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Sammanfattning 

 

Det finns en god följsamhet till vaccination av barn, ca 98 % av alla tvååringar är vacci-

nerade. Men trots detta så förekommer det fall med kikhosta och mässling i Sverige. 

Syftet med studien var att beskriva vad som motiverar föräldrar att inte vaccinera samt 

reflektioner och åsikter om vaccinationer. Studien hade en beskrivande design med kva-

litativ ansats. Åtta föräldrar som inte har valt att följa socialstyrelsens framtagna vacci-

nationsprogram eller avstått helt deltog i studien. Med hjälp av en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor samlades data in. Resultatet i föreliggande studie visade att det 

inte var ett lätt beslut att ta om att vaccinera eller inte enligt föräldrarna. Föräldrarna 

beskrev även att deras uppfattning var att vaccin och dess tillsatser skadar kroppen mer 

än det gör nytta. Föräldrarna beskrev också att de ser kroppen som en konstruktion som 

klarar av barnsjukdomar utan vaccin. Bemötandet föräldrarna fick i samband med vac-

cinationserbjudandet påverkade beslutet om deras barn skulle få vaccin eller inte. För-

äldrarna beskrev även en misstro mot sjukvården och läkemedelsindustrin då informat-

ionen uppfattades som ”ensidig” och riktad. Slutsats; Föräldrarna beskrev att de fick 

otillräcklig och vinklad information i samband med diskussionen om vaccinering. Det 

resulterade i att föräldrarna tog avstånd från hälso- och sjukvården. Föräldrarna förvän-

tade sig att hälso- och sjukvårdspersonal ska vara uppdaterad om vad som skrivs om 

för- och nackdelar av vaccin och biverkningar. Detta för att hälso- och sjukvårdsperso-

nal ska kunna ge så adekvat och uppriktig information som möjligt och hjälpa föräldrar-

na att ta ställning i frågan. 

 

 

Nyckelord: Barnvaccinationer, Ställningstagande, Vaccin, Föräldraperspektiv, Intervju-

studie 

  



 

 

 

Abstract 

There's a good adherence to the vaccination of children, about 98% of all two year olds 

are vaccinated. Despite this, there are cases of whooping cough and measles in Sweden. 

The purpose of the study was to describe what motivates parents to not vaccinate and 

reflections and attiudes about vaccinations. The study had a descriptive design with 

qualitative approach. Eight parents who had chosen not to follow the National Board of 

Health’s vaccination program or whom had decided to completely abandon, participated 

in the study. Data was collected with an interview guide with semi-structured questions. 

The results of the present study showed that it was not an easy decision to make wheth-

er to vaccinate or not, according to the parents. Parents also described that their percep-

tion was that the vaccine and its additives harms the body more than it will benefit. Par-

ents also described that they see the body as a structure capable of handling childhood 

diseases without vaccination. The respons parents received in connection with the vac-

cination offer, influenced the decision if their children would get the vaccine or not. 

Parents also told us that they distrust the medical and pharmaceutical industries in 

which the information was understood as "one-sided" and directed. Conclusion; The 

parents said that they were inadequate and biased information in connection with the 

discussion of vaccination. It resulted in the parents took away from health care. Parents 

expected that healthcare professionals should be updated on what is written about the 

pros and cons of vaccines and adverse effects. This is important in order for healthcare 

professionals to provide the most adequate and honest information as possible and help 

the parents to decide on the issue. 

 

 

Keywords: Childhood Vaccinations, Attitude, Vaccine, Parental Perspective, Interview 

Study  
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Introduktion  
Massvaccinationerna i samband med de senaste pandemierna, svin- och fågelinfluensa, 

har gett biverkningar som givit ringar på vattnet. Detta har aktualiserat att föräldrar ifrå-

gasätter även andra vacciner till exempel de som ingår i vaccinationsprogrammet. Vad 

som orsakar biverkningarna är oklart. Är det vaccinet, tillsatserna eller något annat som 

orsakar biverkningarna som gör att föräldrar väljer att avvakta och/eller avstå från vac-

cin. 

Bakgrund 

Vad vaccin är  

Genom historien har det uppmärksammats att vissa människor är immuna mot sjukdo-

mar. Detta kan bero på att de har haft sjukdomen eller varit exponerad för den tidigare. 

Genom en sådan process byggs antikroppar upp i kroppen 
1,2

. Kroppen kan stimuleras 

till att aktivt bilda antikroppar och immunologiskt aktiva celler genom att utsättas för ett 

smittoämne. Samma process kan framkallas genom att vaccin i ofarlig form tillförs så 

att det på så sätt kan ge skydd mot infektion. Genom vaccination har man fått god kon-

troll på tiotalet svåra infektionssjukdomar såsom smittkoppor, difteri, stelkramp, gula 

febern, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund. I industriländerna finns det 

goda förutsättningar att få kontroll på andra sjukdomar som t.ex. hepatit A och B, 

pneumokockinfektioner och influensa genom att vaccinera 
1
. Vaccinationerna upprepas 

ca 2-3 gånger, med några veckors till månaders mellanrum, för att få en grundimmuni-

sering och maximal eller långvarig effekt. De vaccinationer som barnen oftast får är så 

kallade kombinationsvacciner. Kombinationsvaccin innebär att vaccin mot flera sjuk-

domar ges i samma spruta. Det är främst för att barnet inte ska behöva få så många in-

jektioner men även för att det förenklar hanteringen och det blir färre besök till barna-

vårdscentral (BVC) och skolhälsovård 
1,2

. 

 

Hur vaccin fungerar  

Det finns olika typer av vaccin så som virus- och bakteriebaserade vacciner. Genom att 

tillföra smittoämnet, eller olika komponenter av vaccinet i ofarlig form. Dessa kan i sin 

tur ge kroppen skydd mot infektion. Det finns levande vacciner som har kvar sin för-

måga att föröka sig i optimal miljö. Det finns även ej levande vaccin som består av helt 

avdödat smittämne eller delar av ett smittämne så kallat subkomponentvaccin 
1
.  
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Vaccinationsprogrammet 

Det svenska barnvaccinationsprogrammet, som Socialstyrelsen i Sverige tagit fram, ska 

tillämpas av landsting (barnavårdscentraler) och kommuner (skolhälsovård) 
3-6

. Från år 

2013 regleras det allmänna vaccinationsprogrammet i Smittskyddslagen. Det inkluderar 

även kompletterande vaccinationer till barn som inte tidigare vaccinerats enligt barn-

vaccinationsprogrammet. Alla barn som föds eller flyttar till Sverige skall bli erbjudna 

att få vaccinationer av kommuner och landsting enligt barnvaccinationsprogrammet 
3,6

. 

Dessa vaccinationer ger skydd mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, 

infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib), mässling, påssjuka, röda 

hund samt även allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Sedan år 2010 erbjuds 

flickor födda 1999 och senare dock ej äldre än 12 år, ett vaccin mot humant papillomvi-

rus (HPV). Vidare så finns det även så kallad riktad vaccinering där barn med ökad risk 

erbjuds vaccinering mot tuberkulos och hepatit B 
1,3–5,7

. 

 

Målet med vaccinationsprogram är att förbättra folkhälsan genom att bygga upp ett gott 

skydd mot allvarliga sjukdomar samt att förebygga smittspridning bland befolkningen. 

Det är regeringen som beslutar vilka vaccinationer som ska ingå i det nationella vacci-

nationsprogrammet 
7
. I årsrapporten från 2013, som Läkemedelsverket och Folkhälso-

myndigheten tagit fram 
7
, tillsammans med smittskyddsverkets statistik 

5
, så framkom-

mer det att barn insjuknat i mässling och kikhosta. 

 

Sedan år 2013 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Läkemedelsverket regel-

bundet rapporterat om utfallet av det nationella vaccinationsprogrammet 
7
. I januari 

2014 insamlades statistik från BVC gällande barn som var födda år 2011. Denna sta-

tistik visade att det var 98 procent utav barnen som var vaccinerade med tre doser vac-

cin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. Av alla barn födda 2011 barnen hade 

97,5 procent fått tre doser av pneumokockvaccinet, barn som hade vaccinerats mot 

mässling, påssjuka och röda hund, alltså MPR (internationellt kallat MMR), var 97,3 

procent. Antalet ovaccinerade barn, födda under år 2011, var omkring 720 och av de 

barn som var födda 2010 så var omkring 630 ovaccinerade 
5,8

.  

Antroposofins syn på hälsa 

I den antroposofiska läran så tror man på att människan utvecklar sig själv. Man anser 

att kropp, sinne och själ är sammanlänkande. Antroposoferna menar att det är ödet som 

gör att man blir sjuk men även att kroppen till stor del själv ska kunna läka sig men att 
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den ibland kan behöva hjälp av vissa läkemedel som antroposoferna anser vara naturliga 

för att främja kropp, sinne och själ till självläkning 
9
. En antroposofisk livsstil innebär 

ofta att man har biodynamisk diet och därför har en restriktiv syn på antibiotikabehand-

ling och läkemedel. Det innebär att antroposoferna menar att om till exempel ett barn 

får mässlingen eller en annan infektionssjukdom så ska det läka ut av sig själv för att det 

stärker barnens utveckling 
10

. Waldorf-skolformen har sin grund i Rudolf Steiner som 

var antroposof 
9
. Enligt skollagen så är varje skola, även friskolor, skyldiga att erbjuda 

elevhälsovård, vilket innebär bland annat tillgång till skolsköterska, skolläkare och ku-

rator för att främja elevens hälsa. Det innebär även att samtliga skolor ska erbjuda vac-

cinationer och vård som behövs för varje elev 
11-13

.  

Information från sjukvården angående vaccination 

För att ett barn ska få bli vaccinerad av hälso- och sjukvårdspersonal ska båda föräldrar-

na (vårdnadshavarna) informerats om vad barnet ska vaccineras emot för sjukdomar 

men även hur vaccineringen går till. Båda föräldrarnas tillstånd måste inhämtas innan 

vaccination kan ske, detta sker främst på en särskild blankett där det tydligt skall framgå 

att båda föräldrarna tillåter vaccinering. Om föräldrarna inte är överens om vaccinering, 

får inte barnet vaccineras. I föräldrabalken framgår att i 6 kap.11§ (1949:381) att med 

barnets stigande ålder och utveckling ska större hänsyn tas till barnets vilja 
3,14

. Social-

styrelsen har tagit fram fem informationsbroschyrer, angående vaccinering, vilka hälso- 

och sjukvårdspersonal kan lämna ut till båda vårdnadshavarna. Informationsbroschyrer-

na finns även att tillgå på många språk som till exempel; Engelska, Persiska, Franska 

och Kurdiska. Det finns även särskild riktad information till hälso- och sjukvårdsperso-

nal om vaccination 
15

. Enligt Rikshandboken i barnhälsovård finns det beskrivet att 

BVC-sköterskan skall vara väl förtrogen med Socialstyrelsens föreskrifter om vaccinat-

ioner för barn. Det finns även beskrivet att BVC-sköterskan skall få fortlöpande utbild-

ning inom vaccinationsområdet 
16

. 

Bärande begrepp 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor finns det beskrivet att hälsa ska främ-

jas genom att uppträda professionellt och vara väl informerad hur man förebygger sjuk-

domar och befrämjar hälsa. På grund av att det finns föräldrar som väljer att inte vacci-

nera sina barn så är det viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att inhämta kunskap om 

varför man som förälder väljer att inte vaccinera sitt barn 
17

. Som legitimerad sjukskö-

terska/distriktssköterska ingår det i yrket att bedöma patienters resurser och förmågor. 
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Men även att undervisa och stödja patienter och närstående som i detta fall föräldrar för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa 
18

. Detta innebär att BVC-personalen måste an-

passa nivån på informationen de ger så att föräldrar kan ta in och tillgodogöra sig denna. 

Detta kopplas till det bärande begreppet hälsa, eftersom distriktssköterskan ska vara 

välinformerad och professionell i detta ämne.  

Teoretisk referensram 

I Joyce Travelbees omvårdnadsteori fokuseras det på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimension. Det vill säga att Travelbees teori fokuserar på begreppen människan som 

individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Genom att konver-

sera kan en förståelse för varandra uppstå och skapas. För att skapa en mellanmänsklig 

kontakt så uppfylls syftet med omvårdnad enligt Travelbee. Det är sjuksköterskans an-

svar att skapa en relation och att den vidmakthålls men den måste vara ömsesidig. 

Kommunikation är den viktigaste komponenten till att det ska fungera. Sjuksköterskan 

behöver ha en känsla för hur kommunikationen fungerar, att ha ”timing” i samtalet samt 

kommunicera med mer än ”bara med ord”. Risken med att inte besitta dessa färdigheter 

beskriver Travelbee är att sjuksköterskan då kan ”missa” att se personen framför sig 

som en egen individ och att inte uppfatta olika ”nivåer av samtalet”. Därför är det vik-

tigt att hälso- och sjukvårdspersonal bemöter föräldrar med frågor om vaccin på ett ade-

kvat och tillåtande sätt 
19

. Travelbees teori kan kopplas till kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor, där det finns beskrivet att distriktssköterskan ska inneha etiskt för-

hållningsätt och ha individen i fokus även inneha en självkännedom så att distriktsskö-

terskan är trygg i sin arbetsroll 
17

.  

Litteraturgenomgång 

Andrew Wakefield genomförde en studie som publicerades 1998 där han såg ett sam-

band mellan MMR-vaccinet och sjukdomar i tarmen samt autism 
20

. Denna studie blev 

senare tillbakadragen. Ytterligare studier visade inget samband mellan dessa sjukdomar 

och vaccinet som Wakefields studie påvisat 
21

. I en studie från år 2011 finns det beskri-

vet och redogjort för hur Wakefield hade anpassat sitt material för att erhålla ekonomisk 

finansiering för sin studie 
22

. 

Trots detta så visar nyare studier att föräldrar ändå anser det finnas en sanning i Wakefi-

elds studie. I en kvalitativ studie från USA har man undersökt vilka faktorer som spelar 

in i föräldrars beslut om att vaccinera eller inte vaccinera. Konsekvenserna av att inte 

vaccinera, kan belysas med ett fall som, inträffade i nordvästra USA med drygt 6500 
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fall av påssjuka. Det beskrevs i denna studie att det fanns en rädsla hos föräldrarna att 

barnen kunde drabbas av konsekvenser av vaccin. Dessa konsekvenser beskrevs som 

obotliga sjukdomar, t.ex. autism, vilket gjorde att föräldrarna upplevde sig tveksamma 

till vaccinering 
23

. År 2011 genomfördes ytterligare en studie i USA som visade att det 

var 76,1 % som hade följt vaccinationsprogrammet till fullo. Orsaken till att inte vacci-

nera var främst biverkningarna efter MMR-vaccinet enligt dessa föräldrar. Även i en 

äldre studie från USA som genomfördes 2004 ifrågasatte föräldrar MMR-vaccinets sä-

kerhet 
23,24

. År 2004, det vill säga 5 år efter att Wakefield’s studie blev avfärdad, så 

fanns fortfarande uppfattning om MMR-vaccinets skadlighet vilket påverkade föräld-

rarnas ställningstagande till vaccinering 
21,24

. Under år 2011 framkom det fortfarande att 

föräldrarna uttryckte en oro över vad vaccinet innehöll och om det var för stora doser 

vaccin och om detta i sin tur kunde leda till att barnen fick ADHD och autism samt 

autoimmuna sjukdomar såsom MS 
23

. Forskarna i studien från 2004, även andra studier, 

kom fram till att hälso- och sjukvårdspersonal borde diskutera mer öppet och generellt 

om fördelarna med vaccin men även bemöta den specifika oro som föräldrar kommer 

med 
24-26

. År 2005 gjordes det en studie i Sverige för att ta reda på anledningarna till att 

man undviker MMR-vaccinering. Föräldrarna uppgav som främsta anledning till att inte 

vaccinera med MMR-vaccinet var rädslan för biverkningar och att föräldrarna hade 

uppfattningen att ett naturligt immunsystem är bättre än att immunisera med vaccin. Det 

fanns även föräldrar som ville vänta med vaccinering tills barnet nådde en ålder på fyra 

år. Föräldrarna ansåg att då hade kroppen mognat och skulle då kunna klara av vaccinet 

bättre 
27

.  

 

I ytterligare en studie från USA framkom det att de barn som hade fått några vaccinat-

ioner eller inga vaccinationer alls till större del hade ensamstående mödrar. Utbild-

ningsnivån dessa mödrar hade var motsvarande svensk gymnasieutbildning och inkoms-

terna var under medel. Studien visade även att de som hade bestämt sig för att inte vac-

cinera inte heller var benägna att ändra åsikt oavsett vad riskerna var att vara ovaccine-

rad, eftersom de var oroliga över vaccinernas biverkan/konsekvenser 
28

. 

 

I en studie från England intervjuades några mödrar i grupp. Mödrarna beskrev att de 

alltid hade barnens bästa i fokus men även att samhällets förväntningar påverkade dem. 

Mödrarna uttryckte att det var svårigheter att ta ställning till att vaccinera eller inte vac-

cinera på grund av att de grundade sig på sina egna åsikter och upplevelser 
29

. Inför sitt 
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ställningstagande hade de vägt för- och nackdelar med vaccinering samt för- och nack-

delar att vara utan vaccin mot varandra. Mödrarna hade även vägt in sin uppfattning om 

vaccin i ställningstagandet. Det beskrevs i studien hur mödrarna hade sökt stöd hos 

hälso- och sjukvården för att inhämta information för att kunna bilda sig en uppfattning 

och åsikt. Samtidigt uppgav mödrarna att de hade mindre förtroende för staten eller me-

dicinsk myndighet än för hälso- och sjukvårdspersonal som de fick en personlig kontakt 

med. Beslutet föräldrarna tog var under påverkan av media, hur stor deras sociala um-

gängeskrets var och hur deras relationer var till personer i deras närhet och vilka åsikter 

de hade 
29-31

. Det som också föräldrarna vägde för och emot när det gällde vaccinering 

var om vaccinernas nackdelar är värda att ta gentemot riskerna för sjukdomarna 
29,32

. 

Men de mödrar som ingick i studien menade att ställningstagandet till vaccination togs i 

relation till synen på föräldraskap, om de uppfattade sig själva vara bra eller dåliga för-

äldrar om de avstod från vaccinering eller vaccinerade sina barn 
29,33

. Mödrarna hade 

även tagit i beaktning vad vetenskapen ansåg om vaccin. Men även vad myndigheter 

sade om för- och nackdelar om vaccin och om mödrarna ansåg att den informationen 

myndigheterna delgav upplevdes som neutral. Dessa mödrar funderade även på vikten 

av att vaccinera ur ett samhällsperspektiv, då det kan finnas barn som inte får vaccinera 

sig av olika anledningar så att dessa barn kan vara skyddade via så kallad flockimmuni-

tet 
29,34-36

. 

 

I forskning från Nederländerna beskrevs vaccinationer vara en viktig del i den förebyg-

gande sjukvården som bedrivs. Men trots att det var hög täckning av vaccinationspro-

grammet så fanns det föräldrar, i denna studie och andra, som var osäkra på effekten av 

vaccinet, säkerheten på det och nödvändigheten av att vaccinera 
37,38

.  

 

Ytterligare studie från Nederländerna år 2013 visade att föräldrar uppfattades bli mer 

ifrågasättande om barnvaccinering än tidigare speciellt gällande HPV-vaccinet. Det be-

skrevs ha att göra med den information som lämnades ut år 2009 när HPV-vaccinet in-

troducerades i Nederländerna. Den information som då lämnades ut ansågs vara tvetyd-

lig och samhället uppmärksammande detta och ifrågasatte dem som stod bakom inform-

ationen. Den generella uppfattningen om varför föräldrar avstår från att vaccinera sina 

barn var att föräldrarna hade uppfattningen om att det skadar mer än vad vaccin gör 

nytta 
32,33

. Föräldrarna ansåg att det var för många vacciner i förhållande till barnets 

ringa ålder men även i förhållande till att immunsystemet hos barn inte är riktigt utveck-
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lat än 
27,32

. Föräldrarna upplevde även att sjukvården uppträdde som att det var obligato-

riskt att vaccinera fast att det inte var det. Föräldrarna uppgav att känslan de fick var en 

skuldkänsla mot samhället över att de valde att inte vaccinera, speciellt då deras sjuk-

vårdsystem skickade ut påminnelser om vaccination fast de hade tagit ställning till att 

inte göra det. Anledningen till att inte vaccinera var olika, det handlade bland annat om 

kroppen och om hur immunsystemet fungerar hos barnet. Det handlade även om vilken 

livsstil föräldrarna hade till exempel genom att de levde hälsosamt så influerade det 

även barnens hälsa 
32,39

.  

 

En relativt ny svensk studie, år 2014, gjordes för att undersöka inställningen till MMR-

vaccin. Studien utfördes i ett Antroposofiskt samhälle, det vill säga att den är gjord ur 

ett lokalt perspektiv. I den studien kom det fram att de hade ett allopatiskt synsätt på 

hälsa. Det innebär att dessa föräldrar hellre använder naturliga botemedel till att kurera 

t.ex. förkylningar. De föräldrar som inte hade vaccinerat sina barn berättade i denna 

studie att de hade en holistisk syn på hälsa och en tro på en stark koppling mellan krop-

pens psykiska och fysiska funktioner för att hålla sig frisk 
10

. 

 

Problemformulering  

Det finns mycket internationell forskning om vaccin och föräldrars upplevelser och 

åsikter om att inte vaccinera. Där finns det beskrivet att föräldrarna uttrycker en oro 

över de biverkningar som vaccin uppfattas ge så som autism, ADHD och allergier. För-

fattaren av föreliggande studie har funnit en del svensk forskning, varav en studie är 

nyligen genomförd på lokal nivå. Det huvudsakliga syftet var i den studien att beskriva 

anledningarna till att inte vaccinera barn mot MPR. Det vaccinationsprogram som Soci-

alstyrelsen har framtagit visar att det finns en god följsamhet till vaccination av barn, ca 

98 % av alla tvååringar är vaccinerade. Men trots detta så visar smittskyddsstatistiken 

att det finns fall med kikhosta och mässling i Sverige. Därför kan denna studie ge ytter-

ligare insikt om varför föräldrar väljer bort vaccin generellt och inte bara MPR-vaccinet. 

Den planerade studien kan ge ökad förståelse hos hälso- och sjukvårdspersonal till var-

för dessa föräldrar frångår riktlinjerna i vaccinationsprogrammet samt ge information 

om hur hälso- och sjukvården ska kunna bemöta dessa föräldrar på ett adekvat och pro-

fessionellt sätt.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars åsikter om vaccin och motiv till att inte 

vaccinera sina barn samt reflektioner kring detta. 

 

Metod 

 

Design  

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats 
40

. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Föräldrarna i föreliggande studie rekryterades via snöbollsurval eftersom författaren 

uppfattade att det var en liten grupp som inte har valt att följa vaccinationsprogram från 

Socialstyrelsen och att dessa personer möjligtvis kände varandra 
5,40

. Inklusionskriteri-

erna var att de skulle vara föräldrar till barn, äldre än 1 år och inte äldre än 16 år, som 

valt att inte följa Socialstyrelsens vaccinationsprogram eller att helt avstå från att vacci-

nera sina barn. Exklusionskriterium var att föräldrarna inte skulle vänta sitt första barn 
3
. 

Undersökningsgruppen bestod av åtta föräldrar till barn där Socialstyrelsens vaccinat-

ionsprogram inte följts. Sju av de intervjuade föräldrarna var kvinnor, en var man. Ålder 

på föräldrarna som deltog var mellan 29 och 51 år med en medelålder på 38 år (median 

ålder 37 år). Föräldrarna hade mellan ett och fem egna barn, några av dem hade även 

bonusbarn som inte är medräknade i studien. Åldern på föräldrarnas biologiska barn 

varierade mellan 1,5 – 22 år. En av föräldrarna väntade sitt andra barn. Av dessa föräld-

rar så hade en förälder högskoleutbildning, tre av föräldrarna hade eftergymnasial ut-

bildning och fyra av dem hade en avslutad gymnasieutbildning. Föräldrarna var bosatta 

i olika delar av Sverige. Totalt tillfrågades nio föräldrar. En förälder tackade nej till att 

delta i studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervjuguide med öppna intervjufrågor användes som stöd så att 

författaren ställde samma intervjufrågor till alla föräldrar. Intervjuguiden skapades av 

författaren utifrån studiens syfte och innehöll både bakgrundsinformation och frågeom-

råden. Exempel på bakgrundsinformation var; barnens ålder, förälderns ålder samt för-

älderns utbildning. Frågeområdena i intervjuguiden var; Om vaccin, beslut om vaccinat-

ioner och åsikter om vaccinationer. Exempel på frågor för att belysa syftet var; Hur 
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kommer det sig att du har valt att inte vaccinera ditt barn? Kan du tänka dig att vacci-

nera när barnet bli äldre? och Var har du hämtat information till ditt ställningstagande? 

Följdfrågor som användes under intervjuernas gång var; Berätta mer, hur menar du då 

och kan du förklara? En provintervju genomfördes först för att testa frågorna och öva på 

intervjuteknik. Författaren och handledaren gick tillsammans igenom provintervjun. 

Efter det lades en öppningsfråga till; Vad anser du generellt om vaccin? Efter komplet-

teringar inkluderades provintervjun i studien. Generellt hade dessa föräldrar begränsat 

med tid och fanns spridda i landet varav författaren kunde erbjuda att genomföra inter-

vjuerna via telefon. Föräldrarna bestämde tid och i förekommande fall plats för inter-

vjun. En förälder valde att genomföra intervjun genom ett fysiskt möte, resterande sju 

valde att genomföra intervjuerna via telefon. Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet 

och tog mellan 13 och 49 minuter att genomföra med en medeltid på 26 minuter. Förfat-

taren genomförde intervjuerna under februari – april 2015 och spelade in dem i sin hel-

het på en smartphone 
41

. 

 

Tillvägagångssätt 

Skriftlig ansökan om yttrande från forskningsetiska rådet (FER) vid Högskolan i Gävle 

skrevs innan studien påbörjades. Eftersom dessa föräldrar var en liten grupp som har 

valt att inte vaccinera så kunde de känna sig ifrågasatta eller obekväma till att delta. 

Författaren valde att använda sig av snöbollsurval till denna studie. Snöbollsurvalet in-

nebar att författaren frågade föräldrar som författaren kände till, som inte hade vaccine-

rat sina barn eller avvikit från rekommendationerna från Socialstyrelsen, om de var in-

tresserade av att medverka i en intervjustudie. Efter att varje intervju var genomförd 

frågade författaren föräldern om han/hon kände till någon annan som inte hade vaccine-

rat sina barn och skulle kunna vara intresserade av att medverka i studien. Därefter tog 

den intervjuade föräldern kontakt med dem som de kände och frågade om de ville med-

verka. Den intervjuade föräldern lämnade därefter kontaktuppgifter till författaren så att 

denne kunde ta kontakt och meddela informationsbrevet och därefter fråga om de ville 

medverka i studien. Informationsbrev om studien skickades antingen via mail eller mul-

timediameddelande till föräldrarna så att de kunde läsa detta i lugn och ro innan ställ-

ningstagandet. Efter några dagar ringde författaren upp och frågade om de ville delta i 

studien. En förälder tackade nej till att delta.  
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Dataanalys 

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys analyserades intervjuerna 
42

. Författaren läste de 

transkriberade intervjuerna, samt lyssnade till det inspelade materialet ett flertal gånger, 

för att få en känsla av helhet och innehåll. Meningsbärande enheter i form av stycken 

och meningar plockades ut vilka svarade mot studiens syfte. Därefter kortades dessa 

ner, kondenserades, utan att förlora innebörden. Därefter kodades texten vilket innebar 

att koden kortfattat beskrev innehållet i den meningsbärande enheten. Efter kodernas 

skillnader och likheter så kategoriserades koderna i subkategorier och därefter katego-

rier. Liknade koder där man såg gemensamma nämnare, utgjorde en subkategori som 

därefter kunde delas upp i fem kategorier. För att stärka trovärdigheten så diskuterades 

analysen i handledningsgrupp. Exempel från analysprocessen se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad me-

ningsbärande enhet 

KOD Sub kategori Kategori  

men eftersom att 
läkemedelsbolagen 

har mycket pengar 

som helst och har hur 
stora intressen som 

helst i att inte visa att 

det är nå fel så kan 
man inte tro på dom. 

Eftersom att läkeme-
delsbolagen har 

mycket pengar som 

helst och har hur stora 
intressen som helst i 

att inte visa att det är 

nå fel så kan man inte 
tro på dom. 

Kan inte lita på läke-
medelsbolagen, pga av 

deras pengaintresse. 

Läkemedelsföretagens 
ekonomiska intressen styr 

Misstro till och ifråga-
sättande av läkemedels-

industrins ärlighet 

Jaaa och just det här 

med att man ska börja 

så tidigt med barn, när 

dom är bara några 

månader gamla, det 

tycker jag är så jätte-
konstigt för att man 

ehmm dels så är dom 

så..  

Med att man ska börja 

så tidigt med barn, det 

tycker jag är så jätte-

konstigt för att dom så 

små. 

Konstigt att börja när 

barnen är så små.  

Ålder är av betydelse Uppfattningen om hur 

kroppen fungerar 

Jaa men jag tror inte, 

tror inte på den idén 

att (stakar sig) att 
vaccinationen har den 

effekten som man 

säger att den har. 
Utan snarare tvärtom 

då tänker jag, jag 

tänker att det är mer 
bieffekter på det än 

vare är kan man säga. 

Att det ska vara ett 
skydd åh för olika 

sjukdomar de, ja jag 

tänker tvärt om att, att 
det är liksom man får 

helt enkelt bieffekter 

av det helt enkelt 

Jag tror inte på den 

idén att vaccinationen 

har den effekten som 
man säger att den har. 

Utan snarare tvärtom. 

Jag tänker att det är 
mer bieffekter på det. 

Att det ska vara ett 

skydd för olika sjuk-
domar, jag tänker 

tvärt om. 

Tror inte på att vacci-

nation har effekt. Det 

ska vara skydd för 
sjukdomar inte tvärt 

om. 

Risker och biverkningar 

med vaccin 

Uppfattningen om hur 

vaccin och sjukdomar 

fungerar 
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Forskningsetiska överväganden 

Författaren ansökte om yttrande av högskolans forskningsetiska råd för att säkerställa 

att studiens syfte var lämpligt att genomföra, då dessa föräldrar utgör ett fåtal som lätt 

kunde identifieras och ifrågasättas av människor i omgivningen. Eftersom att författaren 

kom att använda sig av snöbollsurval i studien var det särskilt viktigt att ansöka om ytt-

rande från etiska rådet då dessa föräldrar kan känna varandra. Informationsbrevet som 

föräldrarna tog del av innan studien beskrev syftet med studien och vad som förväntades 

av dem. Föräldrarna informerades genom informationsbrev att det var frivilligt att delta 

och att de kunde avbryta sin medverkan närsomhelst utan närmare motivering. Det var 

viktigt att intervjun skedde i ostörd miljö, på en tid och plats som föräldern själv be-

stämde. Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt och resultatet har redovisats så 

att ingen enskild individ kunde identifieras. Intervjuerna spelades in och förvarades på 

en låst smartphone så att ingen obehörig kunde ta del av det. Därefter skrevs intervjuer-

na ut i sin helhet och förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av materialet. All data 

destruerades när studien blivit godkänd och publicerad i form av ett examensarbete. 

Föräldrarna som har deltagit i studien har fått erbjudande om att ta del av examensar-

betet genom att få en kopia av arbetet 
43,44

. 

 

Resultat 

I analysprocessen till föreliggande studie framkom fem kategorier, dessa kategorier har 

subkategorier. Tre subkategorier bildade kategorin, Informationssökande innan ställ-

ningstagande. Två subkategorier bildade kategorin, Uppfattningen om hur vaccin och 

sjukdomar fungerar. Tre subkategorier bildade kategorin, Misstro till och ifrågasät-

tande av läkemedelsindustrins ärlighet. Tre subkategorier bildade kategorin, Uppfatt-

ningen om hur kroppen fungerar. Tre subkategorier bildade kategorin, Bemötande för-

stärker misstron till vaccin. Dessa kategorier presenteras i en tabell (tabell 2). Resultatet 

presenteras i löpande text med citat från transkriberat material för att stärka beskriv-

ningen. Citaten är numrerade med siffror mellan 1-8 för att kunna urskilja vem som 

säger vad.  
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Tabell 2. Tabell som visar kategorier och subkategorier.  

Kategorier Subkategorier 

 

Informationssökande innan 

ställningstagande 

Eget sökande efter information  

Ställningstagandet har påverkats av andra 

Kommunikation mellan föräldrar innan ställ-

ningstagande 

Uppfattningen om hur vaccin 

och sjukdomar fungerar 

Risker och biverkningar med vaccin 

Vad vaccin gör med immunförsvaret 

 

Misstro till och ifrågasättande 

av läkemedelsindustrins ärlig-

het 

Läkemedelsföretagens ekonomiska intressen 

styr 

Rapportering om biverkningar var inte tillförlit-

lig 

Kontrollen av vaccin skiljer sig från andra lä-

kemedel 

 

Uppfattningen om hur kroppen 

fungerar 

Ålder var av betydelse  

Immunförsvaret ska utvecklas av ”sig själv” 

Barnsjukdomarna var inte skadliga om man var 

frisk. 

Bemötande förstärker misstron 

till vaccin 

Partisk information från sjukvården om vaccin  

Generellt ”för hög” tilltro till vaccin 

Kritik för ställningstagande att inte vaccinera 

 

Informationssökande innan ställningstagande  

Denna kategori innehåller tre subkategorier. Dessa beskriver osäkerheten föräldrarna 

kände till att vaccinera sina barn. I kategorin beskrivs även hur föräldrarna sökt efter 

information innan de tog ställning angående vaccination av sina barn. Det finns även 

beskrivet av föräldrarna att de har stöd i att andra personer delade deras åsikt av vaccin. 

Föräldrarna berättade även om hur de resonerades sinsemellan vid ställningstagande till 

vaccinering. 

 

Eget sökande efter information 

Föräldrarna i denna studie påtalade alla hur viktigt de ansåg det var att finna information 

innan ställningstagandet till att vaccinera eller inte vaccinera. Det framkom att föräld-

rarna har sökt information i böcker t.ex. FASS angående biverkningar samt i boken 

”Vaccinationer: skador och risker”. Föräldrarna beskrev även att de har läst på sociala 

medier så som Facebook och forumsidor på internet för ovaccinerade. Likaså beskrev 

föräldrarna att de på Youtube sett föreläsningar där olika forskare pratat om vaccinska-

dor och biverkningar av vaccin. I olika studier som föräldrarna hade tagit del av fram-

kommer det att vaccin inte är så bra som det framhävs. Föräldrar hade även fått bro-

schyrer med information från antroposoferna i Järna. 
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”Men ja dels så var det väl.. länkar [på internet] man har läst men även andra perso-

ner som har berättat egna erfarenheter och andras erfarenheter. Så var det dels boken 

Vaccinationer: skador och risker… ja lite överallt…” – Intervju 3. 

 

Föräldrarna talade även om att de upplevde sig mera upplysta nu än tidigare, i och med 

att de hade fått leta information om ämnet. Föräldrarna ansåg även att alla föräldrar 

måste följa sin egen övertygelse oavsett om de skulle vaccinera eller inte. Det var inte 

ett lätt beslut att ta i och med att vaccination anses vara obligatoriskt för alla i samhället 

berättade föräldrarna. 

 

Ställningstagandet har påverkats av andra 

Föräldrarna beskrev att de hade vänner som är av samma åsikt och har därför funnit stöd 

hos dem angående att inte vaccinera. Det fanns föräldrar i studien som beskrev att i de-

ras familj vaccinerar man inte och föräldrarna i studien berättade att även de är delvis 

eller inte alls vaccinerade. Föräldrarna i studien beskrev att de blivit påverkade av famil-

jen till att inte vaccinera. Ett distanstagande till familjen kunde göra att de fick bilda sig 

en egen åsikt att stå för, t.ex. genom att de själva blev äldre och/eller flyttade från orten 

där de var uppvuxna. 

  

”…men de [familjen] prata om hela tiden och berätta om det och om hur  

dumt det var och allting sånt där och vad dom ansåg och tyckte” – Intervju 1.   

 

Föräldrarna beskrev att de hade gått i friskolor som till exempel Waldorfskolor och de-

ras erfarenhet därifrån var att där vaccinerar inte föräldrarna i samma utsträckning som i 

kommunal skolform, vilket hade inflytande på föräldrarnas eget ställningstagande. 

 

Kommunikation mellan föräldrar innan ställningstagande 

Föräldrarna diskuterade sinsemellan innan ställningstagandet att inte vaccinera. Det 

fanns berättat av föräldrarna i studien att det inte var alla som var överens om att inte 

vaccinera. Föräldrarna tog även upp att beträffande särkullsbarn så kunde problemet 

accentueras på grund av att det finns skilda ställningstaganden. De hade gärna sett att 

den andra föräldern skulle ha läst mer information kring vaccin, vad det innehåller och 

vilka biverkningar som finns beskrivet innan diskussionen togs mellan föräldrarna. I 

familjer där det kom gemensamma barn, där föräldrarna skulle bilda sig en åsikt om 
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vaccin och göra ett ställningstagande om den nya familjemedlemmen. Då lästes det på 

mer innan beslut togs om att inte vaccinera, vilket resulterade i att inga av bonusbarnen 

blev fortsatt vaccinerade heller eftersom att riskerna och biverkningarna är för stora 

enligt föräldrarna.  

 

”Jag och pappan delar inte åsikt, jag har sagt till honom så här att jag vill att han läser 

på, så att vi kan ha en diskussion. Och han har aldrig gjort det. För att jag menar att, 

du kan inte argumentera om något du inte vet någonting om. Läs på så diskuterar vi 

sedan. Och det har han inte gjort.”- Intervju 5 

 

Uppfattningen om hur vaccin och sjukdomar fungerar 

Denna kategori innehåller två subkategorier som beskriver att vaccin förstörde immun-

försvaret enligt föräldrarna i studien. I och med det så upplevde föräldrarna risk med 

vaccinering. Det beskrevs även vad de hade för åsikter om hur barnsjukdomarna funge-

rade. 

 

Risker och biverkningar med vaccin 

Föräldrarna beskrev i intervjuerna att det inte är nödvändigt att vaccinera för att det in-

nebär risker och biverkningar med vaccin. Föräldrarna menade även att vaccin inte gav 

det resultat som de som framtagit vaccinet önskat utan att det ger biverkningar. I inter-

vjuerna belyste föräldrarna att de upplevde att risken med vaccin är följdpro-

blem/biverkningar såsom MS och allergier. Vidare beskrev föräldrarna att feberreakt-

ionen efter vaccin är skadlig eftersom att kroppen reagerar på giftet och ville stöta ut 

det. Föräldrarna tog även upp att det kunde ge biverkningar som visade sig längre fram 

som autism och andra neurologiska skador. Föräldrarna menade att risken för plötslig 

spädbarnsdöd (SIDS) ökade om barnen vaccinerades. Vaccin behövde leva av någon-

ting och oftast lever vaccin på äggviteämne enligt föräldrarna. Föräldrarna utryckte 

också oro över att, kan man veta om en tre månaders bebis inte är allergisk mot inne-

hållsämnena som finns i vaccin. Föräldrarna beskrev att det inte var alla vacciner som 

levde av äggviteämnen utan att det även fanns beskrivet för dem att det kunde vara 

kycklingembryo eller mänsklig vävnad eller celler från apor. Detta menade föräldrarna 

inte var bra att ge barnen. Det var inte bara vaccinet i sig som beskrevs kunde vara skad-

ligt utan även tillsatserna i vaccin. De tillsatser föräldrarna beskrev att det var; alumi-

nium, aceton, formaldehyd, gifter och konserveringsmedel. Det var dessa substanser 
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som gjorde att föräldrarna upplevde att det inte var acceptabelt att injicera sina barn med 

vaccin. Dessa ämnen som beskrevs som skadliga uppgavs utgöra större risk att bli dålig 

av vaccin än att vara utan. Föräldrarna berättade att komplikationerna/biverkningarna av 

svininfluensavaccinet så som narkolepsi och influensa liknade symtom bekräftade för-

äldrarna i deras ställningstagande mot vaccin generellt. Föräldrar beskrev även att barn 

som hade öronproblem har fått dem på grund av att de hade blivit vaccinerade, att det 

var en biverkan av vaccin. Föräldrarna själva upplevde att de såg samband mellan deras 

egna barn som var vaccinerade och ovaccinerade då de vaccinerade barnen hade aller-

gier medan de barnen som var ovaccinerade inte hade allergier. Föräldrarna berättade 

även att de skulle kunna ha tänkt sig att vaccinera om vaccinerna inte innehöll tillsat-

sämnen eller konserveringsmedel och inte var ett flerkomponentsvaccin. Föräldrarna tog 

även upp ett exempel att i USA var det väldigt vanligt med Autism och de hade mest 

vaccin i världen och undrade om det fanns ett samband.  

 

”Framför allt att liksom med biverkningar och dom kemikalier som var i vaccinen… 

alltså man vet ju att dom var farliga i sig” – Intervju 2 

 

Vad gör vaccin med immunförsvaret 

Föräldrarna beskrev att genom att ge vaccinationer så förstörde man immunförsvaret. 

Föräldrarna poängterar att syftet med vaccin var att skapa ett immunskydd. Föräldrarna 

beskrev att då vaccinet manipulerade immunsystemet så skapade det en obalans i im-

munförsvaret och det var därför till exempel man fick allergier. I intervjuerna beskrevs 

av de intervjuade föräldrarna att andra vaccinerade barn var ofta sjuka och hemma från 

skola och dagis. Medan föräldrarna själva upplevde att deras barn var friska och inte i 

närheten av sjuka som de andra som hade fått vaccin. Föräldrarna beskrev att de var av 

den åsikten att barnsjukdomarna var skadliga. Men genom att inte ge vaccin var inte 

barnens immunförsvar förstört och att det fungerade optimalt. Med ett optimalt funge-

rande immunförsvar som inte hade blivit kontaminerat av vaccin så kunde barnen klara 

sig bra mot barnsjukdomarna.  

 

”Risker som finns var att det förstör det naturliga immunförsvar, alltså nu pratar jag 

om vaccinationerna man ger till små barn. Man manipulerar med immunsystemet ge-

nom att spruta in någonting som inte kroppen var redo för att emot.” – Intervju 5. 
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Misstro till och ifrågasättande av läkemedelsindustrins ärlighet 

Denna kategori har tre subkategorier som beskriver vilken åsikt föräldrarna hade om 

läkemedelsindustrin. Det framkom i intervjuerna att föräldrarna ställer sig frågande till 

hur läkemedelsindustrin fungerar och att det har gett dem en misstro till hur vaccin fun-

gerar och är.  

  

Läkemedelsföretagens ekonomiska intressen styr  

Föräldrarna berättade att de inte kunde lita på läkemedelsindustrin på grund av att det 

fanns ekonomiska intressen att framställa och sälja vaccin. I intervjuerna framhöll för-

äldrarna att läkemedelsindustrin var ett företag, företag var kända att drivas med vinst. 

Föräldrarna ansåg att vaccin såldes i den stora utsträckningen som det gjordes för att 

kunna betala alla skadestånd för biverkningar som blev. De ansåg även att den forskning 

som fanns beskriven om vaccin var köpt av läkemedelsföretag och därför inte gick att 

lita på. Föräldrar i föreliggande studie menade att de inte litade på läkare för att de upp-

fattades som köpta av läkemedelsindustrin. Föräldrarna menade att eftersom att läkarna 

har blivit påverkade av läkemedelsindustrin vilket gjorde att läkarna rekommenderade 

mer vaccin för att läkemedelsindustrin skulle få sälja mera vaccin. Resultatet från forsk-

ning ansåg föräldrarna i studien var riktad och köpt för att passa läkemedelsindustrin. I 

intervjuerna underströk föräldrarna att de gärna läste resultat från forskningsstudier som 

var genomförda av läkare som de beskrev som oberoende forskare det vill säga, de obe-

roendeforskare som inte var styrda av de stora läkemedelsföretagen. 

 

”…det var en industri, det finns ekonomiska intressen, så klart det tas fram vaccin av 

alla möjliga anledningar idag.//… …// Så jag tycker att jag. Men någonstans måste man 

se hela bilden, det var lite naivt och inte se den ekonomiska faktorn. Det var en miljard 

industri alltså läkemedelsföretagen som tillverkar det här, det var dom som säljer det 

och förser dig med all information det var klart att dom har en ekonomiskvinning i det. 

Det var ju inte olikt något annat företag.” – Intervju 6 

 

Rapportering om biverkningar är inte tillförlitlig 

Föräldrarna i föreliggande studie beskrev att informationen om biverkningarna kommer 

från läkemedelsföretagen och eftersom att dessa vill sälja vaccin så upplevde föräldrar-

na att läkemedelsindustrin ”mörkade” biverkningsrapporterna. Att fanns ett mörkertal 

av biverkningar som inte kommer fram till allmänheten och samhället enligt intervjuer-
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na med föräldrarna. När det kom nytt vaccin så hade det, enligt föräldrarna, inte bedri-

vits tillräcklig forskning om vad framtida biverkningar kunde bli och därför ifrågasatte 

föräldrarna i studien hur detta kunde rekommenderas till barn. Föräldrarna menade 

också att deras beslut om att inte vaccinera blev skäligt när rapporterna om biverkningar 

av svininfluensavaccinet kom. Biverkningar som kunde uppstå var inget som föräldrar 

kunde ta del av i informationsväg, varken av BVC-vaccinationsfolder eller av att läkare 

berättade det för föräldrarna. 

 

”…Och det var något som jag också tycker var konstigt var att det inte står, ja men att 

det står ju inte med, står inte med som att det kan bli så. Även fast man har fått det god-

känt [dokumenterat] som en biverkan så står det inte med för annat folk att läsa att det 

faktiskt har hänt sådana saker.” – Intervju 3 

 

Kontrollen av vaccin skiljer sig från andra läkemedel 

Föräldrarna redogjorde för hur vaccin kontrollerades i jämförelse med andra läkemedel. 

I intervjuerna så beskrev föräldrarna att vaccin inte kontrollerades mot en placebogrupp 

som andra läkemedel gjorde. De menade att vaccin kontrolleras mot andra vaccin och 

att föräldrarna därför inte kunde veta att valet att inte vaccinera har sämre effekt än att 

vaccinera. Eftersom det var en annan form av kontroll så kände föräldrarna att de inte 

vill ”spruta in” något i sitt barn som inte enligt föräldrarna hade blivit bättre kontrollerat 

först.  

 

”För att jag vet ju att när man testar säkerheten hos ett läkemedel så jämförs det med, 

alltså det var andra regler kring vanliga läkemedel än det var kring vaccin, dom grans-

kas på ett annat sätt, dom jämförs med andra vaccin i stället för placebo piller som på 

vanliga läkemedel görs då...” - Intervju 6 

 

Uppfattningen om hur kroppen fungerar 

I föreliggande studie har föräldrarna som intervjuats beskrivit sin uppfattning om hur 

kroppen fungerar. Föräldrarna berättade även om att de ansåg att åldern hade betydelse 

för vaccinering. Denna kategori har tre subkategorier.  
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Ålder var av betydelse 

I intervjuerna framkom att föräldrarna upplevde det som främmande att vaccinera ett 

barn som endast var 3 månader. Detta av den främsta anledningen att föräldrarna upp-

levde att de inte ”kände sitt barn tillräckligt väl”, de kunde till exempel inte veta om det 

fanns eventuella allergier hos barnet mot något innehållsämne. Föräldrarna förklarade 

även att när barnen blev äldre kunde de ha klarat av vaccinet och dess tillsatser bättre. 

Också beskrev föräldrarna att de kunde tänka sig att vaccinera mot Stelkramp när bar-

nen kom upp i förskoleålder. Detta för att föräldrarna upplevde då att de inte kunde ha 

”full koll” på sina barn. Det vill säga att barnen kunde utsätta sig för faror som föräld-

rarna inte kunde ha uppsikt över. Vid en eventuell utlandsvistelse kunde föräldrarna 

tänka sig att överväga att vaccinera barnen om barnen var över 4 år och om sjukdomar-

na var tillräckligt allvarliga i det land de skulle till.  

 

”..det var ju för att när barnet var 3 [år] så räknar man med att dom ska klara av vac-

cinet bättre.” – Intervju 1 

 

Immunförsvaret ska utvecklas av ”sig själv” 

Att bli exponerade för barnsjukdomarna menade föräldrarna i studien att det innebar att 

immunförsvaret byggde upp sig själv. Föräldrarna menade även att genom att om bar-

nen fick en barnsjukdom så skedde även mentalutveckling som annars uteblev. Vidare 

beskrev föräldrarna att när man föddes hade man ett ofullständigt immunsystem. Då vi 

fortfarande var foster men som levde utanför mamman. Barnsjukdomarna hade skapats 

för att kroppen själv skulle, på rätt sätt, bygga ett immunsystem. Föräldrarna beskrev att 

genom att inte vaccinera barnet så byggdes ett naturligt immunsystem. Föräldrarna me-

nade att äta ekologisk mat med mycket vitaminer stärktes immunförsvaret på naturlig 

väg. Läkemedel kunde endast hjälpa till viss del, det var bättre att låta kroppen självläka 

än att ge läkemedel eftersom det är så kroppen är konstruerad menade föräldrarna. I 

intervjuerna framkom det att föräldrarna ansåg att det är varje individs ansvar att bygga 

ett starkt immunförsvar snarare än att vaccinera emot sjukdomarna samt att ge barnen 

förutsättningarna till detta genom att leva hälsosamt. 
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”Alltså vi föds med ett ganska ofullständigt immunsystem, naturen har skapat barnsjuk-

domar för att kroppen på rätt sätt skapa, succesivt skapa sig ett immunsystem, alltså vi 

var ofullständiga när vi föds, vi var egentligen foster fast vi lever utanför mamman” – 

Intervju 5 

 

Barnsjukdomarna är inte skadliga om man var frisk 

Föräldrarnas uppfattning i studien var att om barnet var frisk i övrigt så var det inte 

skadligt att drabbas av barnsjukdomarna. Hade barnet haft medfödda sjukdomar så som 

hjärtfel eller liknande skulle de ha sett över sitt ställningstagande till vaccination igen. I 

intervjuerna berättade föräldrarna att det är det barn med nedsatt immunförsvar på grund 

av sjukdomar och är svaga som dör. Föräldrarna menade att ovaccinerade barn klarar 

dessa barnsjukdomar bättre än om barn hade fått vaccin och var nedsatta av vaccinet 

och tillsatsämnena.  

 

”Ja men var man frisk, ja men då tror jag att man klarar de flesta av de här sjukdomar-

na som man vaccinerar emot ändå.” – Intervju 8  

 

Bemötandet förstärker misstron till vaccin  

I denna kategori har det bemötande som föräldrarna fått ifrån bland annat sjukvårdsper-

sonal har förstärkt deras misstro till vaccin. Vid efterfrågan om både för- och nackdelar 

av vaccin så har sjukvårdspersonal så som BVC- sköterskan/läkare främst beskrivit för-

delar och sällan nämnt några nackdelar vad gäller vaccin och vaccinationer, vilket har 

stärkt deras misstro till vaccin. Denna kategori har tre subkategorier.   

 

Partisk information från sjukvården om vaccin  

Informationen som lämnades från BVC-sköterskan/läkare vid vaccinering uppfattades 

som ensidig. Informationen till föräldrarna upplevdes vara framtagen för att upplysa om 

det positiva med att vaccinera. Föräldrarna saknade information kring biverkningar eller 

vilka följd komplikationer som kunde uppstå. Föräldrarna berättade att de hade frågat 

om mer information om vacciners biverkan och komplikationer från BVC men ej erhål-

lit sådan enbart information om det positiva med vaccinationerna. Vid samtal med andra 

föräldrar som hade vaccinerat sina barn menade föräldrarna i föreliggande studie att 

vaccinerade barns föräldrar inte kände till att vaccination är valfritt. Föräldrarna i stu-

dien upplevde det som tråkigt att vårdpersonal inte är bättre på att informera om att det 
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är valfritt att vaccinera och vilka biverkningar och komplikationer vaccin kan ge. Då 

föräldrar efterfrågade vaccin utan konserveringsmedel på BVC upplevde de att de upp-

fattades som dåliga och ansvarslösa föräldrar. I ett fall jämförde BVC läkaren de ovac-

cinerade barnen i Sverige med en studie som saknade grund i Skandinavien eftersom 

den var genomförd i tredje världen. Detta fick föräldrarna, i föreliggande studie, att 

känna sig bekräftade i att vaccin inte var så bra som BVC-personalen försökte framhäva 

och skapade därför mer misstro gentemot sjukvården.  

 

”Nej men det känns som att sjukvården var inne på den biten [att vaccinera], jag vet 

inte om, dom vill väl ha kvar kunderna och så, jag tror det skadar dom att en familj går 

mot strömmen, ja det tror jag..” – Intervju 4  

 

Generellt ”för hög” tilltro till vaccin  

Det finns andra viktiga hälsofaktorer enligt föräldrarna i studien, dessa missas då sjuk-

vårdspersonalen har högre tilltro till vaccin än till kroppens egen förmåga till självläk-

ning. Uppfattningen bland föräldrarna var att hälso- och sjukvårdspersonalen uppgav att 

vaccination hade större effekt än vad de hade. Föräldrarna upplevde att det bekräftades 

av andra människor som inte hade vaccinerat sig själv och sina barn samt föredragshål-

lare på internet. Att vaccinera mot en cancersjukdom som HPV vaccinet är till för me-

nade föräldrarna i föreliggande studie inte var realistiskt. Föräldrarna ansåg att cancer 

inte gick att förebygga genom vaccin. Vidare beskrev föräldrarna att argumenten till att 

vaccinera var förstorat speciellt när det kom nytt vaccin som till exempel svininfluensan 

och HPV. Det beskrevs vara något som personal inom sjukvården hade ”hittat på” var 

bra. Det hade medfört att föräldrarna har blivit mer kritiska till auktoriteter och myndig-

heter som förespråkar vaccinering. Föräldrarna menade även att om de skulle vaccinera 

sina barn så ska det vara genom individuella vaccinationsprogram och inte ett generellt 

vaccinationsprogram för alla som det är idag. Föräldrarna beskrev vidare att eftersom 

sjukvårdspersonalen har för hög till tro till vaccin så ansåg de att föräldrarna i studien 

skulle vaccinera utav solidaritet. Sjukvårdspersonalen berättade till föräldrarna att det 

fanns barn som är multisjuka och kan därför inte vaccineras och dessa barn skyddas 

genom folkimmunitet så därför skulle föräldrarna vaccinera av solidaritet till dessa barn.  

 

”Att man sätter en alltför stor tilltro till de och kanske missar andra saker som var vik-

tiga för hälsan.” – Intervju 7 
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Kritik för ställningstagande att inte vaccinera 

Föräldrarna beskrev att sjukvårdspersonal skrämde föräldrarna till att vaccinera. Deras 

ställningstagande ifrågasattes av sjukvården och föräldrarna kände sig ”utmålade till 

skurkar”. Föräldrarna beskrev vidare att BVC personal gick ihop mot föräldrarna och 

bemötte de med skrämselpropaganda för att försöka få föräldrarna att ändra sitt ställ-

ningstagande. I intervjuerna framkom det även att föräldrarna upplevde starkt obehag att 

besöka BVC med sina barn, så pass starkt obehag att föräldrar även bytte BVC. Ett då-

ligt bemötande från läkarna gjorde att föräldrarnas tilltro till dem sänktes. Vidare be-

skrev föräldrarna att de hade fått kritik från sina anhöriga förutom från personalen på 

BVC angående sitt ställningstagande.   

 

”…jag sa nej, det ska inte vaccineras. Du måste tänka på barnets bästa, Ja och det gör 

jag…” Intervju 5 

 

Diskussion  

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka motivet till att föräldrar inte vill vaccinera sina 

barn, samt reflektioner och åsikter de har om sitt ställningstagande. Det som föräldrarna 

i föreliggande studie framhöll var, att det inte var ett lätt beslut att ta om att vaccinera 

eller inte. Föräldrarna beskrev även att deras uppfattning var att vaccin och dess tillsat-

ser skadar kroppen mer än vad vaccin gör nytta. Vidare beskrev föräldrarna att kroppen 

är i sig en fantastisk konstruktion och skulle kan klara av barnsjukdomarna själv. Via 

kategorierna kan man urskilja att det var viktigt för föräldrarna att ha en uppfattning om 

vad som var syftet med vaccin och hur det påverkar kroppen. Bemötandet föräldrarna 

fick i samband med vaccinationserbjudandet påverkade beslutet om deras barn skulle få 

vaccin eller inte. Föräldrarna berättade även att de har en misstro till sjukvården och till 

läkemedelsindustrin då informationen uppfattades som ”ensidig” och riktad.  

 

Resultatdiskussion 

Föräldrarna beskrev i intervjuerna i föreliggande studie att ställningstagandet till att inte 

vaccinera var ett svårt beslut att ta. De beskrev hur de letade information om vaccine-

ringens för- och nackdelar, för att kunna stå för sitt beslut. Föräldrarna beskrev hur de 

resonerade med sig själva och varandra om vaccinets biverkan/komplikationer kan vara 
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värt om barnen inte får barnsjukdomarna. Även hur de hade samtalat med personer som 

de ansåg var väl insatta i detta ämne för att skapa sig en uppfattning. Föräldrarna hade 

svårigheter att hitta naturlig och korrekt fakta vilket förstärkte dem i ställningstagandet 

mot vaccin. Vilket även beskrevs bland annat i en studie från år 2013, där de menade att 

det var svårt att hitta pålitlig information och att det var svårt för att gallra information-

en föräldrarna tog del av; vad är en åsikt och vad är fakta 
32,45

. I en intervjustudie från 

2015, beskriver föräldrarna hur de letade ”neutral” information för att kunna bilda sig en 

uppfattning för sitt ställningstagande 
46

. Det finns även beskrivet i kvalitativa studier att 

föräldrarna måste lita på sin egen övertygelse och känsla vid ställningstagandet om vac-

cinering. Tillgången till konkret och neutral fakta är en faktor som påverkar föräldrarna 

i deras ställningstagande, vilket både tas upp av föräldrarna i föreliggande studie samt i 

relativa nya studier som gjorts i ämnet 
23,47,48

. I en studie från England, år 2009, har det 

även undersökts varför hälso- och sjukvårdspersonal inte är uppdaterade om den senaste 

forskning och nya rön om vaccinationer och vaccin, det visade sig att hälso- och sjuk-

vårdspersonalen inte upplevde sig att ha tid över till att sätta sig in i det. Det framkom 

även i samma studie att några av hälso- och sjukvårdspersonalen saknade intresse för att 

söka ny information 
49

.  

 

Föräldrarna i studien beskrev att de var rädda för riskerna och biverkningar med vaccin. 

De hade läst information om vaccin att det kunde ge biverkningar såsom autism, MS, 

allergier och andra neurologiska skador. Även att tillsatserna som till exempel konserve-

ringsämnena i vaccin gav bestående skador. Föräldrarna beskrev även att de upplevde 

det som för tidigt att börja vaccinera när barnet endast var 3 månader när man då inte 

vet om barnet har allergier och skulle kunna reagera på något av innehållsämnet i vacci-

net. I en studie från år 2011 gjord i USA, beskrevs det att den främsta anledningen till 

att föräldrarna i den studien undvek att vaccinera var för att undvika biverkning som 

autism och de giftiga tillsatserna i vaccinet som kan ge skador på barnet 
23

. Detta trots 

att Wakefields studie har tillbakavisats så fanns en oro och skepsis hos föräldrar till att 

vaccinera med MMR- vaccin på grund av de menar att vaccinet ger biverkningarna 
20,22

. 

Detta har även spridit sig till att andra kombinationsvacciner som ifrågasätts i större 

grad då föräldrarna upplever att det inte finns tillräckligt med forskning på vaccin rent 

generellt och vad komplikationerna och biverkningarna kan bli i det långa loppet 
23,45

.  
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I föreliggande studie har föräldrarna en uppfattning om hur immunsystemet fungerar i 

kroppen. De menade att vaccinationerna förstör kroppens egna immunsystem, samt att 

det barnsjukdomarna skapades för att barnen skulle bli sjuka och på så sätt stärktes 

kroppens eget naturliga immunförsvar. Det var även mentalt stärkande för barnen att 

genomgå barnsjukdomarna enligt föreliggande studie. Liknande resultat finns beskrivet 

i en Svensk studie där föräldrarna ansåg att naturligt immunförsvar var mer fördelaktigt 

än vaccinering 
27

. En förälder från Schweiz i en studie från år 2015 beskrev att ett starkt 

immunsystem hade förmågan att hantera barnsjukdomarna utan stödet av vaccin. Vidare 

fram kom i den studien att föräldrarna hade en stark tro på kroppens funktioner eftersom 

att de har utvecklats under så pass många år jämfört med vaccin som är relativt ny upp-

finning. Vidare framkom det i studien att föräldrarna menade att de hade haft barnsjuk-

domarna själva och att de inte tog någon skada. Blev människan sjuk, oavsett om det 

var en vuxen eller ett barn, så menade informanterna att det var kroppens naturliga sätt 

att säga till att ta det lugnt och vila 
39

. Det förstärkte föräldrarnas syn i föreliggande stu-

die att vaccinering inte är nödvändigt och att kroppen kan ta hand om sjukdomar utan 

vaccin.   

 

Föräldrarna hade även åsikter om hur dåligt bemötta de hade blivit på BVC-personal i 

samband med deras beslut över att inte vaccinera. De beskrev att BVC- personalen gav 

intrycket över att det inte är valfritt att vaccinera trots att det är det. Detta beskrivs även 

i en studie gjord i Nederländerna att det är bra att det är valfritt att vaccinera men att det 

upplevs som obligatoriskt vid mötet med BVC 
32

. I Travelbees omvårdnadsteori finns 

det specificerat att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha förmågan att se varje patient, i 

det här fallet föräldrar som individer. Därmed även ha förmågan att skapa en kontakt 

och bemöta föräldrarnas frågor och funderingar om vaccin 
19

. Det författaren kan se 

genom detta är att hälso- och sjukvårdspersonal borde ha ett tillåtande synsätt och en 

vilja att ta föräldrarna och deras oro på allvar. Detta för att bygga ett förtroende mellan 

hälso- och sjukvårdpersonal så att föräldrarna känner att de kan komma för stöd och 

fråga om råd. Vilket även beskrevs i en studie gjord i USA, år 2011, att det är viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonal bemöter dessa föräldrar i ett tidigt stadium för att skapa ett 

förtroende 
50

.  
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Föräldrarna i föreliggande studie uppfattade informationen om vaccination från BVC-

personal som ”ensidig” och riktad. Att det förespråkas om vaccin men att BVC-

personalen inte nämnde de risker och biverkningar som kan bli. Föräldrarna upplevde 

även att BVC-personalen var köpta av läkemedelsindustrin eftersom de är de som till-

handahåller informationen till BVC-läkaren. Detta orsakade att föräldrarna misstror 

sjukvården och läkemedelsindustrin. I studier som författaren har läst så finns det be-

skrivet att föräldrarna upplevde att informationen från BVC-personalen var informativ 

men ”ensidig” och riktad och på grund av detta så skapas det en misstänksamhet till 

läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården 
10,27,39,45,51

. Ca 55 % av föräldrarna i en 

svensk studie från år 2005 beskrev att de hade haft en diskussion med BVC-personalen 

om sitt ställningstagande. Det var även en viss procent av deltagarna som hade sökt 

kontakt med antroposoferna och hade därefter valt att inte vaccinera 
27

. Detta kan inne-

bära att om BVC-personalen inte bemöter och informerar föräldrar som känner en tvek-

samhet till vaccinera på ett ”neutralt” och informativt sätt, kan det skapa en distans mel-

lan hälso- och sjukvården och de tveksamma föräldrarna. Även år 2005 så upplevde 

föräldrarna i nationella och internationella studier att informationen var ensidig och rik-

tad. Den reflektionen och upplevelsen gör även föräldrarna i föreliggande studie år 

2015, det vill säga 10 år senare 
27

.  

 

Metoddiskussion 

Det finns tre begrepp som Graneheim och Lundman anser behövs för att bedöma en 

kvalitativ studie; credibility (giltighet), dependability (tillförlitlighet) och transferability 

(överförbarhet) 
42

. 

 

För resultatets giltighet så är valet av deltagare av vikt enligt Graneheim och Lundman 

42
. Genom snöbollsurvalet hade författaren ingen möjlighet att påverka urvalet av för-

äldrar, vilket kan göra att giltigheten ökar. I snöbolls urval så känner deltagarna till 

varandra, vilket kan ses som en svaghet. Intervjuerna spelades in i sin helhet och tog 

mellan 13 och 49 minuter och gav mycket information. Det sammantagna resultatet 

redovisades med citat från alla deltagare vilket stärker studiens giltighet. Det som även 

styrker giltigheten är åldern på föräldrarna, föräldrarna som deltog i studien var mellan 

29 – 51 år och hade även varierande många barn, vilket även det kan ses som ökad gil-

tighet. Det kan ses en styrka i studiens giltighet då det är både män och kvinnor som 

deltagit i studien, även om önskan hade varit att fler män skulle ha deltagit. 
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Eftersom föreliggande studie har bearbetats flertalet gånger i handledningsgrupp ses det 

som en ökad tillförlitlighet. Analysen genomfördes under en begränsad tidsrymd. Inne-

hållsanalysen har diskuterats och reflekterats över flertalet gånger. Tillförlitligheten 

stärks även av att citat från varje intervju är inkluderad i studien. Även att samma frågor 

har ställts till alla föräldrar i studien ses som en ökad tillförlitlighet. Författarens ovana 

att intervjua kan ses som en svaghet i tillförlitligheten, men intervjuguiden underlättade 

för att se att alla frågor blev besvarade.   

 

Hur överförbar föreliggande studie är på andra persongrupper och situationer är upp till 

läsaren att bilda sig en uppfattning av. För att underlätta den bedömningen finns urval-

smetod, deltagare, datainsamlingsmetod och analys beskrivet noggrant i studien 
42

. 

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande studie kan användas som en information till BVC-personal för att öka för-

ståelsen till hur föräldrar resonerar angående vaccinationer. Genom föreliggande studier 

kan övrig hälso- och sjukvårdspersonal få en större förståelse och medvetenhet om hur 

viktigt det är att bemöta patienter och anhöriga för att skapa ett förtroende för sjukvår-

den, genom att lyssna och ta reda på fakta som patienter vill veta.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarens reflektion är att det vore intressant att göra en jämförande studie för att se 

hur sjukvården och/eller läkemedelsindustrin ser på föräldrarnas argument till att inte 

vaccinera. Det vore även intressant att intervjua föräldrar som har tagit beslutet till vac-

cinera för att se vad de har för åsikter och reflektioner i båda fallen.  

 

Slutsats 

Föräldrarna beskrev att de fick otillräcklig och vinklad information i samband med dis-

kussion om vaccinering. Detta resulterade i ett avståndstagande till hälso- och sjukvår-

den av föräldrarna. Det förväntades av föräldrarna att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

vara uppdaterad över vad som skrivs om för- och nackdelar av vaccin och biverkningar. 

Detta för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge så adekvat och uppriktig in-

formation som möjligt för att kunna hjälpa föräldrarna att ta ställning i frågan. 
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