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Sammanfattning 

Bakgrund: Årligen dör cirka 1,5 miljoner barn i sjukdomar som kan förebyggas med 

hjälp av vaccination. Sedan det allmänna vaccinationsprogrammet infördes har 

dödligheten i dessa sjukdomar minskat avsevärt och några av sjukdomarna har 

försvunnit helt. Detta ses som ett resultat av vaccinationerna. 

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva anledningar till att föräldrar väljer 

att inte vaccinera sina barn samt att granska de datainsamlingsmetoder som använts i de 

utvalda artiklarna. 

 

Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Studiens resultat baseras 

på 13 vetenskapliga artiklar som granskats av båda författarna. De inkluderade 

artiklarna söktes fram via databaserna Medline via PubMed och CINAHL. De 

inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod har även granskats.  

 

Huvudresultat: När föräldrar väljer att avstå vaccinationer till sina barn finns det flera 

anledningar som ligger bakom deras beslut. De anledningar som föräldrarna anger är 

rädsla för biverkningar och risker, att det är ett intrång på barnets naturliga 

immunförsvar, att en hälsosam livsstil kan förebygga sjukdomarna, att de 

vaccinförebyggande sjukdomarna inte är farliga, bristande information, misstro mot 

regeringen, folkhälsomyndigheter och läkemedelsföretag samt det sociala nätverkets 

inflytande. Studiernas datainsamlingsmetod var enkäter och intervjuer.  

 

Slutsats: Det är viktigt för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att ha kunskap om 

föräldrars bakomliggande orsaker till att avböja vaccination. En bra kommunikation och 

adekvat information kan hjälpa föräldrar att ta ett överlagt beslut i vaccinationsfrågan. 
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Abstract 

Background: Every year about 1.5 million children die in diseases that can be 

prevented by vaccination. Since the introduction of the general vaccination program, 

mortality in these diseases has decreased significantly and some of the diseases have 

disappeared completely. This is seen as a result of the vaccinations. 

 

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

their children and to review the data collection methods that was used in the included 

articles. 

 

Method: The present literature study has a descriptive design. The results of the study 

are based on 13 scientific articles reviewed by both authors. The included articles were 

searched through the Medline via PubMed and CINAHL databases. The data collection 

methods of the included articles have also been reviewed. 

 

Main result: When parents choose to refrain from vaccinations for their children, there 

are several reasons behind their decision. The reasons the parents indicate is fear of side 

effects and risks, that it is an intrusion of the child's natural immune system, that a 

healthy lifestyle can prevent the disease, that the vaccine-preventing diseases are not 

dangerous, lack of information, mistrust of the government, public health authorities 

and pharmaceutical companies as well as social networking influence. The data 

collection methods of the studies were questionnaires and interviews. 

 

Conclusion: It is important for the nurse and other healthcare professionals to have 

knowledge about the parent's underlying causes to refuse vaccination. Good 

communication and adequate information can help parents to make a deliberately 

decision in the vaccination question. 
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1. Introduktion 

Årligen dör cirka 1,5 miljoner barn i sjukdomar som kan förebyggas med hjälp av 

vaccination. Om alla barn i världen skulle vaccineras med de vacciner som finns 

tillgängliga idag, skulle 25 miljoner liv kunna räddas bara emellan år 2011 och 2020 

(UNICEF 2016). Vaccinationer har funnits världen över i många år, redan på 1800-talet 

förekom vaccin mot smittkoppor. Vaccin har därefter utvecklats, bytts ut och anpassats 

till forskningen för att få fram det bästa vaccinet och det bästa skyddet för befolkningen. 

Vaccinationer ses som det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att rädda liv och 

främja hälsa på, efter tillgång till rent vatten. Sjukdomar som tidigare var vanliga och 

som orsakade stora konsekvenser har minskat avsevärt i Sverige tack vare vaccin 

(Folkhälsomyndigheten 2015; Kaufman, Synnot, Ryan, Hill, Horey, Willis, Lin & 

Robinson 2013; Lantos, Jackson & Harrison 2012; WHO 2017). Enligt Lantos, Jackson 

och Harrison (2012) bör 90 % av befolkningen vaccinera sig för att sjukdomarna ska 

kunna förebyggas. Om majoriteten av jordens befolkning är vaccinerade är det få som 

kan sprida de smittsamma sjukdomarna vidare, vilket benämns flockimmunitet. 

Flockimmunitet bidrar till att skydda de individer som av olika anledningar inte kan 

vaccinera sig, som t.ex. vid underliggande sjukdomar (Folhälsomyndigheten 2013). 

 

1.2 Immunförsvaret och immunisering 
Kroppens immunförsvar kan delas in i det ospecifika och det specifika immunförsvaret. 

Det ospecifika finns redan från födseln, då skyddet kommer från den passiva 

immuniseringen via moderkakan från modern, det reagerar på alla främmande ämnen 

som kommer i kontakt med kroppen. Det reagerar snabbt och är kortsiktigt. Det 

specifika immunförsvaret reagerar långsammare och tar tid på sig att aktiveras. Det har 

ett minne som gör att det kommer ihåg vilka smittämnen det varit i kontakt med och 

reagerar på dessa igen så fort de kommer i kontakt med kroppen och en sjukdom kan 

avvärjas innan den bryter ut (Melhus 2013). 

 

Det finns olika typer av immunisering, aktiv och passiv immunisering. Aktiv 

immunisering är när kroppens immunförsvar stimuleras av ett smittämne, antingen via 

en infektion eller av ett vaccin. Vid en infektion skapar kroppen själv ett skydd mot 

smittämnet och minnet kommer ihåg smittämnet till nästa gång de stöter ihop med det. 
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Vid vaccination får kroppen ett effektivt skydd mot ett smittämne då en liten del av 

själva smittämnet tillförs kroppen och immunförsvaret utsätts för en påfrestning, inte i 

så stor mängd att sjukdomen bryter ut men tillräckligt för att immunförsvaret aktiveras. 

Om eller när kroppen stöter på samma smittämne igen aktiveras immunförsvaret snabbt 

och ger ett bättre försvar. Antikroppar och immunförsvarets celler angriper smittämnet 

redan innan sjukdomen brutit ut (Ericson & Ericson 2002; Folkhälsomyndigheten 2015; 

Melhus 2013). Vid en vaccination behöver personen inte bli sjuk och gå igenom de 

risker som sjukdomen eventuellt kan orsaka (Folhälsomyndigheten 2013). Passiv 

immunisering är när kroppen tillförs olika antikroppar som ger ett snabbt men kortvarigt 

skydd. Den passiva immuniseringen används inte lika mycket nu sedan användandet av 

antibiotika ökat i världen. Den passiva immuniseringen stimulerar inte kroppens egna 

immunförsvar. Små barn får en passiv immunisering via modern, från slutet av 

graviditeten och sedan via amning, de antikroppar som förs över via moderkakan har en 

skyddande effekt i cirka 6 månader (Folkhälsomyndigheten 2015; Melhus 2013).  

 

De flesta vacciner ges som injektion genom sprutor i låret på spädbarn, eller på utsidan 

av överarmen hos större barn och vuxna. Antalet doser som behövs är olika beroende på 

vaccin, för en del sorter krävs en påfyllnadsdos senare i livet (Folkhälsomyndigheten 

2013). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll vid vaccination 
De sjuksköterskor som är behöriga att ge vaccinationer ska ha genomgått en 

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt vara behörig 

att ordinera läkemedel i samband med vaccination enligt de vaccinationsprogram som 

finns och som är stadgade i föreskrifter och rekommendationer gällande vaccination 

(SOSFS 2000:1, kap 3, 10§).  

 

Vid vaccination av barn står sjuksköterskan inför en del utmaningar. Själva injektionen 

kan orsaka smärta och lidande hos barnet som får vaccinationen (Karlsson et al. 2014; 

McMurtry, Riddell, Taddio, Racine, Asmundson, Noel, Chambers och Shah 2015; 

Taddio, Chambers, Halperin, Ipp, Lockett, Reider & Shah 2009). Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan har god kunskap om effektiva sätt att reducera smärtan och som kan 

minska obehag för barnet vid tidpunkten för vaccination. Det kan även bidra till att 

barnen inte utvecklar en rädsla eller fobi för nålar (McMurtry et al. 2015; 
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Läkemedelsverket 2014; Taddio et al. 2009). En annan utmaning sjuksköterskan står 

inför är barnens föräldrar som kan känna oro inför det obehag vaccinationen innebär för 

deras barn. Det är av stor vikt att barnen känner sig lugna och trygga under proceduren 

och föräldrarna har en stor inverkan på barnen, föräldrarna kan bidra till att de upplever 

mindre rädsla och stress. Därför har sjuksköterskan som uppgift att informera 

föräldrarna om hur de på bästa sätt kan stödja sina barn samtidigt som information om 

hur vaccinationen går till även kan göra så att föräldrarna blir tryggare i situationen, 

vilket leder till ett bättre samspel. Sjuksköterskan och föräldrarnas beteende har en 

betydande inverkan på barnets upplevelse av vaccinationen (Karlsson et al. 2014; 

Läkemedelsverket 2014; Taddio et al. 2009). När sjuksköterskan möter barn i olika 

åldrar och deras föräldrar är det av stor vikt att ha goda kunskaper om de olika 

utvecklingsfaserna ett barn går igenom, samt de särskilda behov som finns. Detta för att 

kunna ge en god omvårdnad. Genom ett bra bemötande ökar möjligheten att 

vaccinationen blir bra för alla inblandade (Enskär & Golsäter 2009; Läkemedelsverket 

2014; Taddio et al. 2009). 

 

Det är viktigt att även de föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn eller de som 

har en tveksam inställning till vaccination ska få samma bemötande som föräldrar som 

är positivt inställda till vaccination. Sjuksköterskan bör vara lyhörd och respektera 

föräldrarnas åsikter samt ge svar på de frågor och funderingarna som föräldrarna har 

angående vaccination. Beslutet är föräldrarnas och det är viktigt att komma ihåg 

(Folkhälsomyndigheten 2015).  Austvoll-Dahlgren och Helseth (2010) studie visar att 

det är betydelsefullt att informera föräldrar om de eventuella biverkningarna som kan 

orsakas av vaccinationen och riskerna med att få sjukdomarna samt vilka 

komplikationer som kan uppstå om de väljer att inte vaccinera. Desto mer information 

en förälder får desto lättare har den att fatta ett beslut (Austvoll-Dahlgren & Helseth 

2010).   

 

1.4 Det allmänna vaccinationsprogrammet 
Vaccinationsprogram finns i alla länder, men de kan se olika ut i olika länder. 

Ekonomin och den praktiska möjligheten till att vaccinera har stor roll i hur 

vaccinationsprogrammet utformas. Det är fler barn i U-länderna som mister livet av 

sjukdomarna som det går att vaccineras mot än i I-länderna, vilket till viss del beror på 

att det inte finns samma möjlighet att vaccinera alla barn i U-länderna på grund av 
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sjukdomsbördan, sjukdomens utbredning samt de ekonomiska- och praktiska 

möjligheterna till att utföra vaccinationerna (Folkhälsomyndigheten 2015). I I-länderna 

ses däremot en ökning där föräldrar medvetet väljer bort vaccination helt och hållet, 

dock är täckningsgraden fortfarande relativt hög (Folkhälsomyndigheten 2015 & 

Kaufman et al. 2013). Enligt Kaufman et. al (2013) är föräldrarna som avstår vaccin 

oftast grupperade i en del av samhället vilket kan leda till att smittspridningen bli stor 

om en sjukdom får sitt fäste och då kan påverka stora delar av befolkningen. Runtom i 

världen ser oftast landets styre positivt på vaccinationerna då detta ligger till grund för 

en bättre folkhälsa och att skydda enskilda barn (Moran, Shickle & Richardson 2008). 

 

I Sverige är det Socialstyrelsen som ligger till grund för vaccinationsprogrammen men 

det är upp till kommun och landsting att genomföra programmen. Varje förälder har rätt 

att avgöra om deras barn ska vaccineras eller inte (Folkhälsomyndigheten 2015).  

Folkhälsomyndigheten (2015) rekommenderar att alla barn får vaccinationerna som 

ingår i vaccinationsprogrammet, detta för att sjukdomarna är allvarliga och kan leda till 

svåra konsekvenser samt att sjukdomarna är väldigt smittsamma. Från januari 2009 är 

det nio sjukdomar som det ges vaccin emot: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib 

(allvarliga sjukdomar som är orsakade av denna bakterie), allvarliga sjukdomar som kan 

orsakas av Pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. Flickor erbjuds också 

vaccin mot HPV (humant pappilomvirus), vilket är ett virus som kan orsaka 

livmoderhalscancer. Det erbjuds vid tidigast nio års ålder (Folkhälsomyndigheten 

2015).  

 

BVC Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib Pneumokocker Mässling Påssjuka Röda hund 

3 mån x x x x x x    

5 mån x x x x x x    

12 mån x x x x x x    

18 mån       x x x 

5 år x x x x x     

 
Figur 1 visar det svenska vaccinationsschemat.  
Förklaring: Difteri, stelkramp, kikhosta, Polio och Hib ges som en kombinationsspruta vid 3 månader, 5 

månader, 12 månader och 5 år. Mässling, påssjuka och Röda hund ges som en kombinationsspruta vid 18 

månader. Pneumokocker ges som en spruta vid 3 månader, 5 månader och 12 månader.  
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1.5 Fördelar med vaccination 
Följs vaccinationsprogrammet får de flesta barn ett bra skydd mot sjukdomarna, 

smittspridningen till andra minskar vilket leder till att sjukdomen slutar spridas och 

detta är ett skydd för de som inte hunnit fått något vaccin än, exempelvis nyfödda, de 

som har ett dåligt immunförsvar eller de som på grund av en underliggande sjukdom 

inte kan vaccineras. För att hålla sjukdomarna borta är det viktigt att vaccinerna ges så 

länge sjukdomarna finns i omvärlden för att inte riskera att de kommer tillbaka och får 

nytt fäste i Sverige. Däremot ger inget vaccin 100 % skydd mot sjukdomarna 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) bör för- och 

nackdelar jämföras innan vaccination ges eftersom inga vaccinationer är fria från risker 

och kan orsaka obehag, biverkningar och komplikationer. Biverkningar kan vara en 

reaktion på innehållet i själva vaccinet och en komplikation kan beskrivas som en 

svullnad eller ömhet runt nålsticket. Fördelarna med vaccin är skyddet det ger mot 

sjukdomarna och minskad smittspridning i samhället (Austvoll-Dahlgren & Helseth 

2010).  

 
1.6 Teoretisk referensram 
Imogene M. King, 1923–2007, har utvecklat ett konceptuellt system och en teori om 

måluppsättning, ”Theory of Goal Attainment”. Hennes teori fokuserar på att uppnå mål 

eller resultat i samspelet mellan sjuksköterska och patient som har visat sig vara 

användbar för sjuksköterskor världen över för att förbättra kvalitén i vården. Hur 

människor förhåller sig till varandra och de interaktioner som sker mellan individer, och 

då främst mellan sjuksköterska och patient är det som är centralt i hennes teori. I mötet 

med människor, och då särskilt i vårdprocessen, uppfattar individer varandra, gör 

bedömningar samt vidtar åtgärder. Tillsammans kulminerar dessa aktiviteter i en 

reaktion. Resultatet av interaktionerna och, om det finns perceptuell samstämmighet och 

skiljaktigheter som övervinns, bidrar till en överenskommelse mellan individerna 

(Sieloff & Messmer 2014). 

 

Kings tankesätt angående konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad 

är att människan är en holistisk, andlig varelse som har förmåga till förståndsmässigt 

tänkande och är kapabel att fatta egna beslut i de flesta situationer. Varje individ är unik 

och har individuella behov, önskemål och målsättningar. King anser att hälsa är ett 

självverkande och dynamiskt tillstånd och där sjukdom avbryter den processen. För att 
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uppnå största möjliga kapacitet i det dagliga livet innebär det en ständig justering av 

stress i både den inre och yttre miljön (Sieloff & Messmer 2014). Hur människor 

interagerar i miljön runtomkring dem är viktigt att förstå för sjuksköterskor enligt King. 

En individs liv och hälsa påverkas genom interaktion med miljön. Människan tolkar 

världen som en total person genom sammanstötningar med andra individer eller 

omständigheter i miljön. King anser att syftet med omvårdnad är att hjälpa individer att 

bevara hälsa. Kunskapen om hur människor förhåller sig till varandra i en process av 

handling, interaktion, reaktion och transaktion är av stor betydelse för sjuksköterskor 

(Sieloff & Messmer 2014). 

 

1.7 Problemformulering 
Insjuknandet i många allvarliga barnsjukdomar har reducerats kraftigt sedan 

barnvaccinationsprogrammen infördes världen över. De sjukdomar som ingår i dessa 

vaccinationsprogram kan vid insjuknande vara mycket kritiska och potentiellt 

livshotande för vissa individer. Idag erbjuds alla barn i Sverige att ingå i ett 

vaccinationsprogram. Trots detta väljer många föräldrar att inte vaccinera sina barn, helt 

eller delvis, och det handlar inte om ekonomiska eller praktiska hinder som i U-

länderna, utan att föräldrar har en uppfattning om vaccination som inte överensstämmer 

med forskningen gällande vaccinets fördelar. Det finns tidigare forskning om vikten av 

att vaccinera barn, om varför en del föräldrar väljer att inte vaccinera och riskerna som 

det medför. En minskning av immunisering mot dessa sjukdomar kan leda till att 

sjukdomarna återuppstår och orsakar en stark spridning, samt att det medför risker för 

de barn som ej kan vaccinera sig. Därför är det betydelsefullt att ta reda på de 

anledningar som ligger till grund för dessa beslut hos föräldrar som avböjer att 

vaccinera sina barn, detta för att sjukdomarna inte ska få fäste på nytt och orsaka en 

epidemi. Som sjuksköterska är det därmed viktigt att veta om de olika anledningarna för 

att kunna arbeta förebyggande och för att bemöta barn och deras föräldrar på ett bra sätt 

oavsett vaccination eller inte.  

 

1.8 Syfte 
Att beskriva anledningar till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn samt att 

granska de datainsamlingsmetoder som använts i de utvalda artiklarna.   
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1.9 Frågeställningar 
Av vilka anledningar väljer föräldrar att inte vaccinera sina barn?  

Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de utvalda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 
Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 
För att hitta relevanta artiklar inom det valda ämnet gjordes sökningar i databaserna 

MedLine via PubMed och CINAHL. Dessa databaser är enligt Polit och Beck (2016) 

relevanta då de innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad. I PubMed gjordes 

sökningarna med MeSH-termerna: parents, decision making, vaccination och treatment 

refusal samt sökningar på Mesh-rubrikerna (major topics) parents, decision making och 

vaccination för att få fram huvudämnen i artiklarna. Sökorden kombinerades med den 

booelska sökoperatören AND för att sökningarna skulle bli mer specifik (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani 2006).  

 

I CINAHL gjordes sökningar med CINAHL-Headings som bygger på MeSH-termer, 

genom att använda CINAHL-Headings blir sökningen mer omfattande då det ofta finns 

flera olika ord som beskriver och betyder ungefär samma sak (Polit & Beck 2016). De 

termer som användes var: vaccine och parents, dessa termer användes tillsammans med 

den booelska sökoperatören AND för att även i denna databas göra sökningen mer 

specifik. Söktermerna decision making och treatment refusal användes ej i CINAHL då 

tillräckligt med artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar redan hittats.  

 

Sökningarna i båda databaserna begränsades till artiklar som publicerats under de 

senaste fem åren för att få fram artiklar som är relevanta i tid, de skulle vara fritt 

tillgängliga att läsa vid Högskolan i Gävles bibliotek samt vara skrivna på engelska. I 

PubMed användes även åldersspannet: Child: birth-18 years då 

grundvaccinationsprogammet innefattar barn mellan 3 månader och 5 år och detta 

åldersspann fanns ej fanns som val, därav 0-18 år. 
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Tabell 1 visar resultat av databassökningar. 

Databas Begränsningar
(limits) 
Sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Möjliga 
artiklar 
(exklusi-
ve dubb-
letter) 

Valda 
artiklar 
(exklusive 
dubbletter) 

Medline 
via 
PubMed 

5 år, engelska, 
Child:  birth – 
18 years, 
2017-08-23 

”Parents" 
[Mesh] AND 
"Decision 
Making” 
[Mesh] AND 
”Vaccination" 
[Mesh] 

65 31 19 7 

Medline 
via 
PubMed 

5 år, engelska, 
Child: birth – 
18 years,   
2017-08-25 

"Treatment 
Refusal"[Mesh] 
AND 
"Parents"[Mesh
] 

78 16 10 3 

Medline 
via 
PubMed 

5 år, engelska, 
Child: birth – 
18 years,   
2017-08-25 

"parents"[Majr]
AND”decision 
making” [Majr] 
AND 
”vaccination” 
[Majr]   

26 8 5 1 

CINAHL 5 år, engelska, 
2017-08-25 

parents 
(Headings) 
AND vaccines 
(Headings) 

51 14 6 1 

Totalt   220 69 40 12 

Manuell   
sökning 

 

5 år, engelska, 
2017-08-25 

    1 

 

 

2.3 Urvalskriterier 
Föreliggande studie hade som inklusionskriterier att artiklarna skulle svara på studiens 

syfte och frågeställning, vara vetenskapligt granskade och vara ur föräldrarnas 

perspektiv och beskriva deras anledningar till att avstå vaccination för sina barn. De 

artiklar som exkluderades var artiklar som inte svarade på studiens syfte och 

frågeställning, var litteraturstudier eller översiktsstudier samt artiklar som enbart 

handlade om HPV vaccination då det endast erbjuds till flickor > 9 år och ej ingår i 

grundvaccinationsprogrammet.  

 



 

9 
 

2.4 Urvalsprocess 
Efter sökningarna i databaserna PubMed och CINAHL fick författarna fram 220 

artiklar. Av dessa var det 69 artiklar där författarna tyckte att titeln överensstämde med 

föreliggande studiens syfte. Författarna läste igenom abstrakt på de 69 artiklarna för att 

göra en första bedömning av innehållet. Därefter exkluderades 29 artiklar då de ej 

svarade på studiens syfte och frågeställning. 40 artiklar återstod, dessa artiklar läste 

båda författarna igenom, och då med fokus på artiklarnas resultat. Därefter exkluderades 

27 artiklar, 15 av artiklarna svarade inte på studiens syfte, nio artiklar var 

litteraturstudier/översiktsstudier, två av artiklarna var skrivna på spanska och en artikel 

fanns ej tillgänglig att läsa gratis för Högskolan i Gävles bibliotek. Kvar återstod 13 

artiklar som alla svarar på studiens syfte och som lästest igenom i sin helhet av båda 

författarna. 

 

2.5 Dataanalys 
Först läste författarna igenom de 13 artiklarna i sin helhet för att båda författarna skulle 

få en god uppfattning av innehållet i artiklarna och för att se om de passade in för 

föreliggande studiens syfte och frågeställning. Därefter lästes artiklarna igenom med 

fokus på artiklarnas metod- och resultatdel. Författarna översatte de aktuella artiklarnas 

resultat till svenska och gjorde sedan en sammanställning av alla artiklarnas resultat. 

Sedan gick författarna igenom sammanställningarna för att identifiera olika begrepp och 

kategorier. Dessa färgkodades genom att varje identifierat tema tilldelades en färg, detta 

gav författarna en bra överblick av det som framkommit och bidrog till att skapa de 

olika kategorier som sedan blev studiens resultat och rubriker. Genom att skapa 

kategorier och därefter koda det insamlade materialet för att identifiera olika begrepp 

och kategorier är enligt Polit & Beck (2016) ett användbart och praktiskt 

tillvägagångssätt när det kommer till dataanalys. 
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Figur 2 visar flödesschema över studiens urvalsprocess. 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
De artiklar som författarna valt att ha med i denna studie är alla granskade av 

forskningsetiska råd, vilket betyder att det inte behövdes något tillstånd att genomföra 

studien från etiska nämnden. Författarna har grundligt och objektivt granskat artiklarna, 

de lästes först igenom enskilt av båda författarna och diskuterades sedan för att 

säkerställa att artiklarnas resultat uppfattats på samma sätt av båda författarna och för att 

resultatet i artiklarna inte skulle förvanskas eller misstydas. Författarna har inte 

plagierat och inte låtit egna åsikter påverka resultatet i föreliggande studie (Polit & Beck 

2016). 

 

 

 

220 artiklar identifierades via 
sökningar i databaserna PubMed och 

CINAHL. 

151 artiklar exkluderades då titlarna ej 
verkade relevanta för studiens syfte. 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

69 artiklar granskades gällande 
abstrakt. 

29 artiklar exkluderades då de ej svarade på studiens 
syfte.  

40 artiklar granskades med fokus på 
artikelns resultat.  

13 artiklar svarade på studiens syfte och 
är med i föreliggande litteraturstudie 

Exkluderade artiklar 
15 artiklar exkluderades då de ej svarade på studiens syfte. 
9 artiklar exkluderades då de var litteraturstudier/review. 
2 artiklar exkluderades då de var skrivna på spanska. 
1 artikel exkluderades då den ej fanns tillgänglig. 
= 27 artiklar totalt 
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3. Resultat 
Resultatet i föreliggande studie är baserat på 13 vetenskapliga artiklar där samtliga 

artiklar svarar på studiens syfte. Tio artiklar hade en kvalitativ ansats och tre artiklar 

hade en kvantitativ ansats. Resultatet kommer att presenteras i löpande text med fyra 

huvudrubriker och sju underrubriker, dessa beskrivs i Figur 2, samt i Tabell 2 (Bilaga 1) 

och Tabell 3 (Bilaga 2). 

 
Figur 3 visar presentationen av resultatets huvud- och underrubriker.  

 

 

3.1 Barnets immunförsvar 

3.1.1 Det känsliga barnet 
En vanlig uttryckt uppfattning bland föräldrar var att barn är för unga för att få 

vaccinationer vid tidig ålder, från cirka 3 månader. De ansåg att små barn befinner sig i 

en känslig utvecklingsperiod vid vaccinationstillfällena och att barnets immunförsvar 

inte är fullt utvecklat vilket gör att de har en lägre tolerans och är extra känsliga för 

vaccinets komponenter (Blaisdell, Gutheil, Hootsmans & Han 2016; Burghouts, Del 

Nogal, Uriepero, Hermans, de Waard & Vehagne 2017; Harmsen, Mollema, Ruiter, 

Paulussen, e de Melker & Kok 2013; Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon 2012).  

 

3.1.2 Det naturliga immunförsvaret 
Weiss, Schröpfer och Mertens (2016) studie visade att föräldrar upplevde att 

vaccination var ett intrång på barnens naturliga immunförsvar. Ett barns immunförsvar 

Det känsliga barnet	

Det naturliga  
immunförsvaret	

Bristfällig information	

Alternativa 
informationskällor	

Barnets immunförsvar	

Livsstil & hälsa	

Information	 Brist på förtroende	 Risker & 
biverkningar	

Anledningar till att föräldrar väljer att 
inte vaccinera sina barn	

Riskuppfattning  
om sjukdom	

Vaccinets 
trovärdighet och 

biverkningar	
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är något som behöver byggas upp, och många föräldrar ansåg att en naturlig immunitet 

är att föredra framför den immunitet som vaccin ger. Den naturliga immuniteten är 

dessutom livslång och föräldrar var ifrågasättande till vaccinernas beständighet 

(Byström, Lindstrand, Likhite, Butler & Emmelin 2014; Dubé, Vivion, Sauvageau, 

Gagneur, Gagnon & Guay 2016; Harmsen et al. 2013). I studien av Gross, Hartmann, 

Zemp och Merten (2015) framkom det att många föräldrar var övertygade om att 

vaccination kunde störa och förhindra kroppens sätt att skaffa sig naturlig immunitet 

och de hänvisade till människans evolution där kroppen har utvecklats över miljoner år i 

jämförelse med vaccinernas korta befintlighet. En del föräldrar uppgav även att de 

smittsamma sjukdomarna kunde ha en positiv inverkan då de kunde bidra till att öka 

och stärka barnets naturliga immunförsvar, samt hjälpa till att utveckla barnens fysiska 

och mentala förmågor (Byström et al. 2014; Dubé et al. 2016; Gross et al. 2015; 

Harmsen et al. 2013). 

 

3.1.3 Livsstil och hälsa 
En orsak till att avböja vaccination var enligt många föräldrar att de hade en hälsosam 

livsstil. Föräldrar ansåg att en hälsosam kost, bra sovvanor och motion var viktiga 

beståndsdelar för att leva hälsosamt. En hälsosam livsstil minimerade risken för de 

vaccinationsförebyggande sjukdomarna och behovet av vaccination (Blaisdell et al. 

2016; Dubé et al. 2016; Dáňová, Šálek, Kocourková & Čelko 2015; Harmsen et al. 

2013). En hälsosam livsstil ansågs främja barnens hälsa och förutom att leva hälsosamt 

angav föräldrarna även andra faktorer som alla ansågs vara viktiga, bl.a att barnet helst 

skulle ammas länge (1 - 2 år), de skulle uppfostras i mindre hushåll, föräldrarna skulle 

arbeta halvtid de första sex månaderna, ingen barnomsorg samt minimera resor och 

shopping tillsammans med barnet (Blaisdell et al. 2016; Harmsen et al. 2013).  

 

Gross et al. (2015) beskriver hur föräldrar till icke vaccinerade barn jämförde sina barns 

hälsa med barn som var vaccinerade, och att de upplevde att deras barn inte hade en 

sämre hälsa på grund av att de inte var vaccinerade, vilket föräldrarna tog som ett bevis 

på att de gjort rätt val. I studien av Byström et al. (2014) framkom det dessutom att 

föräldrar som avstår vaccinationer också föredrog naturläkemedel framför allopatisk 

medicin, och de använde begränsade mängder med smärtstillande och antibiotika.  
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3.2 Information 

3.2.1 Bristfällig information 
Otillräcklig information från barnläkare och/eller sjuksköterska var för vissa föräldrar 

en bidragande faktor till att de avböjde vaccination för sina barn. De ansåg att den 

information de fått inte var tillräckligt balanserad, det vill säga att de inte fick 

information om både för- och nackdelar med vaccination (Blaisdell et al. 2016; Dubé et 

al. 2016; Harmsen et al. 2013; Saada, Lieu, Morain, Zikmund-Fisher & Wittenberg 

2015). Många föräldrar önskade en mer objektiv information där de kunde få veta mer 

specifikt om vilka risker, biverkningar och eventuella negativa följder som kunde 

uppstå av vaccinationerna (Harmsen et al. 2013; Kennedy Gray-Brunton & Hoog 2014). 

Även i studien av Blaisdell et al. (2016) upplevde föräldrarna att riskinformationen 

angående vaccin var oklar och bristfällig, speciellt gällande vaccinernas långsiktiga 

effekt. Föräldrar upplevde att om de enbart fick information från en ”sida” så var det lätt 

att de baserade sitt beslut på den ensidiga och partiska information som de fått (Fadda, 

Kepping & Schulz, 2015). 

 

3.2.2 Alternativa informationskällor 
När föräldrar upplevde att de inte fick en öppen och ärlig information och var missnöjda 

med den information som de fått började de att söka fakta på egen hand (Blaisdell et al. 

2016; Byström et al. 2014; Dáňová, Šálek, Kocourková & Čelko 2015; Dubé et al. 

2016; Harmsen et al. 2013). I studien av Dáňová et al. (2015) framkom att de föräldrar 

som avböjde vaccination till sina barn till stor del sökte sig till internet för att få 

ytterligare information om vaccinernas för- och nackdelar. Många föräldrar ansåg 

däremot att det var svårt att avgöra pålitligheten hos olika källor (Blaisdell et al. 2016; 

Dubé et al. 2016; Harmsen et al. 2013; Luthy et al. 2012).  

 

I studierna av Brunson (2013b) och Kennedy Gray-Brunton och Hoog (2014) framkom 

det att föräldrarnas sociala nätverk hade en stor inverkan på deras beslut att inte 

vaccinera sina barn. Det visade sig att föräldrar var mer benägna att lyssna till personer i 

deras omgivning som de kände stort förtroende för, såsom familjemedlemmar och 

vänner, när det kom till vaccinationsbeslut. Dessa sociala influenser kunde vara 

avgörande för deras beslut att inte vaccinera sina barn då de påverkades av personer i 

deras omgivning som var mot vaccinationer (Brunson 2013b; Kennedy Gray-Brunton & 

Hoog 2014). I studien av Harmsen et al. (2013) uppgav däremot föräldrarna olika 
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uppgifter angående hur deras sociala miljö påverkade deras val angående vaccination. 

En del av dem påverkades, medan andra inte blev influerade av personer i deras 

omgivning och vad de hade för åsikter om vaccination. Dock uppgav några föräldrar att 

de avstod från att resonera kring sitt beslut om att avstå vaccination för sina barn med 

andra då de var rädda för att deras omgivning skulle vara kritiska till deras beslut 

Harmsen et al. (2013). 

 

3.3 Brist på förtroende 
Relationen mellan föräldrar och de vårdgivare som bistår med vaccination har i 

studierna (Harmsen et al. 2013; Luthy et al. 2012; Saada et al. 2015) visat sig vara en 

aning komplexa. De föräldrar som avböjde vaccination uttryckte att de upplevde 

negativt bemötande från barnläkare och övrig vårdpersonal. De kände sig dömda och 

kände att deras beslut inte respekterades. Valet att vaccinera sina barn är något varje 

förälder själv beslutar om men många föräldrar upplevde att vaccination ansågs vara 

obligatoriskt och något som varje förälder borde välja för sitt barn. Undermåliga 

attityder och bemötande hos barnläkare och övrig vårdpersonal gjorde dessutom att 

många föräldrar kände sig hämmade och inte vågade ta upp sina funderingar och frågor 

angående vaccin (Dubé et al. 2016; Harmsen et al. 2013; Luthy et al. 2012; Saada et al. 

2015). 

 

Det var inte enbart bristen på förtroende för vårdgivaren som framkom, många föräldrar 

kände misstro mot regeringen och folkhälsomyndigheterna. De hävdade att de 

samverkade med läkemedelsföretagen och att vaccination endast var till för att 

läkemedelsföretagen skulle tjäna pengar. Vissa föräldrar trodde även att 

läkemedelsföretagen påverkade resultatet av forskning om vaccination (Byström et al. 

2014; Dubé et al. 2016; Weiss, Schröpfer & Merten, 2016). 

 

3.4 Risker och biverkningar 

3.4.1 Vaccinets trovärdighet och biverkningar 
Föräldrar ansåg att innehållet i vaccin inte var säkert och att det inte var tillräckligt 

testat för att de ska vilja ge det till sina små barns friska och rena kroppar. Några 

föräldrar ansåg att vaccin är ett ”gift” och att bl.a. kvicksilver och aluminium är 

förekommande i vaccin som de inte vill förgifta barnens kroppar med. Att vaccin 

saknade trovärdighet och att det fanns för lite studier och forskning var ofta en 
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förekommande orsak. En annan orsak var att föräldrarna ansåg att vissa barn får de 

vaccinförebyggande sjukdomarna trots att de är vaccinerade (Blaisdell et al. 2016; Dubé 

et al. 2016; Harmsen et al. 2013; Kennedy Gray-Brunton & Hoog 2014).  

 

Enligt Luthy et al. (2012) var många föräldrar oroliga över att vaccin kunde utveckla en 

kronisk sjukdom, det som framkom var att många föräldrar var bekymrade över att 

deras barn skulle utveckla autism eller inlärningssvårigheter och det använde det som 

ett skäl till att avstå vaccin. En del föräldrar trodde även att vaccinationer var en orsak 

till att så många barn hade ADHD. Vissa föräldrar nämnde också att de kände oro för att 

deras barn skulle uppleva smärta och obehag samt bli oroliga i samband med 

injektionerna (McCauley, Kennedy, Basket & Sheedy 2012; Luthy et al. (2012). 

 

3.4.2 Riskuppfattning om sjukdom 
Föräldrar var övertygade om att deras barn, om de blev smittade av en 

vaccinförebyggande sjukdom, kunde hantera sjukdomen och att den därmed inte var 

farlig för barnet (Byström et al. 2014; Dubé et al. 2016; Fadda, Kepping & Schulz, 

2015; Harmsen et al. 2013). En del uttryckte att de hade förtroende för vården och att 

det fanns adekvat behandling att få om deras barn skulle insjukna i en 

vaccinförebyggande sjukdom (Byström et al. 2014). 

Föräldrarna beskrev de generella barnsjukdomarna som mässling, röda hund, påssjuka 

och kikhosta som milda och att det fanns behandling mot dem. De beskrev också att de 

själva hade haft dessa sjukdomar när de var barn utan några större komplikationer 

(Byström et al. 2014; Gross et al. 2015; Harmsen et al. 2013). Samtidigt beskrev 

föräldrarna i Burghouts et al. (2017) att biverkningarna av vaccin kunde vara nog så 

besvärligt och de ville inte se sina barn sjuka. De biverkningar de återgav var feber, 

förkylning, diarré och huvudvärk. En förälder beskrev att hon blivit välinformerad av 

vaccinationsteam och att de hade besökt hennes hem ett flertal gånger men trots detta 

var hon emot vaccin. Hon beskrev att hennes barn utvecklades väl, var friska och att 

hon själv växt upp utan vaccin och tyckte det var ett rätt beslut (Burghouts et al. 2017). 

 

I Blaisdell et. al (2016) studie fick föräldrar frågan hur de skulle reagera om deras barn 

fick mässlingen, deras svar var då att de snabbt skulle upptäcka sjukdomen och då 

kunde skaffa den hjälp som behövdes samt se till att barnet fick rätt behandling. En del 

av dessa föräldrar uppgav även att de kunde behandla mässling själva och de ansåg att 
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mässling inte var allvarligare än vattkoppor. De beskrev också att allvarliga 

komplikationer av mässling och vattkoppor oftast drabbar äldre människor, därför 

avstod de vaccin mot mässling (Blaisdell et al. 2016; Fadda, Kepping & Schulz, 2015).  
 

En del föräldrar ansåg att vaccination var onödigt då de vaccinförebyggande 

sjukdomarna inte längre existerar medan andra föräldrar menade att de befann sig långt 

ifrån de geografiska områden där sjukdomarna fortfarande förekommer (Blaisdell et al. 

2016; Dubé et al. 2016; Gross et al. 2015). Många ansåg att deras barn inte riskerade att 

exponeras för någon av de smittsamma sjukdomarna då de avstår från att resa (Blaisdell 

et al. 2016; Dubé et al. 2016; Luthy et al. 2012).  

 

3.5 Metodologisk aspekt 
Författarna av denna studie har valt att granska de inkluderade artiklarna avseende 

datainsamlingsmetod utifrån Polit och Beck (2016). I resultatet förekommer 13 artiklar, 

varav tio med kvalitativ ansats (Blaisdell et al. 2016; Burghouts et al. 2017; Byström et 

al. 2014; Dubé et al. 2016; Fadda et al. 2015; Gross et al. 2015; Harmsen et al. 2013; 

Kennedy et al. 2014; Luthy et al. 2012; Saada et al. 2014). Tre av artiklarna (Brunson et 

al. 2013b; Danova et al. 2015; McCauley et al. 2012) är av kvantitativ ansats. 

 

Åtta av artiklarna använde sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Blaisdell et al. 2016; Byström et al. 2014; Dubé et al. 2016; Fadda et al. 2015; Gross et 

al. 2015; Harmsen et al. 2013; Kennedy et al. 2014; Saada et al. 2014) och två av dessa 

har gjort intervjuerna utifrån en intervjuguide (Blaisdell et al. 2016; Saada et al. 2014). 

Blaisdell et al. (2016) gjorde en semistrukturerad folkgruppsintervju, vilket innebär att 

intervjun var strukturerad till viss del och utfördes i stor grupp. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att de utförs med viss struktur och att ämnena är valda i förväg. Hur 

frågorna ställs och i vilken ordning bestäms under intervjun (Polit & Beck, 2016). Fyra 

av artiklarna (Brunson, 2013b; Burghouts et al. 2017; Dáňová et al. 2015; Luthy et al. 

2012) använde sig av enkäter som datainsamlingsmetod. Burghouts et al. (2017) 

använde sig av både enkät samt djupintervjuer. McCauley et al. (2012) använde sig av 

telefonintervjuer.   

 

Sex av de inkluderade artiklarna i föreliggande studie har inte angett varaktigheten i 

intervjuerna (Brunson, 2013b; Dáňová et al. 2015; Harmsen et al. 2013; Kennedy et al. 
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2014; Luthy et al. 2012; McCauley et al. 2012). De övriga artiklarna uppgav en 

varaktighet på mellan 29 minuter och 2 timmar (Blaisdell et al. 2016; Burghouts et al. 

2017; Byström et al. 2014; Dubé et al. 2016; Fadda et al. 2015; Gross et al. 2015; Saada 

et al. 2014).  

 

Det framkom i fyra artiklar var intervjuerna utfördes (Brunson et al. 2013b; Burghouts 

et al. 2017; Byström et al. 2014; Gross et al. 2015) där föräldrarna intervjuades i 

hemmet eller på annan plats som föräldrarna själva valt.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
I föreliggande studie framkom det att när föräldrar väljer att avstå vaccination till sina 

barn så finns det flera olika anledningar som ligger bakom deras beslut. Anledningar 

som föräldrar uppgav är att de är rädda för biverkningar och andra risker med vaccin. 

Många uttryckte att de trodde att vaccin kunde orsaka autism eller andra kroniska 

sjukdomar. Föräldrar ansåg att vaccin är ett intrång på barnens kroppar, de var 

övertygade om att en naturlig immunitet var att föredra. En del uppgav även att en 

hälsosam livsstil kunde förhindra att barnen insjuknade i någon vaccinförebyggande 

sjukdom medan andra menade att sjukdomarna inte var farliga för barnen då de 

förmodades kunna hantera dem utan några större problem. Föräldrar uppgav även att de 

vaccinförebyggande sjukdomarna knappt existerar längre vilket medför att vaccination 

inte är nödvändigt. Bristfällig och subjektiv information kring vaccin var också en 

anledning, detta ledde till att många föräldrar valde att söka information på egen hand. 

Det sociala nätverkets inverkan hade stor betydelse för några föräldrar. Bristen på 

förtroende för regering, folkhälsomyndigheter och läkemedelsföretag var en faktor. De 

granskade artiklarnas datainsamlingsmetod var antingen intervjuer eller enkäter. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Barnets immunförsvar 
Det framkommer i studiens resultat att många föräldrar anser att vaccination är ett 

intrång på barnens känsliga kroppar, att deras immunförsvar inte är färdigutvecklat 

vilket gör att de är extra känsliga för vacciner och dess komponenter. De anser även att 

en naturlig immunitet är att föredra. Vissa föräldrar trodde dessutom att de 
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vaccinförebyggande sjukdomarna kunde vara positiva för barnen då de hjälper till att 

bygga upp det naturliga immunförsvaret (Burghouts et al. 2017; Byström et al. 2014; 

Dubé et al. 2016; Gross et al. 2015; Harmsen et al. 2013; Kennedy Gray-Brunton & 

Hoog 2014; Luthy et al. 2012; Weiss, Schröpfer och Mertens 2016; Saada et al. 2015). 

Detta är samstämmigt med studien (Gowda & Dempsey 2013) där föräldrar anser att 

barnens underutvecklade immunförsvar är en faktor till deras beslut att avstå 

vaccination till sina barn och att de hellre föredrar att deras barn får en naturlig 

immunitet. Dock framgår det att vaccinationsprogrammen inleds i tidig ålder för att 

skydda de små barnen då de tillhör en högriskgrupp för de vaccinationsförebyggande 

sjukdomarna (Edwards & Hackell 2016; Herbert, Hall & Odoms 2012). Faktorer som 

sjukdomens utbredning, vaccinets natur, mottagarens ålder och kapacitet att reagera på 

vaccinet har använts för att fatta välgrundade beslut gällande det mest gynnsamma 

vaccinationsschemat. Till exempel rekommenderas vaccination mot kikhosta till barn 

som är cirka två månader, detta för att risken för allvarliga komplikationer av 

sjukdomen är störst hos små spädbarn jämfört med barn i åldern <1 år (Edwards & 

Hackell 2016). Det nuvarande rekommenderade vaccinationsschemat är det enda 

schemat som testats och godkänts av experter gällande säkerhet och effekt (Herbert, 

Hall & Odoms 2012). 

 

4.2.2 Information 
Något som framkom i studiens resultat är att föräldrar upplever att informationen de får 

angående vaccinationer inte är tillräckligt objektiv, de önskar mer information om 

nackdelarna, eventuella biverkningar och risker (Blaisdell et al. 2016; Dubé et al. 2016; 

Fadda, Kepping & Schulz 2015; Harmsen et al. 2013; Kennedy Gray-Brunton & Hoog 

2014; Saada et al. 2015). En del föräldrar hade en önskan om att få information från 

både förespråkare för vaccin och vaccinmotståndare vid ett och samma tillfälle, detta för 

att ha möjlighet att diskutera och debattera för- och nackdelar (Fadda, Kepping & 

Schulz, 2015). Resultatet i föreliggande studie är även samstämmigt med Brunson 

(2013a), Glanz, Kraus och Delay (2015), Mrożek-Budzyn, Kiełtyka och Mróz (2016) 

studier, som beskriver föräldrars tillförlitliga och opålitliga informationskällor. Något 

som de är rörande överens om är att sociala medier och internetsidor är de minst 

pålitliga informationskällorna vilket gör föräldrarna tveksamma då sociala medier och 

internet är en stor del av det vardagliga livet samtidigt som det är lättillgängligt. Det 

finns gott om information på internet för både vaccinförespråkare och motståndare, 
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därför är det svårt att få den objektiva informationen. Författarna till föreliggande studie 

anser att detta handlar om en inställningsfråga snarare än om kunskap och forskning. 

Det som genomsyrar flertalet av artiklarna i studiens resultat är att de föräldrar som är 

negativt inställda mot vaccin hellre lyssnar på vänner, bekanta, läser forum och bloggar 

av personer som har egna erfarenheter av vaccin istället för att ta del av 

forskningsrapporter som bevisar fördelarna eller nackdelarna med vaccin. Det är mycket 

vanligt att vaccinmotståndare använder sig av internetsidor för att sprida sitt budskap, 

även diskussionsforum och bloggar är vanligt förekommande när det gäller 

vaccindiskussion och där finns plats för egna åsikter vilket leder till att 

vaccinmotståndarna har ett försprång då det förekommer mer diskussioner kring de 

negativa erfarenheterna än de positiva (Glanz et al. 2013). Många läkare förespråkar att 

det bör finnas en referensram om vilken information som bör ges ut gällande vaccin. 

Detta för att alla föräldrar ska få samma information, oavsett var i landet de bor och 

oavsett vad de har för åsikt om vaccin. En sådan referensram skulle underlätta beslutet 

för alla föräldrar (Leask et al. 2012; Edwards & Hackel 2016). Leask et al. (2012) tar 

upp hur viktigt det är att informationskällan är pålitlig, det kan betyda mer än själva 

informationen om vaccin. Har personen i fråga förtroende för den som ger 

informationen så spelar inte innehållet så stor roll. Därför är det viktigt att läkare och 

sjuksköterskor bygger upp en god relation med föräldrarna för då ökar inflytandet och 

föräldrarna känner sig trygga och väl bemötta. Det viktiga då är hur och av vem 

informationen ges (Edwards & Hackell 2016). Enligt Imogene M. King är det även 

viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om att vissa personer kan ha svårt att ta till 

sig en del information och att informationen därför kan behöva anpassas till individen 

(Sieloff & Messmer 2014). 

 

4.2.3 Bemötande 
I ett flertal av artiklarna i resultatet framkommer att de föräldrar som avböjde vaccin 

kände sig dömda och blev bemötta på ett negativt sätt av läkare och övrig 

sjukvårdspersonal (Dubé et al. 2016; Harmsen et al. 2013; Luthy et al. 2012; Saada et 

al. 2015). Detta är även ett vanligt fenomen som bidrar till föräldrars attityder angående 

vaccinationer enligt Leask et al. (2012) och Edwards och Hackell (2016). De bekräftar 

även att föräldrar kan vända den dåliga kommunikationen till missnöje och därmed 

avböja vaccinationer, detta medan läkare och vårdpersonal antog att det berodde på 

okunnighet hos föräldrarna. Vikten av god kommunikation är en värdefull beståndsdel i 
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Imogene M. Kings teori. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om hur 

människor förhåller sig till varandra i processen av interaktion och transaktion. Det är 

även betydelsefullt för sjuksköterskor att förstå att varje individ är unik, har individuella 

behov, önskemål och måluppsättningar. En bra kommunikation mellan parter bidrar till 

att relationen förbättras (Sieloff & Messmer 2014). 

 

4.2.4 Brist på förtroende 
Resultatet i studien visar att föräldrar som avböjde vaccination upplevde negativt 

bemötande från barnläkare och övrig vårdpersonal (Dubé et al. 2016; Harmsen et al. 

2013; Luthy et al. 2012; Saada et al. 2015). Detta är ej sammstämmigt med studierna av 

Leask et al. (2012) och Edwards och Hackel (2016) där det framkommer att föräldrarna 

har högst förtroende för barnläkare i vaccinationsfrågan, därefter sjuksköterskor. Det är 

viktigt med en god relation och ett samspel mellan läkare, sjuksköterskor och föräldrar. 

I resultatet i föreliggande studie framkommer det att föräldrar misstror regeringen och 

folkhälsomyndigheterna (Byström et al. 2014; Dubé et al. 2016; Weiss, Schröpfer & 

Merten, 2016). Detta är inget nytt men denna misstro har ökat den senaste tiden, 

föräldrarna tycks se ett samband mellan folkhälsomyndighetenernas rekommendationer 

angående vaccin och läkemedelsföretagens förtjänst av pengar. Detta kan bekräftas av 

Salmon, Dudley, Glanz och Omer (2015) samt MacDonald, Schoplocher och Vaudry 

(2014) som menar att allmänheten länge antytt en misstro mot läkemedelsindustrin och 

dess utveckling. Samtidigt ses en växande marknad för alternativa- och naturprodukter 

vilket leder till att vaccin och andra läkemedel får större konkurrens. Dessutom 

framkommer det att förtroendet för regeringen som fattar beslut om vaccin var väldigt 

låg då vissa föräldrar ansåg att regeringen inte hade kunskap att besluta om vad och 

vilka vaccin deras barn skulle få (Salmon et al. 2015; MacDonald, Schoplocher & 

Vaudry 2014). Enligt Imogene M. King är det för sjuksköterskan värdefullt att etablera 

en bra kontakt med patienterna, eller i detta fall föräldrarna. En bra relation och ett bra 

samspel är av stor betydelse inom omvårdnad. I omvårdnadssituationen ska 

sjuksköterskan och patienten dela sin information, sina uppfattningar, problem och 

specifika mål för att tillsammans finna de medel som krävs för att uppnå ett gemensamt 

mål (Sieloff & Messmer 2014). 
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4.2.5 Risker och biverkningar 
I föreliggande studies resultat beskrev många föräldrar att de inte tror på vaccin, att de 

inte litar på att vaccin är tillräckligt testade och att det inte finns tillräckligt med studier 

som bevisar att vaccin är säkert att ge till barn. Vaccin anses vara något som förgiftar 

barnens små rena kroppar då föräldrarna tror att det innehåller aluminium och 

kvicksilver. Föräldrar uppger även att de är mer oroliga för själva vaccinet och dess 

biverkningar än för de vaccinförebyggande sjukdomarna (Harmsen et al. 2013; Weiss, 

Schröpfer & Merten, 2016). Detta är ett resultat som kan bekräftas av Edwards och 

Hackell (2016), Hulsey och Bland (2015), Parella, Gold, Marshall, Braunack-Mayer och 

Baghurst (2013) och Salmon et al. (2015) studier där det framgår att vaccinsäkerheten 

tillhör den högsta procentuella andelen av varför vissa föräldrar väljer att avstå 

vaccinationer till sina barn. Risken att drabbas av en biverkning av själva vaccinet slår 

högre än att få sjukdomen i sig. Flera föräldrar menar även att de inte litar på att vaccin 

är säkert och tillräckligt testat innan det fått ett godkännande för att komma ut på 

marknaden. Eftersom vissa av dessa sjukdomar har varit under kontroll eller till och 

med utrotade under en tid så kan vissa föräldrar inte relatera till sjukdomarna och dess 

konsekvenser vilket leder till att föräldrarna anser att dessa sjukdomar inte räder dem 

(Parella et al. 2013). 

 

En anledning som framkommer i resultatet är att föräldrarna är oroliga att vacciner kan 

utveckla autism, ADHD eller andra inlärningssvårigheter, vilket de tyckte var skäl nog 

för att avstå vaccination (Luthy et al. 2012; McCauley et al. 2012). Det är samstämmigt 

med Edwards och Hackell (2016), Hulsey och Bland (2015) då ca 30% av föräldrarna 

avstår vaccination på grund av att de är oroliga för att barnen ska utveckla autism. Det 

förekom en artikel om sambandet mellan vaccinationer och autism som är skriven av 

Wakefield (1998) som publicerades i tidskriften The Lancet. The Lancet återkallade 

dock artikeln då det framkom att flera delar i studien var felaktiga (Sathyanarayana & 

Chittaranjan 2011).  Johnson och Capdevilla (2014) och Salmon et al. (2015) bekräftar 

detta då många föräldrar tog sitt beslut angående vaccination efter att de läst Wakefields 

(1998) artikel om hur MMR-vaccin kan orsaka autism och andra kroniska sjukdomar, 

detta har gett upphov till många oroliga föräldrar som avstår vaccin till sina barn av just 

denna anledning. Ofta upptäcks sjukdomar som t.ex. autism vid ungefär samma ålder 

som vissa vaccin ges därför har föräldrar en stark tro till att det är vaccinet i sig som 

varit orsaken. Det finns bevis för att autimsdiagnoser har ökat vilket vissa 
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vaccinmotståndare kopplar till att det är fler som vaccineras, däremot tar de ingen 

hänsyn till att befolkningen ökar (Hulsey & Bland 2015; Johnson & Capdevilla 2014; 

Salmon et al. 2015). Föräldrarna anser att det är ett stort hälsoproblem att fler barn lider 

av autism, vilket driver föräldrarna i denna fråga långt och de har en stark åsikt om vad 

som är rätt och fel i denna fråga (Hulsey & Bland 2015; Johnson & Capdevilla 2014; 

Salmon et al. 2015). 

 

I resultatet och i studien av Burghouts et al. (2017) framkom det att föräldrar som inte 

själva var vaccinerade ansåg att vaccinationer var något onödigt, de menade att de 

själva växt upp utan vaccin och att de trots det är friska. Detta är något som Brunson 

(2013a) bekräftar, då bakgrunder, livsstil och erfarenheter är en stor bidragande orsak 

till hur föräldrar fattar sina beslut i vaccinationsfrågan. Författarna till föreliggande 

studie anser att detta är ett själviskt beslut, särskilt då en del föräldrar uttalar att de 

själva klarat sig och att de inte vill tillföra deras egna och deras barns kroppar med 

”skit” som de kallar vaccin för. Dessa föräldrar ser inte till helheten, till omvärlden och 

vad de kan orsaka när de inte vaccinerar sina barn. Brunson (2013a) beskriver att 

föräldrar som avstår vaccin är lata, själviska, oansvariga och inte gör det som är bäst för 

samhället. Dock är det viktigt att framförallt sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

respekterar föräldrarnas val vilket Imogene M. King förespråkar, varje individ ska ha 

möjlighet att fatta egna beslut då King anser att människan har förmåga till 

förståndsmässigt tänkande och är kapabel att fatta egna beslut i de flesta situationer 

(Sieloff & Messmer 2014). 

 

4.2.6 Metodologisk aspekt 
Den metodologiska frågeställningen i föreliggande studie var att undersöka vilka 

datainsamlingmetoder de 13 inkluderade artiklarna har använt sig av. Åtta av artiklarna 

använde sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (Blaisdell et al. 

2016; Byström et al. 2014; Dubé et al. 2016; Fadda et al. 2015; Gross et al. 2015; 

Harmsen et al. 2013; Kennedy et al. 2014; Saada et al. 2014) och två av dessa har gjort 

intervjuerna utifrån en intervjuguide (Blaisdell et al. 2016; Saada et al. 2014). Blaisdell 

et al. 2016 gjorde en semistrukturerade folkgruppsintervju, vilket innebär att intervjun 

var strukturerad till viss del och utfördes i stor grupp. Enligt Polit & Beck (2016) är 

semistrukturerade intervjuer ett bra tillvägagångssätt för att forskarna ska kunna 

försäkra sig om att specifika ämnen i intervjun blir besvarade samtidigt som de 
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intervjuade personerna får en frihet att ge så utförliga svar och förklaringar som de 

önskar. Däremot bör den person som intervjuar vara uppmärksam så att frågorna de 

önskar svar på blir besvarade då de intervjuade personernas svar ofta kan sväva ut och 

frångå det aktuella ämnet (Polit & Beck 2016). Fyra av artiklarna (Brunson 2013b; 

Burghouts et al. 2017; Dáňová et al. 2015 & Luthy et al. 2012) använde sig utav enkäter 

som datainsamlingsmetod. Fördelarna med enkäter är att de kan tillämpas vid 

undersökningar i ett stort antal olika ämnen och olika befolkningsgrupper. Nackdelen är 

däremot att resultatet ofta blir ytligt då enkäternas undersökning inte går in på djupet av 

det valda ämnet. Burghouts et al. (2017) använde sig även av djupintervjuer. Vid 

djupintervjuer får de som blir intervjuade tala fritt och det är därför viktigt att den som 

intervjuar är en god lyssnare och inte avbryter. Att den som blir intervjuad känner 

förtroende för den som intervjuar är av stor vikt då det annars kan påverka intervjun på 

ett negativt sätt. Det är dessutom betydelsefullt att intervjun sker på en plats där den 

intervjuade personen känner sig bekväm och avslappnad (Polit & Beck 2016). 

McCauley et al. (2012) använde sig utav telefonintervjuer.  Telefonintervjuer är mindre 

kostsamt än än personliga intervjuer och det kan vara en bra metod när det kommer till 

korta, specifika intervjuer som inte är för personliga. De flesta kvalitativa intervjuer 

genomförs dock ansikte mot ansikte då det kan vara en nackdel för både den som 

intervjuar och den som blir intervjuad att gå miste om det visuella (Polit & Beck 2016). 

 

4.3 Metoddiskussion 
Föreliggande studie har en deskriptiv design vilket är nödvändigt för att svara på 

studiens syfte. Litteraturstudier ger en översikt och sammanställning av nuvarande 

forskning inom det valda området (Willman Stoltz & Bahtsevani 2006, Polit & Beck 

2016). Resultatet i denna studie inkluderar 13 vetenskapliga artiklar som alla beskriver 

vilka anledningar som ligger bakom föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn. Tio av 

artiklarna har en kvalitativ ansats och tre av artiklar har en kvantitativ ansats. Det kan 

enligt Polit & Beck (2016) vara gynnsamt för en studie att använda två olika ansatser då 

de kompletterar varandra. 

 

För att hitta relevanta artiklar inom valda område har sökningar gjorts i databaserna 

Medline via PubMed och CHINAL, databasen PubMed har en medicinsk vetenskaplig 

inriktning medan CHINAL har en vårdvetenskaplig inriktning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Att använda dessa två databaser är en styrka då båda databaserna har 
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ett omfattande utbud av vetenskapliga artiklar med inriktning mot omvårdnad (Polit & 

Beck 2016). Däremot kan det enligt Polit och Beck (2016) ge ett undermåligt resultat att 

endast använda sig av få databaser, vilket kan ses som en svaghet.  

 

I Medline via PubMed gjordes sökningar med MeSH-termerna: parents, decision 

making, vaccination och treatment refusal samt sökningar på Mesh-rubrikerna:  

parents, decision making och vaccination. I CINAHL gjordes sökningar med CINAHL-

Headings och de termer som användes var: vaccine och parents. Söktermen vaccination 

fanns ej som CINAHL-Heading, istället användes termen vaccine. Författarna till 

föreliggande studie valde att inte använda söktermerna decision making och treatment 

refusal i databasen CINAHL då ett tillräckligt antal artiklar redan hittats. Genom att 

använda MeSH-termer och CINAHL-Headings blir sökningarna mer omfattande då det 

inkluderar flera olika ord men som har samma betydelse, detta ses som en styrka (Polit 

& Beck 2016). Sökorden har kombinerats med den booelska sökoperatören AND för att 

sökningarna skulle bli mer specifika (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). Sökningarna 

begränsades till artiklar som publicerats under de senaste fem åren för att hitta artiklar 

som är aktuella, de skulle vara fritt tillgängliga att läsa vid Högskolan i Gävles bibliotek 

och vara skrivna på engelska då det förutom svenska är det enda språk som författarna 

till denna studie behärskar. Att begränsa sökningarna till endast ett språk kan däremot 

ses som en svaghet då det kan ha funnits relevanta artiklar på andra språk som kunde ha 

varit relevanta för föreliggande studiens syfte och frågeställning. Dessutom behärskar 

ingen av författarna det engelska språket lika bra som svenska, vilket kan ha bidragit till 

att tolkningarna och översättningarna av artiklarnas innehåll inte blivit helt perfekta.  I 

Medline via PubMed användes åldern ”child:  birth – 18 years” som en begränsning för 

att hitta artiklar som handlar om barnvaccination. Samma åldersintervall fanns ej som 

begränsning i CINAHL, därför valde författarna att inte använda någon begränsning av 

ålder gällande sökningarna i CINAHL, detta kan däremot ses som en svaghet då 

sökningarna i de två databaserna ej utförts på exakt samma sätt (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006).  

 

Artiklarna lästes till en början igenom enskilt av författarna. Därefter läste författarna 

igenom artiklarna tillsammans och diskuterade innehållet. Detta är enligt Polit & Beck 

(2016) betydelsefullt för att artiklarnas resultat inte ska feltolkas samtidigt som det är en 

styrka. Innehållet i artiklarnas resultat färgkodades sedan efter de olika teman som 
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författarna identifierat, det vill säga de olika anledningar som ligger bakom föräldrars 

beslut att inte vaccinera sina barn. Polit & Beck (2016) förespråkar detta då kodning av 

insamlat material är ett praktiskt tillvägagångssätt i litteraturstudier. Kodningen kan 

även ses som en styrka då det underlättat författarnas arbete med det insamlade 

materialet. Denna studie har skrivits med handledning vilket också är en styrka då 

författarna har fått tagit del av viktiga synpunkter som de sedan haft användning för i 

studien.  

 

4.4 Kliniska implikationer 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva anledningar till att föräldrar väljer att 

inte vaccinera sina barn. Denna kunskap är viktig, framförallt för sjuksköterskan. När 

föräldrar står inför valet att vaccinera sina barn eller inte är det oftast sjuksköterskan 

som föräldrarna möter, får information av samt diskuterar med angående sina frågor och 

funderingar kring vaccination. Att som sjuksköterska ha kunskap om de olika 

anledningar och faktorer som finns hos föräldrar som är tveksamt inställda till 

vaccination är betydelsefullt då det kan hjälpa sjuksköterskan i kommunikationen med 

föräldrarna. Sjuksköterskan kan genom en ökad förståelse för föräldrarnas uppfattning 

angående vaccin individanpassa sin information för att på bästa sätt bemöta dessa 

föräldrar, däremot är det viktigt för sjuksköterskan att förhålla sig till vetenskaplig 

forskning när det kommer till information.  

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån föreliggande litteraturstudie har författarna kommit fram till att det finns gott 

om forskning om anledningarna till att föräldrar avstår vaccin till sina barn. Däremot 

saknas en del forskning om hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan nå dessa 

föräldrar på ett bra sätt för att de ska förstå varför vaccin är nödvändigt. Samt hur 

sjuksköterskor upplever mötet och kommunikationen med föräldrarna. Författarna anser 

även att det saknas forskning i vad det är för information som föräldrarna saknar och 

hur det skulle kunna påverka beslutet om vaccination. Med fortsatt forskning och med 

rätt information kan det finnas en lösning på att färre föräldrar ska ta avstånd mot 

vaccin.  
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4.6 Slutsats 
Det finns många olika anledningar till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. De 

anledningar som föräldrarna anger är rädsla för biverkningar och risker, att det är ett 

intrång på barnets naturliga immunförsvar, att en hälsosam livsstil kan förebygga 

sjukdomarna, att de vaccinförebyggande sjukdomarna inte är farliga, bristande 

information, misstro mot regeringen, folkhälsomyndigheter och läkemedelsföretag samt 

det sociala nätverkets inflytande. Det är viktigt för sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal att ha kunskap om föräldrars bakomliggande orsaker till att avböja 

vaccination så att de, utifrån orsak, kan bemöta dem på bästa sätt och bidra med 

individanpassad information. Att ha en bra kommunikation likväl som att ge adekvat 

information är viktigt inom vården. Alla ska få ett bra bemötande, oavsett inställning, 

samtidigt som det bör finnas utrymme för frågor och diskussioner vilket kan hjälpa 

föräldrar att ta ett mer överlagt beslut i vaccinationsfrågan. 
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Bilaga 1 
Tabell 2 visar en sammanställning av artiklarnas författare, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Blaisdell et al.  (2016) 
USA 

Att undersöka vaccintveksamma föräldrars 
upplevda och personliga bedömningar gällande 
risker och osäkerhet i samband med vacciner och 
vaccinförebyggande sjukdomar. Samt hur dessa 
subjektiva riskbedömningar påverkar föräldrars 
beslut om barnvaccination.  

Föräldrar som är tveksamt inställda till vaccinationer engagerar sig i olika resonemangsprocesser och upplever att riskerna med 
vaccination är större än riskerna med vaccinationsförebyggande sjukdomar. Samtidigt upplever dessa föräldrar en tvetydighet då 
den information de får gällande vaccination är motstridig eller opålitlig.  

Brunson (2013b) 
USA 

Att undersöka om föräldrars sociala nätverk är 
relaterad till deras beslut om vaccination. Och om 
de vaccinerade sina barn enligt det nationella 
rekommenderade vaccinationsschemat eller valde 
att fördröja eller avstå vaccination till sina barn.  

Resultatet visade att föräldrar som fördröjde vaccinationer, delvis vaccinerade eller helt avstod från att vaccinera sina barn hade 
signifikant mer sannolikhet att rapportera sina sociala nätverk som en faktor till deras beslut om vaccination. 

Burghouts et al. 
(2017) 
England 

Att få inblick i varför vissa föräldrar accepterar 
vaccin medan andra avstår.  

Föräldrar som avstår vaccin nämner några orsaker till varför de är motståndare, bl.a. att det är större risk att få biverkningar av 
det specifika vaccinet än att drabbas av t.ex. mässling.  

Byström et al. (2014) 
Sverige 

Att utforska hinder för MMR-
vaccinationsföräldrar som bor i antroposofiska 
samhällen i Sverige.  

Två övergripande syner på hälsa uppstod, det skiljer sig stort på de föräldrar som vaccinerar och de som inte vaccinerar.  
De icke-vaccinerade hade en syn på hälsa som att det starka mentala och fysiska sambandet mellan kropp och själ behövs för att 
uppnå hälsa. De tror på naturlig immunitet och de tror även att mässling kan styrka och utveckla barnet, både fysiskt och mentalt.  

Dáňová et al. (2015) 
Tjeckien 

Syftet med denna studie var att utvärdera den 
nuvarande situationen i Tjeckien samt beskriva 
de viktigaste faktorerna i föräldrars 
beslutsfattande om vaccination.	 

Under de senaste tio åren har vaccination hos barn minskat. De viktigaste faktorerna i samband med denna utveckling var misstro 
mot vaccination, rädsla för vissa vaccinkomponenter samt rädsla för biverkningar. 



 

 

Dubé et al. (2016)  
Kanada  

Att förstå varför mammor väljer att vaccinera 
sina nyfödda barn eller inte.  

Det finns olika faktorer som påverkar beslutet gällande vaccin. Mammorna i studien är överens om att hälsosam kost, motion och 
bra sovvanor är viktiga komponenter i en hälsosam livsstil. De mammor som var emot vaccinationer såg immunförsvaret som 
något barnet skulle bygga upp själv och att det då var viktigt att de fick sjukdomarna så de kunde bygga upp sin naturliga 
immunitet.  

Fadda et al. (2015) 
Schweiz 

Att få förståelse för vad som ligger bakom 
föräldrars beslut med fokus på kunskap om 
vaccinering och psykologisk empowerment i ett 
sådant sammanhang.  

Fyra huvudteman framkom i resultatet: a) paradoxen i det fria valet med hänvisning till feltolkning av nuvarande 
vaccinationsprogram, b) att ge efter, vilket pekar på resultaten av en lågt uppfattad kompetens, c) ett långsiktigt beslut, som 
återspeglar valet angående MMR-vaccin och de olika effekter som beslutet kan få, d) efterfrågan angående ett delat 
beslutsfattande.  

Gross et al. (2015) 
Schweiz 

Att undersöka schweiziska föräldrars olika 
argument kring vad de uppfattade som "naturlig 
utveckling" av kroppen och immunsystemet för 
att förklara deras kritiska attityder mot 
immunisering mot mässling och andra 
barndomssjukdomar. 

Föräldrar hade en stark tro på det naturligt förvärvade immunsystemet. Barnsjukdomar uppfattades inte som ett hot utan som ett 
naturligt sätt att stärka kroppen. Föräldrar ansåg att vaccination var ett intrång på immunsystemets naturliga utveckling och de 
var rädda för att vaccinationer överbelastade deras barns immunsystem.  

Harmsen et al. (2013) 
Nederländerna 

Att undersöka faktorerna som ligger bakom 
holländska föräldrars beslut att inte vaccinera 
sina barn. 

Flera faktorer låg bakom föräldrars beslut att avböja vaccination för deras barn: familjeliv, uppfattningar om barnets kropp och 
immunsystem, upplevda risker för sjukdom, vaccinets effekt och biverkningar, fördelar med att uppleva sjukdom, tidigare 
negativ erfarenhet av vaccination samt social miljö.  

Kennedy et al. (2014) 
Skottland 

Att utforska synen på vaccination bland föräldrar, 
tonårsflickor och vårdpersonal i Skottland 
angående tre kontroversiella vacciner: mässling, 
påssjuka, röda hund (MMR) och humant 
pappilomvirus (HPV). 

Trots hög vaccinationstäckning uttryckte deltagarna i studien oro angående vacciner, dels för MMR-vaccinerna men också för 
nya vacciner.  

Luthy et al. (2012)  
USA 

Att utforska personliga övertygelser hos föräldrar 
i Utah, som valde att inte vaccinera sina barn.   

Det kom fram olika kategorier av personliga skäl för att inte vaccinera sina barn: föräldrauppfattningar, problem med 
hälsovårdssystemet, kronisk sjukdom, oro för immunförsvaret, biverkningar, samt andra orsaker som inte kunde klassas.  



 

 

McCauley et al. 
(2012) 
Atlanta  

Syftet med denna studie var att bedöma föräldrars 
självrapporterade val för att vaccinera sina små 
barn. Kunskap, attityder och övertygelser om 
vaccination samt kommunikation med de som 
bistår med vaccin. 

80,6% av de som medverkade i studien hade följt rekommendationerna att vaccinera sina barn. De föräldrar som avböjde 
vaccination nämnde biverkningar av vaccin som en orsak.  

Saada et al. (2014) 
USA 

Syftet med denna studie var att mer fullständigt 
beskriva föräldrars val till alternativa 
vaccinationsscheman samt vad som motiverar 
och ligger till grund för deras tillvägagångssätt.  

Föräldrar som valde alternativa metoder till vaccin uttryckte en önskan om mer kontroll angående information om ingredienserna 
i vaccin, vaccinsäkerhet, immunförsvarets belastning och sjukdomsrisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Tabell 3 visar en sammanställning av artiklarnas metodologiska aspekt.  

Författare Titel Design & 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Blaisdell et al. 
(2016) 
USA 

”Unknown Risks: 
Parental Hesitation 
about Vaccination” 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 

42 föräldrar 
vaccintveksamma 
föräldrar  
 

Ett bekvämlighetsurval gjordes med engelsktalande föräldrar till 
barn 0-8 år. Semistrukturerade folkgruppsintervjuer. 
 
Varaktigheten på intervjuerna: 2 timmar  

Tematisk innehållsanalys 

Brunson 
(2013b) 
USA 

”The impact of social 
networks on parents 
vaccination decisions” 

Kvantitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 

Amerikanska 
förstagångsföräldrar med 
barn ≤ 18 mån 

Onlineenkäter.  
Ett bekvämlighetsurval gjordes bland förstagångsföräldrar.  
 
Varaktighet: anges ej  
 
Plats: där föräldrarna hade tillgång till dator och nätverks-
uppkoppling  

Logistisk regression 
Social nätverksanalys 



 

 

Burghouts et 
al. (2017) 
England 

”Childhood Vaccine 
Acceptance and Refusal 
among Warao 
Amerindian Caregivers 
in Venezuela; A 
Qualitative Approach” 

Kvalitativ 
ansats 

 
Utforskande 
design 

31 vårdnadshavare till 
barn mellan 6 veckor till 6 
månader 

Enkät samt djupintervjuer utifrån en intervjuguide 
 
Varaktighet: I snitt 30 min 
 
Plats: I hemmet 

Tematisk analys  

Byström et al. 
(2014) 
Sverige 

”Parental attitudes and 
decision-making 
regarding MMR 
vaccination in an 
anthroposophic 
community in Sweden”  

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 
 
 

Snöbollsurval  
 
20 föräldrar i en 
antroposofisk gemenskap 

Semistrukturerade intervjuer 
 
Varaktighet: i snitt 47 min 
 
Plats: föräldrarna valde var intervjun skulle ske 

Kvalitativ innehållsanalys 

Dáňová et al. 
(2015) 
Tjeckien 

”Factors Associated with 
Parental Refusal of 
Routine Vaccination in 
the Czech Republic.” 

Kvantitativ 
ansats 
 
Beskrivande 
design 

480 
föräldrar/vårdnadshavare 
till barn i åldern 0 - 18 år 

Enkät (strukturerad) Chi-square med Yate´s korrelation 

Dubé et al. 
(2016)  
Kanada  

”Nature Does Things 
Well, Why Should We 
Interfere?”: Vaccine  
Hesitancy Among 
Mothers.” 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 

56 gravida kvinnor 
17 barnmorskor 
13 läkare 

Semistrukturerade intervjuer 
 
Varaktighet: 35-90 min 

Innehållsanalys 



 

 

Fadda et al. 
(2015) 
Schweiz 

”Addressing issues of 
vaccination literacy and 
psychological 
empowerment in the 
measles-mumps-rubella 
(MMR) vaccination 
decision-making: a 
qualitative study” 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 
 

20 föräldrar  
(15 mammor och 5 
pappor) 
Ålder: 23 - 42 år 
Barn: 1 - 3 barn 
 
13 föräldrar som var för 
MMR-vaccin, 3 föräldrar 
som var emot och 4 
föräldrar som ej hade fattat 
något beslut ännu 

Semistrukturerade intevjuer 
 
Varaktighet: Ca. 30 min 
 
 

Induktiv tematisk analys 

Gross et al. 
(2015) 
Schweiz 

”'I know it has worked 
for millions of years': 
the role of the 'natural' 
in parental reasoning 
against child 
immunization in a 
qualitative study in 
Switzerland.” 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design  

32 föräldrar  
 
Medelålder mammor: 37 
år 
Medelålder pappor: 40 år 
 

Semistrukturerade intervjuer 
 
Varaktighet: 60 min 
 
Plats: i föräldrarnas hem eller annan plats de själva valt 

Innehållsanalys 

Harmsen et al. 
(2013) 
Nederländerna 

”Why parents refuse 
childhood vaccination: a 

qualitative study using 
online focus groups” 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 

60 föräldrar Online fokusgrupper, semistrukturerade intervjuer Tematisk analys 



 

 

Kennedy et al. 
(2014) 
Skottland 

”Just that little bit of 
doubt': Scottish parents', 
teenage girls' and health 
professionals' views of 
the MMR, H1N1 and 
HPV vaccines.” 

Utforskande 
design 
 
Kvalitativ 
ansats 

75 deltagare:  
51 vårdpersonal,  
15 mammor och  
8 tonårsflickor 
 

Semistrukturerade intervjuer Tematisk analys 

Luthy et al. 
(2012)  
USA 

”Reasons Parents 
Exempt Children 
From Receiving  
Immunizations” 

Beskrivande 
design 
 
Kvalitativ 
ansats 
 
 

801 föräldrar Enkäter Innehålls-analys 

McCauley et 
al. (2012) 
Atlanta  

”Exploring the choice to 
refuse or delay vaccines: 
a national survey of 
parents of 6- through 
23-month-olds.” 

Kvantitativ 
ansats  
 
Utforskande 
design 

1500 föräldrar som hade 
minst ett barn <2 år i 
hushållet 

Telefonintervjuer Clopper- Pearson test 

Saada et al. 
(2014) 
USA 

”Parents' choices and 
rationales for alternative 
vaccination schedules: a 
qualitative study.” 

Kvalitativ 
ansats 
 
Utforskande 
design 

24 föräldrar deltog 
18 vita  
15 män  
 
Medelålder på barnen: 26 
månader 
 
 

Semistrukturerade telefonintervjuer utifrån en intervjuguide.  
 
Varaktighet: i snitt 29 minuter 

Induktivt tillvägagångssätt  
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