäs (2007) beskriver hur innehållsanalys ger möjlighet att abstrahera ord 

till kategorier, med syfte att ge en bred och kondenserad beskrivning av ett fenomen. Vidare 

påtalar Elo och Kyngäs (2007) att innehållsanalys kan appliceras på både kvalitativa och 

kvantitativa data. Innehållsanalysen baserades SBU:s (2017) handbok med råd och praktisk 

vägledning för genomförande av en innehållsanalys. SBU (2017) rekommenderar att 

innehållsanalys inleds med att en text genomläses upprepade gånger för att textens 

meningsbärande enheter ska bli tydliga. Artiklarna lästes av författarna ett flertal gånger, först 

enskilt och sedan tillsammans. Detta förfarande valdes i enlighet med SBU:s (2017) 

rekommendationer, för att skapa förståelse för texten och definiera meningsbärande enheter. 

SBU (2017) menar att detta arbetssätt minskar risken att resultatet påverkas av författarnas 

gemensamma perspektiv, vilket stärker arbetets överförbarhet och tillförlitlighet. 

Författarna identifierade enskilt meningsbärande enheter från de 23 valda artiklarnas 

resultatdel. Författarna valde att utföra en induktiv innehållsanalys av manifest data. 

Författarna läste artiklarna och tolkade data utan någon förutbestämd hypotes. Elo och 

Kyngäs (2007) beskriver hur kategorier skapas utifrån vad som framgår av insamlat material 

vid ett induktivt angrepp. Vid sammanställning av de enskilda urvalen av meningsbärande 

enheter var den totala summan av meningsbärande enheter 187 stycken. Polit och Beck 

(2017) beskriver hur risken för partiska beslut minskas genom samarbete. Författarna 

diskuterade varje enskild meningsbärande enhet som valts ut och ställde denna i relation till 

författarnas syfte med arbetet. Totalt exkluderades 28 meningsbärande enheter, då författarna 

efter diskussion gemensamt ansåg att dessa inte var relevanta för arbetets syfte. Efter en 

gemensam genomgång och identifiering av relevanta meningsbärande enheter kvarstod 159 

meningsbärande enheter att abstrahera. De meningsbärande enheterna utgjordes av meningar 

vars innehåll motsvarade författarnas syfte. Samtliga meningsbärande enheter är utdrag ur 

artiklarnas resultat. Dessa fördes in i en tabell, för att sedan kondenseras, kodas och 

kategoriseras i enlighet med Elo och Kyngäs (2007) rekommendationer för innehållsanalys.   

Kondenseringen innebar att de meningsbärande enheterna avgränsades till en kortare 

summering, så att innehållet i meningarna specificerades. I detta steg av analysen översattes 

även de engelska meningarna till svenska sammanfattningar. Kondenseringen utfördes 

gemensamt av författarna. Koden kännetecknar vad som framkommer som kärnan i 

kondenseringen (SBU, 2017). Författarna diskuterade vad som var kärnan i texten och varje 

kod grundas i ett gemensamt beslut. Baserat på de olika kodernas likheter och skillnader 

skapades kategorier. Dessa kategorier var inte förutbestämda, utan framgick under arbetet 

med kategoriseringen. I tidigt skede förekom många kategorier, vilka omprövades och 

diskuterades för att säkerställa att ingen kod kunde placeras under flera kategorier. SBU 

(2017) påtalar vikten av att inget material ska kunna placeras in under flera kategorier och att 
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material inte får exkluderas på denna basis. Subkategorier skapades när en kategori var 

omfattande och behovet av avgränsning inom kategorin blev påtagligt. Innehållsanalysen 

genererade sju kategorier och nio subkategorier. 

Utdrag ur innehållsanalys 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategori 
Nonvaccinating ethnic minority and 

White British parents believed the 

vaccine was introduced to make money 

for pharmaceutical companies and 

expressed lack of faith in the government, 

the “system,” and medical professionals.  

Föräldrar ansåg att 

vaccin var en 

vinstdrivande åtgärd 

från läkemedelsföretag 

och saknade tillit till 

regeringen.  

Vaccin är en 

vinstdrivande 

åtgärd  

Bristande tillit  

parents who only refused and parents who 

refused and delayed were significantly 

more likely to report that the reasons for 

their decision were due to concerns about 

autism, vaccine effectiveness, and 

vaccine side effects, or because they 

heard or read negative things about 

vaccines in the media  

Föräldrar som vägrar 

eller fördröjer vaccin 

uppgav anledningar 

som oro för autism och 

biverkningar.  

Rädsla att 

drabbas av 

autism  

Rädsla för 

biverkningar  

Some parents felt that, out of concern for 

their daughter’s autonomy, they could not 

make the decision for her at this time.  

Föräldrar ville inte 

fatta beslut åt dottern.  

Dotterns beslut  Administrering av 

vaccin  

SUB: Ålder  

Eleven parents interviewed declined the 

vaccine for religious reasons due to the 

presence of porcine gelatin in the vaccine  

Föräldrar avböjde 

vaccin av religiösa skäl 

då vaccinet innehåller 

gelatin 

Vaccininnehåll 

går emot 

religionen   

Kultur, religion och 

livfilosofi  

parents who delayed and refused vaccines 

were significantly less likely to believe 

that vaccines are necessary to protect the 

health of children; that their child might 

get a disease if they aren’t vaccinated; 

and that vaccines do a good job of 

preventing the diseases they are intended 

to prevent  

Föräldrar som 

fördröjde eller vägrade 

vaccin trodde inte att 

vaccin var nödvändigt 

för att skydda barnens 

hälsa.  

Vaccin är inte 

nödvändigt  

  

Uppfattning om 

sjukdom och hälsa 

 

 

Etiska aspekter 

All forskning ska utgå från moraliska värden som följer en professionell, juridisk och social 

skyldighet. Belmont Reports riktlinjer grundar sig i tre huvudsakliga etiska principer. Dessa 

principer återfinns i många riktlinjer från regeringar runt om i världen och utgår från studiens 

nytta, respekt för människans värdighet samt rättvisa gentemot studiedeltagare (Polit & Beck, 

2017). I All European Academies (2017) europeiska kodex framgår att fyra forskningsetiska 

principer är viktiga att beakta vid all forskning; tillförlitlighet, ärlighet, respekt och 

ansvarighet. Författarna är medvetna om att arbetet kan komma att färgas av egna åsikter, då 

författarna arbetar på en infektionsklinik och således har en positiv inställning till 

vaccinationer och vaccinationsprogram. Helsinforsdeklarationen (World Medical Association 

[WMA], 2013) lyfter vikten av att etiska ställningstaganden ska vara en levande process 

under hela studien när studien involverar människor. Vidare påtalas att forskare måste 

respektera människan och bevara dennes rättigheter och autonomi (WMA, 2013). 
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Etiska dilemman kan uppstå vid val av frågeställning och val av studiegrupp, där forskare kan 

kränka de etiska koderna genom att inte ha reflekterat över sin egen opartiskhet (Polit & 

Beck, 2017). Genom att inte reflektera över sin roll som forskare och relationen mellan 

forskare och studiedeltagare riskerar forskaren att kränka människans rättigheter och inte 

respektera dennes integritet (WMA, 2013). Författarna skapade ingen relation mellan 

deltagare i och forskare av inkluderade studier, men använde sig av studier där människor 

deltog. Inom forskning där människor är studiedeltagare ska forskaren säkerställa att inga 

överträdelser av mänskliga rättigheter har skett samt följa etiska koder som innebär att inte 

orsaka skada eller utsätta deltagarna för obekväma situationer (WMA, 2013). Författarna 

följde de etiska principerna genom att säkerställa att valda studier hade granskats och 

godkänts av en etisk kommitté. Författarna valde att inte inkludera studier sponsrade av 

läkemedelsföretag för att undvika bias.  

Vetenskapsrådet (2017) har publicerat en bok med rekommendationer för god forskningssed. 

Med Vetenskapsrådets rekommendationer i åtanke har författarna valt att redovisa hela 

arbetsprocessen gällande datainsamling, dataanalys och presentation av data för att öka 

transparensen i arbetet. Författarna valde att ta stöd av Vetenskapsrådets (2017) bok för god 

forskningssed då de beskriver hur de med boken hoppas ge stöd åt forskare som är tidigt i sin 

karriär, varför information i boken upplevs vara i nivå med vad författarna vill uppnå med sitt 

arbete. Vetenskapsrådet belyser även lagar och forskningsetiska principer som behöver tas i 

beaktning, vilket författarna upplever som en trygghet. I enlighet med vad Vetenskapsrådet 

(2017) rekommenderar framarbetades i tidigt skede en tidsplan med tydlig planering och 

ansvarsfördelning, vilket har bidragit till en jämn arbetsbelastning mellan författarna. 

Författarna har efter bästa förmåga undvikit plagiat. Författarna har eftersträvat att återge en 

sanningsenlig version av hela forskningsprocessen och inte uteslutit någon information, vilket 

Vetenskapsrådet (2017) framhäver som en viktig del i att upprätthålla arbetets kvalitet och 

tillförlitlighet.  
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RESULTAT 

Studierna som ligger till grund för resultatet genomfördes i Amerika, Sverige, England, 

Australien, Brasilien, Venezuela, Kina, Israel, Kanada, Tjeckien, Italien, Nederländerna, 

Indien, Kroatien och Korea. Artiklarna har publicerats mellan åren 2010–2019. 13 artiklar 

hade en kvantitativ ansats, medan de resterande tio artiklarna hade en kvalitativ ansats. 

Samtliga 23 artiklar hade som syfte att undersöka vaccinmotstånd eller tveksamhet till vaccin 

ur föräldrars perspektiv. Resultatet presenteras i löpande text, med sju huvudrubriker och 

tillhörande subkategorier.  

Bristande tillit 

I tio artiklar framkom det att föräldrarna saknade tillit till myndigheter, vaccin eller 

sjukvården, vilket var en betydande orsak till att föräldrar inte följde de nationella 

vaccinationsprogrammen (Forster et al., 2017; Krawczyk et al., 2015; Grandahl et al., 2013; 

Chang & Lee, 2019; Orr, Baram-Tsabari & Landsman, 2016; Ward, Attwell, Meyer, Rokkas 

& Leask, 2017; Chow, Danchin, Willaby, Pemberton & Leask, 2017; Harmsen et al., 2013; 

Smith, Humiston, Parnell, Vannice & Salmon, 2010; Napolitano, D’Alessandro & Angelillo, 

2018). 

Föräldrar valde att inte vaccinera sina barn då de ansåg att vaccin var en vinstdrivande åtgärd 

från läkemedelsföretag (Forster et al., 2017). Misstänksamhet mot läkemedelsföretag var 

relaterat till länders omfattande vaccinationskampanjer om ett nytt vaccin mot humant 

papillomvirus [HPV] (Krawczyk et al, 2015; Foster et al., 2017; Grandahl et al., 2013). 

Föräldrar med bristande tillit till regeringen upplevde att myndigheter ville kontrollera 

människors liv, där vaccin var ett sätt för regeringen att utöva kontroll över befolkningen 

(Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2013) Misstron till regeringens rekommendationer var 

relaterat till rapporter om tidigare allvarliga biverkningar av regeringsstödda vaccin (Grandahl 

et al., 2013; Chang & Lee, 2019). Föräldrar ansåg att biverkningsrapporter blivit nedtystade 

från regeringen och att indikationer för vaccin inte var för barnens skull, utan samhällets, 

varför de vägrade vaccinera enligt vaccinationsprogrammet (Orr et al., 2016; Ward et al., 

2017; Forster et al., 2017). 

Föräldrar saknade tilltro till sjukvården och menade att de sjukdomar eller virus som vaccin 

skulle förebygga inte existerade (Forster et al., 2017; Orr et al., 2016). Negativa erfarenheter 

av vården påverkade föräldrars beslut rörande barnvaccinationer (Chow et al., 2017; 

Krawczyk et al., 2015; Harmsen et al., 2013). Misstro till vårdgivare - främst barnläkare - 

grundades i att föräldrarna ansåg att denne inte hade barnets bästa i åtanke (Smith et al., 2010; 

Napolitano et al., 2018; Harmsen et al., 2013).   

Rädsla för biverkningar 

Rädsla för biverkningar framkom som en orsak till att föräldrar valde att inte vaccinera sina 

barn i 13 studier (Burghouts et al., 2017; Smith et al, 2011; Napolitano et al., 2018; Cameron, 

Bigos, Festa, Topol & Rhee, 2016; Paterson, Chantler & Larson, 2018; Jama, Ali, Lindstrand, 

Butler & Kulane, 2018; Forster et al., 2017; Ren et al., 2018; Chang & Lee, 2019; Krawczyk 
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et al., 2015; Gilkey, Calo, Marciniak och Brewer, 2017; Grandahl et al., 2013; Harmsen et al., 

2013). 

Föräldrars vaccinvägran var associerat med rädsla för att barnen skulle drabbas av 

biverkningar (Burghouts et al., 2017; Smith et al, 2011; Napolitano et al., 2018; Cameron et 

al., 2016). Föräldrar uppgav en tydlig rädsla och många ansåg att små barn var för svaga för 

att kunna hantera vaccin. Somliga mödrar uttryckte en oro för att barnen skulle drabbas av 

diarré till följd av vaccin och påtalade att barn kunde dö av vaccinationer (Burghouts et al., 

2017). Det framkom en koppling mellan vaccinvägran och uppfattningen att vaccin kunde 

orsaka autism (Smith et al. 2011; Paterson et al., 2018). En rädsla att vaccin mot mässling, 

påssjuka och röda hund skulle leda till mental dysfunktion hos barnen ledde till att föräldrar 

enbart accepterade de andra vaccinen (Jama et al., 2018).  

Ytterligare en anledning till vaccinvägran hos föräldrar var upplevelsen av att forskningen 

bakom vaccin var otillräcklig, vilket gjorde dem oroliga för biverkningar. Föräldrar påtalade 

även att de kände, eller hade hört om, personer som blivit sjuka av vaccin, varför de var 

oroliga för att deras barn skulle drabbas av biverkningar (Forster et al., 2017). Rädsla för 

biverkningar och allvarliga reaktioner var en återkommande anledning till vaccinvägran och 

tveksamhet (Napolitano et al., 2018; Cameron et al., 2016; Ren et al., 2018; Paterson et al., 

2018; Chang & Lee, 2019).  

En orsak till att föräldrar inte vaccinerade sina barn var att de var rädda för potentiella 

långvariga biverkningar (Krawczyk et al., 2015). En koppling mellan vaccinvägran och 

uppfattningen att vaccin mot HPV kunde orsaka skada framkom i en studie utförd av Gilkey 

et al. (2017). Föräldrar var rädda för hur vaccinet skulle påverka barnets växande kropp 

(Grandahl et al., 2013).  I en studie som Smith et al. (2011) utförde berättade föräldrar som 

vägrade barnvaccinationer att de trodde att barnet skulle drabbas av biverkningar och att för 

många vaccin kunde överbelasta barnets immunsystem. En del vaccinvägrande föräldrar 

upplevde att sjukdomarna som vaccin skyddar mot inte var en risk och att risken för negativa 

påföljder av vaccin var högre än risken att drabbas hårt av sjukdomarna, varför de inte 

vaccinerade sina barn (Harmsen et al., 2013). 

Administrering av vaccin 

Föräldrar i tio studier uppgav att plats, tidpunkt, ålder eller omständigheter gällande 

administrering av vaccin hade en avgörande roll i beslutet att inte vaccinera sina barn 

(Cameron et al., 2016; Palanisamy, Gopichandran & Kosalram, 2018; Gilkey et al., 2017; 

Grandahl et al., 2013; Forster et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Krawczyk et al., 2015; 

Burghouts et al., 2017; Napolitano et al., 2018; Smith et al., 2011). 

Plats och tillfälle 

Föräldrarna önskade få välja plats och tillfälle, men upplevde att vaccinering ofta 

påskyndades av sjukvårdspersonalen (Cameron et al., 2016; Palanisamy et al., 2018; Gilkey et 

al., 2017; Grandahl et al., 2013). Hinder för att vaccinera sina barn var avsaknaden av 

valmöjligheter gällande plats för vaccinationer (Cameron et al., 2016; Palanisamy et al., 2018; 
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Gilkey et al., 2017). Föräldrarna önskade en dialog med vårdpersonal innan administrering av 

vaccin (Cameron et al., 2016). Vaccin som administrerades via skolan accepterades i högre 

utsträckning av föräldrar än vaccin som gavs inom primärvården (Palanisamy et al., 2018).    

Ålder 

Föräldrar ansåg att barnen var för unga för att vaccineras (Forster et al., 2017; Harmsen et al., 

2013; Grandahl et al., 2013; Krawczyk et al., 2015). En del ansåg att barnets immunsystem 

inte var tillräckligt utvecklat för att kunna ta emot vaccin (Harmsen et al., 2013). Somliga 

föräldrar ställde sig frågande till att ge vaccin mot HPV, som är en sexuellt överförbar 

sjukdom, redan vid 12 års ålder (Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2013; Gilkey et al., 

2017). En del föräldrar värnade om barnets autonomi och ansåg att det var barnets eget beslut 

att komma underfund med och valde därför att inte vaccinera barnen (Forster et al., 2017; 

Grandahl et al., 2013; Krawczyk et al., 2015). 

Omständigheter 

Ett hinder som enbart framkom i en studie var att mödrar bosatta i en avlägsen by uppgav att 

det geografiska läget hindrade mödrarna att vaccinera sina barn. Föräldrarna uppgav att de 

skulle ha svårt att ta sig till en sjukvårdinstans om barnen skulle behöva vård till följd av 

vaccinationerna (Burghouts et al., 2017). I studien framkom att föräldrar avstått att vaccinera 

sina barn på grund av att föräldrarna saknade tillgång till behovsläkemedel (Burghouts et al., 

2017). I en annan studie påtalade föräldrar att de inte vaccinerade sina barn för att de litade på 

att landets sjukvård kunde ta hand om barnen om de blev allvarligt sjuka i de sjukdomar som 

vaccin ska skydda mot (Harmsen et al., 2013). 

Föräldrars upplevelse av att barnen fick för många vaccin uppgavs vara en stark bidragande 

faktor till nekandet av vaccin (Napolitano et al., 2018; Grandahl et al., 2013; Smith et al., 

2011; Harmsen et al., 2013). Att ett flertal sprutor administrerades vid samma tillfälle gjorde 

att föräldrarna upplevde att deras barn utsattes för många medicinska ingrepp (Grandahl et al., 

2013). En del föräldrar ville vaccinera sina barn, men saknade stöd från vårdpersonal i 

hantering av barnens nålrädsla (Napolitano et al., 2018; Grandahl et al., 2013). 

Information om vaccin 

Var föräldrarna inhämtade information om vacciner, hur välinformerade gällande vaccin 

föräldrarna upplevde sig vara samt vilka föräldrarna ansåg vara tillförlitliga källor eller 

rådgivare påverkade föräldrarnas beslut att inte vaccinera sina barn. Dessa faktorer framkom i 

18 studier (Forster et al., 2017, Grandahl et al., 2013; Paterson et al., 2018; Napolitano et al., 

2018; Repalust, Šević, Rihtar & Štulhofer, 2017; Smith et al., 2011; Jama et al., 2018; 

Cameron et al., 2016; Amit Aharon, Nehama, Rishpon & Baron-Epel, 2018; Krawczyk et al., 

2015; Harmsen et al., 2013; Dáňová, Šálek, Kocourková & Čelko, 2015; Palanisamy et al., 

2018; Smith et al., 2010; Ward et al., 2017; Burghouts et al., 2017; Gilkey et al., 2017; Chow 

et al., 2017).  

Omgivningsfaktorer 

Föräldrar blev påverkade av närstående gällande beslut om sina barns vaccinationer. Mödrar 
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avstod att vaccinera sina barn då de hade vänner som inte litade på HPV-vaccinet och dess 

utveckling (Forster et al., 2017). Rekommendationer att inte vaccinera från familj och vänner 

påverkade föräldrars beslut gällande vaccin (Grandahl et al., 2013). I en studie utförd av 

Paterson et al. (2018) uppgav en förälder att hennes mammas rädsla för biverkningar 

påverkade hennes beslut att inte vaccinera sitt barn. Egna erfarenheter som påverkade 

föräldrars beslut gällande vaccinationer var negativa upplevelser där någon i familjen eller 

närstående drabbats av allvarliga biverkningar (Napolitano et al., 2018; Repalust et al., 2017; 

Smith et al., 2011). 

En del mödrar uppgav att mödrar i omgivningen avrått att vaccinera mot mässling, påssjuka 

och röda hund, men sagt att andra vaccin var okej att ge barnen, då dessa förebyggde dödliga 

sjukdomar. Mödrarna undvek eller fördröjde att vaccinera sina barn för att de upplevde 

grupptryck från omgivningen som ledde till en rädsla att riskera barnens talförmåga om de 

vaccinerade sina barn (Jama et al., 2018). En del föräldrar berättade att de inte vaccinerade 

sina barn efter att vårdpersonal avrått dem från att vaccinera (Cameron et al., 2016; Jama et 

al., 2018). 

Egen inhämtning 

Föräldrar som inte vaccinerade sina barn litade inte på formella informationskällor, utan 

upplevde att informella informationskällor som motsatte sig vaccin var mer pålitliga (Amit 

Aharon et al., 2018). Föräldrar undvek att vaccinera sina barn efter att ha läst någonting 

negativt om vaccinet i media (Krawczyk et al., 2015; Harmsen et al., 2013). Liknande resultat 

erhölls i en studie av Smith et al. (2011), där föräldrar som vägrade barnvaccinationer 

rapporterade att beslutet grundades i att de hört eller läst negativa saker om vaccin i media. I 

en studie uppdagades en koppling mellan att inte vaccinera sina barn och att inhämta 

information från internet (Dáňová et al., 2015). I en studie av Palanisamy et al. (2018) sågs en 

koppling mellan vaccinvägrande föräldrar och en ökad tillit till information i sociala medier. 

En koppling mellan att inte vaccinera och att inhämta information från media utan att granska 

fakta påvisades i en studie av Forster et al. (2017). Föräldrar som medvetet avvek från 

vaccinationsprogrammet rapporterade att beslutet påverkades av att de hört eller läst negativ 

information om vaccin (Smith et al., 2010). Föräldrar som inte vaccinerade sina döttrar mot 

HPV berättade hur de sökt information som bekräftade deras beslut att inte vaccinera (Forster 

et al., 2017). Många föräldrar berättade att de hade ändrat åsikt gällande vaccination med 

tiden och gått från att vaccinera till att inte vaccinera efter att de gjort mer efterforskningar om 

vaccin (Ward et al., 2017).  

Otillräcklig information 

I sju studier vittnade föräldrar om att bristfällig information var anledningen till att de inte 

vaccinerade sina barn (Burghouts et al., 2017; Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2013; 

Krawczyk et al., 2015; Gilkey et al., 2017; Smith et al., 2010; Harmsen et al., 2013). Om mer 

information tillhandahållits hade föräldrarna sannolikt vaccinerat barnen (Burghouts et al., 

2017). Avsaknad av information om vaccin ledde till att föräldrarna påtalade att de inte visste 

vad vaccinet skyddade mot eller hur länge effekten av vaccin varade (Forster et al., 2017; 

Chow et al., 2017). Eftersom föräldrarna kände sig dåligt informerade ökade oron över 
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vaccinets säkerhet (Forster et al., 2017; Smith et al., 2010). Informationen var inte tillräcklig 

och föräldrarna önskade mer specifik information (Harmsen et al., 2013; Grandahl et al., 

2013; Krawczyk et al., 2015; Gilkey et al., 2017).    

Uppfattning om sjukdom och hälsa  

Hur föräldrar uppfattade sjukdomar och definierade hälsa påverkade deras beslut gällande 

vaccinationer i tio studier (Burghouts et al., 2017; Grandahl et al., 2013; Paterson et al., 2018; 

Krawczyk et al., 2015; Forster et al., 2017; Orr et al., 2016; Chang & Lee, 2019; Smith et al., 

2011; Napolitano et al., 2018; Harmsen et al., 2013). I två studier uppgav föräldrarna att deras 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter samt hur de såg på vaccin i relation till 

hälsa hos barnen var skäl att inte vaccinera sina barn (Ward et al., 2017; Harmsen et al., 

2013). 

Somliga föräldrar hade uppfattningen att feber orsakad av vaccin var en sjukdom i sig, som 

behövde behandlas, varför de inte vaccinerade sina barn. Ytterligare en anledning till att de 

inte vaccinerade sina barn var att de hade uppfattningen att barnet skulle vara starkt och 

symtomfritt för att kunna hantera en vaccination (Burghouts et al., 2017). I en studie framkom 

att föräldrar till barn med bakomliggande sjukdomar avstod vaccin då de var rädda att 

vaccinet skulle förvärra barnets tillstånd (Grandahl et al., 2013). 

Föräldrar uttryckte att de inte vaccinerade sina barn för att de upplevde att barnen inte 

behövde vaccinet (Paterson et al., 2018). I en studie av Krawczyk et al. (2015) uppgav 

föräldrar att de inte trodde att deras döttrar riskerade att drabbas av HPV och därför upplevde 

vaccin som onödigt. Föräldrar nekade HPV-vaccin till sina döttrar då de själva aldrig drabbats 

av livmoderhalscancer och därför inte upplevde någon risk att deras döttrar skulle drabbas av 

sjukdomen (Forster et al., 2017). I en annan studie förnekade föräldrar polios existens (Orr et 

al., 2016). Somliga föräldrar som vägrade vaccin skattade naturlig återhämtning vid 

infektioner högt, varför de inte såg infektioner som ett hot (Chang & Lee, 2019). En del 

föräldrar hade positiva erfarenheter av att deras barn var ovaccinerade och menade att deras 

barn sällan var sjuka, jämfört med vaccinerade barn i omgivningen (Smith et al., 2011). 

Somliga föräldrar bedömde att deras barn hade så starkt immunförsvar att barnet inte skulle 

skadas av infektioner (Paterson et al., 2017). En del föräldrar ansåg även att 

infektionssjukdomarna inte är så allvarliga som sjukvården påstår (Napolitano et al., 2018; 

Harmsen et al., 2013). 

I en studie av Ward et al. (2017) uppgav föräldrar att beslutet att inte vaccinera sina barn var 

en del i deras hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för barnen. Föräldrarna 

talade om hälsofrämjande aktiviteter som förebyggde sjukdom hos barnen och förbättrade 

deras immunsystem och upplevde därför inte ett behov av vaccin (Ward et al., 2017). 

Liknande resonemang fördes hos föräldrar som påtalade att deras hälsofrämjande livsstil 

reducerade risken att deras barn skulle drabbas av en infektion. I studien påtalade somliga 

föräldrar att det var osannolikt att deras barn skulle drabbas av infektiösa sjukdomar, medan 

andra föräldrar ansåg att det var positivt för barnet att drabbas av någon av sjukdomarna som 

vaccin erbjuds mot (Harmsen et al., 2013).  
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Kunskaper om vaccin 

Kunskaper om och uppfattningar av vaccin och innehåll i vaccin uppgavs som skäl att 

föräldrar inte vaccinerade sina barn i 13 studier (Napolitano et al., 2018; Grandahl et al., 

2013; Chow et al., 2017; Paterson et al., 2018; Forster et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Orr 

et al., 2016; Krawczyk et al., 2015; Ren et al., 2018; Brown et al., 2018; Périnet, Kiely, De 

Serres & Gilbert, 2018; Dáňová et al., 2015; Ward et al., 2017). 

Vaccin 

Föräldrar saknade tilltro till vaccin (Napolitano et al., 2018; Grandahl et al., 2013; Chow et 

al., 2017). Föräldrar upplevde att vaccin innebar en risk för negativ inverkan på barnets hälsa 

(Paterson et al., 2018; Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2013). Många av sjukdomarna som 

vaccinet ska förebygga ansågs inte vara så allvarliga, jämfört med de biverkningar ett vaccin 

kan orsaka (Harmsen et al., 2013; Forster et al., 2017; Napolitano et al., 2018). Levande 

vaccin upplevdes ge allvarliga biverkningar, vilket var en stor oro hos somliga föräldrar (Orr 

et al., 2016). Föräldrar som var misstänksamma mot vaccin var mer skeptiska mot nya vaccin 

och ansåg att dessa kunde innebära nya okända biverkningar (Grandahl et al., 2013; 

Krawczyk et al., 2015; Ren et al., 2018). Föräldrar ansåg att vaccin inte var tillräckligt testade 

och därför inte kunde betraktas som säkra (Chow et al., 2017; Brown et al., 2018). Saknad 

tillit till vaccin hos föräldrarna var associerat med vaccinvägran i samtliga studier (Brown et 

al., 2018; Harmsen et al., 2013; Grandahl et al., 2013; Krawczyk et al., 2015; Forster et al., 

2017; Napolitano et al., 2018; Orr et al., 2016; Ren et al., 2018; Paterson et al., 2018; Chow et 

al., 2017).  

Tveksamhet gällande vacciners verkan  

Upplevelsen att barns immunförsvar stärks av sjukdomar var vanligt förekommande hos 

föräldrar som valde att inte vaccinera sina barn (Grandahl et al., 2013; Chow et al., 2017; 

Paterson et al., 2017). Vaccin ansågs vara onaturligt och kunde till och med försvaga 

immunförsvaret (Chow et al., 2017). En del föräldrar hade inte tillgång till vaccin när de var 

yngre, men hade klarat sig bra utan, och ansåg därför att vaccin var onödigt (Forster et al., 

2017). Således ifrågasattes vaccinets effektivitet (Chow et al., 2017; Brown et al., 2018; 

Harmsen et al., 2013). Vaccinets varaktighet ansågs även begränsat och tvivlet på 

skyddseffekten gjorde att föräldrar inte vaccinerade sina barn (Forster et al., 2017; Krawczyk 

et al., 2015; Chow et al., 2017; Harmsen et al., 2013). 

Farliga substanser i vaccin  

Att föräldrar inte upplevde vaccin som säkert var en vanlig anledning till att de frångick 

rekommendationerna för barnvaccinationer (Périnet et al., 2018; Forster et al., 2017). Oro för 

att vaccin innehöll farliga substanser som kunde orsaka allvarliga reaktioner och att vaccin 

äventyrade barnens immunförsvar uttrycktes (Forster et al., 2017). Oro för beståndsdelar i 

vaccin uttrycktes av föräldrar som även uppgav att rädsla för vaccininnehåll var en vanlig 

orsak till att inte vaccinera sina barn (Dáňová et al., 2015). Uppfattningen att vacciner 

innehöll giftiga ingredienser som hotade barnens hälsa framkom i en studie av Orr et al. 

(2016). I en annan studie uppgavs liknande skäl till att inte vaccinera sina barn. En moder 
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uttryckte att hon undvek kemikalier till sitt barn och att kemikalierna i vaccin skulle leda till 

att hennes barn inte var kemikaliefritt (Ward et al., 2017). 

Kultur, religion och livsfilosofi 

I nio studier uppgavs kultur, moral, livsfilosofi eller trosuppfattning som skäl att inte 

vaccinera sina barn (Cameron et al., 2016; Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2013; Paterson 

et al., 2018; Gilkey et al., 2017; Repalust et al., 2017; Périnet et al., 2018; Brown et al., 2018; 

Smith et al., 2011). 

Att flickor inte fick HPV-vaccin var starkast associerat med föräldrarnas kultur och 

trosuppfattning (Cameron et al., 2016; Forster et al., 2017; Grandahl et al., 2013; Paterson et 

al., 2018). Föräldrar ansåg inte att deras barn kunde drabbas av HPV eftersom de praktiserade 

återhållsamhet från sex eller enbart hade sex med en partner (Cameron et al., 2016; Grandahl 

et al., 2013). Somliga föräldrar ansåg även att HPV-vaccin kunde uppmuntra döttrarna till att 

ha oskyddat sex, vilket gjorde att de inte ville vaccinera sina barn (Forster et al., 2017). Tron 

på att Gud eller ödet beslutar vem som drabbas av cancer var en faktor till vaccinvägran hos 

vissa föräldrar (Forster et al., 2017). Föräldrar nekade ett flertal vaccin till deras barn av 

religiösa skäl, då somliga vaccin innehåller gelatin som är från gris (Paterson et al., 2018). 

Falsk trygghet, religiös tro och familjevärderingar var förknippat med att inte följa 

vaccinationsprogrammet (Gilkey et al., 2017; Repalust et al., 2017). 

En koppling mellan tilltro till alternativmedicin och vaccinationsvägran uppdagades i fyra 

studier (Périnet et al., 2018; Forster et al., 2017; Repalust et al., 2017; Brown et al., 2018). I 

en studie uppgav föräldrar att deras beslut gällande vaccinationer påverkades av utövare inom 

komplementär- och alternativmedicin (Smith et al., 2011). Föräldrar uppgav att de sköt upp 

att vaccinera sina barn för att de upplevde att homeopati och kiropraktik kunde ersätta 

vaccinationer. Tilltron på att alternativmedicin kunde ersätta vaccinationer var starkt 

associerat till att föräldrar inte följde rekommendationerna för barnvaccinationer (Périnet et 

al., 2018). Föräldrar som aldrig hade vaccinerat sina barn rapporterade bruk av 

komplementär- och alternativmedicin (Forster et al., 2017). En association mellan 

vaccinvägran och bruk av alternativmedicin sågs även i en studie av Repalust et al. (2017). 

Liknande koppling mellan bruk av traditionell medicin och vaccinvägran sågs i en studie 

utförd av Brown et al. (2018). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att undersöka faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina 

barn genom att utföra en scoping review. Vetskapen om att föräldrar inte vaccinerar sina barn 

och att det är ett globalt problem har förvärvats under många års tjänstgöring på en 

infektionsklinik och ett och ett halvt års magisterutbildning i infektionssjukdomar. Att göra en 

scoping review och att inkludera både kvalitativ och kvantitativ forskning valdes för att skapa 

en övergripande bild av upplevelser, orsaker och samband. Munn et al. (2018) påtalar hur en 

scoping review rekommenderas vid undersökning av faktorer relaterade till ett specifikt 

område. Scoping reviews är användbara när identifikation och analys av kunskapsglapp inom 

ett område ämnas undersökas (Munn et al., 2018). Studier med varierande forskningsmetoder 

gjorde det möjligt att ta del av föräldrars åsikter vid ett enskilt tillfälle, men också att ta del av 

studier som följt föräldrar under en längre tid. En scoping review bidrog till att författarna 

kunde inhämta information om orsaker till vaccinvägran globalt och på så sätt skapa en mer 

övergripande bild av området.  

Författarna valde studier med varierande studielängd och forskningsansats, vilket ökade 

förståelsen för faktorer som kan påverka föräldrars beslut gällande vaccinationer och 

kausalitet. Val av inklusions- och exklusionskriterier inför datainsamling utformades med mål 

att säkerställa att rätt population undersöktes, med ett undersökningssyfte som kunde svara på 

författarnas syfte och inom en tidsram där studiernas resultat svarade mot hur dagens läge ser 

ut. Författarna anser att dessa kriterier ledde till att det som avsågs undersökas uppnåddes; 

resultatet svarar på arbetets syfte. SBU (2017) beskriver hur validiteten i ett arbete stärks vid 

inkluderande av studier med olika forskningsansatser och perspektiv när ett fenomen 

undersöks. Vidare påtalar SBU (2017) hur ett resultat ska återspegla verkligheten och 

motsvara studiens syfte för att stärka validiteten. Författarna anser att arbetets validitet är hög.  

Val av metod tog hänsyn till arbetets tidsram; hade arbetet pågått under en längre period hade 

en intervjustudie varit möjlig. En intervjustudie hade varit intressant att utföra och hade 

möjliggjort för författarna att kartlägga orsaker till vaccinvägran i Sverige. Fördelen med en 

intervjustudie hade varit att författarna kunnat undersöka föräldrars vaccinskepsis i relation 

till omvårdnad inom hälso- och sjukvård i Sverige. Att genom en intervjustudie utforska 

området vaccinvägran i relation till föräldrar hade kunnat bidra med kunskapsunderlag till 

sjukvården och visa på ett eventuellt omvårdnadsbehov som vården tidigare inte sett eller 

bemött. Risken med en intervjustudie är att intervjuerna, och således resultatet, hade kunnat 

påverkas av relationen mellan informanterna och författarna, eftersom båda författarna arbetar 

på en infektionsklinik. Föräldrar som inte vaccinerat sina barn och har negativa erfarenheter 

av bemötande inom sjukvården baserat på deras beslut kan vara rädda att svara på frågor eller 

uppleva sig trängda i frågor som rör deras beslut. Detta hade kunnat ge ett stort bortfall i en 

intervjustudie utförd av vårdpersonal, varför en längre tidsram för arbetet hade behövts för att 

samla in informanter. Ytterligare en nackdel med en intervjustudie hade varit att åsiktsläget 

globalt hade varit svårt att undersöka. Litteraturstudiens svaghet utgörs av att författarna valde 
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att endast inkludera artiklar med gratis åtkomst, som publicerats i databaser författarna hade 

tillgång till. Detta har orsakat en begränsad tillgång till artiklar och därmed risk att relevanta 

artiklar exkluderats, varför en systematisk litteraturöversikt inte var tillämpbar som metod.  

Författarnas sökstrategi, med fritextsökningar och MeSH-termer, baserades på 

rekommendationer i litteratur av Östlundh (2017) och SBU (2017) samt stöd av handledare. 

För att få sökresultat som uppfyllde författarnas krav på relevant forskning motsvarande 

arbetets syfte användes databaser med inriktning på både medicin och omvårdnad. Sökning 

med fritext och MeSH-termer i databasen CINAHL genererade ett fåtal artiklar, vilket kan 

bero på att CINAHL inte använder sig av MeSH-termer. Då författarna genom fritextsökning 

erhållit sökträffar med artiklar som var relevanta för studiesyftet valde författarna att inte 

komplettera med CINAHL:s egna söktermer. Detta val motiveras med adekvat mättnad i 

sökträffar på databasen samt att tidigare sökningar i PubMed genererat många relevanta 

sökträffar, med titlar som även publicerats på CINAHL (Bilaga 2).  

Två granskningsmallar för kvalitetsgranskning av artiklar utformades av författarna; en för 

kvalitativa studier och en för kvantitativa studier (Bilaga 1). Granskningsmallarna 

modifierades för att underlätta kvalitetsgranskningen, motsvara arbetets syfte och uppfylla 

kraven på en magisteruppsats. Granskningsmallen för kvalitativa studier baserades på SBU:s 

(2017) granskningsmall för studier med kvalitativ ansats, där somliga frågor sammanfördes 

för att förenkla kvalitetsgranskningen och minimera tidsåtgången. Frågor i SBU:s (2017) 

granskningsmall som författarna upplevde som utformade för forskning på högre nivå än en 

magisteruppsats exkluderades. Totalt sammanfördes åtta frågor och fem frågor exkluderades. 

Granskningsmallen för kvantitativa studier tog stöd i Fribergs (2017) rekommendationer för 

kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ ansats, då SBU hade granskningsmallar för 

olika ansatser inom den kvantitativa forskningen. Författarna valde att modifiera Fribergs 

(2017) kvalitetsgranskningsmall, då de upplevde det som fördelaktigt att poängsätta studier 

genom ett kvalitetsbedömningsinstrument som var förståeligt och inte förutsatte att författarna 

hade breda förkunskaper om alla olika forskningsansatser och metoder. Av totalt 13 frågor i 

Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall kvarstod tolv frågor efter modifiering. Båda 

kvalitetsgranskningsmallarna godkändes av handledare innan kvalitetsgranskning påbörjades. 

Genom att använda sig av kvalitetsgranskningsmallar upplever författarna att studiens 

trovärdighet ökat, då granskning av varje enskild artikel utförts med samma krav på kvalitet. 

Då författarna inte gjorde stora förändringar i kvalitetsgranskningsmallarna och behöll de 

frågor som författarna ansåg att de kunde svara på utan att riskera att poängsätta fel eller att ge 

missvisande resultat avseende studiers kvalitet uppleves inte detta förfarande äventyra 

trovärdigheten i arbetet. Författarna upplevde det som svårt att bedöma huruvida en studies 

forskningsansats var rätt metod för studiens syfte, vilket var en punkt i båda 

granskningsmallarna, då författarna har liten erfarenhet av forskningsstudier och val av 

studiemetod vilket kan ses som en svaghet. En styrka att författarnas 

kvalitetsgranskningsmallar ställde samma krav på artiklarna, oavsett forskningsansats, varför 

kvalitetsbedömningen inte kan ha påverkats nämnvärt. 
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Analysprocessen följde en utarbetad struktur, där författarna tog stöd av SBU (2017) och Elo 

och Kyngäs (2017). Då författarnas mål var att arbetet skulle vara välgrundat inhämtades 

information från forskningslitteratur inför varje steg i datainsamling och analysprocess. 

Författarna arbetade enskilt och tillsammans för att undvika att arbetet grundades i 

gemensamma tolkningar av insamlade data, vilket SBU (2017) rekommenderar. Varje del i 

analysprocessen fördes in i en tabell för kondensering som författarna utformade med stöd av 

Elo och Kyngäs (2017). Författarna hade en utarbetad struktur under datainsamling och 

analysprocess för att kunna presentera hur författarna kommit fram till resultatet och öka 

arbetets trovärdighet. Att vara två författare kan minska risken för bias och enskild tolkning 

av data, vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Med andra perspektiv ökar möjligheten att 

inhämta sann information och risken för partiskhet reduceras (Polit & Beck, 2017). SBU 

(2017) rekommenderar innehållsanalys som analysmetod vid analys av kvalitativa data, 

medan Elo och Kyngäs (2017) beskriver hur innehållsanalys kan användas på både kvalitativa 

och kvantitativa data. Elo och Kyngäs (2017) påtalar dock hur innehållsanalys av kvantitativa 

data har fått kritik, då innehållsanalys inte tillåter detaljerade statistiska data inom det 

kvantitativa forskningsområdet. Författarna valde innehållsanalys som analysmetod för att 

beskriva och skapa förståelse för vaccinskepsis och vaccinvägrande föräldrar, snarare än 

inhämta statistik över föräldrar och deras beslut.  

Att artiklarna som resultatet grundas på är skrivna på engelska, som inte är författarnas 

modersmål, kan ses som en svaghet. Då författarna är vana att läsa på engelska och ena 

författaren har närstående med engelska som modersmål upplevs detta inte påverka arbetets 

trovärdighet och tillförlitlighet. En styrka med arbetet är att etiska överväganden genomfördes 

tidigt i skrivprocessen, så att etiken senare genomsyrade arbetet i sin helhet. Ytterligare en 

styrka är att information och data som författarna bearbetat är tillgängligt för läsaren. 

Författarna anser att studiens resultat kan överföras i andra kontext; bland annat inom 

mödrahälsovården, men också inom myndigheter som arbetar med vaccinationsfrågor, 

vaccinationsupplysning och vaccinationsprogram, vilket stärker studiens överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte 

vaccinera sina barn enligt nationella vaccinationsprogram. Författarna vill öka förståelsen för 

föräldrars beslut hos hälso- och sjukvårdspersonal som möter vaccinvägrande föräldrar, för att 

säkerställa personcentrerad vård genom att kunna bemöta frågor och farhågor.  

Misstro och felaktig information 

I resultatet framkommer att de främsta orsakerna till att föräldrar inte vaccinerar sina barn är 

att de saknar tillit till samhällsinstanser, sjukvården eller vaccin. Vaccinvägran baserad på 

rädsla för att barnen ska drabbas av biverkningar och faktorer gällande administrering av 

vaccin var också vanligt förekommande. Ett återkommande fynd var kopplingen mellan 

föräldrars vaccinvägran och var de inhämtar information om vaccin. Föräldrar som lade stor 

tillit till personer i omgivningen, internet och media eller aktivt sökte information som 

bekräftade deras åsikter om vaccin var mer benägna att inte vaccinera sina barn (Grandahl et 

al., 2013; Repalust et al., 2017; Napolitano et al., 2018; Jama et al., 2018; Forster et al., 2017; 
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Ward et al., 2017; Dáňová et al., 2015; Palanisamy et al., 2018; Smith et al., 2011; Harmsen et 

al., 2013). Många föräldrar uppgav även att de inte fick tillräckligt mycket information, vilket 

gjorde att de inte vaccinerade sina barn (Burghouts et al., 2017; Forster et al., 2017; Grandahl 

et al., 2013; Harmsen et al., 2013; Gilkey et al., 2017; Krawczyk et al., 2015; Smith et al., 

2010; Chow et al., 2017). Upplevelsen av otillräcklig information och att säkerhetsfrågor inte 

besvarades ledde till att föräldrarna valde att förlita sig på åsikter från omgivningen (Forster et 

al., 2017; Grandahl et al., 2013, Harmsen et al., 2013). Hur många av dessa faktorer som 

interagerar med varje enskild förälders beslut är svårt att avgöra. Troligt är att fler av 

ovangivna anledningar till vaccinvägran samspelar och ökar misstron till vaccin. Vårdgivare 

behöver anpassa information efter föräldrars individuella förutsättningar, samt undersöka vad 

de har för frågor gällande vaccin. För att sjuksköterskan ska kunna förmedla kunskap krävs en 

förmåga att individanpassa kommunikation (Kitson et al., 2013). Att säkerställa att föräldrars 

frågor om vaccin besvaras kan öka vaccinmottagandet, då resultatet påvisar att ovilja att 

vaccinera många gånger baseras på bristande eller felaktig information snarare än en stark 

övertygelse gällande vaccin. Vårdpersonal behöver möta föräldrarna i deras verklighet, då 

patientberättelsen och ett partnerskap med patienten är en förutsättning för personcentrerad 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

Rädsla för biverkningar tros härstamma från en mångårig, felaktig medierapportering om 

personer som drabbats av allvarliga biverkningar från vaccin (Stein, 2017). Studier påvisade 

att föräldrar med en generell misstro till myndigheter nekade vaccin på grund av tveksamhet 

gällande statens rekommendationer och agenda med vaccinationer (Forster et al., 2017; 

Grandahl et al., 2013). Föräldrar påstod att biverkningsrapporter blivit nedtystade från 

myndigheter och regeringar (Orr et al., 2016; Ward et al., 2017; Forster et al., 2017). I studien 

av Orr et al. (2016) påstod föräldrar att poliovaccin orsakat förlamning hos barn och att 

hälsoministeriet hade tystat ned fallen, varför föräldrarna hade skapat en grupp på sociala 

medier i syfte att göra dold information tillgänglig för allmänheten. En tydlig 

sociodemografisk koppling sågs inte hos föräldrar som upplevde misstro till regeringen; 

denna brist på tillit till staten framkom i studier från både industri- och utvecklingsländer. 

Syiroj, Pardosi och Heywood (2019) har i en nyligen publicerad studie visat hur misstro till 

myndigheter och sjukvården är relaterat till att media eller andra nätverk spridit felaktig 

information om vaccin. Uppfattningen att vaccin kan orsaka autism var associerat till 

vaccinvägran (Smith et al. 2011; Paterson et al., 2018). En studie om kopplingen mellan 

vaccin och autism publicerades, men drogs senare tillbaka då studien var felaktig och gav 

missvisande resultat, men hänvisningar till artikeln används än idag i diskussioner om vaccin 

(Suelzer et al., 2019). Detta visar på medias och andra nätverks inflytande och hur stor skada 

felaktig rapportering som inte grundas i evidens kan göra. Vårdpersonal har en möjlighet att 

bekräfta föräldrars rädslor och farhågor och dementera falska rykten i mötet med föräldrar. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i att minimera föräldrars oro som baseras på felaktiga 

ryktesspridningar och informationsinhämtning från media, genom att lyssna på föräldrarnas 

berättelser och hänvisa till evidensbaserade fakta om vacciner och biverkningar från 

sjukvården och myndigheter. Leask et al. (2012) beskriver hur föräldrars tillit till vårdpersonal 

kan öka genom att vårdpersonalen lyssnar, bekräftar och besvarar föräldrars oro genom att 
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arbeta personcentrerat och behandla föräldrar och barn som individer, snarare än patienter. 

Vidare beskriver Leask et al. (2012) vikten av att vårdpersonal besitter tillräcklig kunskap 

inom området som föräldrarna är tveksamma till eller känner oro inför, då vårdpersonal har en 

nyckelroll i att upprätthålla samhällets tillit till vaccinationer. Genom att informera om risker 

och fördelar kan föräldrarnas tillit till sjukvård och myndigheter öka.  

Frisk utan vaccin  

Ämnet vaccinvägran och tveksamhet till vaccin är komplext och mångfacetterat. Mie et al. 

(2017) beskriver hur konsumtion av ekologisk mat utan kemikalier är hälsosamt för kroppen. 

Kemikalier och konstgjorda ämnen har en negativ inverkan på människan och naturen (Mie et 

al., 2017). Vissa föräldrar var av åsikten att vaccin på ett motsvarande vis är onaturligt och 

oron över att vaccin innehåller farliga substanser ledde till valet att inte vaccinera sina barn 

(Dáňová et al., 2015; Forster et al., 2017; Périnet et al., 2018). Läkemedelsverket (2018) 

förklarar hur vaccin innehåller onaturliga substanser som ett hjälpmedel för att stabilisera 

produkten samt förstärka ett immunologiskt svar. Mängd och val av substanser är tydligt 

reglerat för att inte utsätta individer för skada och ett flertal vaccin i Sverige innehåller inga 

konserveringsmedel (Läkemedelsverket, 2018). Författarna upplever att vaccinvägrande 

föräldrars antagande att kemikalier i vaccin medför hälsorisker baseras på deras egna 

förutfattade åsikter, snarare än faktainhämtning. Okunskap om hur allvarliga 

infektionssjukdomar kan vara för barnen tros även spela stor roll i valet att inte vaccinera. Om 

mängden substanser och kemikalier i vaccin skulle ställas i relation till det lidande som kan 

uppstå till följd av allvarliga infektionssjukdomar kanske valet att inte vaccinera skulle 

förändras. Information om fördelarna med att föräldrarna tillämpar vaccinationer som del av 

deras hälsofrämjande livsstil för barnen skulle kunna bidra till att föräldrarna känner sig 

delaktiga och involverade i barnens hälsofrämjande aktiviteter. Med ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan fungera som en stödjande funktion i föräldrarnas beslut. 

Bruk av komplementär- och alternativmedicin och tillit till utövare inom denna praxis var 

associerat med lägre vaccinationstäckning hos barnen (Périnet et al., 2018; Forster et al., 

2017; Repalust et al., 2017; Brown et al., 2018; Smith et al., 2011). I somliga studier påtalade 

föräldrar att de skattade naturlig återhämtning högt och att de inte såg sjukdomarna som 

vaccin skyddar mot som nödvändigtvis negativt att drabbas av (Paterson et al., 2018; Chang 

& Lee, 2019; Smith et al., 2011; Harmsen et al., 2013; Forster et al., 2017). Föräldrars egen 

definition av vad hälsa hos barnen innebar och vad som var hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande ledde till vaccinvägran (Ward et al., 2017; Harmsen et al., 2013). Det 

var vanligt förekommande att föräldrar ansåg att barnens immunförsvar stärks av sjukdomar 

och att barnen således inte skulle skadas av infektioner (Harmsen et al., 2013; Chang & Lee, 

2019; Chow et al., 2017). Att föräldrar kände tilltro till en naturlig återhämtning från 

sjukdomar eller tog hjälp av icke-evidensbaserad alternativmedicin talar för en kunskapslucka 

gällande konsekvenser av infektioner. Författarna tror att denna uppfattning om det naturliga i 

sjukdomar är förknippat med det ofta förekommande budskapet att en hälsosam livsstil utgörs 

av naturliga produkter och kost.  
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Chan et al. (2017) belyser den historiska samhällsvinsten av vaccin. WHO (2019b) har 

rapporterat om 2–3 miljoner dödsfall som förhindras årligen med hjälp av vaccin. Under 

hösten 2019 gick WHO (2019a) ut med nyheten att fyra länder som tidigare klassificerats som 

mässlingsfria fråntagits den klassificeringen. Information gällande individens egna fördelar av 

att uppnå ett immunologiskt skydd med hjälp av vaccin tror författarna kan bidra till att öka 

vaccinationstäckningen. Sjuksköterskan ska respektera personens egna val, även om det 

innebär risker för hens hälsa, vilket kräver en god kunskap i personens levnadssyn, 

värderingar och prioriteringar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). I ICN:s (2012) etiska 

kod för sjuksköterskor betonas sjuksköterskans ansvar för att, tillsammans med samhället, 

främja aktiviteter som tillgodoser befolkningens hälsa. Genom att sjuksköterskan arbetar 

preventivt för att främja hälsa i enlighet med ICN:s (2012) etiska kod och bidrar till en ökad 

vaccinationstäckning kan lidande till följd av sjukdom förebyggas. För att möjliggöra att 

barnen inte utsätts för de risker som följer att vara ovaccinerad behöver sjuksköterska skapa 

ett intresse i vaccinfrågor hos föräldrarna, då föräldrarna ansvarar för beslut som rör barnen.  

Tillgänglighet 

En förutsättning för att ett land ska ha ett välfungerande nationellt vaccinationsprogram är en 

god infrastruktur. Samhällsfunktioner som definieras som grundläggande för att ett land ska 

uppnå vaccinationstäckning innefattar hälso- och sjukvårdssystem, staten, infrastruktur, 

logistikhantering och informationsspridning (UNICEF, 2019). I en studie som studerade 

vaccinmottagande i en avlägsen by, långt från samhällsservice, framkom 

tillgänglighetsproblem som en anledning till att mödrar inte vaccinerade sina barn. Ett mobilt 

vaccinationsteam kom till byn någon gång om året och erbjöd vaccin, men mödrar vågade inte 

vaccinera sina barn då de var rädda att de skulle ha svårt att ta sig till en vårdinstans med 

barnen om de blev sjuka av vaccinet (Burghouts et al., 2017). Detta var den enda studien som 

undersökte vaccinmottagande hos föräldrar som inte levde nära samhällsinstanser och visar 

hur UNICEF:s (2019) påstående om att en välfungerande infrastruktur banar väg för ökad 

vaccinationstäckning är viktigt att beakta. Ett personcentrerat synsätt innefattar att lyssna till 

personers behov och försöka anpassa vården efter de behov som uttrycks. För att öka 

vaccinmottagandet på avlägsna orter behöver förutsättningar för detta skapas genom att 

myndigheter och viktiga aktörer inom sjukvård arbetar tillsammans. 

Det kommer kontinuerliga rapporter om hur antibiotikaresistenta bakterier i samhället ökar 

och hur en ökad följsamhet till vaccinationsprogram minskar spridningen av dessa (Stoppa 

antibiotikan, u.å.). Föräldrar i en studie av Harmsen et al. (2013) vaccinerade inte sina barn 

för att de hade stor tilltro till att sjukvården i landet de bodde i kunde vårda barnen om de 

insjuknade i barnsjukdomarna som vaccin erbjuds mot. Som Hiltunen et al. (2017) beskrivit 

har antibiotika använts frikostigt inom sjukvården, vilket har utvecklat en antibiotikaresistens 

hos bakterier. Detta har gjort det svårare för sjukvården att behandla infektioner (Munita och 

Arias, 2016). Att föräldrarna var av uppfattningen att barnsjukdomarna inte var en så stor risk 

för barnen att de behövde vaccineras mot dem påvisar en kunskapslucka och en bristande tillit 

till vaccin. Som en påföljd av vad Munita och Arias (2016) beskrivit som konsekvenser av 

antibiotikaresistenta bakterier i form av begränsade behandlingsalternativ, komplikationer och 
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mortalitetsfrekvens ser författarna en risk för ett ökat lidande hos personer. Informationen om 

vacciners del i det preventiva arbetet mot antibiotikaresistens behöver nå ut till alla grupper i 

samhället. Detta behöver göras på ett lättillgängligt sätt som ökar befolkningens förståelse av 

vacciners viktiga roll och inspirerar föräldrar att följa nationella rekommendationer.  

Omständigheter som rörde när, var och hur administrering av vaccin skedde framkom som 

skäl att inte vaccinera sina barn. Upplevelsen av att det saknades en dialog mellan föräldrarna 

och vårdpersonalen gällande vaccinationer framkom i en studie (Cameron et al., 2016). 

Föräldrar påtalade även att de önskade välja plats för administrering av vaccin och upplevde 

att vårdpersonal försökte påskynda barnvaccinationerna (Cameron et al., 2016; Palanisamy et 

al., 2018; Gilkey et al., 2017; Grandahl et al., 2013). Att föräldrar upplevde att vårdpersonal 

pressade dem i deras beslut och att vårdpersonal inte förde en dialog visar på en avsaknad av 

personcentrerad vård. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) beskriver hur sjuksköterskor ska 

främja delaktighet i vården, varför sjuksköterskor har en viktig roll i den personcentrerade 

vården för att öka vaccinacceptansen hos föräldrar. I en studie av Palanisamy et al. (2018) 

påvisades en högre acceptans till vaccin som administrerades i skolan istället för i 

primärvården, vilket författarna tror kan bero på att barnen redan går i skolan och att det blir 

färre besök och resor till olika platser för att vaccinera sina barn. ICN (2012) beskriver 

sjuksköterskans ansvar att främja hälsa genom att tillgodose allmänhetens behov. Att erbjuda 

fler vaccinationer via förskolor och skolor kan öka vaccinationstäckningen och minska 

känslan av att det är många vaccinationer och vaccinationstillfällen. Somliga föräldrar 

upplevde att barnen var för unga för vaccinationer (Forster et al., 2017; Harmsen et al., 2013; 

Grandahl et al., 2013; Krawczyk et al, 2013). Att förlägga vaccinationer i skolan kan 

möjliggöra att de föräldrar som upplever att barnen är för unga känner annorlunda när de ser 

att andra barn vaccineras och inte blir sjuka av vaccin.  

Utmaningar med HPV-vaccin 

En utmaning som framkom i resultatet gällande HPV-vaccin var att många föräldrar upplevde 

att åldersgruppen som erbjuds detta är för unga för att vaccineras mot en sexuellt överförbar 

smitta. Föräldrar motsatte sig vaccinet då de ansåg att barnen var för unga och därför inte 

riskerade att drabbas av sjukdomen (Forster et al., 2017; Gilkey et al., 2017; Grandahl et al., 

2013). En annan anledning till att föräldrar inte vaccinerade sina barn mot HPV var att de 

upplevde att det var dotterns eget beslut att fatta (Forster et a., 2017; Grandahl et al., 2013; 

Krawzcyk et al., 2015). I resultatet framkom en koppling mellan motståndet till HPV-vaccin 

och föräldrars kultur och religion. Föräldrar var oroliga att vaccinet kunde ge deras döttrar en 

falsk trygghet och uppmuntra till att ha oskyddat samlag (Forster et al., 2017). Föräldrar 

uppmuntrade sina döttrar att leva ett liv i sexuell avhållsamhet innan giftermål, varför de inte 

ville vaccinera sina barn (Cameron et al., 2016; Grandahl et al., 2013). Att innehåll i vaccin 

stred mot religionen var ett skäl till vaccinvägran på religiösa grunder (Paterson et al., 2017). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att främja en miljö där mänskliga rättigheter och 

trosuppfattningar respekteras (ICN, 2012). Vid möten med föräldrar som påtalar att vaccin går 

emot deras religion är det viktigt att sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt. 

Att som sjuksköterska erhålla kunskap om vilka vaccin som inte tillåts inom olika religioner 
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och på vilken grund de inte är tillåtna skapar möjligheter för föräldrar att diskutera sina 

funderingar och få svar på sina frågor som rör religionens acceptans av vaccin. Detta kan 

bidra till förståelse för olika perspektiv och synsätt, där föräldrar och vårdgivare kan mötas 

och skapa ett partnerskap vilket kan leda till att föräldrar som tvekar att vaccinera sina barn på 

religiösa grunder ändrar uppfattning.  

En nyligen publicerad studie av Chan, Aimagambetova, Ukybassoba, Kongrtay och Azizan 

(2019) visar hur en stor utmaning med implementering av HPV-vaccin inom 

vaccinationsprogram är just åldersgruppen vaccinet erbjuds till. Studien påvisar en 

kunskapslucka hos befolkningen gällande vaccinets effekt och de screeningprogram som 

genomförs. Eftersom HPV-vaccinet är relativt nytt har vaccinet uppfattats som ett 

kompletterande vaccin, snarare än en sjukdomsförebyggande åtgärd på individ- och 

samhällsnivå, vilket har lett till att stora grupper inte vaccinerats (Chan et al., 2019). En vanlig 

åsikt hos föräldrar var att de själva inte drabbats av sjukdomen och därför inte upplevde att 

barnen riskerade att drabbas av livmoderhalscancer (Forster et al., 2017). Att föräldrar vägrar 

vaccinera sina barn för att de själva inte drabbats av den sjukdom vaccin erbjuds mot kan 

orsaka lidande hos barnen om barnen senare i livet drabbas av sjukdomen. Chan et al. (2019) 

beskriver hur den samhällsnytta som HPV-vaccin kan medföra i form av minskad prevalens 

av och mortalitet i cancer inte hunnit nå ut till befolkningen. Författarna tror att detta beror på 

att vaccinet är relativt nytt och effekten av vaccinet inte kunnat följas under en längre tid. 

Protokoll och strategier har utformats för att hjälpa hälso- och sjukvården att bemöta de 

utmaningar som följer HPV-vaccinet gällande kommunikation och kunskapsluckor och på så 

sätt öka vaccinationstäckningen och följsamheten till screeningkontroller (Chan et al., 2019). 

Slutsats 

De främsta skälen till att föräldrar inte vaccinerar sina barn tycks vara rädsla för biverkningar, 

bristande tillit och avsaknad av information. Många anledningar till vaccinvägran framkom i 

resultatet och de primära fynden baseras på någon form av bristande tillit till myndigheter, 

vårdpersonal eller vaccin. Resultatet visar även på att all undervaccination inte beror på ett 

aktivt motstånd; tillgänglighet, socioekonomisk status samt kultur och religion är faktorer som 

påverkar beslutet att inte vaccinera.  

Klinisk betydelse 

Att myndigheter och sjukvårdspersonal inte bekräftat föräldrars oro och dementerat rykten 

som florerar från utdaterade källor gällande vaccin i tillräckligt hög utsträckning har bidragit 

till att falska rykten om vaccin upprätthålls. Vårdpersonal i Sverige besitter evidensbeprövad 

kunskap om vaccin och vacciners säkerhet och möter föräldrar med olika erfarenheter, 

etniciteter och kultur, men behöver öka kunskapen om faktorer som kan påverka föräldrars 

beslut att inte vaccinera. En helhetssyn som inkluderar föräldrars egna farhågor gällande 

administrering av vaccin behövs för att vårdpersonal ska vara medvetna om vanligt 

förekommande frågor som kanske inte alltid ställs eller besvaras i mötet med föräldrar. 

Misstron till vaccin måste tas på allvar och lyftas till myndigheter och hälso- och sjukvården 

då vaccinskepsisen ökar i samhället. Med denna uppsats hoppas författarna att belysa 

problemet och att vårdpersonal som möter föräldrar är lyhörda för frågor som kanske inte 
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uttalas, men är i behov av att besvaras, och på så sätt bidra till en personcentrerad vård. Att 

undersöka rädslor och det aktuella kunskapsläget hos den enskilde föräldern och bemöta 

föräldrarna med individanpassade och välgrundade fakta kan stärka tilliten till sjukvården och 

på så sätt öka vaccinmottagandet.  

Dagens informationsteknologi bidrar till att negativa åsikter lätt får spridning. Att vaccinera 

sig är inte lika självklart som tidigare. En mer lättillgänglig information om vaccininnehåll, 

biverkningar och säkerhet behöver nå ut till alla grupper i samhället, på olika sätt som gör att 

föräldrarna förstår informationen. Med denna uppsats har anledningar till att föräldrar inte 

vaccinerar sina barn undersökts, och vanliga orsaker belysts. Detta gör att myndigheter och 

hälso- och sjukvård kan utforma information baserat på de vanligaste anledningarna till att det 

nationella vaccinationsprogrammet inte efterföljs. Sjuksköterskan har ett stort ansvar inom 

individanpassad information och kommunikation och är den som möter föräldrarna och 

barnen vid administrering av vaccin. Information om hur få som drabbas av biverkningar och 

hur ofarligt vaccin är att ge unga barn behöver nå föräldrarna, så att ansvaret att söka svar på 

frågor inte läggs på dessa. I ett längre perspektiv kan detta minimera risken för att de inhämtar 

information från utdaterade och felaktiga antivaccinationskällor och att föräldrarna känner en 

större tillit till myndigheter och sjukvårdspersonal, vilket kan bromsa utvecklingen av 

vaccinskepsis, minimera lidande och bibehålla en god flockimmunitet.  

Förslag på vidare forskning 

Författarna ser ett behov av mer forskning på nationell nivå, inriktad på individers enskilda 

åsikter och beslut. Forskning på föräldrars vaccinvägran inom ett land kan hjälpa det landet att 

bättre förstå vanliga resonemang som föräldrar för när det gäller att vaccinera eller inte 

vaccinera sina barn. Genom att undersöka åsikter och faktorer som leder till att föräldrar inte 

vaccinerar sina barn i Sverige kan verktyg för att identifiera och bemöta föräldrars tveksamhet 

och vaccinmotstånd utformas. Verktyg för sjukvårdspersonal som hjälper vårdpersonal att 

identifiera föräldrar som vägrar vaccin eller är tveksamma inför att vaccinera sina barn 

behöver utformas för att tidigt kunna utvärdera behovet av information och stöd från 

sjukvården för att anpassa vården efter föräldrarnas behov. Önskvärt är ett skattningsformulär 

gällande tveksamhet till vaccin som fylls i vid ett besök hos barnmorskemottagningen under 

graviditeten. Ett kompletterande formulär vid första besöket på barnavårdscentralen med det 

nyfödda barnet bör sedan implementeras i arbetet med ett ökat vaccinmottagande. Detta gör 

att vårdpersonal får en möjlighet att tidigt identifiera föräldrar som riskerar att inte vaccinera 

sina barn. Med tidig identifiering ges också möjligheten att bemöta föräldrarna på deras 

kunskapsnivå och med deras farhågor, men genererar även data som kan användas för 

uppföljning och forskning inom ämnet. 

Utbildning för vårdpersonal inom skol-, hälso- och sjukvården inom individanpassad 

kommunikation och bemötande av oro, rädsla och felaktig information hos föräldrar behövs. 

Vårdpersonal har en skyldighet att underlätta för föräldrar att fatta informerade beslut. Det är 

därför viktigt att föräldrars tillit till vården, och tilltro till att vårdpersonal vill deras familj väl, 

ökar så att de vågar ställa frågor och uttrycka sina funderingar. 
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Bilaga 1 

 

Kvalitetsgranskningsmall kvalitativa studier med stöd av SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2017) 

Titel: 

Författare: 

År: 

Bedömning av studiekvalitet: Hög    Medelhög    Låg  

 

1. Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? (finns ett 

mål med studien)? 

2. Är kvalitativ metodik lämplig för att utforska problemområdet? 

3. Är urvalet relevant? 

4. Finns tydlig beskrivning hur urvalet valts ut? 

5. Finns relevant etiskt resonemang? (har forskaren beskrivit relationen forskare – 

informant, finns ett etiskt resonemang kring deltagande och icke-deltagande)? 

6. Är datainsamlingen tydligt beskriven? (finns beskrivet på vilket sätt 

datainsamlingen utfördes och hur denna genomfördes) 

7. Är datainsamlingen relevant? 

8. Är analysen tydligt beskriven? (beskriven analysprocess, hur har insamlad data 

analyserats, har forskaren resonerat kring sin egen roll under datainsamling- och 

analysprocess?) 

9. Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  

10. Är resultatet tydligt beskrivet? (diskuteras det i relation till syftet/frågeställningen, 

är det redovisat på ett tydligt sätt?) 

11. Är resultatet logiskt? (redovisas tillräckligt med data för att underbygga resultaten) 

12. Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang? (för forskaren ett 

resonemang kring resultatens överförbarhet?) 

JA = 2p 
NEJ = 0p 
OKLART = 1p 
EJ TILLÄMPLIGT = 0p 

20-24p = HÖG 

15–19 = MEDELHÖG 

0–14 = LÅG 



 

 

Kvalitetsgranskningsmall kvantitativa studier med stöd av förslag vid 

kvalitetsgranskning kvantitativa studier (Friberg, 2017) 

Titel: 

Författare: 

År: 

Bedömning av studiekvalitet: Hög    Medelhög    Låg  

 

1. Finns ett tydligt problem formulerat?  

2. Är syftet tydligt formulerat? 

3. Är metoden väl formulerad och redovisad på ett tydligt sätt? 

4. Redovisas hur urvalet gjorts? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- och 

exklusionskriterier?) 

5. Är urvalet relevant? 

6. Har statistiska metoder använts för att analysera data? 

7. Är datainsamlingsmetoden rimlig? 

8. Framkommer ett tydligt resultat? 

9. Resonerar forskaren/forskarna kring resultatet? (vilka argument förs fram?) 

10. Förs några etiska resonemang? 

11. Finns det en metoddiskussion? 

12. Finns resonemang kring generaliserbarhet av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA = 2p 
NEJ = 0p 
OKLART = 1p 
EJ TILLÄMPLIGT = 0p 

20-24p = HÖG 

15–19 = MEDELHÖG 

0–14 = LÅG 



 

 

Bilaga 2 

Sökmatris  

  Sökning i PubMed  Träffar Lästa titlar  
(Urval 1) 

Lästa abstracts 

(Urval 2) 

Valda artiklar  
(Urval 3) 

S1 Vaccine hesitancy  229  229  38  9 

S2 Vaccine hesitancy AND 

parents  

93  93  3  1 

S3 Vaccine hesitancy AND 

family 

89  89  0  0 

S4 Vaccine hesitancy AND 

significant others 

1  1  0  0 

S5 Vaccine hesitancy AND 

parents AND factors 

27  27 1  0 

S6 Vaccine hesitancy AND 

parents AND influences 

3  3  0  0 

S7 Vaccine hesitancy AND 

family AND factors  

25  25  0 0  

S8 Vaccine hesitancy AND 

family AND influences 

4  4  0  0 

S9 Vaccine hesitancy AND 

significant others AND 

factors 

1  1  0  0 

S10 Vaccine hesitancy AND 

significant others AND 

influences 

1  1  0  0 

  Totalt  473 473 42 10 

  

  Sökning i PubMed  Träffar Lästa titlar  
(Urval 1) 

Lästa abstracts 

(Urval 2) 

Valda artiklar  
(Urval 3) 

S1 Anti-vaccination movement 49  49  2  1 

S2 Anti-vaccination movement 

AND parents 

11  11  0  0 

S3 Anti-vaccination movement 

AND family 

12  12  0  0 

S4 Anti-vaccination movement 

AND significant others 

0  0  0  0 

S5 Anti-vaccination movement 

AND parents AND factors 

2  2  0  0 

S6 Anti-vaccination movement 

AND parents AND 

influences 

0  0  0  0 

S7 Anti-vaccination movement 

AND family AND factors 

2  2  0  0 

  Totalt 76 76 2 1 

  

  Sökning i PubMed  Träffar Lästa titlar  
(Urval 1) 

Lästa abstracts 

(Urval 2) 

Valda artiklar  
(Urval 3) 

S1 Vaccination refusal  287  287  17  9 

S2 Vaccination refusal AND 

parents 

124  124  1  0 

S3 Vaccination refusal AND 

family 

115  115  1  0 

S4 Vaccination refusal AND 

significant others 

4  4  0  0 



 

 

S5 Vaccination refusal AND 

parents AND factors 

47  47  0  0 

S6 Vaccination refusal AND 

parents AND influences 

5  5  0  0 

S7 Vaccination refusal AND 

family AND factors 

39  39  2  1 

S8 Vaccination refusal AND 

family AND influences 

4  4  0  0 

S9 Vaccination refusal AND 

significant others AND 

factors 

1  1  0  0 

S10 Vaccination refusal AND 

significant others and 

influences 

0  0  0  0 

  Totalt  626 626 21 10 

  

TOTALT PUBMED 1175 1175 65 21 

  

  Sökning i CINHAL  Träffar Lästa titlar  
(Urval 1) 

Lästa abstracts 

(Urval 2) 

Valda artiklar  
(Urval 3) 

S1 Vaccine hesitancy 27  27  7  2 

S2 Vaccine hesitancy AND 

parents 

13  13  0  0 

S3 Vaccine hesitancy AND 

family 

1  1  0  0 

S4 Vaccine hesitancy AND 

significant others 

0  0 0   0 

S5 Vaccine hesitancy AND 

parents AND factors  

7  7  0  0 

S6 Vaccine hesitancy AND 

parents AND influences 

3  3  0  0 

S7 Vaccine hesitancy AND 

family AND factors  

3  3  1  0 

S8 Vaccine hesitancy AND 

family AND influences 

3 3 0 0 

  Totalt 57  57  8  2 

  

  Sökning i CINHAL  Träffar Lästa titlar  
(Urval 1) 

Lästa abstracts 

(Urval 2) 

Valda artiklar  
(Urval 3) 

S1 Anti-vaccination movement 2  2  0  0 

S2 Anti-vaccination movement 

AND parents 

0  0  0  0 

S3 Anti-vaccination movement 

AND family 

0  0  0  0 

S4 Anti-vaccination movement 

AND significant others 

0  0  0  0 

  Totalt 2 2 0 0 

  

  Sökning i CINHAL Träffar Lästa titlar  
(Urval 1) 

Lästa abstracts 

(Urval 2) 

Valda artiklar  
(Urval 3) 

S1 Vaccination refusal 5  5  2  0 



 

 

S2 Vaccination refusal AND 

parents 

2  2  1  0 

S3 Vaccination refusal AND 

family 

0  0  0  0 

S4 Vaccination refusal AND 

significant others 

0  0  0  0 

  Totalt 7 7 3 0 

  

TOTALT CINAHL 66 66 11 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Artikelmatris 
Nr Författare, år, titel, 

tidskrift, land  

Syfte  Design  Resultat  Kvalitet  

1 Aharon Amit, A., 

Nehama, H., Rishpon, S., 

& Baron-Epel, O. 
2018 

A path analysis model 

suggesting the 

association between 

health locus of control 

and compliance with 

childhood vaccinations.  

Humans vaccine and 

immunotherapeutics 

Israel  

Utvärdera 

relationen mellan 

”Upplevelsen av 

hälsa och kontroll” 

och föräldrars 

följsamhet till 

barnvaccinationer 

samt utvärdera hur 

tilltro och attityder 

gällande vacciner 

samspelar.   

Design: Kvantitativ  

Metod: Fall-kontrollstudie 

med ett retrospektivt 

angrepp. Telefonintervju 

bestående av ett 

frågeformulär med slutna 

frågor. 
Population/studiegrupp 
Studiegrupp: 309 föräldrar 

som inte hade fullföljt de 

rekommenderade 

vaccinationerna. 

Kontrollgrupp: 422 

föräldrar som hade fullföljt 

vaccinationsprogrammet 
Urval:  Föräldrar till barn 

födda år 2009 registrerade 

på MHCH-kliniker i norra 

och södra Israel. 
Etiskt godkänd: Ja  

Personer som känner 

tillit till vårdgivare är 

associerat till 

följsamhet av 

vaccinationer. Vilka 

informationskällor 

föräldrar upplever som 

trovärdiga korrelerade 

med att följa/inte följa 

vaccinscheman. Tro på 

eget ansvar för sin 

hälsa eller att 

hälsostatus beror på 

ödet eller tur hade en 

indirekt korrelation 

med att inte följa 

vaccinscheman. En 

korrelation mellan att 

ha högre utbildning 

och socioekonomiskt 

kapital och 

självskattning av “anti 

vaccin“ sågs när 

studie- och 

kontrollgruppen 

jämfördes. 

  Hög 

2 Burghouts, J., Del Nogal 

B., Uriepero, A., 

Hermans, P.W., de 

Waard, J.H., & 

Verhagen, L.M. 
 2017 

Childhood Vaccine 

acceptance and refusal 

among Warao 

Amerindian caregivers in 

Venezuela; A qualitative 

approach. 

Plos one 

Venezuela 

Undersöka 

anledningar till att 

Warao 

amerindians i 

Venezuela väljer 

att vaccinera eller 

inte vaccinera sina 

barn.  

Design: Kvalitativ 
Metod: Djupintervjuer i 

hemmet med hjälp av en 

intervjuguide med öppna 

frågor. Tematisk analys 

med kvalitativt angrepp. 
Population/studiegrupp: 

Förmyndare definierade 

som folkslaget Warao 

amerindians. 20 

vaccinaccepterande och 11 

vaccinvägrande. 
Urval: Mödrar som (sex 

månader tidigare) 

registrerats under införande 

av ett vaccin i byn. I 

registret definierades de 

som pro-/anti-vaccin, och 

dessa mödrar kontaktades 

inför denna studie 
Etiskt godkänd: Ja 

Generellt var 

föräldrarna för 

vaccinationer, men 

rädsla för biverkningar 

och att sjuka barn var 

för sårbara för vaccin 

påverkade 

vaccinacceptansen 

negativt. 

Uppfattningen att 

symtom/sjukdomar 

relaterat till 

biverkningar kunde 

skada barnet var en 

viktig faktor. Barnens 

ålder och hälsostatus 

påverkade föräldrarnas 

beslut; de upplevde att 

äldre barn var starkare 

än små barn. Ett sjukt 

barn vid 

vaccinationstillfället 

ledde till vaccinvägran. 

 Hög 

3 Périnet, S., Kiely, M., De 

Serres, G., & Gilbert, 

N.L.  
2018 

Delayed measles 

vaccination of toddlers in 

Canada: Associated 

socio-demographic 

factors and parental 

knowledge, attitudes and 

beliefs. 

Undersöka 

faktorer 

associerade med 

förseningar av 

första dosen 

mässlingsvaccin 

som 

rekommenderas 

till barn som är 12 

månader gamla.  

Design: Kvantitativ 
Metod: Tvärsnittsstudie. 

Telefonintervju med slutna 

frågor. 
Population/studiegrupp: 

Föräldrar till barn i åldern 

30–41 månader.   
Urval: 3604 föräldrar 

valdes ut genom ett 

folkbokföringsregister som 

vartannat år mäter 

69% av barnen erhöll 

första dosen vaccin i 

tid. 29% och 11% av 

barnen var 

ovaccinerade vid 13 

respektive 16 månaders 

ålder. Faktorer som var 

relaterade till 

förseningar på 1–6 

mån var att vara flicka, 

född utanför Canada 

Hög 



 

 

Humans vaccine and 

immunotherapeutics 
 
Canada 

vaccinationstäckningen i 

Canada. Stratifierat urval 

från detta register.    
Etiskt godkänd: Ja 

och var föräldrarna var 

bosatta. Att vara 

ensamstående förälder 

och/eller född utanför 

Canada var associerat 

med 7–18 månaders 

förseningar. Kunskap, 

attityd och tilltro var 

associerat med 

förseningar. 

4 Forster, A.S., Rockliffe, 

L., Marlow, L.A.V., 

Bedford, H., McBride, 

E., & Waller, J. 
2017 

Exploring human 

papillomavirus 

vaccination refusal 

among ethnic minorities 

in England: A 

comparative qualitative 

study.  

Psycho-oncology.  

England 

Undersöka 

faktorer som gör 

att föräldrar ur 

etniska 

minoritetsgrupper 

inte vaccinerar 

sina barn mot HPV 

jämfört med vita, 

brittiska icke-

vaccinerande 

föräldrar samt 

vaccinerande 

föräldrar i etniska 

minoritetsgrupper.  

Design: Kvalitativ 
Metod: Djupintervjuer, 

face-to-face.  
Population/studiegrupp: 

Föräldrar till flickor i 

åldern 13–16 år. 14 

föräldrar av etnisk 

minoritet som inte 

vaccinerat sina barn, 10 

vita, brittiska föräldrar som 

inte vaccinerat sina barn 

och 9 föräldrar med etnisk 

minoritet som vaccinerat 

sina barn.  
Urval:  Inhämtades genom 

informationsspridning på 

skolor i London, 

”community groups”, 

reklam på internet och 

genom snöbolls-effekten.   
Etiskt godkänd: Ja  

Alla icke-vaccinerande 

föräldrar av etnisk 

minoritet hade farhågor 

gällande vaccin och 

önskade information 

som var direkt riktade 

mot farhågorna. Både 

externa och interna 

influenser påverkade 

föräldrarnas beslut, 

tillsammans med 

huruvida föräldrarna 

trodde att HPV kunde 

förebyggas genom 

andra sätt än 

vaccination. Föräldrar i 

etniska minoritets-

gruppen uppgav att 

barnet skulle avstå från 

sex innan äktenskap 

som ett skäl att inte 

vaccinera, samt 

önskade information 

via utbildande 

seminarium. 

Hög 

5 Dáňová, J., Salek, J., 

Kocourková, A., & 

Čelko, A.M. 
2015 

Factors associated with 

parental refusal of 

routine vaccination in the 

Czech Republic. 

Central European 

Journal of public Health  

Tjeckien  

Undersöka hur 

beslut och attityder 

hos föräldrar 

korrelerar med 

följsamhet till 

vaccinationer.   

Design: Kvantitativ 
Metod: Tvärsnittsstudie. 

Formulär med slutna, 

flervalsfrågor.   
Population/studiegrupp: 

480 föräldrar till barn i 

åldern 0–18 år, varav 11 

föräldrar vägrat vaccin. 

Prag och Zlin.  
Urval: Frågeformuläret 

gavs ut hos barnläkare, 

kontor, förskola, skolor och 

fritids.   
Etiskt godkänd: Ja 

De mest frekvent 

nekade vacciner var 

hexivalenta vacciner 

och MPR-vaccinet. De 

vanligaste orsakerna 

till nekande av vaccin 

var misstro till vaccin, 

rädsla för komponenter 

i vaccin och rädsla för 

biverkningar. 

Hög 

6 Napolitano, F., 

D’Alessandro, A., & 

Angelillo, I.F. 
2018 

Investigating Italian 

parents’ vaccine 

hesitancy: A cross-

sectional survey. 

 

Human vaccine and 

immunotherapeutics 

Italien  

Undersöka 

förekomsten av 

tveksamhet 

gällande vaccin 

och identifiera 

faktorer 

associerade till 

tveksamheten.  

Design: Kvantitativ  
Metod: Tvärsnittsstudier. 

Frågeformulär med slutna 

frågor och svar.  
Population/studiegrupp: 

Förmyndare till barn i 

åldersgruppen 2–6 år. 

Totalt 437 

föräldrar/förmyndare. 
Urval: Fem randomiserade 

förskolor. Slumpmässigt 

utvalda från ett register 

över alla förskolor i 

Neapel.  
Etiskt godkänd: Ja  

Tveksamhet till vaccin 

var mer vanligt hos de 

som var oroliga att 

vaccinet inte var 

säkert, att barnen 

skulle drabbas av 

biverkningar, att 

vaccinet inte skulle 

skydda mot 

sjukdomen, om de 

tidigare fördröjt eller 

vägrat vaccin och hos 

de som var osäkra på 

sin barnläkare. Mer än 

hälften av föräldrarna 

önskade mer 

Hög  



 

 

information om 

barnvaccinationerna. 

7 Cameron, M.A., Bigos, 

D., Festa, C., Topol, H., 

& Rhee. K.E.  
2016 

Missed opportunity: Why 

parents refuse Influenza 

vaccination for their 

hospitalized children. 

Hospital pediatrics  

USA 

Undersöka varför 

föräldrar till barn 

som vårdas på 

sjukhus vägrar 

influensavaccin 

under 

influensasäsong.  

Design: Kvantitativ  
Metod: Retrospektiv 

studie. Vårdgivaren gav en 

öppen fråga till föräldrar 

som nekade erbjudandet av 

vaccin och 

sociodemografiska data 

samlades in från barnens 

journaler. 
Population/studiegrupp: 

Föräldrar till inneliggande 

barn i åldern 6 månader till 

18 år. 325 föräldrar 

uppfyllde kriterierna för att 

inkluderas i studien. 
Urval: Föräldrar som 

nekade vaccin under 

sjukhusvistelsen på två 

sjukhus i USA.  
Etiskt godkänd: Ja 

Vita föräldrar till 

flickor, som hade 

privat försäkring, var 

mer benägna att vägra 

vaccin. Barn som hade 

genomgått nationella 

vaccinationsprogramm

et erhöll oftare vaccin 

mot influensa. Vanliga 

orsaker till 

vaccinvägran var att 

föräldrarna föredrog att 

vaccinera i 

primärvården, oro för 

biverkningar, viljan att 

inte vaccinera, 

tveksamhet till 

vaccinets effekt, oro 

relaterat till att barnet 

redan var sjukt, ingen 

tidigare 

influensavaccination 

och känslan att det inte 

behövdes. 

Hög 

8 Grandahl, M., Oscarsson, 

M., Stenhammar, C., 

Neveus, T., Westerling, 

R.., & Tydén, T. 
2013 

Not the right time: Why 

parents refuse to let their 

daughters have the 

human papillomavirus 

vaccination.  

Acta pediactria  

Sverige 

Undersöka varför 

föräldrar vägrade 

att deras 10–12-

åriga döttrar skulle 

vaccineras mot 

HPV enligt det 

svenska 

vaccinationsprogra

mmet.   

Design:  Kvalitativ studie 
Metod: Face-to-face-

intervjuer med hjälp av 

öppna frågor. 
Population/studiegrupp:  
25 svenska föräldrar till 

barn i åldern 10–12 år, som 

erbjudits men tackat nej till 

HPV-vaccin.  
Urval: 11 kommunala 

skolor. Skolsköterskan fick 

information och delade ut 

informationsbrev till 

föräldrarna i skolorna.   
Etiskt godkänd: Ja 

Fem teman sågs under 

intervjuerna; 1. barnet 

var för litet 2. 

otillräcklig information 

3. ej kompatibelt med 

livsstilen 4. skepticism 

till vaccinationen 5. 

vem kan man lita på?. 

Föräldrarna tyckte inte 

det var rätt tid att 

vaccinera och vaccinet 

upplevdes som onödigt 

eller annorlunda från 

andra vaccin. Misstro 

till regeringens 

rekommendation och 

bristande 

evidensbaserad 

information var andra 

orsaker att inte 

vaccinera. 

Hög 

9 Chow, M.Y.K., Danchin, 

M., Willaby, H.W., 

Pemberton, S., & Leask, 

J. 
2017 

Parental attitudes, 

beliefs, behaviors and 

concerns towards 

childhood vaccinations in 

Australia: A national 

online survey.  

Australian Journal of 

general practice.  

Australien  

Kartlägga 

australienska 

föräldrars 

attityder, beteende 

och farhågor 

gällande 

vaccinationer, 

undersöka faktorer 

associerade med 

bristande 

följsamhet till 

barnvaccinationer 

och bidra med 

information 

gällande 

vaccinationer för 

allmänläkare.  
  

Design: Kvantitativ  
Metod: Tvärsnittsstudie 

med frågeformulär online 

med slutna frågor.  
Population/studiegrupp:  
Generell population av 

australiensare över 18 år.  

1324 respondenter totalt, 

varav 452 var föräldrar 

med barn under 18 år. 
Urval: Ett samarbete: 

National Center 

Immunization Research 

och ett externt 

produktionsbolag 

rekryterade deltagare och 

samlade in data. En 

onlinepanel bestående av 

92% rapporterade att 

deras barn hade 

vaccinerats, men 52% 

kände oro gällande 

vaccin. Faktorer som 

korrelerade med att 

inte följa 

rekommenderade 

vaccinationer var 

uppfattningen om att 

vaccin inte är säkert 

samt inhämtad 

information från 

alternativa 

hälsoutövare. 

Medelhö

g 



 

 

100 000 deltagare valdes 

slumpmässigt ut bland 3,5 

miljoner personer. Utskick 

gjordes via mejl. Deltagare 

som hade barn under 18 år 

erhöll ett extra 

frågeformulär som rörde 

vaccinationsfrågor.  
Etiskt godkänd: Ja 

10 Smith, P.J., Humiston, 

S.G., Marcuse, E.K., 

Zhao, Z., Dorell, C.G., 

Howes, C., & Hibbs, B. 
2011 

Parental delay or refusal 

of vaccine doses, 

childhood vaccinations 

coverage at 24 months of 

age, and the heath belief 

model.  

Public health reports 

USA 

Utvärdera 

associationen 

mellan föräldrars 

tilltro till vaccin, 

deras beslut att 

fördröja eller 

vägra vaccin till 

deras barn, 

vaccinationstäckni

ng och anledningar 

till deras beslut.   

Design: Kvantitativ 
Metod: Kvantitativ analys 

av tidigare nationell 

undersökning med 

intervjuer av föräldrar eller 

farföräldrar genom slutna 

frågor via telefonsamtal 

och mejl.  
Population/studiegrupp: 

11 206 föräldrar till barn i 

åldern 19–35 månader 
Urval: Använde data från 

en nationell 

immuniseringsundersöknin

g från 2009, där en 

mailenkät skickades ut till 

föräldrar till barn med rätt 

åldersintervall för att 

undersöka vaccinstatus och 

anledningar till 

vaccinbeslut.  
Etiskt godkänd: Ja 

25,8% av föräldrarna 

fördröjde vaccination. 

8,2% vägrade och 

5,8% både fördröjde 

och vägrade vaccin. 

Föräldrar som 

försenade eller vägrade 

vaccin var mindre 

benägna att tro att 

vaccin var nödvändiga 

för att skydda barnen, 

att vaccin är säkert 

eller att barnen drabbas 

av sjukdom om de inte 

vaccinerades. Lägre 

vaccinationstäckning 

sågs hos föräldrar som 

fördröjde eller vägrade 

vaccin.  

Hög 

11 Krawczyk, A., Perez, S., 

King, L., Vivion, M., 

Dubé, E., & Rosberger, 

Z. 
2015 

Parents decision-making 

about the human 

papillomavirus vaccine 

for their daughters: II 

qualitative result 

Human vaccines and 

immunotherapeutics 

Canada  

Undersöka 

bakomliggande 

orsaker till att 

föräldrar 

accepterade eller 

vägrade gratis 

HPV-vaccin enligt 

vaccinationsprogra

mmet.  

Design: Kvalitativ 
Metod: Inbjudan, blankett 

för medgivande till studie 

och frågeformulär med 

öppna och slutna frågor 

mejlades ut till föräldrar. 

Endast analys av de öppna 

frågorna i denna studie. 
Population/studiegrupp:  
806 föräldrar till barn i 

åldern 9–10 år i Quebec.   
Urval: Randomiserat urval 

från Quebecs 

folkhälsoregister.  
Etiskt godkänd: Ja 

88% av föräldrarna 

vaccinerade sina 

döttrar och trodde på 

fördelar med vaccinet 

samt på läkare och 

skolvaccinationsprogra

mmet. Orsaker till 

vägran var rädsla för 

biverkningar och låg 

tro på att deras döttrar 

riskerade att drabbas 

av HPV. Båda 

grupperna av föräldrar 

hade obesvarade 

frågor, tveksamhet och 

felaktig information.  

Hög 

12 Gilkey, M.B., Calo, 

W.A., Marciniak, M.W., 

& Brewer, N.T.  
2017 

Parents who refuse or 

delay HPV vaccine: 

differences in 

vaccination behavior, 

beliefs, and clinical 

communication 

preferences.  

Human vaccines and 

immunotherapeutics 

USA 

Uppskatta 

nationella 

förekomsten av 

HPV-vaccinvägran 

och försening, 

hitta demografiska 

och psykologiska 

korrelationer 

mellan vägran och 

försening. Jämföra 

föräldrars 

anledningar till 

vägran och 

försening samt 

hitta olikheter i 

preferenser i 

kommunikationsvä

gar. 

Design: Kvantitativ 
Metod: Frågeformulär med 

slutna frågor besvarades 

online.  
Population/studiegrupp:  
1484 föräldrar till 11–17-

åriga barn.  
Urval: Föräldrar som 

ingick i en panel utformad 

av ett Survey Research 

Company. Randomiserat 

urval till panelen, baserat 

på postnummer. 
Etiskt godkänd: Ja 

28% av föräldrarna 

rapporterade att de 

hade vägrat eller 

beslutat att inte 

vaccinera sitt barn mot 

HPV och 8% hade 

fördröjt eller avbrutit 

vaccinationer. Vägran 

korrelerade med lägre 

tillit till vaccin för 

tonåringar, lägre tilltro 

till vaccinets 

effektivitet och högre 

tro att det skulle skada 

barnet. Fördröjning var 

associerat med att 

behöva mer 

information. De flesta 

Hög 



 

 

föräldrarna listade 

läkare och 

informationsblad som 

hjälpfulla i 

beslutsfattande, men de 

som vägrade HPV-

vaccin använde dessa 

informationskällor mer 

sällan. 

13 Jama, A., Ali, M., 

Lindstrand, A., Butler, 

R., & Kulane, A.  
2018 

Perspectives on the 

Measles, Mumps and 

Rubella vaccination 

among Somali mothers 

in Stockholm. 

International journal of 

environmental research 

and public health 

Sverige 

Undersöka 

faktorer som 

påverkar beslutet 

av vaccination mot 

mässling, påssjuka 

och röda hund hos 

somaliska 

föräldrar i Tensta, 

Stockholm. 

Design: Kvalitativ  
Metod: Djupintervjuer 

med öppna frågor på 

somaliska/svenska över 

telefon eller face-to-face. 
Population/studiegrupp: 

13 mödrar i förorten med 

minst ett barn i åldern 18 

månader upp till 5 år.  
Urval: snöbollseffekten 

inom icke statliga 

organisationsgrupper och 

föräldragrupper i området 
Etiskt godkänd: Ja 

7 av mödrarna hade 

inte vaccinerat sina 

yngsta barn och hade 

beslutat att skjuta upp 

vaccinationer tills 

barnet var äldre. 

Analysen av data 

hittade två teman; 1. 

barriärer att vaccinera 

enligt schema; där 

rädsla för att barnet 

inte skulle prata och 

otrevliga möten med 

sjuksköterskan var 

bidragande orsaker 2. 

faktorer som påverkade 

vaccinationsbeslutet 

som tilltro till 

sjuksköterskor, tillit till 

Gud och avrådan från 

andra föräldrar 

Hög 

14 Paterson, P., Chantler, 

T., & Larson, H.J. 
2017 

Reasons for non-

vaccination: parental 

vaccine hesitancy and the 

childhood influenza 

vaccination school pilot 

programme in England.  

Vaccine 

England 

Undersöka orsaker 

till att föräldrar 

valde att inte 

vaccinera sina 

barn mot influensa 

när vaccinet ingick 

i ett skolbaserat 

vaccinationsprogra

m 

Design: Kvalitativ  
Metod: tvärsnittsstudie 

med semistrukturerad 

intervjumetod över telefon 

eller face-to-face. 
Population/studiegrupp: 

25 föräldrar till barn i 

skolorna i två delar av 

England 
Urval: inbjudan till studien 

delades ut till föräldrar i 

skolor där ett pilotprogram 

för influensavaccination 

pågick. Snöbollseffekten 

tillämpades som 

komplement. 
Etiskt godkänd: ja 

En tredjedel av 

föräldrarna hade 

vaccinerat sina barn 

mot influensa någon 

annanstans, planerade 

att vaccinera barnen 

eller vaccinerade inte 

av medicinska skäl. 

Många intervjuade var 

inte övertygade att 

deras barn behövde 

vaccineras mot 

influensa. Föräldrar 

uttryckte oro gällande 

biverkningar och 

influensavaccinets 

effektivitet. Några 

föräldrar vaccinerade 

inte av religiösa skäl 

(gelatin från fläsk i 

vaccinet) 

Hög 

15 Orr, D., Baram-Tsabari, 

A., & Landsman, K. 
2016 

Social media as a 

platform for health-

related public debates 

and discussions: the 

polio vaccine on 

Facebook. 

Israel journal of health 

policy research 

Israel 

Kartlägga och 

beskriva social 

media och 

mainstream-

medias roll som 

plattform för 

publika 

diskussioner under 

poliokrisen i israel 

2013 

Design: Kvalitativ  
Metod: data inhämtades 

från diskussioner i en 

Facebook-grupp (”föräldrar 

som pratar om polio”) och 

sociodemografiska och 

tematiska egenskaper 

analyserades 
Population/studiegrupp: 

föräldrar som talar om 

poliovaccin i en Facebook-

grupp. Totalt 2289 inlägg 

och kommentarer 

analyserades. 

Diskussioner på 

antivaccin-sidor på 

Facebook kunde delas 

in i fyra grupper: 1. 

kommentarer med 

individbaserade 

uppfattningar 2. 

kommentarer som 

uttryckte oro gällande 

orala poliovacciner 3. 

kommentarer som 

uttryckte misstro till 

hälsomyndigheter 4. 

kommentarer som 

Hög 



 

 

Urval: slumpmässigt urval 

baserat på popularitet i 

Facebook-gruppen 

(diskussioner, inlägg) efter 

sökning på ordet ”polio”. 

25 översta kommentarerna 

på inläggen inkluderades i 

analysen.  
Etiskt godkänd: ja 

förnekade polio som 

sjukdom. 

16 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 records 

USA 

Undersöka 

kopplingen mellan 

medveten 

försening av 

vaccinering och 

inplanerade 

barnvaccinationer. 

Undersöka 

orsakerna till att 

föräldrar valde att 

fördröja 

vaccinationer och 

huruvida detta var 

kopplat till om 

föräldrarna läst 

eller hört något 

negativt om 

vaccin. 

Design: kvantitativ 
Metod: Analys av data 

från nationell undersökning 

2003. 
Först telefonintervju, sedan 

formulär med slutna frågor 

som skickades till de som 

administrerat/erbjudits 

vaccin.  

Population/studiegrupp:  
2921 föräldrar med barn i 

åldern 19–35 månader. 
Urval: använde tidigare 

nationell immuniserings-

undersökning från 2003, 

valde att analysera data 

från föräldrar som svarat på 

denna undersökning. 
Etiskt godkänd: ja 

21,8% av föräldrarna 

rapporterade medveten 

fördröjning av vaccin. 

44,8% gjorde det för 

att de var oroliga för 

vaccinets säkerhet eller 

effektivitet och 36,1% 

pga ett sjukt barn. Barn 

till föräldrar som 

fördröjde vaccin var 

mindre sannolika att ha 

fått alla vaccin vid 19 

månaders ålder. 

Föräldrar som 

avsiktligt fördröjde var 

mer benägna att ha hört 

eller läst negativ 

information om vaccin 

och dessa var mer 

benägna att söka 

kompletterande 

information på internet 

istället för hos en 

läkare. 

Hög 

17 Ren, J., Wagner, A.L., 

Zheng, A., Sun, X., 

Boulton, M.L., Huang, 

Z., & Zikmund-Fisher, 

B.J. 2018 

The demographics of 

vaccine hesitancy in 

Shanghai, China.  

PLOS one 

Kina 

Jämföra 

tveksamhet till 

vaccin mellan 

lokalbefolkning, 

personer som levt 

länge i staden och 

personer som 

nyligen flyttat till 

staden från annan 

stad eller från 

landsbygden.  

Design: Kvantitativ  
Metod: Tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär med slutna 

frågor. 
Population/studiegrupp:  
1188 föräldrar/farföräldrar 

till barn upp till 3 månader. 
Urval: 

vaccinationskliniker i 40 

städer i 15 distrikt valdes 

ut. 30 föräldrar från varje 

klinik valdes ut av 

studiepersonal och blev 

tillfrågade att delta i 

studien. 
Etiskt godkänd: ja 

Hälften av föräldrarna 

trodde att nya vaccin 

innebär högre risker än 

äldre vaccin och 71,6% 

höll delvis eller helt 

med om påståendet att 

de var oroliga för 

allvarliga biverkningar. 

Mödrar var mer 

benägna att sakna 

tilltro till vaccin 

jämfört med pappor. 

Individer som bodde i 

yttre förorter eller på 

landet saknade tilltro 

till vaccin i högre 

utsträckning än 

föräldrar som bodde i 

innerstaden. 

Hög 

18 Ward, P.R., Attwell, K., 

Meyer, S.B., Rokkas, P., 

& Leask, J.  
2017 

Understanding the 

perceived logic of care 

by vaccine-hesitant and 

vaccine-refusing parents: 

a qualitative study in 

Australia.  

PLOS one 

Australien 

Undersöka hur 

föräldrar som 

vägrar vaccin 

pratar om 

risker/fördelar med 

vaccin. 

Design: kvalitativ 
Metod: Djupintervjuer 

med öppna frågor 
Population/studiegrupp:  

29 föräldrar i åldern 25–50 

år. 13 som aldrig 

vaccinerat sina barn, 5 som 

slutat vaccinera, 7 som 

fördröjde eller delvis 

vaccinerade och 4 som 

tidigare fördröjt men nu 

hade vaccinerat sina barn. 
Urval: föräldrar 

Föräldrar som 

engagerat sökte 

information i hur de 

bäst skulle uppfostra 

sina barn hade ett 

kritiskt förhållningssätt 

alternativt en misstro 

till traditionell 

evidensbaserad 

kunskap. Föräldrarna 

utövade 

hälsofrämjande 

aktiviteter för barnen, 

Hög 



 

 

rekryterades från andra 

studier från södra och 

västra Australien som de 

deltagit i. 
Etiskt godkänd: ja 

vilket de ansåg stärka 

barnens naturliga 

immunitet och skydda 

från sjukdom. Dessa 

hälsofrämjande 

aktiviteter var bl.a. 

amning, ekologisk eller 

hemmaodlad mat samt 

måltider lagat från 

grunden för att 

reducera 

konserveringsmedel 

och reducera 

exponering för toxiner.   

19 Brown, A.L., Sperandio, 

M., Turssi, C.P., Leite, 

R.M.A., Ferro Berton, 

V., Succi, R.M., Larson, 

H., & Napimoga, M.H. 
2018 

Vaccine confidency and 

hesitancy in Brazil. 

Cadernos de saúde 

pública 

Brasilien 

Undersöka 

tveksamhet och 

tillit till 

vaccinationer 

Design: Kvantitativ  
Metod: Både intervjuer via 

webenkät och face-to-face-

intervjuer 
Population/studiegrupp: 

952 personer som var 

bosatta i Brasilien. 352 var 

föräldrar till barn under 5 

år. 
Urval: bekvämlighetsurval 

gällande utskick av 

webenkät, likaså gällande 

face-to-face-intervjuer. 

Kompletterades med 

intervjuer för att nå alla 

socioekonomiska faktorer. 

Deltagare till face-to-face-

intervjuer rekryterades från 

tandläkarkliniker utspridda 

i landet. 
Etiskt godkänd: ja 

76 personer 

rapporterade 

tveksamhet till vaccin. 

De vanligaste 

orsakerna till 

tveksamheten var 

saknad tillit, 

effektiviteten/säkerhete

n hos vaccin och oro 

för biverkningar. 

Tveksamhet till vaccin 

var associerat till 

äktenskap, 

utbildningsnivå och 

inkomst. 

Hög 

20 Chang, K., & Lee, S.Y. 
2019 

Why do some Korean 

parents hesitate to 

vaccinate their children? 

Korean society of 

epidemiology 

Korea 

Undersöka varför 

en del koreanska 

föräldrar tvekar att 

vaccinera sina 

barn 

Design: Kvantitativ 
Metod: strukturerat 

frågeformulär med slutna 

frågor fick fyllas i av 

föräldrarna 
Population/studiegrupp: 

129 koreanska föräldrar 

med minst ett barn i andra 

klass eller yngre ålder 
Urval: föräldrar 

rekryterades från 26 

alternativa förskolor och 7 

grundskolor. 
Etiskt godkänd: ja 

43 vaccinerade utan 

tveksamhet, 20 

vaccinerade enligt 

schema med 

tveksamhet, 32 

fördröjde vaccination 

avsiktligt med 1 mån 

eller längre och 34 

vaccinerade inte. 

Vaccination ökade när 

medvetenheten om 

riskerna med att inte 

vaccinera ökade. Oro 

för allvarliga 

reaktioner av vaccin 

eller direkt/indirekt 

erfarenhet av detta 

påverkade 

vaccinvägran. 

Upplevelsen av vaccin 

som meningslöst, 

misstro till policy- och 

säkerhetshantering, 

påverkan av ledare 

inom organisationer 

som föräldrarna deltog 

i och experter inom 

koreansk traditionell 

eller alternativ medicin 

påverkade vägran. 

Hög 



 

 

Faktorer som ökade 

vaccinationer var 

utlåtande från läkare, 

kommunikation från 

olika institutioner samt 

oro för att drabbas 

negativt från 

regeringen. 

21 Harmsen, I.A., Mollema, 

L., Ruiter, R.A., 

Paulussen, T.G., de 

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

2013 

Why parents refuse 

childhood vaccination: a 

qualitative study using 

online focus groups.  

BioMed Central 

Nederländerna 

Få insikt i varför 

föräldrar väljer att 

inte vaccinera sina 

barn, för att kunna 

designa 

information som 

kan hjälpa 

föräldrar att fatta 

beslut kring 

vaccinationer. 

Design: Kvalitativ 
Metod: fokusgrupper 

online (8 st.) med 

semistrukturerade, öppna 

frågor. 
Population/studiegrupp: 

60 nederländska föräldrar, 

med minst ett barn i åldern 

0–4 år, som vägrat ett eller 

fler vaccin som ingår i 

nationella 

vaccinationsprogrammet. 
Urval: randomiserat urval 

från Nederländernas 

vaccinationsdatabas. 250 

föräldrar med delvis 

vaccinerade barn och 250 

föräldrar med ovaccinerade 

barn fick brev om studien 

och svarsformulär att fylla i 

om man ville vara med. De 

som ville delta fick e-mail 

med anonym inloggning 

till fokusgruppen online. 
Etiskt godkänd: ja 

Faktorer som 

påverkade 

vaccinationsvägran 

innefattade familjens 

livsstil, egenupplevd 

uppfattning om barnets 

kropp och 

immunsystem, upplevd 

risk för sjukdom, 

effektivitet av vaccin 

och biverkningar, 

upplevd fördel av att 

barnet genomgår 

sjukdom, tidigare 

negativ erfarenhet av 

vaccinationer samt 

sociala miljön. 

Hög 

22 Repalust, A., Šević, S., 

Rihtar, S., & Štulhofer, 

A. 
2016 

Childhood vaccine 

refusal and hesitancy 

intensions in Croatia: 

insights from a 

population-based study. 

Psychology, health and 

medicine 

Kroatien 

Uppskatta 

förekomsten av 

vägran/tveksamhet 

till 

barnvaccinationer 

hos kroatiska 

föräldrar samt 

sociodemografiska 

och sociokulturella 

faktorer hos dessa. 

Design: kvantitativ  
Metod: face-to-face-

intervjuer med ett 

strukturerat frågeformulär 

med slutna frågor. 
Population/studiegrupp:  
1000 personer mellan 18–

88 år, bosatta i Kroatien, 

varav 68,1% var föräldrar. 
Urval: en enkät skickades 

ut till 1503 slumpmässigt 

utvalda personer, via slump 

av adress och födelsedag.  
Etiskt godkänd: ja 

Risken för att vara 

tveksam till 

vaccinationer ökade 

om föräldern var i 

yngre ålder. Risken för 

vaccinvägran ökade 

om föräldrarna 

använde sig av 

alternativmedicin eller 

var religiösa.  

Hög 

23 Palanisamy, B., 

Gopichandran, V., & 

Kosalram, K.  
2018 

Social capital, trust in 

health information, and 

acceptance of Measles-

Rubella vaccination 

campaign in Tamil Nadu: 

a case-control study 

Journal of postgraduate 

medicine 

Indien 

Undersöka 

korrelation mellan 

socialt kapital och 

tillit till 

hälsoinformation 

hos föräldrar 

gällande en 

mässling-rubella-

kampanj i Tamil 

Nadu 

Design: kvalitativ 
Metod: fall-kontrollstudie, 

där föräldrarna fick skatta 

sina ståndpunkter på en 

skala.  
Population/studiegrupp:  
Studiegrupp: 100 föräldrar 

med barn 9 mån - 15 år 

som vägrat vaccin. 

Kontrollgrupp: 100 

föräldrar med barn i samma 

ålder men som hade 

vaccinerat sina barn. 
Urval: fyra byar valdes ut 

slumpmässigt, och dörr-

till-dörr-knackning skedde 

hos de som hade barn i 

åldersgruppen som 

Att inte vaccinera mot 

mässling/röda hund var 

vanligare hos unga 

föräldrar och föräldrar 

till yngre barn. 

Vaccinacceptans ökade 

om det erbjöds i skolan 

samt hos föräldrar som 

litade på lärare i skolan 

som informationskälla. 

Acceptansen var lägre 

hos föräldrar som 

litade på sociala media 

och WhatsApp-

information. Högre 

nivåer av hälsorelaterat 

fysiskt socialt kapital 

ledde till högre nivåer 

Hög 



 

 

ämnades studeras. Lika 

många pro- som anti-

vaxxers valdes från varje 

by. 
Etiskt godkänd: ja 

av vaccintveksamhet. 

Högre ålder på barnen, 

bättre inställning till 

vaccin hos föräldrarna, 

sämre hälsorelaterat 

fysiskt socialt kapital 

och större tillit till 

hälsoinformation från 

lärare ledde till ökad 

acceptans till mässling-

/röda hund-vaccin. 

 

 

 

 

 

 


