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Sammanfattning 
Bakgrund: Antalet ovaccinerade barn ökar och ca 134 200 människor dör varje år i en 

sjukdom som kan förhindras med hjälp av de välutvecklade vaccinationsprogrammen. 

Majoriteten av dödsfall är barn under fem år. UNICEF och WHO har som målsättning 

att alla barn i världen ska ha rätt till ett fullständigt skydd mot de sex vanligaste 

barnsjukdomarna.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva varför vissa föräldrar väljer att 

inte vaccinera sina barn samt att granska vilka datainsamlingsmetoder de inkluderade 

artiklarna har använt sig av. 

Metod: Den föreliggande litteraturstudien var av deskriptiv design där 12 stycken 

vetenskapliga artiklar granskats. De inkluderade artiklarna hade kvantitativ, kvalitativ 

eller mixad ansats. 

Huvudresultat: Föräldrar hade olika anledningar till varför de valde att avstå från att 

vaccinera sitt barn. Faktorer som visade sig påverka föräldrar i deras val att vaccinera 

sitt barn eller inte var bristande information, att vaccin ansågs vara onaturligt och farligt 

för barnets immunförsvar, att föräldrarna ansåg att de kunde skydda barnet från att bli 

smittad av sjukdomar, att biverkningar skulle uppstå samt påverkan från internet, familj 

och vänner. Studierna hade olika tillvägagångssätt för datainsamling. De var antingen 

enkäter, intervjuer eller insamlad data från journalsystem.  

Slutsats: Det är viktigt att sjukvården är medveten om de olika faktorer som påverkar 

föräldrar i deras val rådande vaccinationer för att kunna bidra med en individanpassad 

information utefter föräldrarnas kunskap och ställningstagande om vaccinationer. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: vaccinationsprogram, beslutstagande, föräldrar, vaccin. 
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Abstract 
Backround: The number of unvaccinated children is increasing and approximately 134 

200 people die each year from a disease that can be prevented with the help of the 

developed vaccination programs. The majority of the deaths are children under five. 

UNICEF and WHO is committed to give every child in the world the right to full 

protection against the six most common childhood illnesses. 

Aim: The aim of this study was to describe why some parents choose not to vaccinate 

their children. The aim was also to review what data collection methods that was used 

in the included articles. 

Method: The present literary study was of a descriptive design where 12 pieces of 

scientific papers had been reviewed. The including articles had either a quantitative, a 

qualitative or mixed approach. 

Main result: Parents had different reasons why they chose not to vaccinate their 

children. Factors found to influence parents in their choice to vaccinate their children or 

not was a lack of information, the vaccine was considered unnatural and dangerous for 

the child's immune system, the parents felt that they could protect the baby from being 

infected by the disease, the side effects that could occur and the impact of the internet, 

family and friends. The studies had different approaches to data collection. They were 

either surveys, interviews or data collected from medical journals.  

Conclusion: It is important that health care personnel is aware of the various factors 

that influence parents vaccine choices to provide a personalized information by the 

parents knowledge and position on vaccinations. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: decision making, immunization programs, parents, treatment refusal. 
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Introduktion	 

Föräldrar står inför ett val om de vill vaccinera sitt barn mot barnsjukdomar eller inte. 

Valet angående vaccinationer är en komplex men en generell process där föräldrarna går 

igenom olika stadier innan de kommit fram till ett beslutstagande (Brunson 2013a). I 

Sverige har antalet ovaccinerade barn ökat sedan år 2014 och det är en siffra som 

fortsätter att stiga. Idag avstår tre procent av föräldrarna att vaccinera sina barn enligt 

det rekommenderade vaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten 2016). Att bli 

vaccinerad innebär att man injiceras med en försvagad form av en del eller hela 

smittämnet som orsakar sjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2015). Det är viktigt att 

vaccinet är tillräckligt potent för att kunna aktivera immunförsvaret men inte för potent 

för att orsaka en infektion (Ericson & Ericson 2009). 

Immunförsvaret 

Ett friskt barn föds med ett ospecifikt immunförsvar vilket innebär att kroppen angriper 

alla typer av kroppsfrämmande ämnen. Det är ett kortvarigt skydd som reagerar direkt 

på det främmande ämnet som angriper kroppen. Det specifika (adaptiva) 

immunförsvaret som till skillnad från det medfödda försvaret aktiveras och reagerar 

långsammare, men har ett minne som gör att immunförsvaret bildar antikroppar 

(Christensen 2012). Immunisering kan skapas på två olika sätt, aktivt och passivt. Aktiv 

immunisering är att kroppen antingen naturligt genomgår en infektion eller, på ett 

effektivare sätt, vaccineras för att skapa ett immunologiskt skydd. Passiv immunisering 

innebär att man tillför kroppen antikroppar som har en kort varaktighet men som 

fungerar tillfälligt för att förstärka immunförsvaret. Ett exempel på passiv immunisering 

är via amning då modersmjölken innehåller rikligt med antikroppar som överförs till 

barnet (Ericson & Ericson 2009). Enligt WHO:s rekommendationer bör barnet 

helammas till minst 6 månaders ålder för att få i sig de infektionshämmande ämnen i 

form av antikroppar som överförs via bröstmjölken från modern (World Health 

Organization 2016b; Birgersson, Bramhagen & Lindberg 2012). Det finns barn och 

vuxna som har immunbrist vilket leder till nedsatt förmåga att skapa sig ett skydd mot 

infektioner. Detta kan exempelvis vara att man har en allergi, en sjukdom såsom 

diabetes mellitus eller kronisk njursvikt, alternativt äter läkemedel som påverkar att 

immunförsvaret blir nedsatt. Till dessa individer kan det vara farligt att ge vaccin då det 

finns en risk att de insjuknar i svåra infektioner (Ericson & Ericson 2009). För att 
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skydda dessa individer som inte kan vaccinera sig finns ett behov av flockimmunitet. 

Detta innebär att en stor del av befolkningen har vaccinerat sig för att minska risken att 

sprida en sjukdom så att nyfödda barn och individer med immunbrist får ett indirekt 

skydd genom att andra människor är vaccinerade (Folkhälsomyndigheten 2015).  

Historien bakom vaccinationsprogram 

Under 1950-talet kom genombrottet för vaccinationer. Då framtogs vaccinet mot polio 

och det påbörjades en massvaccination, vilket innebär att hela befolkningen inom ett 

visst geografiskt område blir vaccinerad mot en viss sjukdom. Under 1970-talet 

inträffade ett massutbrott av mässling vilket ledde till att forskare hade ett stort intresse 

av att få fram ett så effektivt vaccin som möjligt och utgick från den tidigare 

forskningen som fanns gällande poliovaccinet. Problemet forskarna stod inför var att ta 

fram ett vaccin som ger ett skydd under lång tid mot sjukdomen med så lite 

biverkningar som möjligt. Ett inaktiverat eller avdödat vaccin, som är ett vaccin med 

döda bakterier eller virus, ger mindre biverkningar men inte ett tillräckligt långtvarigt 

skydd. Ett levande vaccin behövs bara ges en gång och gav ett mer långvarigt skydd, 

dessvärre gav den mer biverkningar. Vaccinforskare fick fram ett levande vaccin som 

var försvagat, vilket gav lång effekt och var mindre reaktogen, vilket betyder att det ger 

mindre lokala reaktioner efter vaccinationstillfället. Under kommande år framtogs 

vaccin mot flera barnsjukdomar och det utvecklades vaccinationsprogram där olika 

vaccinationer sammansattes och ges till barn under en viss tid (Hendriks & Blume 

2013).  
 

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 

Vaccinationsprogram kan variera i olika länder beroende på vilka vaccin som anses vara 

nödvändiga, baserat på förekomsten av sjukdomar hos befolkningen. I Sverige finns det 

allmänna vaccinationsprogrammet för barn och det är regeringen som bestämmer vilka 

vaccinationer som programmet ska innehålla utefter folkhälsomyndighetens information 

om landets hälsosituation. Idag innefattar det allmänna vaccinationsprogrammet för 

barn vaccinationer mot polio, difteri, kikhosta, stelkramp, pneumokocker, Hib 

(Haemophilus influenzae typ b), påssjuka, mässling, och röda hund. Vaccinationerna 

ges från tre månaders ålder upp till 16 år. Kommuner och landstingen har ansvaret att 

erbjuda vaccinationer och de första doserna sker via Barnavårdscentralen upp till 

skolålder och sedan ges resterande doser av skolsköterskan. Dessutom erbjuds HPV 
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(humant papillomvirus) vaccin till flickor som går i mellanstadiet. Vaccinationer som 

ingår i programmet är kostnadsfria och frivilliga.  Det är upp till föräldrarna att ta 

ställning till om de vill att deras barn ska vaccineras eller inte (Folkhälsomyndighet 

2015). Dödligheten har sedan införandet av vaccinationsprogram drastiskt minskat i 

många länder (UNICEF 2016). Vaccinet mot mässling har räddat många miljoner liv 

och resulterat i en minskning av dödsfall med 78 % (Hebert, Hall & Odoms 2012). 

Enligt WHO (2016a) förhindrade vaccinationer 20.3 miljoner dödsfall mellan år 2000 

och 2015. Världsorganisationen WHO har tillsammans med UNICEF samt andra 

organisationer och regeringar skapat en kampanj -Expanded Programme on 

Immunization (EPI) där målsättningen är att alla barn ska ha rätt till ett fullständigt 

skydd mot de sex vanligaste barnsjukdomarna1 (UNICEF 2016).  
 

Komplikationer av att inte vaccinera 

Mässling fortsätter vara en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn trots 

tillgängligheten av pålitliga och effektiva vaccinationer. Mässlingsutbrott är i synnerhet 

dödligt i länder som genomgår eller återhämtar sig från naturkatastrofer eller konflikter 

inom landet. Majoriteten av dödsfall på grund av mässling sker i länder med låg 

levnadsstandard eller bristande hälso- och sjukvårdsystem. Det förekommer ändå att 

människor i länder där levnadsstandarden är hög och sjukvården god dör av mässling. 

Ca 134 200 människor globalt dog av mässling under 2015 och majoriteten av dessa var 

barn under fem år. Det resulterar i 367 dödsfall per dag eller 15 dödsfall per timme. 

Ovaccinerade barn är de som är mest utsatta för risken att bli smittade av de vanligaste 

barnsjukdomarna1 och få komplikationer av dessa (World Health Organization 2016a). 

Hjärninflammation är den farligaste komplikationen av mässling som obehandlad kan 

resultera i bestående skador. Öroninflammation och lunginflammation är andra 

förekommande komplikationer. Påssjuka har oftast ett lindrigt förlopp, men den kan 

orsaka hjärnhinneinflammation med bestående komplikationer. Röda hund är också 

oftast ofarlig men om en gravid kvinna smittas kan det leda till bestående skador på 

fostret eller missfall (Ericson & Ericson 2009). För att förhindra att dödliga 

barnsjukdomar skall komma tillbaka rekommenderas det att barn vaccineras sig mot 

dem även om de försvunnit från Sverige. Vaccinationerna måste fortsätta att ges om 

                                                
1 De sex vanligaste barnsjukdomarna är polio, difteri, kikhosta, stelkramp, mässling och 
lunginflammation 
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förekomsten av sjukdomarna finns kvar i resten av världen för att upprätthålla ett bra 

skydd (Folkhälsomyndigheten 2015).    

 

Sjuksköterskans roll vid vaccinationer  

Sjuksköterskor inom barnhälsovården som är behöriga att vaccinera barn ska ha 

genomgått en specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller 

specialistutbildning till distriktssköterska (Jansson & Drevenhorn 2012; Nikula, Hupli, 

Rapola & Leino-Kilpi 2009; SOSFS 2000:1, kap 3, 10§). Under vaccinationstillfället 

kan sjuksköterskan få en betydelsefull roll för barnet. Det är ofta en förälder eller en 

vårdnadshavare som finns med och stöttar barnet då en injektion ska ges men om den 

personen inte är kapabel till att vara barnets representant och trygghet kan 

sjuksköterskan bli tvungen att ta över och stötta barnet under vårdtillfället (Karlsson, 

Rydström, Enskär & Englund 2014). En del sjuksköterskor upplever att det är en 

stressad situation när ett barn ska vaccineras, dels för att barnet kan vara rädd för nålar, 

inte vill sitta still och dels för att föräldrarna kan vara tvungna att hålla fast barnet. Vissa 

sjuksköterskor upplever att fasthållning av barnet är en jobbig situation för att 

föräldrarna förväntar sig att sjuksköterskorna bara ska göra sitt jobb snabbt och ge 

vaccinationen, vilket gör att en del sjuksköterskor känner att pressen från föräldrarna 

blir påfrestande (Ives & Melrose 2010). I sjuksköterskans möte med föräldrar kan 

samtalen ibland innebära att kommunikationen sker via barnet snarare än att dem prata 

med varandra. Trots detta kan ett samspel mellan sjuksköterskan och föräldrar ske när 

väl injektionen ska ges (Plumridge, Goodyear-Smith & Ross 2009). Det är viktigt att 

sjuksköterskan har ett samarbete med föräldrarna för att undvika oklarheter i 

omvårdnaden kring barnet. När föräldrar inte har erfarenhet av sjukvård är det extra 

viktigt att de får veta av sjuksköterskan vad som förväntas av dem i vården av barnet. 

För att föräldrar ska känna sig trygga i deras delaktighet behöver sjuksköterskan 

tillmötesgå föräldrarnas önskemål samt att involvera hela familjen (Stuart & Melling 

2014).  

 

Teoretisk referensram 

I mitten av 1950-talet upptäckte Madeleine Leininger att det saknades kulturell 

omvårdnad inom sjuksköterskeyrket. Leininger uppgav olika faktorer som bidrog till det 

stigande behovet av kulturell omvårdnad. Några av faktorerna var att det blev enklare 

för människor att resa runt om i världen, att fler människor hade flyttat mellan länder 
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samt ett ökat antal flyktingar. Omvårdnadspersonal under denna tid uppmanades att ha 

ett holistiskt perspektiv i mötet med patienten men Leininger förstod att för att kunna se 

till hela människan krävdes även förståelse till patientens kultur. Madeleine Leininger 

skapade då sin teori “Theory of Culture Care Diversity and Universality” som var tänkt 

som ett nytt verktyg för sjuksköterskors möte med det framtida mångkulturella 

samhället (McFarland 2014). Enligt Leiningers teori är kultur de värderingar, 

levnadssätt och mönster som utmärker ett folk och påverkar deras beslut och handlingar. 

Leininger ser på människan inte bara som en enskild individ utan formad i ett kulturellt 

sammanhang där gruppens tänkande, beteendemönster och handlingar styrs av 

trosuppfattningar, livsformer och inlärda värden. Leininger använder sig utav många 

olika begrepp inom omvårdnad där hon till exempel skiljer på begreppet “care” på tre 

olika sätt: vård som utförs av anhörig, vård som utförs av sjuksköterska samt 

omvårdnad som sker inom vården (Thorsén 1997). Madeleine Leininger utvecklade 

”The Sunrise Model” som ett hjälpmedel för sjuksköterskan att förstå och använda de 

grundläggande begreppen som finns i Leiningers teori och på så sätt kunna erbjuda en 

god vård oavsett vilken kulturell tillhörighet individen har. Utefter modellen kan man 

avläsa att individens kulturella och sociala strukturer samt världsuppfattningar byggs på 

olika faktorer: utbildning, ekonomi, politik, juridik, levnadssätt, kulturella värderingar, 

familje- och sociala relationer, filosofi, religion och teknik (McFarland 2014).  

 

Problemformulering 

Vaccinationer har sedan 1970-talet räddat miljontals individer och bidragit till att många 

barnsjukdomar globalt har minskat. Idag är majoriteten av de som dör av sjukdomar 

som det finns vaccin mot barn under fem år. Trots de välutvecklade 

vaccinationsprogrammen som finns tillgängligt ökar ändå antalet föräldrar som väljer 

att inte vaccinera sina barn. De är viktigt att belysa att antalet föräldrar som inte vill 

vaccinera sina barn ökar och vad deras anledningar till detta är för att kunna förhindra 

att eventuella massutbrott av barnsjukdomar återigen ska uppstå samt skydda dem som 

inte kan vaccinera sig.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva varför vissa föräldrar väljer att inte 

vaccinera sina barn. Syftet var också att granska vilka datainsamlingsmetoder de 

inkluderade artiklarna använde sig av.  
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Frågeställningar 

– Varför väljer vissa föräldrar att inte vaccinera sina barn? 

– Vilka datainsamlingsmetoder har de inkluderade artiklarna använt sig av?  

Metod 

Design  
Studiens design var utformat som en deskriptiv litteraturstudie (Polit och Beck 2012).  

Sökstrategi 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som svarar på syftet gjordes sökningar i 

databaserna Medline via Pubmed och CINAHL. Dessa databaser är användbara vid 

sökning inom ämnet omvårdnad. I Medline via Pubmed användes MeSH-termer och i 

CINAHL användes CINAHL-Headings för att hitta nyckelord i artiklar eftersom 

informationen som framkommer i artiklar kan vara olika men har samma budskap. På så 

sätt kunde artiklar finnas under samma MeSH-term eller CINAHL-Headings (Polit och 

Beck 2012). Sökorden som användes var: Vaccination, immunization programs, 

treatment refusal, parents, decision making och vaccines. För att specificera sökningen 

kombinerades dessa sökord i olika kombinationer med den booleska sökoperatören 

AND (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). Sökningarna på artiklarna begränsades till 

publicering inom de senaste fem åren för att få den mest relevanta forskningen, abstrakt 

samt åldersspannet 0-23 månader. Ålderspannet valdes ut då vaccinationsprogrammen 

startas inom det första levnadsåret och på så vis minska antal artiklar innehållande 

forskning gällande HPV-vaccin. Redovisning av artikelsökning presenteras i Tabell 1.  

Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som var relevanta och svarar på 

studiens syfte, frågeställningar samt skrivna på engelska. Artiklarna skulle handla om 

föräldrar som inte valt att vaccinerat sina barn och utgå från föräldrarnas perspektiv. 

Barn oberoende av könstillhörighet samt olika konstellationer av föräldraskap skulle 

inkluderas. Exklusionskriterier var att utesluta litteraturstudier samt artiklar som 

handlade om HPV för att detta var något som endast gavs till tjejer i 11-12 års ålder.  
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Databas Begränsningar 
(limits) 
sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Valda 
artiklar 
(exklusive 
dubbletter) 

Medline via 
Pubmed 

5 år, Infant: 
birth-23 
months, 
abstract, 2017-
01-27 

Vaccination 
(MeSH) AND 
parents 
(MeSH) 

175 23 5 

Medline via 
Pubmed 

5 år, Infant: 
birth-23 
months, 
abstract, 2017-
01-27 

Vaccination 
(MeSH) AND 
Decision 
making 
(MeSH) 

39 6 1 

Medline via 
Pubmed 

5 år, Infant: 
birth-23 
months, 
abstract, 2017-
01-27 

Immunization 
Programs 
(MeSH) AND 
parents 
(MeSH) 

66 12 1 

Medline via 
Pubmed 

5 år, Infant: 
birth-23 
months, 
abstract, 2017-
01-27 

Treatment 
Refusal 
(MeSH) AND 
parents 
(MeSH) 

26 2 2 

CINAHL 5 år, Infant: 
birth-23 
months, 2017-
01-27 

Vaccines 
(Headings) 
AND parents 
(Headings) 

44 8 3 

  Totalt:  350 69 12 

 

Urvalsprocess 

Efter att sökningarna på de utvalda sökorden tillsammans med urvalskriterierna gjorts 

framkom 350 stycken artiklar och utifrån granskning av alla titlarna exkluderades 281 

stycken artiklar med titlar som inte ansågs vara relevanta för syftet som t.ex. titlar som 

handlade om HPV-vaccin, inte var skrivna på engelska, ej fanns tillgängliga i fulltext 

varken via Högskolan i Gävles bibliotek eller fritt tillgängligt för allmänheten. Sex 

stycken dubbletter av artiklarna exkluderades i detta steg. Utav 69 stycken kvarstående 

artiklar lästes abstraktet noggrant igenom och bortfall av artiklar var de som inte utgick 

från föräldrarnas perspektiv, de som var litteraturstudier samt artiklar som inte svarade 

Tabell 1. Redovisning av artikelsökning  
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på syftet. 12 stycken artiklar inkluderas i studien, fem stycken hade kvantitativ ansats, 

fem stycken hade kvalitativ ansats samt två stycken innehöll båda ansatserna.   

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess.  

Dataanalys 

Artiklarna lästes till en början igenom enskilt och sedan tillsammans av författarna för 

att analysera artiklarnas resultat. Genom att läsa och diskutera artiklarna flera gånger 

kan likheter och olikheter upptäckas (Polit & Beck 2012). Under analysen av artiklarnas 

resultat ströks text som svarade på studiens syfte under med olika färger. Detta gjordes 

först separat och sedan tillsammans för att författarna skulle vara säkra på att resultatet 

tolkats korrekt. Sedan sammanställdes det understrukna resultatet i ett enskilt dokument 

enligt färgkodning för att kunna urskilja olika typer av teman och nyckelord. Utefter de 

olika teman som upptäcktes utformades litteraturstudiens resultat samt rubriker. 

Analysen av den metodologiska aspekten har utförts tillsammans av båda författarna 

genom en granskning av artiklarnas metoddelar och på så sätt svara på dess syfte och 

frågeställning. Utifrån granskningen framkom artiklarnas olika datainsamlingsmetoder.  

Forsknings etiska överväganden 

Författarna var väl medvetna om att objektivitet och noggrannhet var av stor betydelse 

för att inte utesluta eller medvetet förvränga resultatet av de vetenskapliga artiklar som 
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inkluderats i litteraturstudien. För att garantera att detta inte gjorts har författarna enskilt 

läst igenom artiklarna och sedan tillsammans vilket ökar studiens objektivitet (Polit & 

Beck 2012). Medvetet plagiat av resultat är förbjudet och har inte skett samt att 

författarnas egna åsikter eller värderingar inte påverkat studiens resultat.  

Resultat 
Resultatet för denna litteraturstudie inkluderar 12 stycken artiklar som kommer att 

presenteras i löpande text utifrån två huvudteman med tillhörande underrubriker för att 

besvara studiens syfte samt frågeställning. De två huvudteman är: Ett onaturligt ämne & 

information om vaccin. De inkluderade artiklarnas resultat går att utläsa i tabell 3 (se 

Bilaga 2). Sist i resultatet kommer den metodologiska frågeställningen att presenteras 

där datainsamlingsmetoderna i artiklarna granskats. Dessa går även att utläsa i tabell 2 

(se Bilaga 1). 

Ett onaturligt ämne  
Barnets immunförsvar  

Vissa föräldrar såg på sitt barns kropp som naturlig och ville inte tillsätta onaturliga 

ämnen som vaccin för att stärka immunförsvaret (Bernhardt et. al. 2015; Luthy, 

Beckstrand, Callister & Cahoon 2012; Reich 2016). Några av föräldrarna trodde att 

vaccinet innehöll giftiga ämnen såsom kvicksilver samt aluminium och att det ännu inte 

hade forskats fram hur kroppen kunde påverkas av dessa. Tvivel kring innehållet av 

vaccinet skapade en stark oro hos föräldrarna (Harmsen et. al 2013; Luthy, Beckstrand 

& Meyers 2013). Föräldrar ansåg att vaccin påverkade det naturliga immunförsvaret 

negativt hos barn och att kroppens immunförsvar inte kunde byggas upp ordentligt eller 

att immunförsvaret skulle förstöras av vaccinet (Gross, Hartmann, Zemp & Merten 

2015; Harmsen et. al. 2013; Reich 2016). Föräldrarna ville att barnets immunförsvar 

skulle kunna stå emot sjukdomar på egen hand genom att låta kroppen utsättas för 

sjukdomarna, bearbeta dem och självläka, (Byström, Lindstrand, Likhite, Butler & 

Emmelin 2014; Gross et. al 2015; Harmsen et. al. 2013; Luthy, Beckstrand & Meyers 

2013) om barnet fick genomgå denna process kom ett starkt immunförsvar med 

livslångt skydd att byggas upp och utvecklas utan vaccin (Byström et. al. 2014; Gross 

et. al 2015; Harmsen et. al 2013;). Risken att sjukdomsförloppet skulle vara skadligt för 

barnet ansåg föräldrarna var liten eftersom det fanns god sjukvård (Harmsen et. al. 

2013). 
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Föräldrars försök att hålla barnet friskt själva 

Föräldrarna undvek att tillsätta onaturliga ämnen till sin egen kropp, valde att inte 

använda sig utav epidural under förlossningen samt att det var mer sannolikt att de 

valde att föda i hemmet. Föräldrars vilja till att hålla sin egen kropp så naturlig och 

hälsosam som möjligt var något de ville föra vidare till deras nyfödda barn för att 

undvika vaccin (Bernhardt et. al. 2015; Sahni, Lai & MacDonald 2014). En del föräldrar 

ansåg att en bra kost var av stor betydelse både för barnet och föräldrarna (Luthy et. al. 

2012). Enligt föräldrar bidrog en god kosthållning till ett starkare immunförsvar och 

amningen var något de betraktade som en av den mest naturliga tillgång för barnet att få 

näring (Gross et. al 2015; Harmsen et. al. 2013; Reich 2016). När barnet ammades fick 

de i sig tillräckligt med antikroppar från modern så att immunförsvar stärktes upp och 

kunde hantera sjukdomar bättre. Amningen ansågs av föräldrarna inte bara bidra till ett 

bättre immunförsvar utan också att det gav barnet en starkare och hälsosammare kropp 

(Gross et. al 2015; Harmsen et. al. 2013). En del föräldrar kände sig inte oroliga över att 

deras barn skulle bli smittade av sjukdomar under uppväxten (Byström et. al. 2014; 

Dáňová, Šálek, Kocourková & Čelko 2015; Harmsen et. al. 2013; Luthy et. al. 2012) 

eftersom föräldrarna ansåg att de levde sitt liv på ett sätt som prioriterade och skyddade 

barnets hälsa. En åtgärd som föräldrarna vidtog för att skydda barnet var att undvika att 

vistas på ställen där det fanns en möjlighet att bli smittad (Byström et. al. 2014; 

Harmsen et. al. 2013). Föräldrar med detta synsätt valde att arbeta mindre för att kunna 

stanna hemma med barnet och på så sätt avstod att placera barnet på förskola under det 

första levnadsåret. Föräldrarna hade en uppfattning om att det var vådligt för små barn 

att vistas på förskolan för att risken att smittas var stor då andra barn kunde bära på 

smittoämnen. Om barnet ändå skulle insjukna hade föräldrarna en förhoppning om att 

det skulle ske i tidig ålder eftersom föräldrarna trodde att det var enklare att behandla 

barnet då och att sjukdomen skulle ge svårare tillstånd hos vuxna som drabbades 

(Harmsen et. al. 2013). För att behandla barnet använde föräldrarna sig av 

naturläkemedel istället för farmakologiska läkemedel. Något som de även använde sig 

av i förebyggande syfte och det bidrog till att föräldrarna kunde känna att de skyddade 

barnet mot sjukdomar utan onaturliga ämnen (Byström et. al. 2014). De föräldrar som 

trodde att de kunde kontrollera sitt barns hälsa utan vaccin jämförde sitt barn med 

vaccinerade barn i sin omgivning och kom fram till att deras var friskare, inte 
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insjuknade lika ofta samt att återfrisknandet gick snabbare för deras barn än för de barn 

som var vaccinerade (Gross et. al. 2015; Harmsen et. al. 2013).  
 

Rädsla för biverkningar 

Oron över att barnet kunde få biverkningar var av stor betydelse när det kom till valet 

föräldrarna skulle fatta kring vaccinationer (Byström et. al. 2014; Dáňová et. al. 2015; 

Khowaja, Khan, Nizam, Omer & Zaidi 2012; Hamrick et. al. 2016; Luthy et. al. 2012). 

Föräldrar tyckte att vaccinationer kunde ge ett förstärkt immunförsvar men att risken för 

biverkningar var stor eftersom vaccinet kunde ge en överbelastning på barnets kropp 

(Gross et. al. 2015; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012). Rädslan för 

biverkningar övervägde vaccinets positiva effekt och bidrog till deras opposition mot 

vaccinationer (Harmsen et. al. 2013). En del föräldrar var rädda att barnet skulle få 

biverkningar av vaccinet på grund av att de inte visste vad vaccinet innehöll för ämnen 

och hur barnets kropp skulle reagera på dessa (Dáňová et. al. 2015; Gross et. al. 2015, 

Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al. 2013, Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Reich 

2016). Vissa föräldrar trodde att barnet kunde få kroniska sjukdomar som autism eller 

diabetes som en biverkan av vaccinet och det gjorde att de avstod från att vaccinera sitt 

barn (Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012). Ibland har föräldrar varit 

med om att deras äldre barn drabbats av biverkningar när denne fått vaccin och det 

påverkade föräldrarna i sitt val att vaccinera sitt yngre barn. Det ledde i vissa fall till att 

föräldrarna valde att inte ge barnet ett specifikt vaccin eller avstod helt från 

vaccinationsprogram (Dáňová et. al. 2015; Harmsen et. al. 2013).  

 

Information om vaccin 
Bristande information till föräldrar 

Informationen kring vaccin var enligt föräldrarna för det mesta otillräcklig (Harmsen et. 

al. 2013; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013). Antingen så hade föräldrarna inte fått 

någon information alls (Khowaja et. al. 2012) eller så informerades det om saker som 

föräldrarna inte ansåg vara det mest relevanta, bland annat att det kunde göra ont att 

vaccinera sig vilket inte beskrev varken vaccinets effekt eller vaccinationsprogrammets 

syfte (Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al. 2013). Den otillräckliga informationen 

gjorde att föräldrar tvekade på funktionen av vaccinet och att det inte fungerade 

(Khowaja et. al. 2012, Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012). 

Föräldrarna ifrågasatte vaccinets säkerhet samt effektivitet och kände en stark osäkerhet 
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till vaccinationsprogram. På grund av detta ökade anledningen till att neka vaccin 

(Byström et. al. 2014; Harmsen et. al. 2013; Khowaja et. al. 2012; Luthy et. al. 2012) 

och en del föräldrar ifrågasatte varför epidemier ändå fanns kvar trots tillgången av 

vaccin (Luthy et. al. 2012). För att föräldrarna skulle få korrekt information och svar på 

deras frågor angående vaccin valdes andra vägar till att finna information istället för att 

ta kontakt med sjukvården (Dáňová et. al. 2015; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013). En 

del föräldrar ville få information kring vaccin av en oberoende part, men trodde inte det 

är möjligt i det samhälle som är uppbyggt idag (Byström et. al. 2014). Hur 

informationen söktes upp var olika hos föräldrarna, en del sökte på internet och andra 

lyssnade på familjens samt vänners åsikter (Brunson 2013b; Dáňová et. al. 2015; 

Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al. 2013; Khowaja et. al. 2012; Luthy, Beckstrand & 

Meyers 2013; Luthy et. al. 2012). 

 

Kulturell påverkan 

Sökning av fakta via internet ledde till att vissa föräldrar tyckte att det fanns för mycket 

information som gjorde att det var svårt att filtrera vad som var trovärdigt eller inte 

(Harmsen et. al. 2013). Hemsidor som var emot vaccin, medias artiklar om negativa 

biverkningar som påverkat barn eller barn som dött av vaccin var det föräldrarna sökte 

upp på internet (Dáňová et. al. 2015; Harmsen et. al. 2013; Luthy, Beckstrand & Meyers 

2013; Luthy et. al. 2012). I föräldrarnas val av att vaccinera var familj och vänners 

åsikter av stor betydelse (Brunson 2013b; Khowaja et. al. 2012; Luthy et. al. 2012). 

Ibland avstod en del föräldrar att vaccinera sina barn för att de inte fick tillåtelse av den 

äldre generationen eftersom de äldre ansågs vara dem som bestämmer över hela 

familjen. Religiösa värderingar angående att vaccinet innehöll ämnen som gick emot 

föräldrarnas tro medverkade även det till avståndstagande (Khowaja et. al. 2012). De 

föräldrar som inte vaccinerat sina barn hade ett stort nätverk samt ett stort inflytande på 

personer runt omkring sig. Det ledde till att andra föräldrar i deras omgivning valde att 

fatta samma beslut kring vaccinationer (Brunson 2013b; Luthy et. al. 2012). Att inte 

vaccinera sitt barn skulle vara uppbyggt på föräldrarnas egna värderingar och inte bara 

göras eftersom samhälles normer var att alla barn borde vaccineras (Byström et. al. 

2014).  
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Metodologisk aspekt  

Två stycken studier använde sig av semistrukturerade intervjuer (Gross et. al 2015; 

Reich 2016). En studie använde sig av djupintervjuer med semistrukturerad 

intervjuguide (Byström et. al. 2014). Intervjuerna varierade i antal och tid (Byström et. 

al. 2014; Gross et. al 2015; Reich 2016). I 32 intervjuer var medellängden 60 minuter 

(Gross et. al 2015), 19 intervjuer varande mellan 25-70 minuter (Byström et. al. 2014) 

och i 34 intervjuer varade de mellan 60-240 minuter (Reich 2016). I metoden framkom 

frågeguiden som användes till intervjuerna (Byström et. al. 2014; Gross et. al 2015; 

Reich 2016). I sex studier användes enkäter (Brunson 2013b; Dáňová et. al. 2015; 

Harmsen et. al 2013; Hamrick et. al. 2016; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. 

al. 2012). Två studier innehöll ett strukturerat frågeformulär med slutna svarsalternativt 

(Brunson 2013b; Dáňová et. al. 2015) och fyra studier hade öppna svarsalternativ 

(Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al 2013; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy 

et. al. 2012) . I studierna av Dáňová et. al. 2015 och Harmsen et. al 2013 var frågorna 

utformade av författarna själva och bifogades ej med studien. Resterande studier utgick 

från enkäter som använts i tidigare forskning men blivit utformade för att passa deras 

studie. Enkäterna fanns bifogade i ett separat dokument (Brunson 2013b; Hamrick et. al. 

2016; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012). I en studie användes både 

en strukturerad enkät och djupintervjuer (Khowaja et. al. 2012). Två av studierna 

använde sig av journalsystemet för att samla in data (Bernhardt et. al. 2015; Sahni, Lai 

& MacDonald 2014). I de studier som använt sig av enkäter var det fyra stycken som 

använt sig av test-retest (Brunson 2013b; Harmsen et al. 2013; Khowaja et. al. 2012; 

Luthy, Beckstrand & Meyers 2013). I en studie valde författarna att inte testa enkäten då 

detta redan hade utförts av forskare i tidigare studier (Luthy et. al. 2012). I två studier 

hade inget test utförts på enkäterna (Dáňová et. al. 2015; Hamrick et. al. 2016). 

Diskussion 

Huvudresultatet  

Det framkom i resultatet att det finns olika anledningar till varför föräldrar väljer att inte 

låta sina barn medverka i rekommenderade vaccinationsprogram. Föräldrarna uppgav 

att informationen söktes fram via internet, familj och vänner. Det visade sig att föräldrar 

många gånger påverkas av deras omgivning och att den äldre generationen har ett starkt 

inflytande. Vidare framkom det att informationen föräldrarna fick i mötet med 
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sjukvården ansågs vara bristfällig och att det påverkade dem i beslutet att vaccinera sitt 

barn eller inte. Vidare beskrev föräldrar att det fanns en rädsla för att barnet kunde få 

biverkningar till följd av vaccinet och att det var en faktor som hade en stor inverkan i 

deras val. Det framkom också att en del föräldrar trodde att barnet kunde få autism som 

en biverkan. Flertalet föräldrar beskrev att de ansåg att vaccin var ett onaturligt ämne, 

att barnets immunförsvar var starkt nog att klara sig utan vaccin och att föräldrarna 

själva försökte skydda barnet från att bli smittad genom att inte låta dem vistas på 

offentliga platser. Resultatet visade på att föräldrarna såg på sitt val att inte vaccinera 

som ett hälsosamt val för barnets bästa. Studierna hade olika tillvägagångssätt för 

datainsamling. De var antingen enkäter, intervjuer eller insamlad data från 

journalsystem.  

Resultatdiskussion 

Allt fler föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn (Folkhälsomyndigheten 2016) på 

grund av dessa anledningar: vaccin betraktades som ett onaturligt ämne, att de ansåg att 

de kan hålla barnet friskt själv, rädslor för biverkningar, att de fått för lite information 

och därför sökt sig till internet, familj och vänner för att få svar på deras funderingar 

(Bernhardt et. al. 2015; Brunson 2013b; Byström et. al. 2014; Dáňová et. al. 2015; 

Gross et. al 2015; Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al 2013;  Khowaja et. al. 2012; 

Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012; Reich 2016;  Sahni, Lai & 

MacDonald 2014). Detta förekommer trots att forskning bevisat att vaccin räddat 

miljontals människors liv sedan framtagandet och skapandet av vaccinationsprogram 

(Hebert, Hall & Odoms 2012; UNICEF 2016; World Health Organization 2016a). Det 

är ett frivilligt val att vaccinera sitt barn (Folkhälsomyndighet 2015) och kommer 

förmodligen alltid att vara ett beslut som ligger helt i föräldrarnas händer (Brunson 

2013a; Folkhälsomyndighet 2015). Men att antalet föräldrar som avstår vaccinationer 

ökar runt om i världen kan tyda på att informationen de får om vaccinets effekter inte är 

tillräcklig. Detta men tanke på vad föräldrarna själva uppgett om att informationen idag 

var för bristande, otillräckligt och inte besvarade föräldrarnas frågor kring vaccin 

(Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al. 2013; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013). I och 

med att informationen inte var tillräcklig ledde vägarna för att finna svaren på andra 

sätt. Majoriteten av föräldrar vände sig till internet och började söka runt själva 

(Brunson 2013b; Dáňová et. al. 2015; Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al. 2013; 

Khowaja et. al. 2012; Luthy, Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012) vilket kan 
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medföra att opålitliga källor och förfalskad data kommer att visa sig. Det behöver dock 

inte bara vara information och åsikter skrivna av privatpersoner som visar sig utan även 

förfalskad data av forskare. Bland annat forskaren Andrew Wakefield som år 1998 

publicerade en artikel om att vaccinet MPR (mässling, påssjukan, röda hund) gjorde att 

barn fick autism (Wakefield et. al 1998). Detta påverkade många föräldrar i Sverige, 

Norge och England i deras val till att inte vaccinera och efter att hans artikel publicerats 

sjönk antalet vaccinationer till barn drastiskt (Deisher, Doan, Koyama & Bwabye 2015). 

Idag finns det fortfarande de föräldrar som tror att barnen kan drabbas av autism (Luthy, 

Beckstrand & Meyers 2013; Luthy et. al. 2012) trots att artikel blev tillbakadragen och 

andra forskare sedan dess har motbevisat teorin om att vaccinet MPR skulle ge barnet 

autism (Madsen et. al. 2002; Taylor, Swerdfeger & Eslick 2014). Tack vare den 

motbevisande forskningen har antalet vaccinerade barn ökat igen (Deisher et. al. 2015). 

Enligt Leininger påverkas människans beslut av värderingar, levnadssätt och mönster 

och att människan inte är en enskild individ utan ses som en grupp där handlingarna 

styrs av inlärda värden (Thorsén 1997). Detta kan återkopplas till de föräldrar som 

fortfarande tror att barnet kan drabbas av biverkningar såsom autism (Luthy, Beckstrand 

& Meyers 2013; Luthy et. al. 2012) eftersom att deras beslut förmodligen styrs av den 

falska forskningen. Leiningers teori (Thorsén 1997) styrker också de föräldrar som 

influeras av familj och vänners åsikter (Brunson 2013b; Khowaja et. al. 2012; Luthy et. 

al. 2012) genom att människors blir formade av det kulturella sammanhanget. Detta kan 

man utifrån Leiningers ”The Sunrise Model” (McFarland 2014) förstå att individer i 

samhället påverkas av olika faktorer där bland annat familj och vänner har stor 

betydelse till de val föräldrarna gör. Sjuksköterskan behöver därför i sitt 

omvårdnadsarbete inte bara se föräldrarna som enskilda individer utan kunna förstå dem 

och deras behov av information utifrån ett större perspektiv av det kulturella 

sammanhanget, precis som Stuart & Melling (2014) betonar i deras studie. 

Med tanke på World Health Organizations (2016a) uppgifter om att barn är de som 

drabbas mest av sjukdomar och får komplikationer till följd av att barnen inte är 

vaccinerad anser föräldrar att vaccin ändå är ett onaturligt ämne (Bernhardt et. al. 2015; 

Luthy et. al. 2012; Reich 2016). Enligt föräldrarna kunde kroppen inte bygga upp sitt 

immunförsvar ordentligt om man tillsatt vaccin (Gross et. al. 2015; Harmsen et. al. 

2013; Reich 2016). Förmodligen är okunskap något som ligger till grund för att de valt 

att inte vaccinera sitt barn. Exempelvis har vaccinet mot mässling räddat många 
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människors liv (Hebert, Hall & Odoms 2012) som förmodligen inte skulle ha överlevt 

om de inte vaccinerat sig. Samtidigt finns det barn och vuxna som inte kan vaccineras 

sig på grund av bland annat immunbrist, (Ericson & Ericson 2009) där det är särskilt 

viktigt att människor runt omkring dem är vaccinerade för att undvika att de ska bli 

smittade och på så sätt få ett indirekt skydd mot sjukdomar (Folkhälsomyndigheten 

2015). Trots detta valde ändå vissa föräldrar att inte vaccinera sina barn med 

anledningen att man inte ska utföra något för att det är vad en förväntas att göra enligt 

samhällets normer (Byström et. al. 2014). Dessa föräldrar tänker nog inte på att 

människor idag flyttar runt mer än vad man gjorde förr vilket innebär att det är extra 

viktigt att fortsätta vaccinera barn och vuxna för att förhindra att sjukdomar sprider sig 

runt om i världen (Folkhälsomyndigheten 2015). Detta var något som Leininger tidigt 

förutspådde i och med skapandet av hennes teori om att människor kommer att leva i ett 

mångkulturellt samhälle och att sjukvården behövde resurser för att kunna bemöta alla 

typer av människor (McFarland 2014). Ytterligare något som en del föräldrar antydde 

kunde skydda barnet, var att förhindra barnet från att vistas på platser som kunde smitta 

barnet eller att föräldrar inte alls kände sig oroliga för att barnet överhuvudtaget kunde 

bli smittat (Byström et. al. 2014; Dáňová et. al. 2015; Harmsen et. al. 2013; Luthy et. al. 

2012). Däremot kan detta bli svårt att genomföra när barnet tillexempel börjar i skolan 

eftersom att det är skolplikt i Sverige för alla barn (SFS 2010:800) vilket kan innebära 

att barnet under skolåren tvingas vara hemma på grund av sjukdomar som barnet kunnat 

undvika om föräldrarna valt att vaccinera dem som små. Saitoh et. al (2017) studie visar 

på att utbildning av föräldrar under graviditeten bidrog till att fler valde att vaccinera 

sina barn än de föräldrar som endast fick ett informationsblad. Därför gäller det att 

sjukvården tidigt i mötet med föräldrarna, kanske redan under graviditeten, utbildar 

föräldrar om vaccinationer och dess positiva effekt. Sjuksköterskan kan på så sätt 

tillmötesgå föräldrarnas önskemål om att vara involverade och delaktiga (Stuart & 

Melling 2014) redan innan barnet är fött.  

 

Valet till att vaccinera ska utgå från föräldrarnas egna värderingar (Byström et. al. 2014) 

och det är därför upp till föräldrarna själva att ta ställning till vaccinationer 

(Folkhälsomyndighet 2015). Som sjuksköterska är det viktigt att beredskapen varierar 

beroende på föräldrarnas kunskap och att sjuksköterskan inte ska övertala föräldrarna 

till att vaccinera, utan istället vägleda och ge föräldrarna en egen motivation till viljan 

att vaccinera sitt barn (Leask et. al. 2012). Sjuksköterskan bör veta att valet att 
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vaccinera sitt barn är komplext för föräldrarna (Brunson 2013a) och att föräldrarna kan 

bli påverkade av personer i sin omgivning. Ibland får inte föräldrar tillåtelse av den 

äldre generationen i familjen till att vaccinera sina barn (Khowaja et. al. 2012). Med 

hjälp av Leiningers modell kan sjuksköterskan skapa sig en bättre förståelse över de val 

föräldrarna gör kring sina barn. I hennes modell förstår man att familjen är en stor del i 

den kulturella omvårdnaden (McFarland 2014).  

 

Metodologiska aspekten  

Den metodologiska frågeställningen var att undersöka vilka datainsamlingsmetoder de 

12 artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie använt sig av. I två av artiklarna 

använde man sig av semistrukturerade intervjuer (Gross et. al 2015; Reich 2016). Vilket 

är ett bra tillvägagångssätt för denna typ av forskning då det ger forskaren chansen att få 

svar på de frågeställningar som ställts samtidigt som personerna i studien får uttrycka 

sig öppet med egna ord och värderingar utan att deras svar blir riktade. Intervjuaren har 

ändå en möjlighet att kontrollera intervjun så att frågeställningen blir besvarad genom 

att personen i intervjuns svar inte flyter ut för mycket (Polit & Beck 2012) En artikel 

använde sig av en djupintervju med strukturerad intervjuguide (Byström et. al. 2014). 

En strukturerad intervjuguide ger forskaren möjlighet att redan innan intervjun 

förbereda frågor som omfattar ämnet hen vill belysa och att då också veta vilka frågor 

som kommer att ställas. Djupintervjuer ger respondenten en chans till att svara fritt på 

frågor vilket ger forskaren en chans till fördjupad kunskap om ämnet (Polit & Beck 

2012). I två av artiklarna användes enkäter med slutna svarsalternativ (Brunson 2013b; 

Dáňová et. al. 2015). Detta gör att svaren som framtas blir enklare att analysera. Det 

som forskare oftast gör är att de väljer specifika teman innan som frågor och 

svarsalternativ ställs under. Detta gör att resultatet blir något riktat från forskaren men 

att analysen blir enklare och att forskarna på så sätt kan få fram ett så trovärdigt och 

objektivt analys som möjligt (Polit & Beck 2012). Fyra av artiklarna använde sig av 

öppna svarsalternativ (Hamrick et. al. 2016; Harmsen et. al 2013; Luthy, Beckstrand & 

Meyers 2013; Luthy et. al. 2012) som kan ses som ett bättre alternativ än redan slutna 

svarsalternativ då det ger den som svarar på enkäten en möjlighet att använda sig av 

egna ord och på så sätt få fram ett tydligare svar. Detta medför dock att analysen av 

resultatet försvåras (Polit & Beck 2012). I en av artiklarna användes både strukturerad 

enkät och djupintervjuer (Khowaja et. al. 2012) Detta gör att resultatet trovärdighet höjs 

eftersom att forskaren kan jämföra resultatet från enkäten och intervjuerna och 
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analysera skillnader och likheter i svaren (Polit & Beck 2012). Två av artiklarna 

använde sig av journalsystem för att samla in data (Bernhardt et. al. 2015; Sahni, Lai & 

MacDonald 2014) vilket gav en tydlig bild på demografiska faktorer som bidrog till 

nekandet till vaccin. Dock ingen förklaring till föräldrarnas val vilket skulle ökat 

trovärdigheten i artiklarna. När det kommer till enkäter så är reliabiliteten hög om 

enkäten har blivit test-retestade (Polit & Beck 2012) vilket har gjorts i fyra artiklar 

(Brunson 2013b; Harmsen et al. 2013; Khowaja et. al. 2012; Luthy, Beckstrand & 

Meyers 2013). I Luthy et. al. (2012) valde författarna att inte utföra test-retest då detta 

redan utförts tidigare. Luthy, Beckstrand & Meyers (2013) använde sig utan samma 

enkät som Luthy et. al. (2012) men där valde författarna att låta experter granska 

enkäten innan de använde den, detta för att öka validiteten. I de två artiklar Dáňová et. 

al. (2015) och Hamrick et. al. (2016) har författarna inte utfört något test-retest eller 

granskning av enkäten vilket bidrar till att varken validiteten eller reliabiliteten är hög 

vilket anses som en svaghet (Polit & Beck 2012).  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa de olika anledningar föräldrar har för att inte 

vaccinera sina barn. Efter sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna 

Medline via Pubmed och Cinahl framkom det att det fanns artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats som var av intresse att infoga i litteraturstudien. Enligt Polit & 

Beck (2012) kan detta påverka studien positivt då de två olika ansatserna kompletterar 

varandra. Det gav oss som författare inte bara möjlighet att se vad föräldrar angivit som 

anledningar till varför de inte vill vaccinera sina barn utan även en möjlighet att 

statistiskt utläsa resultaten och bilda oss en uppfattning om vilka anledningar som väger 

tyngre än de andra hos föräldrar i valet att vaccinera eller inte. Att författarna valde att 

använda sig utav databaserna Medline via Pubmed och Cinahl bygger på att det är två 

databaser med väldigt brett urval av vetenskapliga artiklar som handlar om ämnet 

omvårdnad (Polit & Beck 2012). Sökord som användes i Medline via Pubmed var 

Vaccinations, Immunizationprograms, Decision making, Treatment refusal samt parents 

och i CINAHL användes Vaccines samt parents. Alla dessa sökord fanns tillgängliga 

som MeSH-termer eller CINAHL-headings och i kombination med den booleska 

söktermen AND kunde antalet sökningar specificeras eftersom MeSH-termer och 

CINAHL-headings hittar nyckelorden i artiklarna och sökningarna passade väl ihop 

med litteraturstudiens syfte. Ett exklusionskriterie i denna studie var artiklar skrivna om 
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HPV-vaccinationer. Författarna valde att utesluta den booleska termen NOT i 

kombination med HPV i sökningen för att inte relevanta artiklar som handlar om 

föräldrars anledningar att inte vaccinera föll bort. Detta eftersom författarna tänkte att 

föräldrar som inte vaccinerar mot barnsjukdomar kanske inte heller väljer att vaccinera 

sitt barn mot HPV. I denna litteraturstudie användes ”Infants 0-23 months” som en 

begränsning och inte som en sökterm eftersom sökträffarna blev exakt densamma och 

detta föredrogs av författarna. Att ha ett inklusionskriterie på att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska istället för en begränsning gjordes då författarna ansåg att de kunde 

utesluta artiklar på språk de inte behärskar i urvalsprocessen och att detta även gjorde att 

artiklar skrivna på annat språk än engelska som författarna behärskar inte faller bort. En 

brist i sökningen var att författarna hade “abstract” som en begränsning och att detta kan 

ha inneburit att relevanta artiklar för studien fallit bort. Författarna granskade artiklarna 

var för sig och sedan tillsammans för att inga feltolkningar av resultatet skulle uppstå. 

Enligt Polit & Beck (2012) är detta viktigt för att öka trovärdigheten i studien. Fokus 

lades på att upprätthålla objektivitet under granskning av artiklarna och detta var något 

båda författarna ansåg vara av stor betydelse eftersom målet var att avhålla sig ifrån att 

resultatet skulle formas efter egna åsikter eller förutfattade meningar. 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

Målet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse till varför föräldrar väljer att 

inte vaccinera sina barn. Lärdomen om de olika anledningarna föräldrar har att inte 

vaccinera kan hjälpa sjuksköterskan i vägledningen till föräldrar som står inför valet 

kring vaccinationer. I många fall är det sjuksköterskan som föräldrarna möter när de 

ställs inför valet att vaccinera sina barn. Det är därför viktigt att sjuksköterskor i mötet 

med föräldrar som står inför valet att vaccinera eller inte har tillräckligt god information 

och kunskap om hur föräldrar kan ställa sig till frågan. Med hjälp av kunskapen om de 

olika faktorer som påverkar föräldrar i deras val angående vaccinera sitt barn kan 

sjuksköterskan erbjuda en individanpassad information och på så sätt i framtida möte 

med tveksamma föräldrar ge en god vård och information som just de föräldrarna 

behöver.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån denna litteraturstudie framkommer det att fortsatt forskning inom området är 

behövlig. Anledningar föräldrar har till att inte vaccinera sina barn finns det forskning 

på men inte vad föräldrar anser att de behöver för stöd och information av vårdpersonal 

gällande oklarheter kring vaccinationer. Det finns också redan forskning om hur 

sjuksköterskor förhåller sig till att ge injektioner till barn, deras erfarenheter av att vårda 

barn samt att möta föräldrar till barn inom vården. Däremot saknas forskning om hur 

sjuksköterskor upplever mötet med föräldrar som avstår från att vaccinera sitt barn. Med 

mer forskning kring detta kan olika lösningar finnas, där den personcentrerade vården 

har möjlighet att utvecklas parallellt med den utveckling som sker just nu med att fler 

föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn.  

Slutsats 

Det finns ett flertal anledningar till varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. 

Flertalet av dessa föräldrar anser att det är svårt att finna tydlig information om 

vaccinationer eller att det inte finns någon alls. Det är viktigt att sjukvården är medveten 

om de olika faktorer som påverkar föräldrar i deras val rådande vaccinationer för att 

kunna bidra med en individanpassad information utefter föräldrarnas kunskap och 

ställningstagande om vaccinationer. 
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