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Abstrakt 
Bakgrund: Forskning har visat att vaccination är den mest effektiva tillgängliga 

folkhälsoåtgärden. Det var också en folkhälsoåtgärd som inte utnyttjades fullt ut. De 

sjukdomar som vaccination en gång i tiden utrotade började sakta smyga sig tillbaka, på 

grund av människors okunskap till dessa sjukdomar och föräldrar valde i allt större 

utsträckning att avstå från barnvaccination. Ur samhällsperspektiv var denna 

egenvårdsåtgärd av största vikt för att uppnå flockimmunitet. Syfte: Syftet var att belysa 

bakomliggande orsaker till föräldrars beslut att avstå från att vaccinera sina barn. Metod: 

Elva vetenskapliga artiklar av kvalitativ, kvantitativ samt mixad design har använts i 

litteraturöversikten. Resultat: Föräldrar upplevde bristfällig information från sjuksköterskor 

gällande vaccinets för- och nackdelar. De uttryckte stark oro över antalet vaccinationer 

barnet erhöll och om dessa var nödvändiga. Det framkom också oro över vaccinets säkerhet, 

innehåll och dess biverkningar. Föräldrarna ansåg att vaccinationer gav hög belastning på 

barnets immunsystem och ifrågasatte kombinationsvacciner. En del föräldrar tyckte att 

sjukdomar var nödvändiga för barnets personliga utveckling och att barnet själv kunde 

besegra sjukdomen. Diskussion: För att föräldrar skulle känna sig trygga i beslutsfattandet 

gällande barnvaccination var det viktigt att sjuksköterskan inledde en relation och vägledde 

dem med lätthanterlig vetenskaplig information, utan att spegla sina egna värderingar i 

samtalet. Slutsats: Det fanns kunskapsluckor i samhället inom vaccinationsfrågan. 

Sjuksköterskan hade en viktig uppgift att förmedla information till föräldrar så de kunde bli 

tryggare i denna fråga. Ett sätt att minska sjukdomar som vaccination kunde förebygga var 

genom vaccination, som kunde ses som en egenevårdsåtgärd ur ett samhällsperspektiv. 

 

 

Nyckelord: barn, beslutsfattande, egenvård, föräldrar, sjuksköterskans roll, vaccination   
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Antigen Den del av ett smittämne som utlöser ett immunsvar 

Antikroppar Äggviteämnen som har förmåga att binda till, oftast 

oskadliggöra, angripande ämnen 

Biverkning Oönskad reaktion som orsakas av innehållet i ett läkemedel 

Immunförsvar Kroppens eget inre försvarssystem, där bland annat 

antikroppar, vita blodkroppar och andra ämnen/celler i 

blod/vävnadsvätska samverkar 

Immunförsvarsceller Kroppsegna celler som samverkar i immunförsvaret, till 

exempel B-lymfocyter, T. lymfocyter, makrofager, 

dendritiska celler 

Immunsvar Utveckling av antikroppar och immunförsvarsceller 

Komplikation Följder som kan uppstå efter en behandling eller sjukdom 

Pandemi Utbrott av sjukdomar omfattande hela världen 

Figur 1. Ordlista  
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INTRODUKTION  

Allt fler föräldrar väljer att avstå från livsavgörande barnvaccinationer. Därmed står 

sjukvårdspersonal och västvärldens befolkning inför en oviss framtid. I skrivande stund ökar 

utbrotten av sjukdomar som en gång i tiden, tack vare vaccination näst intill varit utrotade, 

men nu kommit åter.  

 

BAKGRUND  

Vaccination  
Vaccin är ett läkemedel som innehåller delar eller hela smittämnen av en sjukdom som är 

förtvinade eller försvagade. Detta läkemedel kan förebygga dessa sjukdomar. Vaccination är 

när en dos av vaccin som tillförs kroppen, vanligtvis genom injektion. Vaccin har i många år 

beprövats och ger ett gott skydd med upp till 95-99% utan att orsaka sjukdom. Därmed 

minskar risken att överföra smitta till andra individer och sjukdomar kan sluta cirkulera. 

Vaccinet kan ges vid fler tillfällen för att säkerställa ett långvarigt skydd (Socialstyrelsen, 

2008, s. 10, 12, 86). 

Enligt World Health Organization ([WHO], 2016) är aktiv immunisering en typ av naturlig 

immunisering. Det sker då specifika mikroorganismer tillförs i kroppen och stimulering av 

immunsystemet sker för att producera antigenspecifika antikroppar mot smittämnet. Vid 

återexponering av samma specifika mikroorganism startar cellerna i kroppen snabbt med att 

producera antikroppar för att återställa skyddet. Det säkraste sättet för att bilda aktiv 

immunisering är via vaccination. Fördelen med vaccination är att vaccinet samverkar med 

immunsystemet och producerar ett immunförsvar liknande det vid naturlig immunisering. 

Personen har då mindre risk att utsättas för sjukdomen och kan därmed inte utsättas för 

potentiella komplikationer som följd. 

Flockimmunitet 
WHO (2016) beskriver att flockimmunitet uppstår då befolkningen världen över vaccinerar 

sig och de ovaccinerade individerna får skydd. Bland sjukdomar som sprids mellan 

människor är det svårt för infektionskedjan att fortgå när ett stort antal av befolkningen är 

vaccinerad. Desto högre andel av befolkningen som vaccinerar sig desto mindre sannolikt är 

det att de oskyddade individerna utsätts för sjukdomarna. Både teoretiskt och praktiskt 
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försvinner sjukdomen då immuniseringen når 100 % av befolkningen. Ehreth (2003) fann i 

sin studie att vaccinationer är utan tvekan den mest effektiva tillgängliga folkhälsoåtgärden. 

Det är också en folkhälsoåtgärd som människor tar för lätt på och är därmed outnyttjad 

världen över. Olika investeringar i samband med vaccinationer, cirka 300 miljoner dollar 

utspritt på elva år, har gjorts i världen. Denna kostnad har återbetalats många gånger genom 

att ha räddat människoliv och minskat behandlingsfrekevensen av dessa sjukdomar. Tack 

vare vaccinationsprogram har en större del av befolkningen aldrig upplevt förödelsen som 

sjukdomarna har orsakat. Då det inte längre finns en angelägen rädsla för en sjukdom, kan 

allmänheten glömma de lättåtkomliga förebyggande åtgärderna. Trots att vaccinationer 

räddar tre miljoner barns liv varje år, förloras ytterligare tre miljoner liv i världen från 

sjukdomar som har kunnat förebyggas med vaccination (ibid.). Se även Tabell 2. Bilaga 2 för 

vaccinets verkan. 

Antroposofi  

Enligt Wolff (2005, s. 99-101) innebär antroposofisk tro ett synsätt på sjukdom som något 

meningsfullt, som kan få positiv inverkan på livet. Människor i allmänhet ser på sjukdom 

som en belastning, något som så fort som möjligt måste repareras eller skaffas ur världen. 

Vidare beskriver Wolff att barn får barnsjukdomar för att bli friskare och lättare anpassa sig 

till vuxenlivet, vilket innebär att antroposofisk tro har ett motstånd mot vaccination. Barnet 

måste hela tiden utvecklas och lära sig och därmed har varje barnsjukdom en mening i livet 

(ibid.). 

Vaccinationsprogram 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) erbjuds vaccinationsprogram till alla barn i Sverige. De 

flesta vaccinationer som erbjuds i vaccinationsprogrammet är så kallade 

kombinationsvacciner, vilket innebär att barnet vaccineras mot flera sjukdomar i samma 

injektion. De vaccinationer som ingår och erbjuds i det svenska vaccinationsprogrammet är 

vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus Influenzae typ B (HIB), 

pneumokocker, Humant papillomvirus (HPV) samt mässling, påssjuka och röda hund 

(MPR). Se även Tabell 1, Bilaga 1 för översikt av vaccinationsprogram i Sverige. 

Medias påverkan 
Enligt Luthy, Burningham, Eden, Macintosh och Beckstran (2016) finns det många myter 

publicerade på internet om att vaccination kan ge kroniska sjukdomar. Den mest välkända är 
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att vaccination orsakar autism (ibid.). Vidare beskrev Luthy et al. att det felaktiga sambandet 

mellan vaccin och autism startade år 1998 med Andrew Wakefields publikation i den 

omtalade tidskriften The Lancet, där just denna hypotes lyftes fram. De deltagande barnen i 

Wakefields studie hade fått inflammation i tarmväggen av MPR vaccinet, vilket möjliggjorde 

läckage av skadliga proteiner från tarmarna till blodomloppet. Dessa proteiner ska sedan ha 

vandrat vidare till hjärnan och orsakat autism. Föräldrar världen över blev genast bekant 

med Wakefields publikation och skadan av denna studie blev snabbt uppenbar då utbrotten 

av mässling återkom. 

 

Stahl et al. (2016) beskriver i deras studie att media spelar en viktig roll vid spridning av 

information om vaccination. Webbsidor har modifierat beslutsprocessen av vaccination och 

generellt sett påverkat relationen människor har till sjukvården. Media kan manipulera 

problem relaterade till vaccination samt påverka den allmänna åsikten angående 

vaccinationsfrågor. Enligt Dubé et al. (2013) kan felaktig information angående 

vaccinationssäkerheten leda till stora problem som kan cirkulera i världen. Detta kan ge 

betydande problem för folkhälsan i olika länder. Vidare beskriver Stahl et al. (2016) att media 

samtidigt kan ge nya möjligheter för att bekämpa föräldrarnas negativa inställning till 

vaccination. 

Teoretisk referensram- Egenvårdsteori 
Kärnan i Dorethea Orems (1995, s. 170-171) omvårdnadsteori är egenvård som är ett 

mänskligt försvar, vilket är nödvändigt för att personer ska kunna tillhandahålla vård åt sig 

själv eller för personer som är socialt beroende av dem. En huvudkomponent i denna teori är 

egenvårdskrav vilket innebär att egenvårdsaktiviteter måste utföras för att tillfredsställa 

personens egenvårdsbehov, relaterat till olika hälsoproblem. Levnadsförhållanden är en 

faktor som influerar hur egenvårdsbehovet kommer att tillfredsställas. De intellektuella och 

praktiska färdigheterna utgör förutsättningarna för personens egenvård. Vidare beskriver 

Orem (s. 16-17) att en sjuksköterska kan vägleda en person i situationer där denne måste 

göra ett val för sin egen hälsa. Detta kräver att sjuksköterskan och den person som 

eftersträvar egenvård har en god kommunikation med varandra, därmed måste personen 

motiveras för att utföra aktiviteter och fatta beslut ledande till egenvård. Vägledningen 

måste vara lämplig oavsett om det innebär förslag eller instruktioner vilket i teorin ses som 
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stödjande (ibid.). En annan huvudkomponent i Orems (s. 212-213) teori är 

egenvårdskapacitet där individens inlärda förmåga kan påverka tillfredsställandet av 

egenvårdsbehovet. Egenvårdskapaciteten skiljer sig beroende på individens kunskaper, 

hälsotillstånd, utbildning samt livserfarenhet. Orem menar att dessa är de grundläggande 

faktorerna för att personen ska kunna fatta ett beslut utifrån egenvårdsbehovet och kunna 

planera sin egenvård. Egenvårdskapaciteten utvecklas omedvetet utifrån instruktioner från 

sjuksköterskan (ibid.).  

Sjuksköterskans roll 
Enligt Fernbach (2011) har sjuksköterskan ett ansvar att tillämpa vissa etiska principer som 

att visa förståelse, empati samt ge utrymme för självbestämmande vid möten med föräldrar. 

Sjuksköterskor har ansvar att skydda barnen i vårt samhälle från skadliga sjukdomar och ett 

sätt att göra detta på är genom vaccination. I föräldrarnas ögon kan vaccination vara 

potentiellt skadligt för ett friskt barn, trots att vaccinationer har visat sig vara effektiva. Även 

om biverkningar är mycket sällsynta kan de vara allvarliga och skrämmande för föräldrarna. 

Vidare beskriver Fernbach att sjuksköterskans professionella information måste baseras på 

vetenskaplig forskning. Det är sjukvårdens ansvar att tillhandahålla profylaktiska 

hälsointerventioner för att förbättra barnens liv och ge skydd mot infektionssjukdomar, som 

kan orsaka betydande hälsoproblem. Enligt Fernbach bör sjuksköterskan vara öppen och 

skapa en bekväm miljö genom att lyssna på föräldrarna eftersom de kan ha en rad olika 

funderingar rörande vaccinationer (ibid.). Enligt Fernbach är det av stor vikt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till föräldrarnas religiösa övertygelser i samband med 

beslutsfattandet.  

 

Vidare beskriver Frenbach (2011) att sjuksköterskan bör också svara på dessa 

frågeställningar genom att bekräfta dem och tillhandahålla information med välbekanta ord 

så att föräldrarna kan förstå och ta till sig informationen. Att uttrycka oro kan vara ett 

effektivt sätt för att visa på att sjuksköterskan också har barnets bästa i sitt intresse. Fernbach 

menar att sjuksköterskan skall vara bekant med aktuell information för att kunna vägleda 

föräldrarna till tillförlitliga källor om vaccinationens effektivitet och säkerhet. Det har visat 

sig att sjuksköterskor som tar sig tid till att lyssna på föräldrarna och strävar efter att svara 

eftertänksamt, uppfattas av föräldrarna som pålitliga källor. Sjuksköterskan bör arbeta för att 
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bygga ett förtroendefullt samarbete med familjen (ibid.). Vidare beskriver Frenbach att när 

förhållandet utvecklas över tid och föräldrarna utvecklar förtroende för sjuksköterskan kan 

de då ändra sitt tankesätt och bli mer motiverade till att vaccinera. Sjuksköterskan har en stor 

roll i sjukdomsprevention och vaccination i samhället. En sjuksköterska kan argumentera för 

vikten av att skapa flockimmunitet, speciellt för att skydda de som inte kan vaccineras 

eftersom när barn inte vaccineras kan andra individer i samhället skadas. Det är 

sjuksköterskans ansvar att respektera den motstridiga synen och ta hand om patienten så 

gott som möjligt, snarare än att avfärda den på grund av motsatta åsikter. Sjuksköterskan bör 

därmed arbeta med familjen för att ge optimal medicinsk vård samt pågående utbildning om 

vaccination (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Föräldrar väljer i allt högre utsträckning att inte vaccinera sina barn, vilket på såväl kort som 

lång tid kan utgöra en hälsorisk för den ovaccinerade personen. Sjukdomar som en gång i 

tiden skördade hundratusentals offer och i stort sett varit utrotade har sakta smugit sig 

tillbaka. Dessa sjukdomar är livshotande och kan leda till bestående skador eller i vissa fall 

döden. Risken för att en pandemi ska uppstå och sprida sig till stora delar av befolkningen 

ökar ständigt. Detta är något som sjukvården och sjuksköterskorna sannolikt kommer att få 

svårigheter att hantera. Litteraturöversikten kommer att belysa de bakomliggande orsaker 

som påverkar föräldrarnas beslut avseende vaccination av barn, vilket i sin tur möjligen, sett 

ur samhällsperspektiv, kommer att öka kunskapen och fylla kunskapsluckor som finns bland 

såväl sjuksköterskor som annan sjukvårdspersonal för att kunna ge tydlig och ändamålsenlig 

information till föräldrar.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa bakomliggande orsaker till föräldrars beslut att avstå från att vaccinera 

sina barn. 
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METOD 

Design  
Denna studiens design var en litteraturöversikt som har för avsikt att skapa en överblick för 

hur forskningsläget ser ut inom ett visst område för att bilda en uppfattning om vad som ska 

studeras. Detta relaterat till omvårdnad eller ett problemområde som berör sjuksköterskans 

kompetens- eller verksamhetsområde. Litteraturöversikten framställer sedan ett nytt resultat 

för den befintliga forskningen (Friberg, 2017a, s. 141-144). 

Inklusions- och exklusionskriterier  
Inklusoinskriterier för litteraturöversikten var att de valda artiklarna skulle innehålla etiskt 

resonemang eller vara godkänd av en etisk kommitté. Deltagarna i artiklarna skulle vara 

föräldrar1 till barn under 18 år. De artiklar som inkluderades skulle vara publicerade under 

de senaste tio åren och vara skrivna på engelska. Vidare skulle artiklarna vara av en 

medelhög eller hög kvalitet efter granskning med hjälp av Fribergs (2017b, s. 187-188) Mall 

för kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier. De inkluderade artiklarna 

skulle vara vetenskapliga i form av originalartiklar. Litteraturöversiktens exklusionskriterie 

var att utelämna de länder som lagstiftat obligatorisk vaccination. 

Litteratursökning  
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed, PsycInfo och Cinahl utifrån 

ämnesord som svarar mot syftet. Sökord som låg till grund för författarnas huvudsökning 

var: ”Parental Attitudes”, ”Decision Making”, ”Immunization”, ”Parents” samt 

”Vaccination”. Svenska MeSH-ordlistan av Karolinska Institutet användes för att få fram 

sökord på engelska. CINAHL-Headings, MeSH-termer samt fritextord så som: ”In Infancy 

and Childhood*” har använts vid sökningarna. De manuella sökningarna ledde till två valda 

artiklar och framkom efter granskning av de icke inkluderade artiklarnas referenslistor. 

Avgränsningar som användes var ”English language” samt år: 2008-2018. Begränsningen 

Peer reviewed användes i databaserna Cinahl samt PsycInfo. Booleska operatören ”AND” 

har använts i kombination med sökorden. Redovisning av litteratursökning hänvisas till 

Tabell 3, Bilaga 3. 

                                                      
1 I denna litteraturöversikt är föräldrar de personer som är vårdnadshavare till ett barn. 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
För att hitta artiklar som överensstämde med syftet och problemformuleringen började 

relevansbedömningen genom läsning av artiklarnas rubriker. De studier som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte gick vidare i urvalsprocessen där abstrakt och syfte lästes igenom. 

Därefter gjordes en granskning i UlrichsWeb för att undersöka om artiklarna var publicerade 

i vetenskapligt granskade tidskrifter. Urvalet av artiklarna bedömdes utifrån författarnas 

inklusions- och exklusionskriterier för att få fram resultat som svarade mot syftet. Därefter 

lästes hela artiklarna igenom. De artiklar som bedömdes vara relevanta inkluderades i nästa 

steg där en kvalitetsgranskning med hjälp av Fribergs (2017b, s. 187-188) Mall för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier gjordes, se mall under Bilaga 4. 

Frågorna besvarades med största noggrannhet och grundlighet i studierna vilket avgjorde 

dess kvalitet. Då innehållet uppfattades rikt, med tydlig återkoppling till tidigare forskning, 

tydligt beskriven metod, etiskt resonemang eller godkännande av etisk kommitté, noggrant 

beskrivet resultat, tydligt beskriven metod- och resultatdiskussion, ansågs dessa vara av hög 

kvalitet. De artiklar vars innehåll ansågs av författarna vara mindre omfattande bedömdes 

vara av medelhög kvalitet. Kvalitetsbedömningsmallen återfinns under Tabell 4, Bilaga 5. De 

artiklar som inte uppfyllde kraven för medelhög eller hög kvalitet exkluderades. Resultatet 

av de inkluderade artiklarna har bearbetats och sorterats utifrån likheter, mönster och 

viktiga samband. En översiktstabell med artiklarnas huvudfynd har därefter formats och 

redovisas i Tabell 5, Bilaga 6.  

Analys  
Analysprocessen i litteraturöversikten har utgått ifrån Fribergs (2017a, s. 148-149) 

analysmodell där data från de insamlade studierna kombineras och benämns till en ny 

totalitet. Ett samarbete har pågått under analysprocessen för att relevant data inte skulle 

förloras eller förvrängas. Det insamlade materialet har analyserats och utgått från 

föräldrarnas perspektiv samt med fokus på syftet. I det första steget lästes artiklarna flertalet 

gånger för att skapa en förståelse för innehåll och sammanhang. Därefter översattes 

resultaten till svenska med hjälp av ett engelsk-svenskt lexikon med största noggrannhet för 

att inte misstyda artiklarnas innebörd. I det andra steget skapades en översikt av varje 

resultat av de inkluderade studierna som sedan färgkodades utifrån likheter som svarade 

mot syftet. De orsaker avseende föräldrarnas beslutsfattande som påvisade 
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överensstämmande fynd färgades i samma kulör. De orsaker som avvek från de resterande 

studierna färgkodades utifrån en annan kulör. Därefter har materialet fortsatts analyserats 

mer detaljerat genom att sortera och föra samman sådant som hade samma innebörd. 

Färgkodningen möjliggjorde sammanställningen av resultat i form av en brödtext. Detta 

analysförfarande låg till grund för de slutgiltiga huvudkategorierna som vägledning till att 

presentera ett enhetligt resultat i litteraturöversikten. 

Etiska överväganden  
Artiklarna har på ett ödmjukt sätt, lästs och översatts för att inte gå miste om data eller för att 

egna tolkningar skulle göras. Citat har åtegivits i dess originalspråk för att inte förvränga 

dess innebörd. Förförståelse om ämnet har i största möjliga mån åsidosatts för att inte 

förvränga resultatet, eller att delar av artiklar valts utifrån förväntningar om det valda 

problemområdet. Stor vikt lades i att de valda artiklarna till litteraturöversikten skulle 

innehålla ett etiskt resonemang eller vara godkända av en etisk kommitté.  

 

RESULTAT 

Resultatet formades utifrån elva vetenskapliga artiklar varav sju var av kvalitativ design, en 

av kvantitativ design och tre av mixad design. Artiklarna var skrivna utifrån föräldrarnas 

perspektiv. I samtliga studier genomfördes intervjuer eller frågeformulär baserade på 

föräldrarnas erfarenheter av barnvaccination. Huvudfynden i resultatet ledde till fyra 

huvudkategorier: bristande information, oro, belastning på immunsystemet och tro på 

naturlig immunisering. Huvudkategorier presenteras i Figur 2 nedan.  

 
Figur 2. 

Översikt av huvudkategorier 

Bristande 
information

Oro

Belastning på 
immunsystemet

Tro på naturlig 
immunisering
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Bristande information 
En bidragande orsak till att avstå vaccination var den bristande informationen som 

föräldrarna erhöll. De upplevde oklarheter om för- och nackdelar om barnvaccination (Braka 

et al., 2012). Austvoll-Dahlgren och Helseth (2010) beskrev att föräldrar upplevde att de fick 

för stor mängd information som de inte förstod, informationen innehöll mycket om 

fördelarna men sällan något om biverkningarna. De upplevde att informationen inte 

speglade verkligheten och ansåg att de inte fick tid nog för att tänka över beslutet de skulle 

fatta, om deras barn skulle erhålla vaccination. Sadaa, Lieu, Morain, Zikmund-Fisher och 

Wittenberg (2015) beskrev att föräldrarna hade föredragit att höra om fördelarna med 

vaccination istället för att bli tillsagd att de måste vaccinera sina barn. En förälder sade “It 

would be nice to have somebody sit there and actually hear you when you’re speaking . . . 

instead of just saying. . . . ‘The pros [sic] outweigh the cons [sic], just do it.” (s. 240). Glanz et 

al. (2013) beskrev att föräldrarna upplevde att sjuksköterskor undanhöll sådan information 

de inte skulle tycka om och nämnde endast de positiva effekterna av barnvaccination. Detta 

ledde till en upplevd misstro bland föräldrarna rörande sjuksköterskornas utbildning som så 

småningom medförde en åverkan på relationen mellan dem och förtroendet för 

sjuksköterskorna minskade.  

Oro 
Många föräldrar kände stark oro gällande beslutsfattandet angående barnvaccination. En 

orsak som påverkade deras beslutsfattande var den oro de kände över hur många gånger 

deras barn behövde vaccineras. De ansåg att barnen fick för många vaccinationer överlag och 

med för täta intervaller (Braka et al., 2012; Kurup, He, Wang, Wang & Shorey, 2017; Luthy, 

Beckstrand & Callister, 2010). Vidare beskriver Luthy et al. (2010) att föräldrar kunde känna 

sig tvingade av sjuksköterskorna till att vaccinera sina barn. Det fanns även åsikter om 

vaccinationen verkligen var nödvändig. I en kvantitativ studie av Opel et al. (2011) där 230 

föräldrar deltog redovisades att 21 procent (n=48) av föräldrarna ansåg att barn fick fler 

vaccinationer än vad som var bra för dem. 53 procent (n=121) av föräldrarna ansåg att det 

var bättre att barnet fick färre vaccinationer vid varje vaccinationstillfälle. Kurup et al. (2017) 

beskrev ytterligare en orsak till varför föräldrar valde att avstå från vaccination, vilket var att 

de inte ville se barnet lida.  
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En övervägande oro bland föräldrar gällde vaccinets säkerhet. Funderingarna kretsade om 

hur säkert det egentligen var att vaccinera sitt barn (Luthy et al., 2010; Saada et al., 2015). I 

Brakas et al. (2012) studie om barnvaccination framkom det brister på upplevda fördelar 

med vaccination. Det fanns också tveksamheter angående vaccination då föräldrarna ansåg 

att sjukdomarna verkade vara utrotade i dagens samhälle. Luthy, Beckstrand och Meyers 

(2012) redovisade i sin kvantitativa studie där 801 föräldrar deltog att 39,2 procent (n=261) av 

föräldrarna upplevde oro över vaccinets säkerhet. Enligt Saada et al. samt Harmsen et al. 

(2012) ansåg föräldrarna att det var osannolikt att drabbas av sjukdomar som vaccination 

kan förebygga. Vidare i Harmsen et al. uttryckte sig en förälder “If you take a look at the 

percentages, there’s a very small number of children who have severe cases of it (the 

vaccinepreventable diseases).” (s. 3). 

 

I en studie beskrevs att föräldrar hade tidigare negativa erfarenheter av vaccination (Kurup 

et al., 2017). Det rådde tvivel om vaccination verkligen hade någon effekt mot sjukdomar den 

var tänkt att förebygga (Harmesen et al, 2012; Kurup et al., 2017). I och med att vissa 

föräldrar själva hade drabbats och överlevt mässling, påssjuka och röda hund utan bestående 

men, ansåg de att vaccination inte krävdes för deras egna barn. En förälder uttryckte detta 

“We both had mumps, measles and rubella and we survived, so we don’t vaccinate against 

MMR.” (Harmsen et al., 2012, s. 3). Andra föräldrar menade att sjukdomarna inte gav några 

allvarliga konsekvenser och därför valde de att avstå från vaccination. En förälder sade: 

 
The other thing is, my understaning [sic] of the virus. For example, chicken pox is something 

that I know of, and of course I´ve been through it myself as well. So, to me, it´s not considered 

a very life-threatening situation, so I won´t take the vaccine, unless necessary (Kurup et al., 

2017, s. 4861) 

 

Opel et al. (2011) redogjorde vidare i sin studie där 230 föräldrar deltog att 89 procent 

(n=203) ansåg att det var deras plikt att ifrågasätta vaccinationens innehåll och dess verkan. 

 

Föräldrarna var tveksamma till vaccination på grund av rädslan för biverkningar. En moder 

uttryckte detta “There was mass immunization in 1990s, it killed children. Children died one 

after another and people said they were being killed by immunization.” (Braka et al., 2012, s. 
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1049).  En av de övervägande orsakerna till att avstå barnvaccination redovisades i Opels et 

al. (2011) kvantitativa studie där 230 föräldrar deltog att 64 procent (n=148) var mycket 

oroliga över allvarliga biverkningar av vaccination. Saada et al. (2015) beskrev att föräldrar 

var bekymrade över både kortsiktiga biverkningar som feber och utslag samt långsiktiga 

biverkningar som kunde ge allvarliga skador. Luthy et al. (2010), Brunson (2013) samt 

Whyte, Whyte, Cromier och Eccles (2011) belyste andra orsaker som bidrog till att avstå från 

barnvaccination, vilket var rädslan att barnet skulle utveckla allvarliga allergiska reaktioner. 

I Saadas et al. (2015) studie uttryckte en förälder detta “If there was a reaction, how would I 

know what (my child) was reacting to, because they get so many vaccines at a time?”(s. 239).  

Belastning på immunsystemet 
Ett flertal föräldrar kände en stark ängslan över att barnets egna immunsystem skulle bli 

överbelastat av vaccinet (Harmsen et al., 2012; Luthy et al., 2010; Saada et al., 2015). De var 

bekymrade över hur barnets immunförsvar skulle kunna påverkas (Braka et al., 2012).  

Vidare redogjordes i Luthys et al. (2012) studies kvantitativa del där 801 föräldrar deltog att 

22,3 procent (n=269) upplevde rädsla över att vaccination skulle försvaga barnets 

immunsystem och att det var en alldeles för stor belastning för deras barn. Enligt Whyte et 

al. (2011) ansåg föräldrarna att barnen fick för hög dos av vaccin relaterat till deras ålder. 

Vidare beskrev Saada et al. (2015) att föräldrarna ansågs att barnet utsattes för en hög fysisk 

påfrestning av vaccination. 

 

Harmsen et al. (2012) belyste föräldrarnas tvivel till kombinationsvaccin eftersom de själva 

inte fick påverka vilken sjukdom barnet skulle vaccineras mot samt att de upplevde att deras 

valfrihet berövades. Föräldrarna upplevde att om kombinationsvaccinet var det enda 

alternativet som erbjöds skulle fler föräldrar välja att avstå från att vaccinera sina barn i 

jämförelse med om det endast erbjöds singelvaccinationer. Sadaa et al. (2015) nämnde i sin 

studie att det fanns en önskan bland föräldrar att vaccination borde vara individuellt 

anpassat för varje barn. De var även bekymrade över att inte veta från vilket vaccin barnet 

skulle få någon reaktion. 

 

Flertalet föräldrar uttryckte farhågor över att vaccinet innehöll Humant immunbrist virus 

(HIV) och därmed tvekade till att vaccinera sina barn (Braka et al., 2012). En övervägande 
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rädsla till vaccin var dess innehåll, vissa ansåg att vaccin innehöll giftiga och farliga 

ingredienser (Harmsen et al., 2012; Luthy et al., 2010; Whyte et al., 2011). Vidare beskrev 

Luthy et al. (2010) att vissa föräldrar trodde att vaccin innehöll konstiga kemikalier och att 

det var framställt från apor och kor som ledde till att de avstod från att vaccinera sina barn. 

Föräldrarna kände också farhågor om att barnet kunde utveckla cancer av vaccinet och hade 

en önskan om att kontrollera barnets exponering mot vaccinets ingredienser. Enligt Saada et 

al. (2015) sade en förälder “I just don’t like the idea of . . . all these things being pumped in 

whether it’s . . . preservatives or pretty much anything that could be included in there.” (s. 

239). Luthy et al. (2010) beskrev vidare att föräldrarna upplevde rädsla över att vaccination 

skulle innehålla kvicksilver vilket enligt föräldrarna själva kunde orsaka autism. Enligt 

Luthy et al. (2010), Saada et al. (2015) och Whyte et al. (2011) var autism den övergripande 

orsaken till att avstå barnvaccination. Vidare beskrev Saada et al. att en förälder sade “You 

think [to yourself], could this be the shot that makes them autistic?”(s. 239). I Luthys et al. 

(2012) studies kvantitativa del där 801 föräldrar deltog redovisades att 14,6 procent (n=176) 

hade hört talas om att vaccination kunde orsaka kroniska sjukdomar så som autism. 11,7 

procent (n=141) av föräldrarna bekymrade sig över att det skulle uppstå återkommande 

biverkningar av vaccinet samt att 12,5 procent (n=150) av föräldrarna upplevde stark rädsla 

över att vaccinet kunde ge sjukdomen den var tänkt att förebygga.  

Tro på naturlig immunisering 
Genom att hålla barnet friskt och hälsosamt ansågs det bland föräldrarna att immunförsvaret 

skulle bli så starkt att det skulle klara av sjukdomar som vaccination annars förebyggde. 

Föräldrar som hade haft sjukdomarna som det fanns vaccin mot, ansåg själva att de blivit 

starkare av det och hade övervunnit något. Mödrar ammade länge i tron om att barnets 

immunförsvar skulle bli så starkt att det skulle klara av dessa sjukdomar. En moder sade 

“Because I breastfed for a long time I thought: ‘well my child will get a lot of protection from 

breast milk’ [sic].” (Harmsen et al., 2012, s. 3). Vidare beskriver Harmsen et al. att föräldrarna 

ansåg att deras barn var så friska att de inte ville påverka deras immunförsvar med 

vaccination. De ansåg även att vissa sjukdomar var avgörande för barnets personliga 

utveckling. Saada et al. (2015) beskrev att föräldrarna hade en tro om att det var bra att få 

vissa sjukdomar som till exempel vattkoppor. Det ansågs vara bättre att barnet skulle få 

sjukdomen och bli sjukt en vecka än att ge vaccination och barnet skulle förbli sjukt resten av 
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livet (ibid.). Luthy et al. (2012) beskrev i sin studie där 801 föräldrar deltog att de hade en tro 

om att leva ett liv utan läkemedel, ett liv utan vaccination. I den kvantitativa delen av 

studien redovisades att 35,2 procent (n=282) av föräldrarna inte trodde på vaccination 

överhuvudtaget. 

 

I studien av Harmsen et al. (2012) ansågs det att vaccinationsprogram tog för liten hänsyn till 

barnets personliga utveckling och att vaccination var den allmänna normen bland 

föräldrarna, vilket innebar att blint följa vaccinationsprogrammet. Harmesen et al. och 

Kurup et al. (2017) beskrev att orsaker som påverkade föräldrarnas beslutsfattande gällande 

barnvaccination låg till grund för dess antroposofiska tro, livsstil, religiösa övertygelser och 

dess riskuppfattning om sjukdomar vaccination förebyggde. Detta framkom också i Luthys 

et al. (2012) studies kvantitativa del där 801 föräldrar deltog att 25,2 procent (n=303) ansåg att 

barnvaccination stred mot deras filosofiska övertygelse. Vidare beskrev Harmsen et al. att 

den antroposofiska vården hade enligt föräldrarna en annan syn på hälsa. De såg inte endast 

på de fysiska aspekterna utan också på de andliga aspekterna. Föräldrarna indikerade på att 

det var viktigt med en hälsosam livsstil för en positiv inverkan på deras barns hälsa. Det var 

viktigt med en fredlig och lugn miljö som gjorde att föräldrarna kunde skjuta upp 

barnvaccination. Föräldrarnas tro till deras barns hälsa var så stark att de avstod från 

vaccination då de trodde på barnets egna helande kraft. 

En förälder uttryckte detta: 

 

Look, you cannot say as an anthroposophist, ‘well, we rely on the fact that polio has almost 

disappeared because most people are vaccinated’. The only thing you can say as an 

anthroposophist is: ‘if my child gets that disease, then that’s his or her path, that’s the path of 

development for that particular child’. So that’s the risk you take. (ibid., s. 4).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Tre databaser har använts för att öka tillförlitligheten och förståelsen till funnet resultat. De 

inkluderade databaserna bestod av Cinahl, PubMed och PsycInfo som inriktar sig på 

omvårdnad samt medicin, vilket gav en bredare vinkel till det sammanställda resultatet. 

Flertalet artiklar har återkommit i de tre databaserna. De artiklar som inkluderades till 

resultatet tillhandahölls från originalsökningen. Manuell sökning ledde till två valda artiklar. 
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Detta kan ses som en styrka i litteraturöversikten då ännu en sökväg nyttjades. 

Fritextsökning lades till för att få en skarpare träffbild och de slutgiltiga sökorden ansågs 

vara informationsbärande i förhållande till syftet. Sökorden användes i olika kombinationer 

för att inte gå miste om några relevanta studier, vilket även detta kan ses som en styrka i 

litteraturöversikten. Endast den booleska operatören ”AND” har använts för att inte rikta 

sökningen till en specifik term. För att sammanställa ett enhetligt resultat har författarna valt 

att definiera public health nurses, health care workers och health care provider som 

sjuksköterskor. Health centres och child health centers har valts att definieras som vården.  

 

De valda inklusions- och exklusionskriterierna användes som ett hjälpmedel för att hitta 

artiklar passande mot syftet. En viktig del i sökandet ansågs vara att de valda artiklarna 

skulle innehålla ett etiskt resonemang eller vara godkända av en etisk kommitté då 

litteraturöversikten innehåller sårbara grupper så som barn och gravida kvinnor. Enligt Polit 

och Beck (2016 [2017], s. 137) bör forskare se till att deltagarnas rättigheter är skyddade, 

forskare måste därmed ta ställning till etiska problem och frågeställningar. Polit och Beck (s. 

59) menar att forskare bör utveckla strategier för att tillämpa etiska överväganden i 

kvalitativa och kvantitativa studier. Vidare beskriver Polit och Beck (s. 149) att det är av stor 

vikt att skydda barns och gravida kvinnors rättigheter då de anses vara en sårbar grupp 

eftersom dessa sällan kan ge ett fullständigt informerat samtycke. För att öka trovärdigheten 

i litteraturöversikten har citat använts för att stärka resultatet. 

 

Litteraturöversikten fokuserade på föräldrarnas upplevelser och åsikter angående 

barnvaccination för deras barn under 18 år. I och med att trenden att avstå från 

barnvaccination började i samband med Wakefields artikel om att vaccination kunde ge 

autism valde författarna att ha ett längre tidsperspektiv på tio år för att se 

motståndsutvecklingen över tid. Det långa tidsintervallet kan ses som en svaghet då 

litteraturöversikten ska spegla det aktuella forskningsläget. Under litteratursökningen 

framkom det att en generell oro fanns rörande alla typer av barnvaccinationer och valde 

därmed att inte begränsa sig till ett vaccin. Artiklar som inkluderades var av engelskt språk 

då detta var det språk författarna behärskade. 
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De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2017b, s. 187-188) Mall 

för kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier. Denna granskningsmall 

valdes då den ansågs vara lättförståelig och tydlig. På en del frågor ur granskningsmallen 

lades inte så stor vikt eftersom dessa inte var relevanta för de valda artiklarna. Artiklarna 

granskades tillsammans för att sedan jämföra och sammanställa den slutgiltiga 

kvalitetsgranskningen. Detta ansågs vara stärkande för litteraturöversiktens trovärdighet. 

Majoriteten av de valda artiklarna var av hög studiekvalitet vilket stärker tillförlitligheten i 

litteraturöversiktens resultat. Peer reviewed användes endast i databaserna Cinahl och 

PsycInfo eftersom detta inte var valbart i PubMed. Artiklarna från PubMed kontrollerades 

istället med hjälp av UlrichsWeb, vilket utgör ett resultat baserat på vetenskaplig grund. 

 

Samtliga artiklar lästes igenom ett flertal gånger både enskilt och tillsammans. Detta ansågs 

vara av fördel eftersom det gav möjlighet att fånga upp det som endast en person annars 

kunde missa. Huvudresultatet har tagits fram ur varje artikel med induktiv utgångspunkt 

som enligt Polit och Beck (2016 [2017]) inriktar sig på att syftet ständigt ligger i fokus och att 

författarna letar efter litteratur som svarar mot syftet. Nackdelen med denna typ av 

analysförfarande är att det finns risk för ett selektivt urval som innebär att författarna väljer 

studier som passar dess egna ståndpunkt. Därefter färkodades resultatens likheter för att 

sammanställa de övergripande huvudkategorierna. En svårighet rörande denna 

litteraturöversikt var att hitta faktorer som påverkade beslutsfattandet bland föräldrarna då 

flertalet av studierna inriktade sig på ett bredare perspektiv än litteraturöversiktens syfte. De 

kvantitativa resultat där en låg procent framkom gällande föräldrarnas attityder valdes att 

inkluderas i resultatet eftersom deltagarantalet var högt nog för att anses som trovärdigt. 

Svagheten med detta är att de resterande procenten kan tolkas som ett positivt svar på 

föräldrarnas attityder gällande barnvaccination. Föräldrarnas positiva erfarenheter och 

åsikter om vaccintion valdes att exkluderas då detta inte var litteraturöversiktens syfte.  

 

De artiklar som exkluderades var av otillräckligt god vetenskaplig kvalitet samt de som inte 

innehöll de valda inklussionskriterier. De studier som inte heller svarade mot syftet och hade 

en annan inriktning än föräldrarnas perspektiv exkluderades. Då Sverige är ett 

mångkulturellt land valde författarna att ha en varierad geografisk spridning på de 
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inkluderade artiklarna i resultatet. De länder som valdes att exkluderas var de länder som 

har lagstadgad barnvaccination. Detta ansågs kunna ge en felaktig del i resultatet då 

föräldrarnas åsikter inte är baserade på valfrihet. Att utesluta dessa länder från 

litteraturöversikten kan ses som en styrka eftersom föräldrarnas åsikter inte är förvrängda 

utan är deras egna.  

Resultatdiskussion 
Resultatet i litteraturöversikten belyste de orsaker som påverkade föräldrar i deras 

beslutsfattande att avstå från barnvaccination. De fyra huvudkategorierna i resultatet bestod 

av bristande information, oro angående vaccination, belastning på immunsystemet samt tro 

på naturlig immunisering. De funna artiklarna hade ett generellt liknande resultat. Dessa 

kan sammanvävas med Dorothea Orems egenvårdteori och diskuteras utifrån denna.  

Bristande information 
Resultatet till litteraturöversikten fann att det rådde brist på trovärdig information om 

barnvaccination samt att den information föräldrarna erhöll inte speglade verkligheten med 

de för- och nackdelar som framkom. Liknande resultat återfanns i studien av Brown et al. 

(2010) där föräldrarna var missnöjda med informationen då den var otillräcklig samt att 

tillgången till den var bristfällig. De hade dessutom lågt förtroende för sjuksköterskorna och 

ansåg att det fanns för lite forskning inom ämnet. Dock ansåg en liten del av föräldrarna att 

de var nöjda med informationen de erhöll från sjuksköterskorna. Vidare beskrev Byström, 

Lindstrand, Likhite, Butler och Emmelin (2014) att föräldrar ansåg att det var viktigt med en 

balanserad och opartisk information om vaccination och hur sjukdomarna kan förhindras 

från att spridas, vilket de ansåg var omöjligt att hitta. Byström et al. samt Brown et al. (2010) 

beskrev att föräldrarna kände sig ifrågasatta till deras val att avstå vaccination. Enligt 

Byström et al. (2014) uttryckte föräldrarna att sjuksköterskor såg dem som problematiska så 

snart de avvek från normen, att vaccinera sitt barn. Däremot upplevde vissa ett starkt 

förtroende för läkare som skulle bota deras barn från sjukdomar. Orems (1995, s. 19) 

egenvårdsteori skulle kunna implementeras sett till resultatet eftersom hon beskriver att det 

är viktigt att en sjuksköterska kan undervisa och utveckla en persons kunskaper. Det är 

viktigt att undervisningen från sjuksköterskan är grundlig och att ingen information 

utesluts. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens bakgrund, erfarenheter och livsstil 

för att vägleda denne att tillämpa egenvård för hälsans skull.  
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Sjuksköterskor bör i varje möte se personen som en unik individ med en förmåga att själv 

kunna avgöra dennes behov av egenvård. Sjuksköterskans uppgift är att vägleda personen 

med kunskap och stöttning i beslutsfattandet. Det är av stor vikt att ta hänsyn till det som 

främjar hälsan hos den egna personen, likaväl som samhället. Den information som ges bör 

innefatta de konsekvenser av beslutet att låta bli att vaccinera sitt barn, utan att på något sätt 

beröva deras valfrihet. 

Oro 
I resultatet framkom det att föräldrar kände oro för både kortsiktiga och långsiktiga 

biverkningar, vilka var de övergripande orsakerna till att de avstod vaccinationer av deras 

barn. Liknande fynd påträffades i studien av Byström et al. (2014) där föräldrar var rädda för 

långsiktiga biverkningar. Vidare beskrev Byström et al. att de föräldrar som valde att skjuta 

upp vaccinationer valde att isolera sina barn eftersom de riskerade att bli smittade eller bära 

på sjukdomen och ville därmed undvika smittspridning i samhället. Socialstyrelsen (2008, s. 

20-22) motstred de kortsiktiga biverkningarna då det var svårt att skilja biverkningar från det 

som var normalt för barnets ålder som till exempel förkylning eller feber, även när vaccinet 

inte gavs. Något av dessa kunde inträffa i samma tidsamband som vaccinet gavs trots att 

detta inte var själva orsaken. Vaccinationer var förebyggande läkemedel för att individen 

skulle undvika att bli sjuk. Dock beskrev Socialstyrelsen (2008) att trots risken, om än liten, 

gick det aldrig att helt utesluta biverkningar från vaccination. För att bevisa att biverkningar 

aldrig förekom måste undersökspersonerna vara oändligt många. Orem (1995, s. 201-202) 

menade att en person bör vara medveten om de obehagliga eller skadliga konsekvenser en 

medicinsk behandling kunde medföra.  

 

Fler föräldrar borde väga nyttan mot risken av vaccination mot sjukdomar som går att 

förebygga. Ett barn kan bli lidande då det isoleras från omvärlden trots att detta enligt dessa 

föräldrar är ett sätt att skydda samhället. De sjukdomar som vaccination kan förebygga 

skulle kunna ge bestående men för barnet eller i värsta fall leda till död. Är det värt att 

riskera barnets lidande och samhällets hälsa? 
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I resultatet framkom en rådande oro över vaccinets säkerhet. Liknande fynd återfanns i 

Browns et al. (2010), Byströms et al. (2014) samt Hilton, Petticrew och Hunts (2006) studier 

där det redovisades att föräldrar var oroliga över vaccinets säkerhet. Vidare beskrev Brown 

et al. (2010) och Hilton et al. (2006) att föräldrar trodde att den oförklarliga stegringen av 

allergier i barndomen var ett bevis på belastningen av vaccinationer. Resultatet motstreds i 

studien av Offit et al. (2002) där det redovisades att barn som fick vaccination mot difteri, 

kikhosta, stelkramp, Hib och polio inom de tre första månaderna i livet hade färre 

infektioner än de barn som inte hade erhållit dessa vaccinationer inom samma tidsspann. 

Vaccinationer kunde dock orsaka överkänslighetsreaktioner men dessa var endast tillfälliga. 

Detta kan ses som ett starkt bevis på att infektioner inte alltid behöver komma från 

vaccination. 

 

I resultatet framkom det också att föräldrarna upplevde tvivel om vaccination var 

nödvändigt då de sjukdomarna som vaccination förebyggde verkade vara utrotade. Offit et 

al. (2002) motstred detta då det framkom att tack vare det ökade antalet vaccinationer som 

gavs till barn och det ökade antalet barn som fick vaccinationer, resulterade i en drastisk 

minskning av de sjukdomar vaccination förebyggde. Det är viktigt att informationen från 

sjuksköterskan alltid är av vetenskaplig grund, att den är saklig och vägledande för att 

hjälpa dem i beslutsfattandet. Detta för att föräldrarna ska kunna känna att den information 

de erhåller är sanningsenlig, vilket i sin tur kan leda till att föräldrarna känner ett förtroende 

för sjuksköterskan och att ärligheten ligger till grund för relationsskapandet.  

Belastning på immunsystemet  
Resultatet visade att det fanns rädsla för överbelastningen på barnets immunsystem som 

vaccination kunde förorsaka. Likvärdiga resultat visade studier av Byström et al. (2014), 

Hilton et al. (2006) och Brown et al. (2010) där föräldrar ansåg att barnet var för ungt och 

hade ett omoget immunsystem för att klara av att ta emot flera antigener i ett vaccin. Offit et 

al. (2002) styrker detta i sin studie där det redovisas att barn upp till två års ålder hade ett 

svagare immunförsvar än de äldre barnen och vuxna. Dock motstreds detta i Offits et al. 

studie där det framkom att spädbarnet klarade av de antigener som tillfördes kroppen redan 

inom några timmar efter födseln.  
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I resultatet framkom det att det fanns tvivel om säkerheten rörande kombinationsvaccin. 

Liknande resultat framkom i studien av Hilton et al. (2006) där föräldrarna trodde att 

immunförsvaret inte kunde hantera utmaningen av kombinationsvaccin och uttryckte en 

önskan om fler singelvaccinationer då det upplevdes otryggt med 

kombinationsvaccinationer. Offit et al. (2002) motstred detta i sitt resultat där det framkom 

att barnet är fullt kapabelt att klara av flera vacciner samtidigt. Barn i dagens samhälle 

utsattes för färre antigener i vaccinationer jämfört med förr. Trots att antalet vaccinationer 

var större i dagsläget var det färre antigener som användes. Tidigare innehöll ett vaccin 200 

proteiner, medan numer innehöll elva vaccinationer som rekommenderades endast innehöll 

130 proteiner totalt. I Hiltons et al. (2006) studie framkom ett liknande resultat där föräldrar 

kände sig säker på att deras barn framgångsrikt skulle kunna bekämpa sjukdomar och 

motiverade att deras barn skulle osannolikt dra nytta av immunisering.  

 

Sjuksköterskan måste ständigt arbeta för att fylla föräldrarnas kunskapsluckor gällande 

barnvaccination. Den information som ges bör vara lättbegriplig för att föräldrarna ska 

kunna förstå vikten av barnvaccination och hälsonyttan den skapar för dess barn och hela 

samhället. Orem (1995, s. 50) menade att sjuksköterskor var benägna att tillhandahålla 

instruktioner för egenvård när de visste vilket behov en person hade och hur denna person 

kunde bli hjälpt genom vägledning. Egenvård var nödvändigt för en individs hälsa i livet. 

När en sjuksköterska inte visste hur hon skulle instruera till egenvård kunde personens hälsa 

äventyras. 

 

Det framkom i resultatet en rådande ängslan över att vaccinationer innehöll kvicksilver 

vilket enligt föräldrarna själva kunde orsaka autism. Liknande resultat framkom i studien av 

Brown et al. (2010) där föräldrarna trodde att barnen kunde få autism av vaccinationer. 

Socialstyrelsen (2008, s. 99) beskrev att kvicksilver har använts som konserveringsmedel och 

ingått i vaccinationer världen över sedan 1950-talet. Dock används inte kvicksilver som 

konserveringsmedel i vaccinationer längre. På den svenska marknaden, har 

konserveringsmedel i vaccinationer tagits bort i stor utsträckning. Det konserveringsmedel 

som fortfarande förekom i 7 av 29 vaccinationer hette fenoxietanl, vilket var en organisk 

fenolförening med låg dos av toxiska ämnen som bröts ned snabbt och försvann ur kroppen. 
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Tro på naturlig immunisering 
I resultatet framkom det att en del föräldrar hade olika livsåskådningar. Deras syn på barnets 

hälsa innebar en reglerad kost, en fredlig och lugn miljö och en stark tro på barnets helande 

kraft. De menade att vissa sjukdomar var avgörande för barnets personliga utveckling. 

Liknande fynd visade studier av Brown et al. (2010) och Byström et al. (2014) där föräldrarna 

avböjde från barnvaccination eftersom de ville begränsa användningen av allmänna 

läkemedel och föredrog naturläkemedel. Vidare beskrev Byström et al. att föräldrarna ansåg 

att sjukdomar är livets naturliga gång och föredrog naturlig immunisering eftersom detta 

stärkte både immunitet och själ. Detta var den vanligaste orsaken till att avstå från 

vaccination.  

 

Borde gränsen gå när föräldrar väljer att avstå från att vaccinera sina barn? Dessa barns hälsa 

och hela befolkningens hälsa äventyras av föräldrarnas okunskap då smittspridningen 

ständigt ökar. Orem (1995, s. 53) beskrev att i detta moderna samhälle förväntades vuxna 

vara självständiga och kapabla till att ta ansvar över sig själva och de som var beroende av 

dem. Enligt Orem (s.19) kunde en sjuksköterska försöka utbilda en person till egenvård med 

en djupare kunskap och särskilda färdigheter. Var patienten dock ovetande om sin okunskap 

var den inte heller redo att lära sig. United Nations Children’s Fund ([UNICEF], u.å) beskrev 

att varje barn hade rätt till bra hälsa, liv, överlevnad, utveckling och rätt sjukvård. 

Traditioner som var skadliga för barns hälsa borde därmed upphävas. 

 

Orems (1995, s. 128-129) egenvårdsteori borde gå att implementera sett till resultatet 

eftersom individer som inte hade vaccinerats kunde drabbas av mässling och dess 

konsekvenser. Detta kunde då kräva mycket av den drabbade personen på dennes långa väg 

till återfrisknande. För att uppnå hälsa var det viktigt att tillämpa förebyggande och 

hälsofrämjande åtgärder som borde appliceras innan en specifik sjukdom bröt ut och 

allvarliga konsekvenser uppstod. Oavsett vilken bakgrund eller livsåskådning en familj har 

bör sjuksköterskan alltid visa respekt och förståelse för det fria valet gällande 

barnvaccination. Sjuksköterskans egna värderingar skall åsidosättas i mötet med föräldrarna 

och samtalet bör influeras av tvåvägskommunikation.  
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SLUTSATS 

Den övervägande orsaken till att avstå vaccination var oro över vaccinets säkerhet, innehåll 

och de biverkningar som kunde uppstå. Det framstår tydligt att det finns kunskapsluckor 

bland föräldrarna angående vaccination. Därmed är det viktigt att sjuksköterskor har lärdom 

om att dessa kunskapsluckor finns och arbetar med att täcka upp dessa med sanningsenlig 

information.  

 

Författarna har utgått från att litteraturöversikten skall kunna användas som en vägledning 

för sjuksköterskor i bemötande samt informationsgivande till föräldrar som befinner sig i 

beslutsfattandeprocessen rörande barnvaccination. Dessa föräldrar kan sjuksköterskor 

komma i kontakt med dagligen, därför är det av största vikt att de kan vägleda föräldrarna 

och bemöta de falska påståenden de möter. Detta för att hjälpa dem i beslutsfattandet för att 

på bästa sätt bidra till dess egenvård, vilket vaccination kan ses som. Denna egenvårdåtgärd 

kan leda till minskad smittspridning i världen och förebygga nästa pandemi som samhället 

och sjukvården inte är redo för. Det behövs mer forskning om hur sjuksköterskor kan lyckas 

med detta och nå fram till föräldrarna, vilket kan uppnås genom en dialog med föräldrarna 

om ämnet. 
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Cinahl 

(MH “Parental 

Attitudes+”) AND (MH 

“Decision Making+”) 

AND (MH 

“Immunization+”) 

 

År: 2008-2018 

English 

language, 

Peer reviewed 
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2018-09-06 

Cinahl 

(MH "Parental 

Attitudes+") AND (MH 

"Immunization+") AND 
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language, 
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language, 
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Kvalitetsgranskningsmall av kvalitativa och kvantitativa studier4 

Frågor vid granskning av kvalitativa studier.  

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna isåfall 
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 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven ?  
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antaganden?  

Frågor vid granskning av kvantitativa studier.  

 

 Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
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 Vad visar resultatet?  
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4 Friberg, F. (2017b). Bilaga 3 granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier. I F. 

Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. uppl., s. 187-

188). Lund: Studentlitteratur 
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Tolkning av resultatet beskrivs tydligt Tolkning av resultatet finns 
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Studiens syfte Typ av 

studie 
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(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalité 

Austvoll-

Dahlgren & 

Helseth 

2010 

Norge 

 

Identifiera orsaker som 

påverkade föräldrarnas 

beslutsfattande i samband 

med barnvaccination samt ta 

reda på vilka hinder och 

hjälpmedel de stötte på vid 

sökandet av information. 

Kvalitativ 

 

Grounded 

theory  

 

26 

(0) 

 

Fokusgrupper 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Interim analys  

Orsaker som identifierades var att 

föräldrarna erhöll stor mängd 

information som de inte förstod. 

Den information som gavs var 

mestadels om fördelar och väldigt 

lite om nackdelar, vilket 

föräldrarna inte ansåg speglade 

verkligheten. De kände oro över 

allvarliga biverkningar och ansåg 

att de inte fick tid nog att tänka 

över beslutet gällande vaccination.  

Hög 

 

Braka et al. 

2012 

Uganda 

 

1)Identifiera 

informationskällor om 

vaccination. 

2)Undersöka vilken kunskap 

vårdnadshavare har 

angående vaccination och 

dess biverkningar. 

3)Hur oron över hur 

vaccination påverkar 

föräldrarna i 

beslutsfattandet 

4)Att erhålla förståelse om 

kunskaper, uppfattningar 

och erfarenheter av 

vårdgivare som arbetar med 

vaccination.  

Kvalitativ  

 

Deskriptiv 

design  

 

136  

(0) 

 

Fokusgrupper 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

 

Orsaker som identifierades var att 

föräldrar kände en oro över hur 

många gånger barnet skulle 

behöva vaccineras, hur 

immunförsvaret skulle påverkas, 

över att vaccinet kunde innehålla 

HIV, vaccinets säkerhet samt 

tveksamheter om varför 

människor måste vaccineras när 

sjukdomarna verkade vara 

utrotade. Föräldrarna upplevde 

också brist på information samt att 

den var ensidig.  

 

Hög 

 

Brunson  

2013 

USA 

 

Undersöka orsaker bakom 

föräldrarnas beslutsfattande 

gällande barnvaccination för 

att få en djupare förståelse 

angående denna process. 

Kvalitativ  

 

Grounded 

theory 

 

21 

(0) 

 

Intervjuer med öppna 

och slutna frågor 

 

Konstant komparativ 

analysmetod 

 

Orsaker som identifierades var att 

föräldrar upplevde att det var ett 

för stort antal vaccinationer och 

hade en oro över att barnet skulle 

utsättas för allergiska reaktioner 

efter vaccinationen. 

Hög 

Glanz et al. 

2013 

USA 

Beskriva föräldrarnas 

beslutsfattande gällande 

vaccination samt deras 

förtroende för läkare och 

rådgivning angående 

barnvaccination. 

Mixad metod 

 

Grounded 

theory  

 

  

854 

(411)  

 

Intervjuer i 

fokusgrupper 

 

Konstant komparativ 

analysmetod 

Chi2-test  

Multipel logistisk 

regressionsanalys 

 

 

 

Orsaker beskrevs som att föräldrar 

upplevde en känsla av att 

sjuksköterskor inte gav dem 

information som de inte skulle 

gilla. Föräldrarna trodde att 

sjuksköterskor inte var tillräckligt 

utbildade på vaccinationer och att 

deras information var ensidig. 

Föräldrarna hade dessutom ett 

dåligt förtroende för 

sjuksköterskorna. 

Hög 

 

Harmsen et 

al. 

2012 

Nederlände

rna  

 

Få större förståelse och 

inblick i föräldrarnas 

erfarenheter av vaccination, 

dess beslutsfattande samt 

deras behov av information 

vid en antroposofisk 

barnhälsocentral. 

Kvalitativ 

 

Deskriptiv 

studie 

 

16 

(0) 

 

Fokusgrupper 

 

Nvivo 9  

Tematisk analys 

 

Orsaker som belystes var vikten 

av att hålla barnet friskt och 

hälsosamt. På så sätt blev 

immunförsvaret så starkt att 

barnet skulle klara av 

sjukdomarna. Mödrar ammade 

länge i tron på att barnet skulle få 

ett starkare immunförsvar. De 

ville heller inte störa det friska 

barnets immunförsvar genom 

vaccination. De hade en tro om att 

Hög 

 



 

 

vissa sjukdomar är avgörande för 

barnets utveckling och att det var 

osannolikt att barnet skulle få 

sjukdomen. Föräldrar hade själv 

genomlidit mässling, påssjuka och 

röda hund som gjorde att de inte 

behövde vaccinera sina barn. Det 

fanns tvivel om vaccinets 

effektivitet, vaccinet innehåll samt 

om kombinationsvaccin. De var 

rädda för överbelastning på 

immunsystemet och föräldrarna 

upplevde bristande information 

från sjuksköterskor. 

Kurup et al. 

2017 

Asien 

 

Utforska föräldrarnas 

uppfattningar om 

barnvaccination i Singapore. 

Kvalitativ 

 

Deskriptiv 

studie 

 

44 

(25) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

De uppfattningar som framkom 

var tidigare negativa erfarenheter 

av vaccin, oro för biverkningar, 

oro över vilken effekt vaccinet 

skulle ge, att se barnet lida samt 

för täta intervall mellan 

vaccinationstillfällen. Föräldrarna 

ansåg att barnsjukdomarna inte 

gav några allvarliga konsekvenser 

och för många av dem stred 

vaccination mot deras religiösa 

övertygelse. 

Medel 

 

Luthy et al. 

2010 

USA  

Att avgöra varför föräldrar i 

Utah tvekar till att vaccinera 

sina barn. 

Mixad metod 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudi

e  

86 

(0) 

Frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor 

 

Innehållsanalys 

 

Orsaker som framkom var 

farhågor angående 

vaccinationssäkerheten, om 

vaccinet är nödvändigt, oro för 

autism, att immunsystemet blev 

överbelastat, allvarliga reaktioner 

av vaccin samt biverkningar, för 

många vaccinationer överlag och 

för många vaccinationer samtidigt, 

allvarliga komplikationer av 

vaccinet, oro för kvicksilver i 

vaccinet som enligt de själva 

skapar autism. Föräldrarna kände 

sig tvingade till vaccination av 

sjuksköterskorna. 

Medel 

Luthy et al.  

2012 

USA 

 

Identifiera skäl till varför 

föräldrar i Utah väljer att 

avstå från vaccination.  

 

Mixad metod 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudi

e  

801 

(0) 

 

Frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor 

 

SPSS 

Tematisk analys 

 

Vaccination stred mot deras 

filosofiska övertygelse. 

Föräldrarna oroade sig över bland 

annat överbelastning på 

immunsystemet, biverkningar 

samt kroniska sjukdomar som 

autism och diabetes. De oroade sig 

också över att vaccinet orsakar 

sjukdomen den är tänkt att 

förhindra. Föräldrarna hade en tro 

om att leva ett läkemedelsfritt liv 

och dem trodde inte att 

vaccination var det rätta för deras 

barn. De var också bekymrade 

över vaccinets innehåll och att det 

skulle innehålla kvicksilver.  

Hög 

Opel et al. 

2011 

USA 

 

Bedöma validiteten och 

pålitligheten i 

undersökningen om 

föräldrarnas attityder 

angående barnvaccination. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstud

ie 

 

230 

(20) 

 

Fokusgrupper 

 

Faktoranalys 

Deskriptiv statistik 

Linjär regression 

Regressions analys 

Variansanalys 

Attityder som framkom i studien 

var rädsla för sjukdomar och 

allergier, biverkningar, oro över 

att barnvacciner inte var säkra och 

att det är bättre att barnet 

utvecklar immunitet genom att bli 

sjukt än att få vaccination. 

Hög 



 

 

 Föräldrarna ansåg att det var 

bättre att barnet fick 

engångsvaccin än 

kombinationsvaccin. 

Saada, Lieu, 

Morain, 

Zikmund-

Fisher & 

Wittenberg 

2015 

USA 

 

Syftet var att mer utförligt 

beskriva gruppen av 

föräldrar som väljer 

alternativ vaccinations 

scheman genom att belysa 

den nyanserade 

rationaliseringen och 

orsaker som ligger bakom 

beslutsfattandet. 

Kvalitativ 
 

Tvärsnittsstud

ie 

 

24 

(0) 

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

 

Fenomenologi med 

induktiv 

utgångspunkt 

Orsaker som bidrog till att avstå 

från vaccination var oro över 

vaccinets säkerhet och de hade en 

önskan om att kontrollera barnets 

exponering mot vaccinets 

ingredienser. De bekymrade sig 

över belastning på 

immunsystemet samt över både 

kortsiktiga och långsiktiga 

biverkningar såsom cancer eller 

autism. Föräldrarna trodde att det 

var liten risk att få sjukdomen och 

hade en önskan om individuellt 

anpassat vaccin. De ansåg också 

att det var bra att få vissa 

sjukdomar som t.ex. vattkoppor.  

Hög 

Whyte et al. 

2011 

USA 

Identifiera viktiga orsaker 

som påverkar föräldrar i 

beslutsfattandet gällande 

barnvaccination. 

Kvalitativ 

 

Deskriptiv 

design  

243 

(100) 

 

Frågeformulär med 

öppna och slutna 

frågor 

 

Innehållsanalys 

 

Orsaker som framkom var rädsla 

för autism, brist på tillräcklig 

forskning, att vaccinet innehöll 

giftiga ingredienser, allvarliga 

allergiska reaktioner samt att 

vaccinet innehöll för hög dos för 

så små barn. 

Medel 

 

 

 

 


