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Abstrakt 
Bakgrund: Genom vaccinationer har många sjukdomar som tidigare betraktades som allvarliga, mer 
eller mindre försvunnit. Trots rekommendationerna att vaccinera mot infektions- och barnsjukdomar 
från tidig ålder finns det föräldrar som väljer att skjuta upp- eller att helt avstå från vaccinering. Syfte: 
Att få förståelse för vad som påverkar föräldrars beslut inför att vaccinera sina barn och vilken roll 
distriktssköterskan spelar. Metod: En systematisk litteratursammanställning har gjorts, 17 kvalitativa 
artiklar inkluderades och analyserades med hjälp av innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 
Graneheim och Lundman (2004). Två huvudkategorier med nio underkategorier hittades. De två 
huvudkategorierna var: Omständigheter som påverkar föräldrarnas beslut vid vaccinering och 
föräldrars önskemål om förbättringar vid vaccination. Resultat: Föräldrarnas beslut påverkades av 
många olika omständigheter; känslor, erfarenheter och varifrån föräldrarna fick information om 
vacciner. Även sjukvårdspersonalens bemötande av föräldrar och barn var en viktigt påverkande 
omständighet. Föräldrarna hade önskemål om hur de tyckte att sjukvården kunde förbättra 
förutsättningarna för vaccinering. De önskemål som var mest påtagliga var att mer tid avsattes till 
frågor från föräldrarna, bättre bemötande samt tillförlitlig information. Diskussion: En del föräldrar 
vaccinerade utan att fundera så mycket, de var trygga med vårdpersonalen. Andra var osäkra, kände 
rädsla för biverkningar och visste inte vilken information de kunde lita på. Vissa avstod helt från 
vaccination och rättfärdigade det med tradition, religiös eller moraliska ställningstaganden, de var 
många gånger inte mottagliga för information. Distriktssköterskan hade en nyckelroll, oavsett hur 
föräldrar valde, i att bemöta, sakligt informera och stödja föräldrarna i deras val.  
 
Nyckelord: beslutstagande, distriktssköterska, föräldrar, litteraturstudie, vaccination  
 

Abstract 
Background: Through vaccinations, many diseases that were previously considered as serious, have 
more or less disappeared. Despite recommendations to immunize against infectious diseases and 
childhood diseases, from an early age, there are parents who choose to delay or completely forgo 
vaccination. Aim: To gain an understanding of what influences parents' decision before vaccinating 
their children and the role of the district nurse. Methods: A systematic literature review has been 
done, 17 qualitative articles were included and analyzed using content analysis with manifest approach 
inspired by Graneheim and Lundman (2004). Two main categories of nine sub-categories were found. 
The two main categories were: Factors that influence parents' decisions on vaccination and parents' 
requests for improvements regarding vaccinations. Results: The parents' decision was influenced by 
many different factors; feelings, experiences, and from where the parents received information about 
vaccines also professionals attitude of parents and children was an important influencing factor. The 
parents had preferences about how they thought that health care could improve the prospects for 
vaccination. The requests that were most noticeable was that more time was allocated for questions 
from the parents, improvements of professionals attitudes and to receive reliable information. 
Discussion: Some parents vaccinate without giving any thoughts about it, they trusted the caregivers. 
Others were insecure, they felt fear of side effects and did not know what information they could trust. 
Some refrained entirely from vaccination and justified it by tradition, religious or moral views, they 
were often not receptive to information. District nurses had a key role, regardless of how parents 
choose, in establishing a trustful relationship and to objectively inform and support parents in their 
choices. 
 

Keywords: decision making, district nurse, parents, literature review, vaccination 
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INLEDNING 

Antalet föräldrar som väljer att vaccinera sina barn har varierat genom åren beroende på olika 

faktorer. Att som förälder ta beslut om att vaccinera sitt barn kan vara en självklarhet för 

många men alla föräldrar känner sig inte tillfreds i detta beslut. Föräldrar vill sitt barns bästa 

och är i behov av att få adekvat information för att kunna göra ett val som de känner sig nöjda 

med. I dagens samhälle finns obegränsad tillgång till information, via t.ex. media och internet 

och det kan vara svårt för föräldrar att vara kritisk till den information som publiceras. 

Tidigare forskning har också felaktigt visat kopplingar mellan vaccinering och allvarliga 

sjukdomar. Detta medför att det blir svårt för föräldrarna att bedöma vad som är sant och vad 

som är bäst för barnet. Egen övertygelse kan också ha betydelse för beslut om vaccination av 

sitt barn. Dessutom kan det i vissa länder föreligga hotbilder från extrema grupper eller krig 

som äventyrar säkerheten för den vårdpersonal som ska utföra vaccinationer av barn i vissa 

utsatta områden.  

BAKGRUND 

Vaccinets betydelse 

Införandet av vaccinationer och tillgången på rent vatten i världen har varit två viktiga 

hörnstenar i bekämpandet av farliga sjukdomar samt den mest framgångsrika och 

kostnadseffektiva medicinska teknologin. Rekommendationen av vaccinationsscheman från 

tidig ålder mot infektions- och barnsjukdomar har gett goda resultat - där förebyggandet av 

farliga barnsjukdomar, genom vaccination, har visat sig vara mer effektivt och orsakat mindre 

skada än själva sjukdomen i sig (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2011; Lindberg, 2013). 

Genom vaccinationer har många sjukdomar som tidigare betraktades som allvarliga och som 

många faktiskt dog av, mer eller mindre försvunnit. Idag har föräldrarna ofta inte själva 

upplevt de sjukdomar som vaccinerna skyddar mot vilket kan göra att de upplever 

vaccinationen som mer skrämmande än själva sjukdomen. Vaccinering ger ett skydd mot 

sjukdomen utan att individen behöver utsättas för de risker sjukdomen kan innebära, det finns 

infektioner som kan ge allvarliga skador och i värsta fall leda till döden hos den som smittas. 

   Förutom att vaccination leder till ett skydd för personen som vaccineras så förhindrar det 

också att sjukdomen sprids till andra människor. Först när en sjukdom är utrotad över hela 

världen kan man sluta vaccinera mot den, smittkoppor utrotades 1979, nu hoppas man på att 

också polio snart ska vara utrotad och i framtiden förhoppningsvis även mässling (SMI, 

Smittskyddsinstitutet, 2013a). Det senaste utbrottet av polio konstaterades helt nyligen av 
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WHO, den 29 oktober 2013, där minst tio fall hittats i krigshärjade Syrien 

(Smittskyddsinstitutet, (SMI), 2013b). 

World Health Organisation (WHO) har ett stort ansvar när det gäller att förbättra den globala 

täckningen av vaccinationer. Detta sker genom samarbete med olika länder och olika 

organisationer. The Global Vaccin Action Plan (GVAP) förhindrar miljoner dödsfall genom 

att underlätta tillgången på vaccin och stödjer även forskningen och utvecklandet av nya 

vacciner. Enligt WHO bidrar vaccinationer till att förhindra uppskattningsvis 2-3 miljoner 

dödsfall varje år men uppskattningsvis 22 miljoner barn är inte fullt vaccinerade med 

rutinvaccinationer. Det är av yttersta vikt att bättre föra fram och informera om 

vaccinationernas hälsovinster och vilka faror och sjukdomar som kan bli följden om barnen 

inte får sina vaccinationer (WHO, 2013). 

   Vacciner som används i Sverige och i många andra länder är testade mycket noggrant men 

att påstå att det inte finns någon som helst risk kan man aldrig göra, bedömningen att 

rekommendera vaccination vilar på vaccinationens värde - vilka risker finns med att utsätta 

sig eller sitt barn för sjukdomen jämfört med riskerna med vaccinationen (SMI, 2013a). Sedan 

i januari 2013, ska alla givna barnvaccinationer i Sverige obligatoriskt registreras i ett nytt 

vaccinationsregister, vid SMI, så att det bl.a. blir lättare att följa upp effekten av nationella 

vaccinationsprogram (SMI, 2013c). 

   I Sverige vilar den rättsliga grunden för bl.a. vaccination på Smittskyddslagen (SFS 

2004:168), och samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot 

spridning av smittsamma sjukdomar. Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla 

sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa 

hot mot människors hälsa. Smittskyddsåtgärderna skall bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet. 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Insatser 

inom smittskyddet skall vara av god kvalitet. Den som är verksam inom smittskyddet skall ha 

kompetens och erfarenhet som är lämplig för uppgiften och skall värna både om skyddet för 

osmittade och om dem som bär på en smittsam sjukdom. De smittade skall få det stöd och den 

vård som behövs från smittskyddssynpunkt. 

   Landsting och kommuner, genom barn- och skolhälsovården, ansvarar för att 

vaccinationsprogrammen genomförs och erbjuds till alla barn och regleras i § 1 och § 2 i 

föreskriften, SOSFS 2006:22. Alla barn ska erbjudas vaccination enligt det nya allmänna 

vaccinationsprogrammet från 2010 innefattande 10 sjukdomar, se bilaga 1. Detta gäller även 
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vid komplettering av vaccinationer och ofullständigt vaccinerade barn, t.ex. invandrare och 

asylsökande (Carlsson, Blennow & Gothefors, 2011, s. 178; Socialstyrelsen, 2013).  

 

Myter om- och rädsla för vaccin 

Tidig skepsis mot vaccination har funnits med redan sedan ympningen av smittkoppor 

upptäcktes av Edward Jenner. Han påvisade 1877 att skyddande immunitet kan uppnås genom 

att tillföra kroppen ett biologiskt ämne, kokoppor, i syfte att slippa själva sjukdomen och dess 

komplikationer. Detta möttes av religiösa och filosofiska invändningar eftersom det ansågs 

vara ett onaturligt ingrepp och att riskerna överskuggade vinsterna. Trots detta var det just 

smittkoppsvaccinets goda skyddseffekt som på 1800-talet fick genomslag och infördes 

obligatoriskt i flera länder (Lindberg, 2013). 

   År 1998 publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Lancet som fick stor 

uppmärksamhet (Wakefield et al., 1998). I studien deltog 12 barn (3-10 år) och resultatet 

visade på ett troligt samband mellan autism och vaccination med kombinationsvaccinet, 

mässling påssjuka och röda hund (MMR, measles, mumps, rubella). Studien väckte mycket 

diskussioner och kom efter stor kritik att dras tillbaka men refuserades helt först år 2010, efter 

ett beslut av UK General Medical Council Fitness to Practise Panel 2010. Detta p.g.a. 

felaktiga faktauppgifter, ingen etiskt förankring och en mutskandal där Wakefield misstänktes 

ha tagit emot pengar av en advokat vars syfte var att försöka stämma vaccinationstillverkarna. 

Tillbakadragandet av studien tillkännagavs online av redaktörerna på tidskriften Lancet 2 

februari, 2010 (The Editors of The Lancet, 2010). Att studien publicerats i en ansedd 

vetenskaplig tidskrift samt medias presentation av informationen till allmänheten där de 

menade att ett orsakssamband var möjligt, blev katastrofal för MMR-vaccinets rykte. 

   Flera forskare har därefter fortlöpande presenterat en rad motbevis mot Wakefield et al:s 

(1998) studie, bl. a Taylor, Miller, Farrington, Petropoulus, Favot-Mayaud och Jun-Li i 

Lancet i juni (1999). De undersökte 498 skolbarn med autism födda sedan 1979 och framåt, i 

åtta hälsodistrikt i England. Studien visade att de första tecknen på autism visar sig ofta när 

barnet är ca 18 månader, vilket också är den ålder då barnet får sin första MMR-vaccination. 

De fann dock inget som visade på orsakssamband mellan MMR-vaccin och autism. 

Författarna hoppades att studien skulle lugna oroliga föräldrar och återuppbygga förtroendet 

för MMR-vaccinet. Även Doja och Roberts (2006), fann i sin litteraturstudie få artiklar som 

stödde sambandet mellan vaccin och autism jämfört med den överväldigande majoriteten av 

forskningsartiklar som inte hittade något orsakssamband.  
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   Kennedy, Pruitt, Smith och Garell (2011) fann i en litteraturstudie att en del föräldrar ibland 

vägrar att- och är rädda för att vaccinera sina barn. Dessa föräldrar saknar kunskap om de 

sjukdomar som barnvaccinationerna förhindrar och de följder som sjukdomarna kan ge 

eftersom de inte själva upplevt sjukdomen och inte heller sett någon som varit sjuk. Eftersom 

de inte har några referenser till sjukdomarna låter de sig lätt påverkas av media och söker ofta 

information om vaccinationer via internet. Ofta är det också så att rapporter om faror och 

risker med vacciner får mycket mer uppmärksamhet i media än de rapporter som dementerar 

att dessa risker finns. Barn som undervisades i hemmet var de som oftast var ovaccinerade, 

detta tros bero på att vaccinationsprogrammet i USA ofta är knutet till skolan. Även barn som 

tillhör vissa trossamfund som t.ex. scientologerna och Amish är till stor del ovaccinerade och 

det var också hos dessa grupper som utbrott av polio rapporterades för inte så länge sedan. 

Många undersökningar fokuserade på otillräckligt vaccinerade barn, dessa återfanns 

demografiskt huvudsakligen bland svarta, ensamstående mödrar som tros sakna kunskap om 

vaccinationsprogrammet. Den etniska folkgrupp som bäst följde det aktuella 

vaccinationsprogrammet var latinamerikanerna (Kennedy et.al, 2011).  

   I Sverige är inte vaccinationer obligatoriska, det är barnets föräldrar eller vårdnadshavare 

som beslutar om barnet ska få vaccination eller inte (Carlson, et al., 2011). I andra delar av 

världen, t.ex. i USA måste barnen vara vaccinerade för att få gå i skolan, även om vissa kan 

ha skäl att avstå vaccination t.ex. religiösa och filosofiska (Kennedy et al., 2011). 

Kassianos (2010), menar att sjukvårdspersonalen spelar en stor roll när det kommer till att 

påverka föräldrarna som ska ta beslut kring att låta vaccinera sig själva eller sina barn, detta 

eftersom de oftast känner tillit till den läkare eller sjuksköterska som de träffat under en längre 

tid, sjukvårdspersonalen bör även sätta press på media att ta sitt ansvar och att ge rätt 

information eftersom media har ett stort inflytande när det gäller vaccinationer.  

 

Distriktssköterskans arbete 

Distriktssköterskan i rollen av BVC-sköterska och skolsköterska, är den person som ofta 

möter barnet och föräldrarna under en lång tidsperiod från späd ålder upp i skolåren och 

genom detta utvecklas en nära kontakt och det är därför naturligt att föräldrar vänder sig till 

henne/honom när man har frågor gällande vaccinering.  

I kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, allmänna råd från 

Socialstyrelsen (1995), kan man läsa att distriktssköterskans specialområde omfattar barn och 

ungdomar i olika utvecklingsstadier samt vuxna och äldre. En distriktssköterska måste inom 
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sitt yrkesområde kunna ta initiativ till och vidta åtgärder som främjar den fysiska, psykiska 

och sociala hälsan och förebygger hälsoproblem hos barn, ungdomar, vuxna och äldre. 

Distriktssköterska måste inom sitt yrkesområde kunna informera och undervisa vårdtagare, 

enskilt och i grupp, samt handleda och undervisa vårdpersonal och studenter inom sitt 

specialområde.  

   Beslutet att vaccinera sitt barn ligger hos föräldrarna. Sjuksköterskan som arbetar i 

barnhälsovården har en nyckelroll, hon arbetar förebyggande och utifrån ett helhetsperspektiv 

och ska stödja föräldrarna och stärka deras tro på egen kompetens och förmåga att lösa 

problem. Målet är främja barnets hälsa, trygghet och utveckling, enligt Nationell 

Målbeskrivning för Sjukskötersketjänstgöring inom Barnhälsovård Rikshandboken (2007).  

PROBLEMFORMULERING 

Vi har under vår specialistutbildning till distriktssköterska upplevt att i arbetet som 

distriktssköterska, på barnavårdscentralen (BVC) och i skolhälsovården, kommer man i 

kontakt med många föräldrar som ofta har frågor kring vaccinering av sina barn. 

Genom att låta vaccinera sina barn mot vanliga barnsjukdomar minskas risken för allvarliga 

sjukdomar med svåra följder. En del föräldrar väljer ändå att inte vaccinera sina barn 

beroende på olika faktorer, en del grundade och en del ogrundade. 

Vad styr föräldrars beslutstagande när det gäller om deras barn ska vaccineras eller ej? Vilken 

roll har distriktssköterskan; BVC-sköterskan eller skolsköterskan i denna process? 

SYFTE 

Syftet med denna kvalitativa systematiska litteraturstudie var att få förståelse för vad som 

påverkar föräldrars beslut inför att vaccinera sina barn och distriktssköterskans roll. 

METOD 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursammanställning av kvalitativ forskning har gjorts genom sökningar i 

flera databaser samt manuell sökning av relevanta artiklars referenslista. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 729), genomförs manuell sökning för att söka relevanta artiklar som kan ha missats 

genom elektronisk sökning. Den manuella sökningen gav dock inga relevanta nya artiklar för 

denna studie. Databaser som användes vid litteratursökningarna var CINAHL, Pub Med och 

Psych Info med MeSH termerna immunization, vaccination, nursing, nurses, pediatric 

nursing, public health nursing, community health nursing, parents, parental consent, parental 
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attitudes, decision making, attitudes, qualitative research och qualitative studies som användes 

i olika kombinationer. Översikt av litteratursökningar se Figur 1 (bilaga 2), Tabell 1 (bilaga 

3).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Originalartiklar inkluderades som var skrivna på engelska, publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter, var refereegranskade, hade en kvalitativ forskningsansats och där 

urvalspopulationen var alla barn mellan 0-18 år. Artiklar inkluderades också som i sina 

resultat beskrev vad som påverkar föräldrars beslut inför att vaccinera sina barn och 

distriktssköterskans rådgivande roll. Studier från hela världen inkluderades och inga 

begränsningar gjordes till årtal. 

   Exklusionskriterier var studier som behandlade vaccinering av vuxna och vaccinering inför 

utlandsresor, studier som fokuserade på sjukvårdspersonalens upplevelse av varför föräldrar 

inte vaccinerade, samt studier som inte var etiskt granskade, enligt Polit och Beck (2012, s. 

172), är det viktigt att en studie fått godkännande från en etisk kommitté och att etiska 

överväganden görs genom hela studien. Artiklar som bedömdes vara av låg kvalitét 

exkluderades också. 

   Relevanta artiklar sorterades ur träfflistan vid sökningarna genom att läsa titlarna och om 

denna verkade relevant lästes därefter abstraktet. De artiklar som motsvarade studiens syfte 

vid detta första urval lästes sedan igenom i sin helhet och ytterligare artiklar sorterades bort 

om innehållet inte svarade mot studiens syfte. 

 

Värdering och klassificering 

Studier som mötte inklusionskriterierna granskades gällande metodologisk kvalitet, inspirerad 

av granskningsmall utformad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, ss. 175-176), se 

bilaga 4., samt med stöd från SBU:s handbok (2013, Kap. 8, ss.79-105), kriterier för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet, se tabell 2, av båda författarna var för sig. Efter 

diskussioner valde vi att behålla och använda de artiklar som hade hög eller medel kvalitet. 

Efter kvalitetsgranskningen återstod 17 artiklar, se tabell 3 (bilaga 5). 
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Tabell 2. SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

Klart beskrivet 
sammanhang, väldefinierad frågeställning, 
välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlings metod och analys metod. 
Systematisk presentation av data och 
logiskt beskrivna tolkningar och 
slutsatser. God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

Sammanhanget ej tydligt beskrivet, 
några otydligheter i beskrivningen av 
urvals process, datainsamlings 
metod, och analys metod Otydligheter i 
presentationen 
av data, tolkningar och slutsatser 

Oklart beskrivet sammanhang, vagt 
definierad frågeställning, otillräckligt 
beskriven urvalsprocess, datainsamlings 
metod och analysmetod. Vagt 
Beskrivna tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 

Analysförfarande 

Analys av insamlad data har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

tillvägagångssättet vid innehållsanalys. Författarna ansåg att det var den lämpligaste metoden 

att använda för att analysera informationen som framkom i artiklarna. Enligt denna metod kan 

analysen fokuseras antingen på ett manifest innehåll i texten eller på ett latent innehåll i 

texten. Analysen som utfördes i denna studie fokuserade på det manifesta i texterna d.v.s. den 

information som var beskriven fanns direkt uttryckt i texterna. 

   När resultatet i artiklarna lästes igenom ströks meningar under som besvarade studiens syfte 

för att få en första förståelse för studiernas innehåll, och eventuella mönster. Därefter  

skrev vi tillsammans ner meningsenheter som extraherats från studiernas resultatdel i ett 

word-dokument. Därefter kondenserades meningsenheterna genom att korta ner de nedskrivna 

meningsenheterna. Utifrån de kondenserade meningsenheterna skapades därefter koder. För 

att få en helhetssyn av texten skrevs därefter koderna ner på lappar och lades ut på ett bord. 

Sen fördes koder ihop som liknade varandra och bildade underkategorier. Kategorier skapades 

sedan genom att författarna förde ihop underkategorier som hade liknande innehåll och 

innebörder. Två huvudkategorier skapades; 1. Omständigheter som påverkar föräldrarnas 

beslut vid vaccinering och 2. Föräldrars önskemål om förbättringar vid vaccination, samt nio 

underkategorier. Översikt av kategorier och underkategorier, relaterade till inkluderade 

artiklar, se tabell 4 (bilaga 6). 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Författarna har gjort etiska överväganden under hela arbetet. De studier som valdes ut till 

analys skulle vara godkända av etisk kommitté. Vidare har författarna vid analys och 

bearbetning av studierna varit noggranna vid översättningen så att resultatet skulle tolkats rätt. 
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RESULTAT  

I de 17 kvalitativa studier som inkluderades, användes i 12 artiklar semistrukturerade 

intervjuer (totalt antal deltagare =462), i två artiklar användes intervjuer med öppna frågor 

(totalt antal deltagare=76), i tre artiklar användes enkäter med både flervalsfrågor och öppna 

frågor där vi bara analyserat resultatet av de öppna frågorna (totalt antal deltagare= 516). Ett 

urval av totalt 1054 deltagare från samtliga utvalda studier. De som deltog var övervägande 

föräldrar/vårdnadshavare med barn i åldrarna 0-10 år/skol-åldern, men även föräldrar till 

flickor i åldern 10-17 år, och mödrar och far- mormödrar. Studierna som användes i resultatet 

kom från följande åtta länder: USA (8), England (3), Uganda (1), Malawi (1), Canada (1), 

Kina (1), Nederländerna (1) och Norge (1). Översikt av kategorier med tillhörande 

underkategorier beskrivs i tabell 5. 

 

Tabell 5. Översikt av huvud- och under kategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 
Omständigheter som påverkar 
föräldrars beslut vid vaccinering 

Rädsla och tillit 
Tidigare erfarenheter  
Kunskap och tradition 
Inhämtande av information 
Vårdpersonalens betydelse 
Vardagliga hinder 

Föräldrars önskemål om 
förbättringar vid vaccination 

Bättre bemötande från vårdpersonal 

Pålitlig och tillräcklig information 

Bättre tillgänglighet till 
vaccinationsmottagningar 

 

Omständigheter som påverkar föräldrars beslut vid vaccinering 

Rädsla och tillit 

I ett flertal studier beskrev föräldrarna att det var deras ansvar att skydda sitt barn mot 

sjukdomar, samtidigt som det skulle vara deras fel om barnet fick skador av ett vaccin eller 

fick sjukdomar som vaccinet skulle skyddat mot om de valde att inte vaccinera (Austin, 2001; 

Tarrant & Thomson, 2008; Tickner, Lehman & Woodcock, 2009). Bland mödrar i Canada, 

angav hälften att de var rädda för följdsjukdomar barnsjukdomarna kunde ge, som 

funktionsnedsättningar eller död (Tarrant & Gregory, 2003).  

 
In having your child immunized, you´re taking a risk, rather than if you don´t  
have them immunized you´re just leaving them at risk… (Austin, 2001). 

 

I andra studier bl.a. från USA, beskrevs att rädslan för permanenta skador av vaccin, som 

autism, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), AIDS och andra immunsjukdomar, fanns hos 
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både föräldrar som valde att vaccinera och hos dem som inte vaccinerade (Benin, Wisler-

Scher, Colson, Shapiro & Holmboe, 2006; Braka, Asiimwe, Soud, Lewis, Makumbi & Gust, 

2012; Luthy, Beckstrand & Callister, 2010; Whyte, Whyte, Cormier & Eccles, 2011; Luthy, 

Beckstrand, Callister & Cahoon, 2012). Föräldrarna misstrodde även MMR-vaccinet 

(mässling, påssjuka och röda hund), brist på tillräcklig forskning och att vaccinet innehöll 

tungmetaller och andra giftiga tillsatser som konserveringsmedel, gjorde att föräldrar ställde 

sig tveksamma till att vaccinera (Luthy et al., 2010; Whyte et al., 2011). Men i en annan 

studie upplevdes kombinationsvacciner som MMR (mässling, påssjuka och röda hund) och 

dTap/IPV(difteri, stelkramp och polio) som något positivt i den bemärkelsen att det utsatte 

barnet för färre nålstick och mindre smärta (Tickner et al., 2009).  

   I studier från bl.a. Canada och USA beskrev föräldrarna att de fick skuldkänslor för att de 

utsatte barnet för smärta vid vaccinationen. Barnen utvecklade dessutom en rädsla för sprutor 

och föräldrarna blev både generade och stressade över barnets uppträdande. Några barn blev 

också rädda för alla i vit rock efter att ha fått smärtsamma injektioner och antalet 

vaccinationer upplevdes också som negativt (Wilson, 2000; Austin, 2001; Tarrant & Gregory, 

2003; Niederhauser & Markowitz, 2007; Tickner et al., 2009; Luthy et al., 2010). 

Latinamerikanska mödrar var dock positiva till att vaccinera sina döttrar mot HPV (Humant 

Pappilom Virus), eftersom de var rädda att döttrarna skulle drabbas av livmoderhalscancer 

vilket likställdes med döden (Morales-Campos, Markham, Peskin & Fernandez, 2013). 

Ortodox-protestantiska föräldrar som valde att inte vaccinerar sina barn, beskrev att de var 

rädda att ångra sitt beslut i framtiden. (Ruij, Hautvast, van Ijzendoorn, van Ansem, van der 

Velden & Hulscher, 2012). Om föräldrarna kände att de kunde lita på att vaccinet, var det 

lättare för dem att besluta sig för att vaccinera (Tarrant & Thomson, 2008; Tickner et al., 

2009). Detta gällde även föräldrar som kände tillit till sjukvårdssystemet och deras 

rekommendationer att vaccinera (Tarrant & Gregory, 2003; Tarrant & Thomson, 2008; 

Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010).  

   Föräldrar som valde att vaccinera sitt barn handlade många gånger efter sunt förnuft. De 

följde normen i samhället, eller den kulturella normen, det var något man bara gjorde (Austin, 

2001; Benin et al., 2006; Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; Benin, Wu, Holmboe, Shapiro 

& Anyan, 2010; Tarrant & Thomson, 2008; Tickner et al., 2009). 

 

You feel that unless you´ve got very good reason, you just do it anyway… (Austin, 2001). 
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Tidigare erfarenheter  

Erfarenheter av att tidigare ha vaccinerat sina barn eller att vänner eller familj vaccinerat sina 

barn utan några komplikationer, gjorde att föräldrarna kände sig mer säker inför beslutet att 

vaccinera (Wilson, 2000; Austin, 2001; Tickner et al., 2009). Studier från Afrika beskriver 

föräldrar som med egna ögon sett att barnen inte fick barnsjukdomar när de blivit vaccinerade, 

detta ökade deras förståelse och accepterande av vaccination (Braka et al., 2012; Ports, Reddy 

& Rameshbabu, 2013).  

 

In Malawi in the past when they didn´t have the vaccine, children were just suffering and  dying, 
but this time they have all the necessary vaccines, this encourages me to go and get them 
vaccinated… (Ports et al., 2013). 

 

Vaccination uppfattades av de flesta som ett skydd mot specifika farliga barnsjukdomar 

eftersom det byggde upp kroppens eget försvarssystem. Föräldrar i USA menade att 

vaccination var nödvändigt för att hålla sitt barn friskt och även för att förhindra epidemier. 

Även föräldrar i Kina var medvetna om att vaccination var det bästa skyddet mot 

barnsjukdomar men också att vacciner inte gav ett heltäckande skydd. De ansåg att 

vaccination var till gagn för hela samhället. Dessutom var barnen inte välkomna till förskolan 

vid tre års ålder om de inte var fullt vaccinerade, vilket motiverade föräldrarna att följa 

vaccinationsprogrammet (Wilson, 2000; Tarrant & Gregory, 2003; Tarrant & Thomson, 2008; 

Braka et al., 2012). 

   Negativa erfarenheter hos föräldrarna av att tidigare ha vaccinerat barn som fått 

biverkningar av vaccinationen, eller om vänner eller närstående hade upplevt biverkningar, 

gjorde föräldrarna mer tveksamma till vaccination. De upplevde att de måste väga riskerna 

med att få biverkningar mot risken att få själva sjukdomen. Föräldrar i glesbygd i Afrika vars 

barn fått reaktioner efter vaccination, speciellt vid massvaccinationer, vägrade vaccinera sina 

barn. I stadsområdena var föräldrarna mer villiga att vaccinera då vaccination var 

obligatoriskt och att kostnaderna för att behandla ett sjukt barn utan vaccination kunde bli 

stora (Wilson, 2000; Austin, 2001; Sporton & Francis, 2001; Benin et al., 2006; Niederhauser 

& Markowitz, 2007; Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; Luthy et al., 2010; Whyte et al., 

2011; Braka et al., 2012; Luthy et al., 2012; Morales-Campos, et al., 2013). Många föräldrar 

som valde att inte vaccinera hade tidigare negativa erfarenheter från den traditionella 

medicinska vården som t.ex. feldiagnoser, bristande kommunikation eller misstro gentemot 

personal vid massvaccinationskampanjer (Benin et al., 2006; Braka et al., 2012; Ports et al., 

2013).  
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Then you may be wary if somebody you know closely and you have seen it with your own eyes, 
someone who has had side effects…(Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010).           

  

Kunskap och tradition 

I flera studier framkom att föräldrarna uppfattade att många av de sjukdomar som 

vaccinerades mot var ovanliga eller i princip utrotade samt att sjukdomarna i sig inte var så 

farliga. I en studie från England hade föräldrar avstått från att vaccinera minst ett av sina barn 

då de ansåg att de svårare barnsjukdomarna inte längre var ett hot, även föräldrar i USA 

upplevde risken att få barnsjukdomar som liten. Föräldrar som inte trodde att deras barn löpte 

någon risk för att drabbas av barnsjukdomar, hade ofta inte upplevt eller sett några av dessa 

sjukdomar, medan föräldrar som själva upplevt sjukdomen eller sett någon annan vara sjuk 

var mer positiva till att vaccinera (Sporton & Francis, 2001; Benin et al., 2006; Niederhauser 

& Markowitz, 2007; Tickner et al., 2009; Luthy et al., 2010; Braka et al., 2012; Luthy et al., 

2012).    

   Många föräldrar hade bristande eller lite kunskap om vaccinet och vilken sjukdom vaccinet 

skulle förebygga. De var också osäkra på vilka vacciner deras barn hade fått och på hur vaccin 

fungerade, en del föräldrar menade att det inte fanns några bevis på att de verkligen skyddade 

mot sjukdomar. En del föräldrar visste inte vad som var vacciner, vissa uppgav att vitamin K 

var ett vaccin och att deras 3-6 månader gamla barn fått vaccin mot MMR, vilket inte ges 

förrän vid 18 månader. Flertalet föräldrar uppgav också att spädbarnen blev sjuka i influensa 

efter att ha vaccinerats mot detta. Livmoderhalscancer upplevdes inte av en del mödrar i USA 

som någon allvarlig sjukdom och om döttrarna drabbades av sjukdomen berodde det på dålig 

hygien, preventivmedel, dåligt immunförsvar eller för att de inte gått till cellprovtagningen 

(Benin et al., 2006; Benin et al., 2010; Luthy et al., 2012; Morales-Campos et al., 2013).  

  

There is no evidence proving vaccine´s effectiveness and if immunization worked, you wouldn´t 
have epidemics... (Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon, 2012). 

 

Många föräldrar litade till alternativa skyddsmetoder mot barnsjukdomar, t.ex. homeopatisk 

behandling eller speciell diet. Att lita till att kroppen läker sig själv och att alla sjukdomar går 

att bota på naturlig väg var ett annat argument mot att vaccinera (Sporton & Francis, 2001; 

Benin et al., 2006: Luthy et al., 2012).  
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   Flera studier visade att om traditionen i samhället eller inom familjen säger att man ska 

vaccinera gör föräldrarna det utan att fundera närmare över det. I en studie från Kina, såg 

föräldrarna det som sin plikt att vaccinera sina barn. Likaså påverkade religiös tro och 

tradition starkt hur ortodox-protestantiska föräldrarna i Nederländerna tog ställning till 

vaccination (Tarrant & Thomson, 2008; Tickner et al., 2009; Austvoll-Dahlgren & Helseth, 

2010; Ruijs et al., 2012). 

          
I know for sure that God cares for me. And that the things He sends me, that may also be 
disease, that He will help me to cope with it…(Ruijs et al.,2012). 

 
 

De ortodox-protestantiska föräldrar som medvetet valde att vaccinera sina barn rättfärdigade 

sitt beslut med att vaccination var en gåva från Gud. Biverkningar kunde dock tolkas som ett 

tecken från Gud att de tagit ett felaktigt beslut och många avbröt då vaccineringen av sina 

barn. De traditionellt vaccinerande föräldrarna var själva alla vaccinerade och de såg inget 

religiöst hinder mot vaccination - deras beslut vilade på medicinska argument (Ruijs et al., 

2012). 

 

Inhämtande av information 

Föräldrar som valde att vaccinera sina barn utan att ge det någon närmare eftertanke uppgav 

att de inte ville ha så mycket information. De vaccinerade sitt barn efter att ha fått rådgivning 

av sjuksköterska/läkare och de som kände sig tillfreds med den information de fått och 

upplevde att de fått svar på sina frågor valde i större utsträckning att vaccinera (Sporton & 

Francis, 2001; Benin et al., 2006; Tarrant & Thomson, 2008; Tickner et al., 2009; Austvoll-

Dahlgren & Helseth, 2010; Ports et al., 2013,). I en norsk studie av Austvoll-Dahlgren och 

Helseth (2010), visade det sig att distriktssköterskan var föräldrarnas största källa till 

information. De upplevde också att även om de redan innan mötet med henne hade bestämt 

sig för om de skulle vaccinera eller inte så hade hon en viktig roll i att stödja dem i deras 

beslut och hjälpa dem om de kände sig osäkra. De uppgav också att de var nöjda med 

informationen de fått från distriktssköterskan. Även föräldrar i Kina och Afrika kände tillit till 

hälso- sjukvårdssystemet och dess professioner, d. v. s. helst till läkare och sjuksköterskor. 

(Tarrant & Thomson, 2008; Ports et al., 2013).  

   Föräldrarna menade att i synnerhet BVC-sköterska och läkare, hade en betydelsefull roll vid 

föräldrars beslutsprocess, genom att ge balanserad, adekvat information. En del föräldrar 

önskade dock mer information om biverkningar av vaccinet.  Föräldrar som fått information 

om vanliga biverkningar och råd om hur de skulle hantera dessa, av distriktssköterskan eller 
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annan vårdpersonal, upplevde inte biverkningarna som lika allvarliga. (Wilson, 2000; Austin, 

2001; Sporton & Francis, 2001; Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; Braka et al., 2012). 

 

If the doctor recommended the vaccin, nothing would stop me from receiving it… (Ports et al., 
2013).  

 
 
De föräldrar som kände sig osäkra eller var negativa till att vaccinera sökte i större 

utsträckning efter information från flera källor. De föräldrar som valde att inte vaccinera 

litade mest på den information de fick från sin homeopat eller från internet. Även information 

från familj och vänner påverkade föräldrarnas beslut att vaccinera, särskilt när det gällde 

information om biverkningar de själva upplevt. De kinesiska föräldrarna tog minimalt med 

råd från sina äldre familjemedlemmar då deras åsikter ansågs som gammalmodiga eller 

inaktuella. Föräldrarna påverkades istället av syskon och vänners åsikter och blev ofta 

uppmuntrade till extra vaccinationer, såsom vattkoppor, influensa och Hib (Sporton & 

Francis, 2001; Benin et al., 2006; Tarrant & Thomson, 2008; Tickner et al., 2009; Austvoll-

Dahlgren & Helseth, 2010; Luthy et al., 2012). 

 

I really trust my homeopath. She´s amazing…she keeps her self really updated 
in this since it´s her passion...Her clarity and the volume of information that she has… 
(Benin et al., 2006).  

 
 

Föräldrarna upplevde ibland att det fanns så mycket information att det var svårt att ta in allt, 

samt att det många gånger var svårt att förstå informationen och svårt att veta vilken 

information man kunde lita på. En del föräldrar påverkades av “skräckpropaganda” i media, 

där risker med vacciner och fall av allvarliga sjukdomar relaterades till vacciner. I Kina var 

det bara ett fåtal föräldrar som lät sig påverkades av negativ publicitet av vaccin i media, de 

bedömde att fördelarna med att vaccinera vägde över riskerna. I Afrika fanns stor brist på 

information om vaccinationer. Den främsta informationskällan var via radio och genom de 

lokala rådgivande ledarna i byarna. Även bristen på vårdpersonal vid vaccinationerna gav lite 

utrymme för information och rådgivning om vacciner. De latinamerikanska mödrarna som 

hade hört talas om HPV och HPV-vaccin hade fått informationen från läkare, lärare, TV och 

broschyrer (Austin, 2001; Sporton & Francis, 2001; Tarrant & Thomson, 2008; Austvoll-

Dahlgren & Helseth, 2010; Braka et al., 2012; Morales-Campos et al., 2013). 
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Vårdpersonalens betydelse 

Större delen av föräldrarna från glesbygden i USA, litade på vårdpersonalen och de upplevde 

att de fick emotionell stöttning vid beslutstagandet av läkare och sjuksköterskor som var 

vänliga och omtänksamma, samt att de försökte göra vaccinationen så smärtfri som möjligt. 

Även föräldrarna i Kina hade positivt intryck av personalen och ansåg att 

vaccinationsprogrammet var välorganiserat och av hög kvalitet. De fångades upp och 

informerades om vaccinationer redan innan barnet fötts och fick sedan ytterligare information 

på sjukhuset efter att barnet kommit till världen. Föräldrarna fick en liten hälsobok med 

vaccinationsschema och datum för nästa hälsobesök, om de missade någon besökstid påminde 

BVC-sköterskan dem (Tarrant & Thomson, 2008; Wilson 2000). 

   En del föräldrar var missnöjda över kontakten med BVC när barnet blivit lite äldre, de 

upplevde att de haft en tätare kontakt när barnen var mindre. Detta ledde till att även om de 

vaccinerat sitt barn vid det första vaccinationstillfället så var de mer tveksamma när nästa 

tillfälle kom. Föräldrar i Afrika och Canada upplevde att vårdpersonalen var ovänliga och att 

de inte hade tid att svara på deras frågor om vaccinationer. Vissa föräldrar kände sig 

ifrågasatta av läkaren eller sjuksköterskan över hur de tog hand om sina barn vilket ledde till 

att föräldrarna ogärna tog sina barn till vaccinationsmottagningen (Tarrant & Gregory, 2003; 

Tickner et al., 2009; Braka et al., 2012).  

   Föräldrarna menade att den viktigaste delen i distriktssköterskans och övrig 

sjukvårdspersonals arbete var att skapa en god kontakt med- och en tillitsfull relation till 

föräldrarna, de önskade och förväntade sig också att få bra svar på alla eventuella frågor om 

vaccinationer (Wilson, 2000; Tarrant & Gregory, 2003; Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; 

Braka et al., 2012).  

 

Vardagliga hinder 

Att inte vaccinera sitt barn var ibland förknippat med praktiska hinder som att inte ha tid eller 

möjlighet att ta ledigt från jobbet. I Kina konstaterade föräldrarna att vaccinationen kunde ta 

minst en halv dag i anspråk om väntetiden blev utdragen. En del föräldrar med flera barn hade 

problem att få barnvakt till de övriga barnen. Långa avstånd och dåliga eller inga 

transportmöjligheter kan i vissa områden och länder ställa till problem och påverka upptaget 

av vaccination. I vissa områden i Afrika var det inte ovanligt med fyra timmars gångväg till 

närmaste vaccinationsmottagning och även brist på vaccin kunde förekomma (Wilson, 2000; 

Sporton & Francis 2001; Tarrant & Gregory, 2003; Niederhauser & Markowitz, 2007; Tarrant 
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& Thomson, 2008; Tickner et al., 2009; Braka et al., 2012; Ports et al., 2013). De 

latinamerikanska mödrarna uppgav att kostnader för vaccinet var ett hinder men uttryckte 

också att om det gällde att skydda sina döttrars liv och hälsa så skulle de nog komma på ett 

sätt att kunna betala för vaccinet (Morales-Campos et al., 2013).    

   Andra omständigheter som visade sig vara hinder för några föräldrar var att de inte haft 

tillräcklig tid att sätta sig in i för- och nackdelar med vaccinationen och p.g.a. detta inte 

vaccinerat. Ren glömska och avsaknad av påminnelsesystem om när det var dags för 

vaccination utgjorde också hinder. Mer än hälften av föräldrarna i USAs glesbygd, uppgav att 

det var svårt att hålla reda på när det var dags för nästa vaccination, de önskade att det fanns 

någon form av system som underlättade detta. En vanlig uppfattning var att man inte skulle 

vaccinera sitt barn om det var sjukt, vilket gjorde att föräldrarna inte tog sitt barn till 

vaccinationen även om det bara var lindrigt sjukt. Nästan hälften av föräldrarna i Canada, 

hade barn som nästan alltid var sjuka när det var dags för vaccination och därför ville inte 

mödrarna ta barnen till kliniken. Många föräldrar uppgav att även läkaren/sjuksköterskan ofta 

var tveksam till vaccination om barnet var sjukt och de avstod då från att vaccinera, trots att 

lindriga sjukdomssymtom inte bör föranleda avhopp från planerad vaccination. Vissa 

föräldrar var misstänksamma mot motiven sjukvården hade till att följa 

vaccinationsprogrammet, de menade att det såg bra ut för kliniken om den hade bra statistik 

på vaccinationer. Vissa kliniker i England, belönades ekonomiskt om de kunde visa uppnådda 

målresultat av givna vaccinationer, vilket starkt ifrågasattes av föräldrarna. (Wilson 2000; 

Sporton & Francis, 2001; Tarrant & Gregory, 2003; Benin et al., 2006; Tickner et al., 2009; 

Luthy et al., 2010). En studie från USA, av Niederhauser och Markowitz (2007), beskrev att 

drogmissbruk bland föräldrar starkt påverkade deras förmåga att klara av sitt föräldraansvar 

och däribland att vaccinera sitt barn. 

 

Föräldrars önskemål om förbättringar vid vaccination 

Bättre bemötande från vårdpersonal 

Föräldrarna önskade att det gavs mer tid till frågor och diskussion kring vaccineringen, de 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte hade tillräckligt med tid för att kunna besvara deras 

frågor på ett tillfredsställande sätt. Att vårdpersonalen lyssnade på och bekräftade föräldrarnas 

oro och rädsla när det gällde att besluta om vaccinationer samt att de såg föräldrarna och 

barnet som individer och inte var nedlåtande var viktigt för föräldrarna (Austin, 2001; Tarrant 

& Gregory, 2003; Benin et al., 2006; Luthy et al., 2010; Braka et al., 2012). 
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Pålitlig- och tillräcklig information 

Föräldrarna ville att informationen om vaccinationer skulle vara baserad på fakta och statistik, 

de ville ha balanserad och tillförlitlig information. De önskade också mer information om 

själva sjukdomarna och råd om hur man hanterar eventuella biverkningar. Ibland upplevde 

föräldrarna att informationen de fick från distriktsköterskan bara var inriktad på de positiva 

effekterna med vaccinering. De önskade att informationen också speglade den information de 

fick från media, familj och vänner om allvarliga biverkningar av vacciner. Informationen 

upplevdes också som väldigt generell, samma information gavs kring alla olika vacciner, 

föräldrarna önskade mer information om både risker och fördelar med varje vaccin var och för 

sig. 

  

The most important thing is to let the parents know what immunizations their child needs, when 
they should receive them, and what kind of reactions they can have. I can handle anything if I 
know what to expect…(Wilson, 2000). 

 

 

Föräldrarna hade önskemål om att distriktssköterskan kunde ge förslag på tillförlitliga sidor 

på internet eller annan tillförlitlig information där de kunde läsa mer om vaccinationer om de 

kände att de behövde mer information. Kvinnor i studien från Malawi, i Afrika, menade att 

accepterandet hos mödrarna och upptaget av HPV-vaccination hos unga flickor skulle öka om 

information om livmoderhalscancer spreds ut i alla distrikt och att informationen var 

förankrad och godkänd av regeringen (Austin, 2001; Benin et al., 2006; Tickner et.al, 2009; 

Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; Whyte et al., 2011; Braka et al., 2012; Ports et al., 2013). 

  

 

Bättre tillgänglighet till vaccinationsmottagningar 

De afrikanska mödrarna uppgav att tillgängligheten av, i detta fall, HPV-vaccin till unga 

flickor, skulle öka om vaccinet levererades ut till byarna på speciella dagar och underlättas 

genom dörr-knackning. Även att erbjuda vaccinet i skolan eller på sjukhuset skulle öka antalet 

vaccinerade. Att BVC hade mer flexibla öppettider önskades av många föräldrar, det är inte 

alltid som den tid man fått för vaccination passar och det kan då dröja lång tid innan nästa 

tillfälle ges. Om det fanns “drop-in” tider skulle det göra det lättare för föräldrarna att följa 

vaccinationsschemat. Dessutom kan ibland tiden i väntrummet på kliniken upplevas som 

alltför lång när barnet fått en tid för vaccination som sedan drar ut på tiden. Bättre 
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organisation vad gäller att hålla utsatt besökstid för vaccination önskades men många 

föräldrar hade förståelse för vårdpersonalens ansträngda situation (Austin, 2001; Tarrant & 

Gregory, 2003; Tarrant & Thomson, 2008; Tickner et al., 2009; Ports et al., 2013). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I vår litteraturstudie valde vi att undersöka föräldrars/vårdnadshavares berättelser om 

upplevelser kring beslut om vaccinering av sitt barn eftersom vi ville få en bättre förståelse av 

deras upplevelser. Utifrån studiens syfte valdes att söka efter endast kvalitativa studier, då vi 

ville belysa känslor och upplevelser av att ta beslut, vilket vi inte kunnat beskriva utifrån 

kvantitativa studier. Alla studier som inkluderades behandlade hur föräldrarna beslutade sig 

för vaccinering, dock behandlade få studier distriktssköterskans roll, några av studierna 

handlade istället om läkares eller sjukvårdspersonalens roll i stort. Detta kan ses som en 

svaghet då distriktssköterskans roll inte kunde belysas ur ett globalt perspektiv. I Sverige är 

det främst distriktssköterskan som hanterar barnvaccinationer men i övriga världen ser det 

annorlunda ut. Vi valde även att inkludera studier som handlade om barn från 0 – 18 år, 

eftersom vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet spänner över en lång tidsperiod och 

där föräldrar i regel har ansvar för beslut om barnets vaccinationer. I Sverige räknas man som 

barn tills man fyller 18 år; då är man myndig och får själv ta beslut. Myndighetsåldern är dock 

inte densamma i alla länder och det finns också kulturella skillnader på hur man ser på ålder; 

när är man vuxen och myndig? I Afrika och många andra utvecklingsländer, inträder 

vuxenåldern många gånger redan i tidiga tonåren då man börjar räknas som biologiskt vuxen. 

Detta är inget vi tagit hänsyn till när vi valde ut studier till vår litteraturstudie, men är något 

att ha i åtanke när det gäller studier som behandlar beslutsfattande och barn. 

   Litteraturstudien baserades på 17 kvalitativa studier som hittades genom sökningar i tre 

databaser, Cinahl, Pubmed och PsycInfo, sökningarna i dessa gav många träffar och gav 

också många dubbletter. Därför gjordes inga fler sökningar i andra databaser eftersom 

författarna ansåg att det fanns tillräckligt många relevanta artiklar för att genomföra studien. 

Enligt SBU (2013, s 35), krävs det utförliga sökningar i minst två databaser för att sökningen 

ska räknas som tillräcklig. Även manuella sökningar gjordes i relevanta artiklars referenslista 

men dessa gav inga fler relevanta träffar. Genomgående vid beskrivningen av sökningar 

användes, för enkelhetens skull, ordet Mesh, som är en förkortning för, Medical Subject 

Headings. I Pubmed används Mesh-termer, motsvarande term i Cinahl är Headings och i 

PsycInfo Thesaurus. Vid sökningarna i de olika databaserna användes endast Mesh-termer, 
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därför är sökningarna inte helt identiska, då olika databaser använder sig av olika termer för 

samma ord, t.ex. finns inte community health nursing eller public health nursing som Mesh-

term i PsycInfo, därför uteslöts den sökningen där. Om andra sökord/Mesh-termer använts 

hade kanske utfallet blivit annorlunda.  

   Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes en mall och alla artiklar granskades av 

författarna var och för sig vilket kan ses som en styrka då alla artiklar bedömdes på samma 

sätt. 

   Valet att använda innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004), med 

manifest ansats, som metod vid analysen av materialet kändes relevant efter att vi läst igenom 

artiklarna och fått en första förståelse för innehållet i dem. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004), är det svårt att komma ifrån att det alltid förekommer en viss del av tolkning, det är 

svårt att frångå det faktum att tidigare erfarenheter och egna åsikter påverkar hur vi uppfattar 

det som står skrivet i texterna. Författarna har dock försökt framställa resultatet så som det 

står beskrivet i artiklarna. Arbetet med analysen var vid vissa tillfällen svår, att få fram 

kategorier och underkategorier tog lång tid och omarbetades många gånger, om någon annan 

skulle göra om samma analys skulle kanske kategorierna se annorlunda ut. Tyvärr hittades 

ingen relevant forskning inom detta område från Sverige men det som styrker studien är att 

oavsett urvalsstorlek och metod eller kultur så presenterade resultaten liknande slutsatser 

vilket gör att uppsatsens resultat skulle kunna vara överföringsbart.  

 

Resultatdiskussion 

Vi ville med vår litteraturstudie ta reda på vad som kan påverka föräldrar i deras beslut att 

vaccinera, det gäller både föräldrar som väljer bort vaccination och de som väljer att 

vaccinera, samt att belysa distriktssköterskans roll i detta beslut. 

   Resultatet i vår studie visar att föräldrar fattar beslut gällande vaccinering av sitt barn på 

olika sätt. Dels föräldrar som vaccinerar utan att fundera närmare över beslutet, föräldrar som 

är tveksamma till vaccination och som söker efter mer information eller väljer att skjuta upp 

vaccinationen tills barnet är äldre och föräldrar som är helt emot vaccinationer. Oavsett vilken 

av dessa grupper föräldrarna hör till, är de påverkande omständigheterna liknande. 

Föräldrarnas beslut styrs av känslor och erfarenheter, de påverkas av information från olika 

källor och bemötandet från sjukvårdspersonalen. Att barnen blir vaccinerade eller inte kan 

också bero på olika hinder i vardagen som gör det svårt för föräldrarna att vaccinera barnet. 

Den omständighet som var mest framträdande i vårt resultat, till att föräldrar tvekar inför eller 
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väljer att delvis eller inte alls vaccinera, var att de kände oro och rädsla för biverkningar med 

vaccinen. Anledningarna till oron var ofta kopplade till tidigare erfarenheter av biverkningar, 

egenupplevda eller sådant som man fått berättat för sig av familjen eller vänner. Föräldrar 

oroar sig också för tillsatser i vaccin och att vaccin kan orsaka långsiktiga biverkningar och 

permanenta skador. Särskilt MMR-vaccinet var bland det mest misstrodda vaccinet bland 

föräldrar i bl.a. USA.  Autism oroade särskilt de föräldrar som sedan tidigare hade ett barn 

med diagnosen autism. Många gånger grundar sig rädslan och oron på missuppfattningar och 

okunskap om vaccinationerna eller på ren skräck-propaganda från media såsom tidningar eller 

internet. Raithana, Holland, Gerrard och Harvey (2003), undersökte i sin studie vilken 

uppfattning föräldrar har om risker med vaccinationer. De fann att, även om föräldrarna var 

medvetna om att allvarliga biverkningar av vaccinationer var ovanliga, så framkallade de ändå 

en känsla av fruktan. Detta gällde främst MMR-vaccinet som förknippades med permanenta 

skador och handikapp.  

   Resultatet visar att rädslan för barnsjukdomar som kan förebyggas med vaccin, har ersatts 

med rädsla för biverkningar och följdsjukdomar av vaccinerna. Många föräldrar har inte 

själva upplevt eller haft erfarenhet av barnsjukdomar och ser inget behov av att vaccinera 

barnet mot sjukdomar som ”inte finns”. Nagaraj (2006), fann även i sin litteraturöversikt, som 

tittade på anledningar till varför få föräldrar väljer att vaccinera sina barn mot MMR, att 

uppfattningen att barnsjukdomarna inte är så farliga fanns med bland skälen till att inte 

vaccinera, samt att själva sjukdomen i sig ger en bättre immunitet än vaccinet. Dock visade 

vår studie att rädslan för själva barnsjukdomarna istället kan bidra till att många föräldrar vill 

vaccinera sitt barn. Föräldrar i utvecklingsländer, som hade personlig erfarenhet av att 

barnsjukdomar minskat sedan introduktion av vaccineringsprogram till barn, var mer positivt 

inställda till vaccination. Casiday (2007), fann i sin studie att föräldrar som upplever risker 

med vaccinationer, blev engagerade i att väga fördelarna med att vaccinera mot nackdelarna 

som t.ex. biverkningar. Det som påverkade om föräldrarna valde det ena eller det andra var 

främst vilka tidigare erfarenheter de hade. Detta betydde att om de hade tidigare erfarenheter 

av sjukdomarna vägde fördelarna med vaccinering över och tvärtemot om erfarenheterna kom 

från biverkningar av vaccin.  

   Resultatet av vår studie visade att familjetradition och/eller erfarenheter från tidigare 

vaccinationer och uppfattningar från familj och vänner kan bidra både positivt eller negativt 

till inställningen till vaccination. Vissa föräldrar ser det som sin plikt och samhällsansvar att 

vaccinera sitt barn och litar till sjukvårdpersonalens rekommendationer. Medan andra 

föräldrar av familjetradition, religiös eller personlig övertygelse väljer att t ex inte vaccinera. 
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Vid religiös tro kan både beslutet att vaccinera eller inte vaccinera orsaka skuldkänslor hos 

föräldrarna. I en annan studie beskrevs de religiösa ledarnas roll i att förespråka accepterandet 

av vaccinationer, här framkom att ledarnas attityder varierar från fullt accepterande till totalt 

avståndstagande. De religiösa föräldrarnas inställning till vaccination har visat sig vara svårt 

att påverka med medicinska argument. Ett försök har gjorts från Nederländernas hälsoinstitut 

att genom hälsoministern försöka närma sig och föra dialog med de ortodox-protestantiska 

ledarna i syfte att om dessa kan övertygas om vacciners fördelar så följer förhoppningsvis 

församlingen efter (Ruijs, Hautvast, Kerrar, van der Valden & Hulscher, 2013). I en studie 

från Storbritannien, där man undersökte föräldrars tilltro till MMR-vaccinet, framkom att 

föräldrarna litade mest på information från andra föräldrar eftersom de upplevde att de gav 

opartisk och ärlig information. Detta gällde både positiv och negativ information om 

vaccinering (Gardner, Davies, McAteer & Michie, 2010).  

   Vårt resultat visade också att kunskap och betydelsen av pålitlig information är avgörande 

för föräldrars beslut om vaccination, speciellt när föräldrar är tveksamma och vill skjuta upp 

vaccinering. Professionell sjukvårdspersonal som läkare/distriktssköterska, spelar en viktig 

roll att ge balanserad aktuell information och rådgivning om vaccinationer. Nagaraj (2006), 

har i sin studie, funnit att den största anledningen till att välja bort vaccinering var att 

föräldrarna upplevde att de fick bristfällig och partisk information från vårdpersonalen. Enligt 

Ekholm (2011) ska distriktssköterskan inte vara dömande utan stödja och råda föräldrar i 

deras beslutstagande, hon ska förse föräldrarna med balanserad och aktuell information om 

barnsjukdomar, vaccination och biverkningar. Distriktssköterskan ska även tydliggöra 

för föräldrarna att de alltid är välkomna till barnhälsovården oavsett vilket beslut de tar om 

vaccination.  

   Det framkom i vår studie att det är viktigt att föräldrar får förtroende för 

distriktssköterskan/läkaren och sjukvårdspersonal. Ett bra bemötande där distriktssköterskan 

tar sig tid att besvara frågor, är vänlig, lyhörd och ser både föräldern och barnet samt har ett 

professionellt förhållningssätt är avgörande för tilliten. Ett bra bemötande visade sig även öka 

tilliten till informationen som gavs. Plumridge, Goodyear-Smith och Ross (2009) fann i sin 

studie att samarbetet mellan föräldrar och sjuksköterska vid själva vaccinationstillfället är 

viktigt och att en bra kontakt med barnet och föräldrarna samt hur skicklig sjuksköterskan var 

på att kommunicera var avgörande. De fann att ”småprat” var ett viktigt verktyg för 

sjuksköterskan och att det var viktigt att både prata till föräldern och till barnet, även de barn 

som var för små för att egentligen kunna förstå. Att sjuksköterskan visade intresse för barnet 

gjorde att föräldrarna kände sig tryggare.  



 
 

21 
 

   Resultatet i vår studie visade att distriktssköterskan har en viktig och avgörande roll att fylla 

genom att fånga upp oroliga föräldrars frågor och skapa utrymme för att ge adekvat och 

lättförståelig information och ge stöd vid beslutsfattandet oavsett vilket beslut som föräldrar 

tar. Enligt Ekholm (2011), är det en fördel om informationen kan ges i ett lugnt samtal till 

bägge föräldrarna samtidigt. Föräldrarna behöver information om dels nyttan av varje enskilt 

vaccin och när och hur de ska tas samt beskriva eventuella biverkningar som kan uppstå efter 

vaccination. Om föräldrar är välinformerade om biverkningar som kan uppstå efter 

vaccination är de bättre rustade för att förstå och kunna tackla barnets eventuella reaktioner.  

Distriktssköterskan, BVC- och skolsköterska, bör i sin profession ges tid och utrymme för 

fortlöpande utbildning och kunskapsinhämtning samt kollegialt utbyte angående barns hälsa, 

för att kunna möta föräldrars och barns oro och ge dem tillförlitlig information (Holmström, 

Asplund & Kristiansen, 2013).   

 

Slutsats 

Det finns många omständigheter som påverkar föräldrarnas beslut när det gäller vaccinering. 

Vissa omständigheter går att påverka medan andra är svåra att göra något åt. Oavsett om en 

förälder väljer att avstå vaccinering, känner sig tveksam till att vaccinera eller väljer att 

vaccinera som en rutinåtgärd är det viktigt att sjukvårdspersonalen, som i Sverige ofta är 

distriktssköterskan som arbetar på BVC eller som skolsköterska, har kännedom om 

omständigheter som kan påverka beslutet. Det är också viktigt att respektera och stödja 

föräldrarna oavsett vilket beslut de tar. Distriktssköterskan har en viktig uppgift i att ge 

föräldrarna ett bra bemötande och skapa en förtroendefull kontakt genom att i samtalet med 

föräldrarna lyfta frågor om eventuell rädsla eller oro kring vaccinationer, samt ta hänsyn till 

föräldrarnas tidigare erfarenheter och kunskap. En annan viktig uppgift är att ge bra och 

tillförlitlig information och att kunna ge bra svar på de frågor föräldrarna har. 

Distriktssköterskan bör dessutom ges utrymme och tid till fortlöpande utbildning och 

kunskapsinhämtning om vaccin och vaccinationer samt tillfällen att utbyta erfarenheter 

kollegor emellan, för att kunna bemöta och lugna oroliga föräldrar i barnhälsofrågor.  
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Bilaga 1 
Allmänna barnvaccinations programmet (Smittskyddsinstitutet 2013d) 
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Figur 1. Översikt litteratursökningar 

PubMed (n=152) Cinahl (n=93) PsycInfo (n=52) 

Exkluderade artiklar efter att ha läst titel och abstract (n =172). Exkluderade artiklar efter att ha 
läst igenom hela artikeln (n=11) 

 

Exkluderade efter kvalitetsgranskning (n =26) Dubbletter (n = 24) 

Artiklar som motsvarade inklusionskriterierna (n =67) 

Inklusionskriterier: 
- Artiklar som handlade om föräldrars 

upplevelser och erfarenheter kring 
vaccinationer av barn. 

- English/Swedish 
- Children 0-18 år 
- Peer Reviewed 

17 kvalitativa studier inkluderades I resultatet. 

Litteratursökningar 
Mesh-termer; immunization, vaccination, nursing, nurses, pediatric nursing, public health nursing, 
community health nursing parents, parental consent, parental attitudes, attitudes, decision making, 

qualitative research, qualitative studies. 
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Tabell 1. Översikt över databaser, sökord, avgränsning, antal utvalda artiklar till resultatet 
samt författare. 

 

Datum Databas Mesh 
termer/sökord 

Avgränsning
ar 

Antal funna 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

Författare, år.  
Dubbletter redovisas 

2013-09-
26 

Pub Med 
(Medline) 

vaccination OR 
immunization 
AND parents 
AND decicion 
making AND 
qualitative 
research 

Engelsk text, 
barn 0-18 år 

9 1 Ruijs, Hautvast, IJzendoorn, Ansem, van der 
Velden & Hulscher, 2012. 

2013-09-
26 

Pub Med 
(Medline) 

vaccination OR 
immunization 
AND parents 
AND attitudes 
AND qualitative 
research 

Engelsk text, 
barn 0-18 år 

18 4 Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010. 
Braka, Asiimwe, Soud, Lewis, Makumbi & 
Gust, 2012. 
Niederhauser & Markowitz, 2007. 
Tickner, Leman & Woodcock, 2009. 

2013-09-
26 

Pub Med 
(Medline) 

vaccination OR 
immunization 
AND public 
health nursing OR 
community health 
nursing AND 
qualitative 
research 

Engelsk text, 
barn 0-18 år 

50 6 Braka, Asiimwe, Soud, Lewis, Makumbi & 
Gust, 2012. 
Luthy, Beckstrand & Callister, 2010 
Ruijs, Hautvast, IJzendoorn, Ansem, van der 
Velden & Hulscher, 2012. 
Niederhauser & Markowitz, 2007. 
Tarrant & Thomson, 2008. 
Tickner, Leman & Woodcock, 2009. 

2013-09-
26 

CINAHL 
with Full 
text 

immunization 
AND qualitative 
studies 

Engelsk text, 
barn 0-18 år, 
peer 
Reviewed 

50 11 Austin, 2001. 
Benin, Wisler-Sher, Colson, Shapiro & 
Holmboe, 2006. 
Benin, Wu, Holmboe, Shapiro & Anyan, 2010. 
Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon, 2012. 
Luthy, Beckstrand & Callister, 2010. 
Niederhauser & Markowitz, 2007. 
Ports, Reddy & Rameshbabu, 2013. 
Tarrant & Gregory, 2003. 
Tarrant & Thomson, 2008. 
Whyte, Whyte, Corimer &Eccles, 2011. 
Wilson, 2000. 

2013-09-
26 

CINAHL 
with Full 
text 

Immunization 
AND parental 
attitudes AND 
qualitative studies 

Engelsk text, 
barn 0-18 år, 
peer 
Reviewed 

18 6 Austin, 2001. 
Benin, Wisler-Sher, Colson, Shapiro & 
Holmboe, 2006. 
Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon, 2012. 
Luthy, Beckstrand & Callister, 2010. 
Niederhauser & Markowitz, 2007. 
Whyte, Whyte, Corimer &Eccles, 2011. 

2013-09-
26 

CINAHL 
with Full 
text 

Immunization 
AND parents 
AND qualitative 
research 

Engelsk text, 
barn 0-18 år, 
peer 
Reviewed 

15 1 Luthy, Beckstrand, Callister & Cahoon, 2012. 

2013-09-
26 

CINAHL 
with Full 
text 

community health 
nursing AND 
immunization 
AND qualitative 
research 

Engelsk text, 
barn 0-18 år, 
peer 
Reviewed 

4 1 Tarrant & Thomson, 2008. 
 

2013-09-
27 

Psyk info Immunization Peer 
Reviewed, 
engelsk text, 
barn 0-18 år, 
qualitative 
study 

38 5 Benin, Wisler-Sher, Colson, Shapiro & 
Holmboe, 2006. 
Morales-Campos, Markham,  
Peskin & Fernandez, 2013. 
Sporton & Francis, 2001. 
Whyte, Whyte, Corimer &Eccles, 2011. 

2013-09-
27 

Psyk info Immunization 
AND parental 
attitudes 

Peer 
Reviewed, 
engelsk text, 
barn 0-18 år, 
qualitative 
study 

8 3 Sporton & Francis, 2001. 
Tickner, Leman & Woodcock, 2009. 
Whyte, Whyte, Corimer &Eccles, 2011. 

2013-09-
27 

Psyk info Immunization 
AND decision 
making 

Peer 
Reviewed, 
engelsk text, 
barn 0-18 år, 
qualitative 
study 

5 3 Benin, Wisler-Sher, Colson, Shapiro & 
Holmboe, 2006. 
Sporton & Francis, 2001. 
Whyte, Whyte, Corimer &Eccles, 2011. 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Artikelnamn: 

Författare: 

Land: 

År: 

Sökväg:     MeSH termer: 

Beskrivning av studien, metodval, mm. 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

Relevant?   Ja Nej Vet ej 

Strategiskt?   Ja Nej Vet ej 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja  Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

Råder datamättnad?  Ja Nej Vet ej 

Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?  Ja  Nej Vet ej 

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/ vilka fenomen/upplevelser/mening beskrivs? Är beskrivningen/analysen adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

Hög Medel Låg 

Kommentar: 

Granskare: 
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Tabell 3. Kvalitetsgranskning och bedömning av inkluderade artiklar      
   
 
Författare, 
publiceringsår 
och land. 

Syfte Kvalitativ 
design 

Analysmetod Urval Etiskt resonemang Resultat Kvalitets 
bedömning 

Austin, H. (2001), 
England. 

Att utforska föräldrars 
erfarenheter av att 
besluta sig för att låta 
vaccinera sitt barn. 

Fenomenologis
k studie med 
semistrukturera
de intervjuer 

Intervjuerna 
transkriberades 
och analyserade 
enligt 
fenomenologisk 
analysmetod 
(Colaizzi, 1973). 

Föräldrar (n=13) 
till barn(7-9mån) 
och barn (18 mån) 
som nyligen blivit 
vaccinerade 
Medvetet urval 

Godkännande från 
etisk kommitté, 
läkare på kliniken dit 
patienterna hörde 
samt från deltagarna 
själva. 

Fyra kategorier av teman hittades. 
Känslor: föräldrars känslor kring vaccinering. Kommunikation; information 
runt vaccinering och kommunikation mellan föräldrar och sjukvårdspersonal. 
Vad som påverkar beslutet.  
Förslag på förändringar från föräldrarna. 

Medel 

Austvoll-
Dahlgren, A. & 
Helseth, S. 
(2010). Norge 

Identifiera föräldrars 
beslutsprocess 
avseende 
barnvaccinationer, 
inklusive hinder och 
vad som underlättar 
informationssökning.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Grounded Theory- 
(Charmaz, 2006; 
Corbin & Strauss, 
2008). 

Föräldrar från 
samma 
hälsocenter (n=10) 
till förskolebarn, 
och måste ha 
deltagit i 
rådgivning och 
deltagit i beslut 
om vaccination de 
senaste 3 mån.  
BVC-sköterskor 
(n=16) från tre 
barnhälsocenter 
från olika 
socioekonomiska 
bakgrund. 

Etiskt godkännande 
beviljades av 
NSD(Norweigan 
Social Sience Data 
Service) och från den 
regionala etiska 
kommittén för 
forskning inom 
hälso- och sjukvård. 

BVC-sköterskor är den viktigaste informationskällan för föräldrarna.  Föräldrar 
som är positiva och redan tagit beslut deltar inte i sökandet av information på 
samma sätt som de som är negativa eller tveksamma. Att ta beslut om 
vaccination utan adekvat information kan medföra osäkerhet om det egna 
beslutet och ens ansvar som förälder.  

Hög 

Benin, A.L., 
Wisler-Scher, 
D.J., Colson, E., 
Shapiro, E.D. & 
Holmboe, E.S. 
(2006), USA 

Att undersöka 
föräldrars attityder och 
kunskap om 
vaccinationer samt 
beslutsfattandet kring 
vaccinationer av 
spädbarn. 

Intervjuer med 
öppna frågor. 

Grounded Theory- 
Den 
transkriberade 
datan analyserades 
för att hitta teman 
(Corbin & Strauss, 
1998).  

Mödrar (n=29) till 
barn 1-3 dagar 
efter förlossningen 
samt uppföljande 
intervjuer med 
samma 
mödrar(n=19) 3-6 
mån senare 

Godkännande från 
etisk kommitté på 
Yale University 
School of Medicin 
och medgivande från 
deltagarna. 

Kunskap om vilka vaccin som rekommenderades till barnen var dålig bland 
både vaccinerande och icke-vaccinerande mödrar. De som vaccinerade (n=25) 
jmf med de icke-vacc eller delvis vacc (n=8).  Den medicinska kunskapen om 
vaccin var ej den huvudsakliga drivkraften till att vaccinera – de mödrar som 
var mest kunniga var de som sökte kunskap för att kunna ta ställning, alltså ej 
de som var passiva till vaccination. Alltså är det inte enbart kunskap som är 
avgörande i beslutet utan det övergripande temat handlade om förtroende och 
tillit till sjukvårdspersonal/sjuksköterskan. 
 

Medel 

Benin, A.L., Wu, 
A.C. Holmboe, E. 
S., Shapiro, E. D. 
& Anyan, W. 
(2010), USA. 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva föräldrars 
och ungdomars (10-14 
år) uppfattning om 
vaccination 

Intervjuer med 
öppna frågor. 

Constant 
Comparative 
Method = 
Grounded Theory 

Urval av 22 
föräldrar (18 
mödrar och 4 
mormödrar) och 
25 ungdomar (10-
14år)   

Godkännande från 
etisk kommitté på 
Yale School of 
Medicine samt 
medgivande från 
deltagarna 

Tre områden beskrivs: Förståelsen av vaccination, Beslutstagande och 
Ställningstagande till vaccin mot sexuellt överförbar infektion. 
Både vuxna och ungdomar hade i regel liten kunskap om vacciner och 
begränsad förståelse om risker och fördelar – vårdpersonal behöver ge mer 
information på ett konkret sätt. Vuxna upplevde vaccinering som en rutinsak 
men såg en chans att barnet fick lära sig om både sjukdomar och ta mer ansvar 
för beslut.   De flesta ungdomarna tyckte att beslutet skulle tas av 
vuxenvärlden. Vaccin mot sexuellt överförbar infektion delade föräldrarna i två 
läger: en del tog avstånd - tyckte inte att barnet hade något behov av det och att 
vara på den säkra sidan – andra tyckte att vaccinet var bra och gav ett skydd i 
framtiden.  

Medel 



 
 

 
 

 
 
 
Braka, F., 
Asiimwe, D., 
Soud, F., Lewis, 
R.F., Makumbi, I. 
& Gust, D. 
(2011). Uganda, 
Afrika 
 

Identifiera samhälls 
källor i Uganda som 
delger information om 
vaccination, vaccins 
säkerhet och sido-
effekter, och dess 
påverkan på 
vårdnadshavarens 
beslut om vaccination. 

Fokus-grupper) 
Semi- 
strukturerade 
intervjuer  

Innehållsanalys 
(Patton, 2002). 

Två distrikt 
Kampala, tätort 
och Mbarara, 
landsbygd. 
Vårdnadshavare 
med barn (5 år 
eller yngre), med 
ansvar för 
hälsovård och 
beslutstagande.  
Hälsopersonal 
som jobbar med 
vaccinationer. 
Fokus-grupper 
(12st) (n=136) 
Semi- 
strukturerade djup 
intervjuer (n=25). 

Etiskt godkännande 
från Makerere 
University Ethics 
Committee ,́ Uganda 
National Council for 
Sience and 
Tecnology, CDC, 
and the WHO 
research Ethics and 
Review Committee. 

Brist på information om vaccinationer – endast radio och lokala 
folkgruppsledare. Trots brist på kunskap – upplevda fördelar med vaccin.- 
skyddar barnen mot sjukdomar; bygger upp kroppens eget försvar. Rädsla/Oro 
för vacciner – sido-effekter o följdsjukdomar. Sjukvårdspersonals attityder - 
vid massvaccinationer upplevs vaccinationspersonalen ovänliga och 
outbildade, - föräldrar litade ej på deras kunskap. . Föräldrar endast villiga att 
vaccinera sina barn vid rutinbesök hos pålitlig läkare/sjuksköterska   
 
 

Hög 

Luthy, K. E., 
Beckstrand, R. L. 
& Callister, L. C. 
(2010), USA 

Att fastställa varför 
föräldrar boende i Utah 
tvekade att vaccinera 
barn 

Öppna frågor. Innehållsanalys 
Skriven text 
transkriberades 
och analyserades 
till teman 

Urval av föräldrar 
(n=86) till 
undervaccinerade 
barn från det 
lokala 
hälsocentret, 
barnkliniker, och 
familjepraktiker 

Godkännande från 
etisk kommitté. 

Två teman framkom: Oro för vaccins säkerhet och Brist på upplevt behov av 
vaccination. De tveksamma föräldrarna hade oro och farhågor om vacciners 
säkerhet, sidoeffekter och risk för autism (trots dementier). De föräldrar som 
inte tyckte att de behövde vaccinera förstod ej behovet, de var misstänksamma 
mot det strikta vaccinationsschemat. 
Föräldrar även frustrerade över att sjukvårdpersonal stressade sig igenom mötet 
med föräldrar/barn och inte tog sig tillräcklig tid att låta föräldrar få sina frågor 
besvarade.    

Medel 

Luthy, K. E., 
Beckstrand, R. L., 
Callister, L. C. & 
Cahoon, S. 
(2012),  
USA 

Att utforska personliga 
övertygelser hos 
föräldrar I Utah som 
undantar sina barn från 
vaccination  

Öppna frågor   Innehållsanalys 
Skriven text 
transkriberades 
och analyserades 
till teman. 

Föräldrar (n=287) 
som valt att 
undanta sitt barn 
från vaccination 
identifierades 
genom 
hälsodepartemente
t i Utah. 

Godkännande från 
etisk kommitté. 

Det övergripande temat var rädsla för/oro för vaccinets säkerhet. 
Fem kategorier framkom angående varför de inte ville vaccinera: 1.föräldrars 
uppfattning om vaccin ”skador”. 2.sjukvården roll. 3. Oro för kronisk sjukdom. 
4. Oro för immun försvaret. 5. Biverkningar. 

Medel 

Morales-Campos, 
D. Y., Markham, 
C. M., Peskin, M. 
& Fernandez M. 
E. (2012), USA. 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
Hispaniska mödrar och 
flickors uppfattning om 
livmoderhalscancer, 
HPV och HPV vaccin.  

Diskussioner i 
fokus-grupper 
som spelades 
in.  

Grounded Theory 
- 
Transkripten 
analyserades och 
kodades till teman 
(Bernard, 2006). 

8 fokusgrupper: 4 
grupper med 
Hispanic mödrar 
(n=24) med 
döttrar (11-17 år) 
och 4 grupper med 
Hispanic 
grundskoleflickor 
(n=28) i åldern 
14-17 år från 
storstadsskolor i 
sydöstra Texas. 
Ingen biologisk 
relation fanns 
mellan deltagarna.  

Godkännande av 
etisk kommitté från 
University of Texas 
Health Science 
Center-Huston. 

De flesta mödrar och nästan alla flickor hade hört talas om HPV och vaccinet. 
Oron fanns bland mödrarna att vaccinet skulle ses av döttrarna som att det 
skulle vara fritt fram med sexuella aktiviteter. Vaccinets kostnader 
diskuterades – men varken mödrar eller döttrar såg det som ett problem om 
vaccinet skyddade dotterns hälsa. Kommunikation/socialkulturellt - mödrars 
brist på självkänsla, tillit och kommunikationsförmåga med sina döttrar ökade 
risken för att råka ut för HPV och cancer. Mödrarna upplevde att det var för 
genant att ta upp ämnet med döttrarna. Angående beslutstagande om HPV-
vaccin – önskade döttrarna att bli mer involverade i besluts- och 
informationsprocessen.  

Medel 



 
 

 
 

Niederhauser, V. 
P. & Markowitz, 
M. (2007), USA. 

Undersöka vilka hinder 
till vaccination som 
framkom hos de 
föräldrar vars barn inte 
var fullt vaccinerade 
vid 2 års ålder. 

Fokus-grupp 
design. 
Muntliga frågor 
ställdes av 
samma forskare 
Diskussioner i 
fokus-
grupperna 
spelades in. 

Innehållsanalys, 
enligt 
(Krippendorff, 
2004).  
Materialet 
transkripterades 
till koder, 
kategorier och 
teman. 

13 fokusgrupper 
på 4 olika öar 
(Oahu, Kauai, 
Maui o Hawaii) 
med 
föräldrar/vårdnads
havare (n=64) till 
barn (24-59 mån) 
som ej var fullt 
vaccinerade.   

 Godkännande av 
etisk kommitté från 
University of Hawaii 
at Manoa 
Institutional.  
Samt även 
godkännande för 
rekrytering från 
Hawaii Special 
Supplemental 
Nutrition for 
Women, Infants, and 
Children Program 
(WIC) och Parents 
and Children 
Together Early Head 
Start Program. 

Hinder till vaccination: 1) Föräldrapåverkan/problem: föräldrars drog- 
missbruk, brist på motivation, rörlighet, komplex ”vardag” eller saker de hade 
liten påverkan på: glömska, svårigheter att ta barnet till kliniken. 
2) Föräldrars kunskap eller brist på kunskap och missuppfattningar om vikten 
av vaccination. 
 3) Föräldrars misstro mot i information, upplever risken att få barnsjukdomar 
som låg. Barnen är för små och bräckliga och att för många vaccin ges på en 
gång. Religiös övertygelse. 4) Föräldrar rädda att barnet får sjukdomar av 
vaccinet, rädsla för sido-effekter, rädsla för själva ”nålsticket”- trauma för 
föräldrar och barn. 5). Sjukvårdens organisation: inget påminnelsesystem, svårt 
få tid utanför vaccinationsschemat, Brist på vaccin. Transportproblem; brist på 
transportmedel. Brist på försäkringar. 
Slutligen finns orsaker relaterat till barnet: om barnet är för sjukt för att 
vaccineras eller om ingen barnvakt finns att få till andra barn i familjen. 
 

Hög 

Ports, K. A., 
Reddy, D. M. & 
Rameshbabu, A. 
(2013). Malawi, 
Afrika. 

Att belysa möjliga 
hinder och 
underlättande faktorer 
till HPV-vaccination i 
Malawi, ett litet land i 
Sahara med hög andel 
kvinnor med 
livmoderhalscancer. 
(HPV-vaccinet finns ej 
ännu tillgängligt i 
landet, men kan tänkas 
få betydelse för de barn 
som kommer att födas 
och i framtiden bli 
vaccinerade och där 
mödrars åsikter är 
informativt). 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Enligt WHO´s 
riktlinjer(2008). 
– kunskap, 
Attityder och 
beteende.  

Grounded Theory 
– 
Teman framträdde 
från intervjuerna 
enligt (Strauss & 
Corbin, 1994). 

Malawian- mödrar 
(n=30) i 
barnafödande 
åldern (18-49 år), 
från jordbruksbyar 
i Malawidistriktet 
Alla kvinnor 
kunde delta som 
kunde språket 
eller engelska 
flytande och 
oavsett sina barns 
ålder. 
Ändamålsenligt 
urval från byar 
med varierande 
avstånd till 
sjukhusinrättning 

Godkännande av 
etiska kommittéer 
från University of 
Wisconsin-
Milwaukee´s 
Institutional och 
Malawi´s National 
Health Science. 

Mödrarna saknade kunskap om HPV(humant papillomvirus) och 
livmoderhalscancer. Uppfattades cancer som en allvarlig sjukdom. Ingen kände 
till HPV-vaccinet. Ansåg att det var deras ansvar att vaccinera sina döttrar för 
att skydda dem mot sjukdom. Avståndet till vaccinationsinrättningen/sjukhuset 
påverkade kvinnors möjlighet att delta. Brist på vaccin och ibland 
vaccinationspersonal på landsbygden var vanligt men var inget hinder – de 
gick tillbaka en annan dag. Egna erfarenheter, att de sett att barnsjukdomar 
minskade var särskilt betydande för deras förståelse och accepterande av 
vaccination. Deras erfarenhet av vaccination var positiv. Ansvaret för barnens 
hälsa vilade på mödrarna.  Litade på hälsorekommendationer, Vid beslut om 
vaccination litade de på råd från hälsovårdens professioner; läkare och 
sjuksköterskor. Ansåg att HPV-vaccinering skulle underlättas om det 
levererades ut till byarna på speciella dagar, genom dörr-knackning eller på 
uppmaning av by-ledaren eller genom att ges i skolan eller på sjukhuset. 

Hög 

Ruijs, W., 
Hautvast, J., van 
Ijzendoorn, G., 
van Ansem, W., 
van der Velden, 
K. & Hulscher, 
M. (2012). 
Nederländerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få insikt i hur ortodoxa 
protestantiska föräldrar 
tar beslut om 
vaccination till sina 
barn. Vilka argument 
de använder? 
Konsekvenser av deras 
beslut.  

Semi- 
strukturerade  
intervjuer 

Grounded Theory 
(Corbin & Strauss, 
1990). 

Via barnhälso- 
kliniker i byar 
med lågt vacc. 
upptag beroende 
på religiös 
övertygelse. 
”Snowball” urval 
av familjer(n=27) 
Tillfrågades om de 
kände andra 
ortodox-
protestantiska 
föräldrar. 

Godkännande av 
etisk kommitté från 
Radboud University 
Nijmegen Medical 
Centre, Nijmegen, 
Nederländerna.  

De flesta använde religiösa argument för att rättfärdiga sina vacc beslut. De 
som tagit medvetna beslut att vaccinera hade rädsla för att bli bestraffade av 
Gud, tolkade sido-effekter som tecken på att sluta vaccinera. De som tagit 
medvetna beslut att inte vaccinera var rädda för att om en epidemi skulle bryta 
ut, så skulle deras Gudstro och övertygelse prövas hårt. De var mest rädda för 
att barnet skulle smittas och riskera att dö. Många bad till Gud att hjälpa dem i 
beslutstagandet – det gällde både de som avstod vaccinering och de som lät 
vaccinera sitt barn. De föräldrar som av tradition vaccinerade såg ingen religiös 
invändning mot detta, de använde medicinska argument för att rättfärdiga sina 
beslut. Religiösa övertygelser svåra påverka med medicinska argument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 



 
 

 
 

Sporton, R. K. & 
Francis S-A. 
(2001). England. 

Att utforska 
beslutsprocessen hos 
föräldrar som har valt 
att inte vaccinera sina 
barn. 

Semistrukturera
de intervjuer 
med öppna 
frågor som 
spelades in. 

Grounded Theory 
-  
Transkriberades 
till koder och 
kategorier 

Föräldrapar 
(n=13) valdes ut 
ändamålsenligt 
och hade olika 
karaktäristiska 
bakgrunder. Urval 
via hälsopersonal 
och vaccinations 
ko-ordinatorer. 

Godkännande av 
etisk kommitté från 
Lewisham Hospital 
NHS Trust Research 
Ethics Committee. 

Föräldrar upplevde inte att svårare barnsjukdomar var ett hot i England. 
Anledningar att inte vaccinera:1) biverkningar, 2)risk att bli mer mottaglig för 
sjukdomar efter vaccinering, 3) moraliska anledningar (en förälder hade hört 
att rödahundsvaccin framställdes av aborterade foster), 4) alternativa metoder 
som skydd t ex homeopati, diet eller tro på Gud. 5) praktiska anledningar, 
tidsbrist, både ta beslut och att åka och vaccinera, eller vara hemma med barnet 
för att undvika smitta, 6) personliga negativa upplevelser. 
Beslutsprocessen: startar ofta med en ”trigger” – något som sägs av en 
homeopat eller vän eller står i tidningen. ”Triggern” leder till analys av 
risker/fördelar. En del föräldrar reflekterar över sina val – de kan överväga 
vaccination vid utlandsresa. Vill att sjukvårdspersonal ger mer balanserad 
information.  
Många litade på sjukvårdspersonalens, speciellt BVC-sköterskans och läkarens 
balanserade information. Men att sjukvården belönades för varje given 
vaccination sågs som ett hinder av många föräldrar. 

Hög 

Tarrant, M. & 
Thomson, N. 
(2008), 
(Hongkong) Kina 

Undersöka 
uppfattningen om 
barnvacc från ett urval 
av föräldrar med hög 
vacc täckning -
identifiera faktorer som 
uppmuntrar till 
vaccination 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 
(Morse & Field 
1995).   

Föräldrar (n=15) 
med barn (6 mån - 
3 år) från en 
barnklinik i 
Hongkong.  

Godkännande från 
etisk kommitté på 
The Institutional 
Review Board hos de 
deltagande 
institutionerna. 
Skriftligt 
medgivande från alla 
deltagare togs. 

Kunskapsnivå, Fördelar med vaccinering, Risker med barnsjukdom. 
Föräldraansvar. 
Socialt ansvar. 
Folktätheten stor.- utsatte barnet för smittorisker. 
Tillit till vårdpersonal och sjuksköterskan. Och myndigheter.   

Hög  

Tarrant, M. & 
Gergory, D. 
(2003). Canada. 

Utforska vilken tro 
föräldrar från ur- 
befolkningen i Canada 
har på barnvaccination 
och undersöka faktorer 
som påverkar. 

Semi- 
strukturerade 
person-
centrerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 
(Sandelowski 
2000; Morse & 
Field, 1995). 

Vårdnadshavare 
(n=28). ansvarig 
för vårdnaden för 
minst ett barn (0-
5år). 
Engelsktalande.  

Godkännande från 
de etiska 
forskningskommittée
rna hos de 
övervakande 
akademiska 
institutionerna samt 
från 
forskningskommittén 
hos det lokala 
hälsodepartementet. 
Skriftligt 
medgivande från 
varje deltagare. 

Rädsla för sjukdom, funktionshinder och död. Föräldrarna kände ett ansvar att 
se till att var ordentligt vaccinerat. Vaccins effektivitet – alla var ej övertygade 
om vacciners effektivitet men majoriteten av mödrarna hade tiltro till att 
vacciner höll barnen friska. Erfarenhet av vaccination- negativa upplevelser, 
barnen grät av smärtan och blev rädda för sprutor. Samspelet och relationen 
med hälsovårdspersonal-alla blev uppmuntrade att vaccinera och fick värdefull 
information. Önskan om att sjuksköterska/läkare skulle lyssna mer och visa 
intresse för både förälder och barn. Några hade negativa upplevelser av att bli 
anklagade att inte ta hand om sina barn. Hinder till vaccination-tidsbrist, ingen 
barnvakt. Om barnet var sjukt ville inte föräldrar eller sköterska vaccinera. 

Hög 

Tickner, S., 
Leman, P.J., & 
Woodcock, A. 
(2009). England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utforska föräldrars syn 
på förskole-vaccination 
och att identifiera 
möjliga orsaker till låg 
uppslutning av 
förskolevaccination 
jämfört med 
spädbarnsvaccinering. 

Semi- 
strukturerade 
intervjuer 

Modifierad 
Grounded Theory 
(Glaser& Strauss, 
1967). 

Föräldrar (n=21) 
med barn (2-5 år), 
från 
dagis/förskolor i 
tre områden i 
södra England 

Godkännande från 
etisk kommitté  ́på 
The Southhampton 
and South West 
Hampshire National 
Health Service, Etisk 
forskningskommitté´ 
och från University 
of Londons etiska 
forskningskommitté. 
Deltagarna gav 
skriftligt 
godkännande att vara 
med i studien. 

Upplevde att vaccinationer var viktiga men saknade tydlig information om 
deras nödvändighet och varför booster-doser behövs. Kontrast till all info från 
vaccinering i spädbarnsåldern Hinder till vaccinering; barnet är sjukt, motvilja 
att ta det äldre barnet till vaccination, upptagen på arbetet eller 
barnvaktsproblem.  

Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Whyte, M., 
Whyte, J., 
Cormier, E. & 
Eccles, D. W. 
(2011). USA.  

Att identifiera 
avgörande faktorer som 
påverkar föräldrabeslut 
att avstå från standard 
vaccinerings- 
programmet från 
befolkning runtom i 
USA. 

Öppna frågor i 
narrativ form. 

Innehållsanalys. 
Data jämfördes 
och teman och 
kategorier växte 
fram (Babbie, 
2010). 

Föräldrar (n=143,) 
som valt att 
undanta 
åtminstone ett av 
sina barn från det 
standardiserade 
vaccinations-
programmet. 
Valdes genom 
barnhälsovårds-
organisationer.  

Godkänd av de 
etiska kommittéer 
från Institutional 
review Board där 
studien hade sin bas. 
Deltagarna anonyma. 

Vaccin som föräldrar valde bort i vacc programmet av rädsla för biverkningsar 
var t.ex. MMR 89 % (mässling, påssjuka och röda hund), vattkoppor 26 %, alla 
vaccin 26 % etc. Följsamhet till vaccinations proggrammet i förhållande till 
födda barn i familjen – att avstå vaccination till barn 2 o 3 osv ökade med 
antalet barn i familjen. Farhågor i samband med vacc programmet: autism, 
avsaknad av tillräckliga forskningsresultat, giftiga tillsatser i vaccinet, allergi 
eller anafylaktisk chock, sido-effekter av vaccin, tidigare reaktioner hos 
familjemedlemmar eller vänner. För stora doser till så små barn, aggressiva 
vaccinationsscheman, språkfördröjning, risk för onaturlig immunitet och risker 
med levande vaccin. Källor som föräldrar använder är internet, webb-sidor, 
böcker, TV, media, tidskrifter, läkare, vänner och bekanta, support-grupp, 
tidigare utbildning och till sjuksköterskan. 

Medel 

Wilson, T. 
(2000). USA 

Identifiera faktorer som 
påverkar föräldrars 
beslut om vaccination – 
för att förbättra 
servicen i glesbygd i 
Missouri. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Grounded Theory 
(Strauss, 1987) 

Föräldrar (n=12) 
till minst ett barn 
(2 mån-4 år) från 
sex hälso 
inrättningar i 
glesbygd.  
Läsa och skriva 
engelska. 

Godkännande från 
etisk kommitté. 

Kunskap om smittsamma sjukdomar och vacciner. Tidigare erfarenheter. 
Konkurrerande åtaganden. Transport problem. Hälsovården tillgänglig och 
personalen vänligt inställda. Behov av påminnelser. Kostnader. 

Medel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 6 
  Tabell 4. Översikt av kategorier, underkategorier och artiklar 

 
                                Omständigheter som påverkar föräldrars beslut vid vaccinering Föräldrars önskemål om förbättringar vid vaccination 

 
 Rädsla och 

tillit 
Tidigare 
erfarenheter 

Kunskap och 
tradition 

Inhämtande av 
information 

Vårdpersonalens 
betydelse 

Vardagliga hinder Bättre bemötande 
från vårdpersonal 

Pålitlig- och 
tillräcklig 
information 

Bättre 
tillgänglighet 
till 
vaccinations- 
mottagningar 

Austin, 2001 X X  X   X X X 
Austvoll-Dahlgren & Helseth, 
2010 

X X X X X   X  

Benin, Wisler-Scher, Colson, 
Shapiro & Holmboe, 2006 

X X X X  X X X  

Benin, Wu, Holmboe, Shapiro & 
Anyan, 2010 

X  X       

Braka, Asiimwe, Soud, Lewis, 
Makumbi & Gust, 2011 

X X X X X X X X  

Luthy, Beckstrand & Callister, 
2010 

X X    X X   

Luthy, Beckstrand, Callister & 
Cahoon, 2012 

X X X X      

Morales-Campos, Markham, 
Peskin, & Fernandes, 2013 

X X X X  X    

Niederhauser & Markowitz, 
2007 

X X    X    

Ports, Reddy & Rameshbabu, 
2013 

 X X X  X  X X 

Ruijs, Hautvast, IJzendoorn, 
Ansem, van der Velden & 
Hulscher, 2012 

X  X       

Sporton & Francis, 2001  X X X  X    

Tarrant & Gregory, 2003 X X   X X X  X 
Tarrant & Thomson, 2008 X X X X X X   X 

Tickner, Leman & Woodcock, 
2009 

X X X X X X  X X 

Whyte, Whythe, Corimer & 
Eccles, 2011 

X X      X  

Wilson, 2000 X X  X X X  X  



 
 

 
 

 


