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___________________________________________________________________________ 

Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten 

till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal 

rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen.   

Syfte: Studiens syfte är att undersöka och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om vilka 

faktorer som ligger bakom föräldrars beslut gällande att inte låta sina barn vaccineras mot mässling. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska sökningar genomfördes i databaserna 

Academic Search Elite, Cinahl & PubMed. Data analyserades och kategoriserades under fem 

teman. 

Resultat: De flesta av föräldrarna var ovetandes om riskerna med att drabbas av mässling och 

oroades istället över konsekvenserna av eventuella bieffekter till följd av vaccinet. Deras attityd till 

vaccinet var även starkt påverkad av deras individuella tro och livsstil, likväl deras sociala 

omgivning. Föräldrarna rapporterade även brist i tillförlitlig information samt en oförmåga att fatta 

informerade beslut. 

Diskussion: Bristen i överensstämmelse med aktuella riktlinjer för vaccination av små barn mot 

mässling är ett multifaktoriellt samhällsproblem och som varierar mellan olika befolkningsgrupper. 

Föreliggande studier understryker behovet av effektivare kommunikationsstrategier för att hjälpa 

föräldrar att förstå fördelarna med barnvaccination. 
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Abstract 
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____________________________________________________________________ 

Introduction: Despite intense efforts made by national and international health authorities to 

promote the importance of measles vaccination, the prevalence of vaccinated children has been 

decreased.  

Aim: The aim of this study was to perform a systematic review of the scientific literature to 

describe the factors supporting parental decision to refuse childhood measles vaccination.  

Method: A systematic review of qualitative studies was conducted in the following databases: 

Academic Search Elite, Cinahl and PubMed. Data was analyzed and the results were classified into 

five categories. 

Result: Most parents were unaware of the risks connected to measles and were instead more 

concerned about the consequences of potential side effects of the vaccine. The parents’ attitude to 

vaccination was strongly influenced by their individual beliefs and lifestyle, as well as by the 

interaction with the social environment. The parents also reported a lack of reliable information and 

the consequent inability to take an informed decision. 

Discussion: The lack of compliance to the guidelines for the vaccination of young children against 

measles is influenced by factors varying between different population groups. Notably, this study 

highlighted the need for more effective communication strategies to help parents understand the 

advantages connected to children’s vaccination. 
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 1. Inledning 

Under det gångna århundradet har den medicinska forskningen satt sina främsta spår i 

bekämpningen av infektionssjukdomar. Virusvacciner och antibiotika har tillsammans med bättre 

sanitära förhållanden bidragit till en påtaglig minskning av barnadödligheten samt ökat 

medellivslängden i stora delar av världen (Vetenskapsrådet, 2003). Tillgången till vacciner och 

allmänna vaccinationsprogram har också utvecklat och förbättrat primärvårdsinfrastrukturen, vilket 

bidragit till både hälso-, sociala och ekonomiska fördelar, då det ökar möjligheten för 

sjukdomskontroll, eliminering eller utrotning av smittsamma sjukdomar. Enligt Ozawa et al. (2017) 

kommer globala vaccinationsprogram om två år ha räddat 20 miljoner barns liv i världens fattigaste 

länder och förebyggt 500 miljoner sjukdomstillstånd och 9 miljoner fall av långtidssjukdom. 

Tillgången till vacciner har också lett till ökad livslängd och långa hälsosamma liv erkänns nu som 

en förutsättning för rikedom och rikedom främjar hälsa. Detta har bidragit till ekonomisk tillväxt på 

grund av lägre sjuklighet och dödlighet (Andre et al., 2008). 

Enligt WHO (2018) har det skett en fyrfaldig ökning av antalet mässlingfall i Europa år 2017 

jämfört med året innan. Okunskap om de sjukdomar som ingår i MPR-vaccinet och dess 

komplikationer har bidragit till att det idag inte är många som känner till faran med dessa sjukdomar 

och åtgärder mot dem känns inte lika angelägna (Lindberg, 2004; Artenstein & Poland, 2012). Detta 

i kombination med aktuella larmrapporter som publicerats i slutet på 1990-talet om möjliga 

biverkningar har bidragit till att ett växande antal föräldrar i den industrialiserade världen väljer att 

inte låta sina barn vaccineras (Tafuri, Gallone, Cappelli, Martinelli, Prato & Germinario, 2014). 

Rädslan för biverkningar och oron över vaccinets säkerhet är ofta identifierade som stora 

bidragsgivare till att föräldrar inte låter sina barn vaccineras. Detta har skapat ett samhälle, där 

föräldrar nu mera är mer misstänksamma och har frågor och åsikter om de gör rätt val (Kennedy, 

Basket & Sheedy, 2010).  Trots bevis på vaccinets effektiva verkan är alla inte lika övertygade och i 

allmänna debatter ifrågasätts inte bara säkerheten, utan även behoven och motiven (Lindberg, 

2013). Detta har bidragit till att föräldrar som känner sig tveksamma och har funderingar om 

vacciner söker sig till alternativa informationskällor såsom internet, där de kan hitta flera 

vaccinkritiska artiklar och berättelser om biverkningar (Manzoor, 2012, 25 april).  

Allmänhetens tilltro till MPR-vaccinet är enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009) 

en nyckelkomponent för att uppnå målen för vaccinationsprogrammen. Det vill säga för att nå en 

hög vaccinationstäckning för kontroll och på sikt kunna eliminera sjukdomen (SBU, 2009).  Det 

finns sedan tidigare både nationell och internationell forskning om MPR-vaccinet och föräldrars 

upplevelser och åsikter om att inte låta sina barn vaccineras. Författaren i den här studien har för 
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avsikt att genom en litteraturstudie undersöka hur kunskapen samt attityder till MPR-vaccinet ser ut 

internationellt, hur olika kulturer påverkar samt vad som motiverar föräldrar till att välja bort att helt 

eller delvis vaccinera sina barn. För att upprätthålla en hög vaccinationstäckning i Sverige är det av 

angelägenhet att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar föräldrar i deras beslut om 

vaccination av sina barn. Enligt Ward & Draper (2006) kan olika strategier tillämpas för att påverka 

graden av vaccinationstäckning, sjuklighet och dödlighet positivt. Dessa strategier kan utformas 

med hjälp av kartläggning av vilka faktorer som påverkar människors beslut att vaccinera sig. 

2. Bakgrund 

2.1. Vaccinets historia 

Genom historien har människor försökt hitta sätt att skydda sig mot sjukdom. I strävan efter skydd 

mot infektion har människan låtit kroppen stimuleras till att aktivt bilda antikroppar och 

immunologiskt aktiva celler genom att utsätta kroppen för ett smittoämne i ofarlig form (Kaijser, 

1999). Men det var inte förrän slutet av 1700-talet som forskningen på riktigt började ta vid när den 

engelska läkaren Edward Jenner genomförde de första publicerade vaccinationsförsöken med 

material samlat från kokoppor (Plotkin & Plotkin, 2008). År 1798 etablerade han en teori om att 

mjölkerskor som varit utsatta för kokoppssmitta inte var mottagliga för exponering av humant 

smittkoppsvirus. Det var den första strategin som syftade till att bekämpa det dödliga viruset genom 

att använda en lägre dos av viruset som immuniseringsmedel (Riedel, 2005). Sjuttio år senare 

genomfördes den första mer systematiska vaccinationsforskningen av Louis Pasteur. Han var den 

som framställde de första bakterievaccinerna av försvagade kulturer av smittämnen, vilket ledde till 

produktionen av andra sorters vaccin, bl.a. pasteurellabakterier som kunde skydda höns mot 

hönskolera. Det var det första preparatet som framställdes genom systematisk behandling av kända 

patogena mikroorganismer (Agger, Andersen, Leslie & Aasted, 2006). Hans process att genom 

användningen av levande virus (om än försvagat) blev dock hårt kritiserat av befolkningen då det 

hände att folk dog av vaccinet. Trots detta övervägde de positiva effekterna riskerna och 

forskningen för att få fram säkrare vaccin har pågått sedan dess (Plotkin & Plotkin, 2008).  

2.2. Mässling 

Mässling är en sedan tidigare en känd virussjukdom och en av de mest smittsamma sjukdomarna 

som finns. Den orsakas av ett virus som tillhör gruppen paramyxovirus och är en luftburen 

sjukdom. Mottagliga personer smittas då via luftvägarna eller ögonens slemhinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Sjukdomen ger främst luftvägssymptom i form av andningsbesvär 

och karaktäriseras av hög feber, hudutslag, hosta och rinit (Socialstyrelsen, 2008). De infekterade 

slemhinnorna kan också bli sekundärinfekterade med bakterier och då vidareutvecklas till 
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ögoninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Det kan i sällsynta fall även leda till 

allvarlig hjärnhinneinflammation där kvarstående hjärnskador och dödsfall förekommer 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015b) skulle det i en population 

där ingen var vaccinerad uppskattas att ca 90 % bli infekterade innan de fyllt 10 år. Mortaliteten av 

de som insjuknar av mässling i Europa uppskattas vara 1 fall per 1000-5000 invånare. Sjukdomen 

har högst dödlighet främst bland barn under 5 år och vuxna över 20 år.  

2.2.1. Rapporterade fall av mässling i Europa 

Enligt WHO (2018) har det skett en fyrfaldig ökning av antalet mässlingfall i Europa år 2017 

jämfört med året innan. År 2017 drabbade sjukdomen 21315 personer och orsakade 35 dödsfall i 

jämförelse med år 2016, då det skedde ett rekordlågt antal av endast 5273 fall, se figur 1. Stora 

utbrott (>100 fall) drabbade 15 av de 53 länderna i den Europeiska regionen. De länderna med 

högst antal rapporterade fall var Rumänien (5562), Italien (5006) och Ukraina (4767).  

  
 
Figur 1. Totalt antal rapporterade fall av mässling i Europa 2016 och 2017 samt fördelningen i de länderna 
med högst antal rapporterade fall (World Health Organization, 2018). 

 I Sverige var täckningsgraden för MPR-vaccin som lägst 2001, då endast 88,5 procent av landets 

tvååringar var vaccinerade (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sverige befann sig då under den nivå 

som krävs för att sjukdomen inte ska få fäste i befolkningen. Nu har emellertid vaccinationsnivån 

stigit och Sverige har idag en god följsamhet till vaccinet, ca 96,7 procent (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). Trots detta förekommer fall av mässling i landet. Redan i början av år 2018 har det 

rapporterats 28 fall av mässling i Västra Götalands Regionen (Folkhälsomyndigheten, 2018). Detta 

motsvarar det totala antalet fall som rapporterades i hela landet från okt 2016 till och med 

september 2017 (ECDC, 2017).  

2.2.2. Orsaker till utbrott av mässling 

Orsaken till ökat antal utbrott I Europa tros vara att flera länder stått inför flera olika utmaningar de 
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senaste åren, såsom en minskning i den totala vaccinationsnivån samt konsekvent låg täckning 

bland vissa grupper (WHO, 2018). Av de fall som rapporterades i Italien under år 2017 visade det 

sig att endast 88 procent var fullständigt vaccinerade mot mässling (European Centre for Disease 

Prevention and Control, 2017). För att upprätthålla en flockimmunitet, dvs. ett indirekt skydd för 

ovaccinerade måste vaccinationstäckning vara 95 procent eller högre i befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Mässlingsepidemier kan dock även bryta ut i länder som teoretiskt 

sett har tillräckligt hög vaccinationssträckning. Nederländerna drabbades under 1999-2000 av en 

stor mässlingsepidemi, trots att landets genomsnittliga vaccinationstäckning låg på 96 procent (van 

den Hof, Meffre, Conyn-van Spaendonck, Woonink, de Melker, & van Binnendijk, 2001).  

I Sverige uppges orsaken till de rapporterade mässlingfallen bero på höga smittsamheten i 

kombination med att vaccinationstäckningen minskat eller är lägre inom vissa områden 

(Socialstyrelsen, 2008). 

2.3. Vaccin mot mässling 

Vacciner mot mässling har bidragit till en drastisk minskning av barnadödlighet och används idag i 

stora delar av världen (Folkhälsomyndigheten, 2014). I Sverige infördes ett allmänt tvådosschema 

med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) 1982, vilket bidrog till 

att andelen rapporterade fall sjönk inom loppet av några år och den inhemska smittan stoppades i 

slutet av 1980-talet (Folkhälsomyndigheten, 2017c). Enligt Socialstyrelsen (2008) var sjukdomarna 

dessförinnan väldigt vanliga i landet. MPR-vaccinet innehåller levande försvagade smittämnen och 

ger 95-99 % säkert skydd. För bestående immunitet krävs två doser av vaccinet och de ges tidigast 

vid 18 månaders ålder respektive 6-8 års ålder. Införandet av en andra dos ges för att ge långvarigt 

skydd och för att fånga upp de som inte svarat på första dosen. För de barn som endast fått en dos 

av vaccinet, vilket är vanligt i många låginkomstländer räknas de av praktiska skäl som 

ovaccinerade. Vaccination vid än 12 månader kan övervägas vid ökad smittrisk, exempelvis vid 

resor utomlands. I låginkomstländer är det vanligare att vaccinera i tidigare ålder för att förebygga 

att unga spädbarn dör i mässlingepidemier (Socialstyrelsen, 2008). 

 

2.4. Det svenska barnvaccinationsprogrammet 

Det svenska barnvaccinationsprogrammet lyder under smittskyddslagen och är framtaget i syfte att 

ge skydd mot flera allvarliga infektionssjukdomar (Socialstyrelsen, 2008). Det grundas på underlag 

från Folkhälsomyndigheten och vilka vaccin som ska ingå i programmet beslutar regeringen om 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). De tio sjukdomar som ingår är polio, difteri, stelkramp, kikhosta, 

invasiva infektioner av Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker, mässling, påssjuka, 
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röda hund (MPR) samt infektion med humant papillomvirus (HPV) (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). Kommuner och landsting är enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) skyldiga att erbjuda 

alla barn ett likvärdigt skydd mot dessa sjukdomar. Syftet bakom barnvaccinationsprogrammet är 

att erbjuda föräldrar vaccin som både är frivilligt och kostnadsfritt. Lagen omfattar även 

kompletterande vaccinationer till ofullständigt vaccinerade barn. Det innebär att vaccin ska erbjudas 

till alla barn, även de som inte har följt det svenska vaccinationsprogrammet, exempelvis barn som 

är asylsökande eller befinner sig i Sverige utan nödvändigt tillstånd (SFS 2004:168). För barn i 

definierade riskgrupper erbjuds även kompletterande vaccinationer mot hepatit B och tuberkulos 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a). De rekommenderas för barn med föräldrar från länder med hög 

förekomst av dessa sjukdomar, då smittan kan bäras av släktingar, vänner eller andra personer i dess 

omgivning. De rekommenderas även för de barn som planerar att vistas under längre tid i ett land 

med låg vaccinationstäckning (Folkhälsomyndigheten, 2017a; Folkhälsomyndigheten, 2017b).   

Sedan den 1 januari 2013 är det obligatoriskt för vårdgivare att registrera alla vaccinationer som ges 

inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet samt rapportera till ett nationellt 

vaccinationsregister (Folkhälsomyndigheten, 2017a; Prop. 2011/12:123). Enligt 

Folkhälsomyndighetens (2017a) har Sverige med hjälp av registret fått ett bättre verktyg för 

uppföljning och övervakning vad gäller vaccinationstäckning, vaccinsvikt, skyddseffekt och 

biverkningar. Samtliga vaccinationer som ingår i programmet erbjuds av landstingen genom 

barnhälsovården och av kommunerna genom elevhälsan. 

2.5. Vaccinationsmotstånd 

Förekomsten av biverkningar orsakade av vaccin är idag mycket lägre än den var i början av 

vaccinets historia (Plotkin & Plotkin, 2008). Trots detta har det under de senaste åren publicerats 

flera larmrapporter om möjliga biverkningar som kan uppstå till följd av MPR-vaccinet. De mest 

uppmärksammade och som flitigt används av antivaccinationsrörelser är Andrew Wakefields artikel 

från 1998, där samtliga författare i publikationen hävdade att det fanns ett samband mellan vaccinet 

och en ökad risk för autism (Wakefield et al., 1998).  Artikeln har debatterats starkt såväl bland 

läkare som allmänheten trots att det publicerats ett flertal artiklar som bevisar att något samband 

inte finns (Madsen et al., 2002; Taylor, Swerdfeger & Eslick 2014). Wakefields artikel återtogs 

2010 då den ansågs vara fel och resultatet manipulerat. Efter massvaccinationen mot svininfluensan 

2009 och dess biverkningar i form av narkolepsi har även fler vaccinkritiska röster börjat höjas 

(Manzoor, 2012, 25 april). Enligt Lindberg (2013) anses även det relativt nya vaccinet mot 

livmoderhalscancer, Gardasil vara omdebatterat gällande eventuella biverkningar. Det finns bland 

annat fortfarande en rädsla för ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden 



10 
 

CRPS (komplext regionalt smärtsyndrom) och POTS (posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom), 

trots att mottsatsen bevisats (Läkemedelsverket, 2015). 

Det finns även grupper i samhället som är svåra att nå beroende på religion och livsåskådning. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2015c) är det känt sedan tidigare att föräldrar med antroposofisk 

livsåskådning inte vill att barnet ska vaccineras med MPR-vaccinet. De vill hellre att barnet ska 

genomgå sjukdomen naturligt, då det är bra för barnets fysiska och psykiska utveckling. Enligt en 

svensk studie på lokalnivå framkom även bristande information som en viktig determinant till 

beslut om vaccination. Felaktig eller vilseledande information framkallar rädsla och misstro bland 

befolkningen. Föräldrar väljer då att senarelägga, utebli vid vaccinationstillfället eller aktivt välja 

bort vaccination av deras barn (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

2.6. Problemformulering 

Under de senaste två decennierna väljer ett växande antal föräldrar i den industrialiserade världen 

att inte låta sina barn vaccineras mot mässling eller att medvetet smitta sina barn för en naturlig 

immunisering. Detta har resulterat i en fyrfaldig ökning i Europa av antalet rapporterade fall av 

mässling det senaste året och som riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. Vid 

mässling drabbas ett av tjugo barn av någon form av komplikation, exempelvis lunginflammation 

eller hjärnhinneinflammation och som kan ha dödlig utgång. Sjukdomsutbrotten har då sitt ursprung 

i områden med lägre vaccinationssträckning. Upphör MPR-vaccineringen av barn kommer 

vaccinationstäckningen understiga gränsen (95 %) som ger flockimmunitet och hela det svenska 

allmänna vaccinationsprogrammet riskeras. Detta innebär att vi kan drabbas av framtida 

mässlingsutbrott, oavsett det skydd som tidigare funnits i befolkningen. Det råder därmed ett större 

globalt behov av att bättre förstå de determinanter som påverkar acceptansen av vaccin mot 

mässling. En sammanställning av motiven till varför vaccin väljs bort kan användas för framtida 

folkhälsoinsatser genom kartläggning av bakomliggande orsaksfaktorer. Att undersöka faktorer som 

ligger bakom varför vissa föräldrar väljer att inte låta sina barn vaccineras kan genom den här 

studien ge ytterligare insikt och förståelse för hur bland annat hälso- och sjukvårdspersonal ska 

kunna bemöta dessa föräldrar på ett professionellt sätt. 

2.7. Syfte  

Studiens syfte är att undersöka och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om vilka faktorer 

som ligger bakom föräldrars beslut gällande att inte låta sina barn vaccineras mot mässling. 
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3. Metod 

3.1. Design 

För att besvara studiens syfte genomfördes en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. 

Metoden bedöms som lämplig då man i studien vill få en fördjupad kunskap inom det aktuella 

området och när ett områdesspecifikt kunskapsläge önskas beskrivas systematiskt (Friberg, 2012a).  

3.2. Datainsamling & urval 

I syfte att skapa en tillräcklig överblick över det aktuella forskningsområdet genomfördes inledande 

systematiska sökningar efter relevant litteratur för att identifiera aktuella söktermer och få syftes 

nära resultat. Vanligt förekommande söktermer och begrepp identifierades för att sedan kombineras 

och användas i ett flertal olika databaser. De söktermer som användes var: parents, refuse, 

childhood, vaccination, vaccine, hesitancy, MMR, attitudes och measles.  

Artiklar hämtades från akademiska databaser, varav samtliga innehåller kvalitetsgranskade 

forskningsartiklar och vetenskapliga publikationer (Segesten, 2012).  Sökningarna genomfördes i 

databaserna: Academic Search Elite, Cinahl och PubMed, då de ansågs som relevanta och pålitliga 

databaser med originalartiklar som är vanligt förekommande inom det folkhälsovetenskapliga 

området. För detaljerad sökhistorik se redovisning av artikelsökning i Tabell 1.  

Tabell 1. Sökhistorik för föräldrars attityder om vaccin mot mässling. 

Datum & Databas Sökord & Begräsningar  Antal träffar Lästa abstract Urv. 1 Urv. 2 Artikel (se bilaga 1) 

2018-04-11 

Cinahl 

attitudes AND parents AND measles 

2013-2018, English & peer reviewed 

13 7 5 3 1, 13 & 14  

2018-04-11  
Academic Search 

Elite  

attitudes AND parents AND measles 

2013-2018, English & peer reviewed 

47 11 5 4 5, 7, 9 & 10 

2018-04-11 
PubMed  

attitudes AND parents AND measles 

2013-2018, English & peer reviewed 

107 22 8 9 2, 3, 6, 8, 12, 15,16 

2018-04-11 PubMed  parents AND refuse AND childhood 
AND vaccination 

2013-2018, English & peer reviewed 

17 4 2 1 11 

2018-04-11 PubMed  vaccine AND hesitancy AND MMR 

2013-2018, English & peer reviewed 

17 3 2 1 4 

  201 47 22 18  

Studier som inkluderades till ett första urval var kvalitativa och kvantitativa artiklar med föräldrar 

som studiedeltagare till barn <18 år som uppvisade tveksamhet till vaccin mot mässling, var skriva 

på engelska samt publicerade mellan 2013-2018. De artiklar som exkluderas var studier skrivna på 
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andra språk än engelska, litteratur eller översiktsstudier, som publicerats före 2013 samt artiklar 

med låg vetenskaplig kvalitet och utan etiskt tillstånd. Ytterligare exklusionskriterier var studier 

som omfattade vaccination av personer över 18 år, studier genomförda i länder som saknar 

allmänna vaccinationsprogram samt studier som omfattade hälso- och sjukvårdspersonalens 

uppfattning om orsaker till föräldrars beslut. I de studier som omfattade diskussion om flera 

barnvaccin exkluderas övriga vaccin, förutom MPR-vaccinet. 

3.3. Tillvägagångssätt:  

Artikelsökningarna genomfördes med aktuella söktermer i samtliga databaser den 11 april 2018. 

Söktermerna kombinerades med operatorn AND enligt boolesk söklogik för att få ett bredare urval 

(Östlundh, 2012). Därefter applicerades begränsningar i peer reviewed och tidsperiod (2013-2018), 

se tabell 2. De olika sökkombinationerna resulterade i 201 träffar varav samtliga titlar lästes. Av de 

relevanta rubrikerna lästes sedan 47 abstract och bedömdes huruvida de uppfyllde den här studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Ansågs abstraktet vara intressant och relevant för 

litteraturstudiens syfte valdes artikeln vidare till ett första urval. De studier som exkluderades 

saknade etiskt godkännande, genomfördes i länder som saknar allmänna vaccinationsprogram, 

studiepopulationen var inte föräldrar med barn <18år samt undersökte endast socioekonomiska 

faktorer. Efter att ha läst samtliga artiklar i det första urvalet återstod 22 artiklar.  

Som bedömningsunderlag för den här studiens kvantitativa artiklar användes STROBEs 

granskningsmall som riktlinje. Riktlinjen har som ändamål att användas till observationsstudier som 

antingen har fall-kontroll-, kohort- eller tvärsnittsdesign och innehåller en checklista med 22 

punkter som bl.a. berör studiens titel, abstract, introduktion, metod, resultat och diskussion (von 

Elm, Egger, Altman, Pocock, & Vandenbroucke, 2007). För kvalitativa artiklar användes SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier. Den innehåller en checklista med 21 punkter som fokuserar 

på huruvida studiens syfte framförts, hur författarna redovisat hur de gått tillväga vid 

genomförandet, hur de beskrivit urvalet och datainsamlingen samt beskrivit analysmetoden. Stor 

vikt lades även på hur resultatet svarade på respektive studies syfte samt hur utförlig diskussionen 

var (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Samliga artiklars vetenskaplighet som 

ingår i den här studien graderades utifrån hög, medel hög och låg kvalitet. För kvalitetsbedömning 

av respektive artikel, se bilaga 1. Respektive bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

valdes då båda granskningsmallar är framtagna för att vägleda författaren i rapportering av en studie 

för att stärka kvaliteten. De är även vanligt förekommande i litteraturstudier och anses där med vara 

tillförlitliga.  Totalt återstod 16 artiklar efter urval 2, vilka användes i föreliggande studies resultat.  

Av dessa artiklar var 10 av kvalitativ design och 6 av kvantitativ design. 
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3.4. Bearbetning och analys 

Samtliga 16 artiklar lästes noggrant och analyserades enligt Fribergs (2012b) struktur om 

jämförelser mellan likheter och skillnader vid artikelgranskning. Av analysen sammanställdes sedan 

materialet av respektive artikels resultatdel tematiskt och kategoriserades i teman och subteman. 

Detta gjorde resultatet överskådligt och lätt att analysera.  

3.5. Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som ligger till grund för den här litteraturstudien är granskade och godkända av en 

etisk kommitté, är av god vetenskaplig kvalitet samt besvarar på den här studiens syfte. Författaren i 

den här studien har utgått från ett neutralt förhållningssätt och grundligt och objektivt granskat 

artiklarna. Vid bedömning av dess vetenskapliga kvalitet har hon undersökt om forskningen är 

trovärdig, välgjord och systematisk. Författaren har redovisat det som framkommit under 

resultatanalysen, både det som stödjer och inte stödjer hennes egen åsikt, utan att medvetet 

förvränga eller utesluta fakta med hänvisning till Forsberg & Wengström (2008). 
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4. Resultat 

Studierna är genomförda i länderna; Australien, Frankrike, Israel, Kanada, Nederländerna, Schweiz, 

Storbritannien, Sverige, Tjeckien och USA, varav följande länders vaccinationstäckning bland barn 

12-23 månader 2011-2016 presenteras i tabell 3. Enligt resultatet har följsamheten till MPR-

vaccinet minskat i ett flertal av de länder som ingår i föreliggande litteraturstudie. Flera av länderna 

har till och från befunnit sig under den nivån som krävs för att bevara flockimmunitet (>95%) (The 

World Bank, u.å). Detta är markerat med rött i tabell 2.  

Tabell 2. Vaccinationstäckningen bland barn 12-23 månader 2011-2016. 

Land 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Australien 94 % 94 % 94 % 94 % 95 % 95 % 

Frankrike 89 % 90 % 89 % 91 % 91 % 90 % 

Israel 97 % 96 % 98 % 97 % 98 % 97 % 

Kanada 88 % 98 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Nederländerna 96 % 96 % 96 % 96 % 95 % 94 % 

Schweiz, 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 94 % 

Storbritannien 90 % 92 % 93 % 93 % 95 % 92 % 

Sverige 97 % 98 % 97 % 97 % 97 % 97 % 

Tjeckien 98 % 98 % 99 % 99 % 99 % 98 % 

USA 92 %  91 % 92 % 92 % 92 % 92 % 

Följande resultat är baserat utifrån 16 vetenskapliga artiklar varav samtliga besvarar den här 

litteraturstudiens syfte. Resultatet presenteras i löpande text under fem teman: (1) Föräldrars åsikter. 

(2) Religion, kulturella skillnader och livsstil. (3) Brist i tillgänglig information. (4) Samhällsdebatt 

och sociala influenser. (5) Brist i tillit till regeringar och läkemedelsföretag. För tematisk 

sammanställning av respektive artikel, se bilaga 2.   

4.1. Föräldrars åsikter 

4.1.1. Låg uppfattad svårighetsgrad av sjukdom  

Resultatet från flera studier visade att föräldrar idag är obekanta med vaccin mot mässling och 

uppfattade sjukdomsrisken som låg (Byström, Lindstrand, Likhite, Butler & Emmelin, 2014; Enkel, 

Attwell, Snelling, & Christian, 2017; Fadda, Kepping, Schulz, 2015; Harmsen, Mollema, Ruiter, 

Paulussen, De Melker, & Kok, 2013; Kettunen, Nemecek, & Wenger, 2017; Newton & Smith, 

2017; Weiss, Merten, & Schröpfer, 2016). Vissa föräldrar avstod från att vaccinera sitt barn i tron 

om att det inte skulle komma i kontakt med någon som bar sjukdomen (Byström et al., 2014). 
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Enligt Newton et al. (2017) uppgav vissa föräldrar att de förmodligen skulle resonera annorlunda 

om de skulle resa till ett land där förekomsten av mässling är vanligare.  

Enligt flera studier rapporterade föräldrar som upplevde misstro till MPR-vaccinet en signifikant 

lägre upplevd svårighetsgrad av mässling. Sjukdomen uppfattades inte som ett hot för deras barn 

och ansågs vara lätt att behandla (Brieger, Edwards, Mudgil, & Whitehall, 2017; Byström et al., 

2014; Enkel et al., 2017; Fadda et al., 2015; Stein Zamir, & Israeli, 2017; Toure, Saadatian-Elahi, 

Floret, Lina, Casalegno, & Vanhems, 2014; Weiss et al., 2016). De uppfattade även vaccinet som 

mindre brådskande idag än det var förr (Stein Zamir et al., 2017). Flera föräldrar var även 

övertygade att om deras barn skulle smittas så kunde de hantera sjukdomen och den var därmed 

ofarligt för barnet (Byström et al., 2014; Fadda et al., 2015; Gross, Hartmann, Zemp, & Merten, 

2015; Harmsen et al., 2013). En del uppgav att de förespråkade naturlig immunitet. Sjukdomen 

uppfattades som en naturlig process för barnet att gå igenom och som har positiv inverkan på dess 

utveckling och som stärker deras naturliga immunförsvar samt utvecklar deras fysiska och mentala 

förmågor (Byström et al., 2014; Fadda et al., 2015; Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Toure 

et al., 2014). Enligt flera studier var föräldrar obekanta med de komplikationer som kan uppstå 

tillföljd av sjukdomen (Brieger et al., 2017; Byström et al., 2014; Enkel et al., 2017; Fadda, et al., 

2015; Gross et al., 2015; Toure, et al., 2014; Weiss et al., 2016). Speciellt för mindre symptom som 

huvudvärk, halsont, lunginflammation (Weiss et al., 2016). I studien av Toure et al. (2014) uppgav 

omkring hälften av föräldrarna att de inte var medvetna om att mässling skulle kunna leda till 

allvarliga komplikationer, sjukdomsvistelse samt dödsfall.  

4.1.2. Misstro till vaccinets effekt 

Flera föräldrar var ifrågasättande till vaccinets effektivitet och beständighet, då de ansåg att det inte 

gav fullständigt skydd (Brieger et al., 2017; Byström et al., 2014; Dáňová, Šálek, Kocourková, & 

Čelko, 2015; Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Kennedy, Gray Brunton, & Hogg, 2014). De 

ansåg även att vaccinet var onödigt och att det inte var värt att utsätta barnet för riskerna, då 

effekten endast är temporär medan eventuella biverkningar kan vara permanenta, exempelvis 

autism, kronisk förkylning & allergier (Harmsen et al., 2013). De uttryckte också förtroende för 

erfarna läkare och att det finns adekvat behandling att tillgå (Byström et al., 2014; Harmsen et al., 

2013). Vissa föräldrar uppgav även att de själva hade haft dessa sjukdomar när de var barn utan 

några större komplikationer (Byström et al. 2014; Gross et al. 2015; Harmsen et al. 2013). 

4.1.3. Barns immunförsvar 

En av de främsta orsakerna till att föräldrar valde bort vaccin mot mässling var för att de oroades 

över att det rekommenderas i en för tidig ålder och hellre ville låta barnet mogna. De ansåg att deras 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%A1%C5%88ov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%A0%C3%A1lek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocourkov%C3%A1%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
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immunförsvar inte var tillräckligt utvecklat och kunde därför inte hantera doserna (Byström et al., 

2014; Harmsen et al., 2013; Kettunen et al., 2017; Toure et al., 2014). Många föräldrar ansåg även 

att barn idag får för många vaccin och uttryckte oro över att det skulle överbelasta deras 

immunförsvar (Enkel et al., 2017; Gross et al., 2015; Kettunen et al., 2017; Newton et al., 2017; 

Stein Zamir et al., 2017; Wolff & Madlon-Kay, 2013). En del föräldrar ansåg att vaccinet gjorde ett 

artificiellt intrång i barns naturliga utveckling och ville endast vaccinera om det var absolut 

nödvändigt (Gross et al., 2015; Weiss et a., 2016). I studien av Gross et al. (2015) hänvisade 

föräldrarna till människans evolution, där kroppen ständigt utvecklats under miljoner år i jämförelse 

med vaccinernas korta befintlighet. En faktor som också påverkade föräldrar i sitt beslutsfattande 

var att de upplevde immuniseringsprocessen som traumatisk för sitt barn och orsakade onödigt 

lidande (Newton et al., 2017; Stein Zamir et al., 2017). De uppgav även att de ville undvika 

vaccination vid vaccinationstillfället om barnet hade nedsatt hälsa. Föräldrar ansåg att ohälsa sedan 

tidigare ökar risken för barn att komma i kontakt med allvarligare sjukdomar och riskerna 

bedömdes inte vara värda det (Toure et al., 2014; Newton et al., 2017; Stein Zamir et al., 2017). 

4.1.4 Hälsosam livsstil 

Föräldrars livsstil framträdde som en viktig determinant. En hälsosam livsstil bidrar till att utvecklat 

immunsystem som skyddar barnet mot smittsamma sjukdomar, vilket minskar behovet av vaccin. 

De föredrog hälsosam kost, bra sovvanor och motion istället för vaccin. Dessutom nämndes amning 

som en betydelsefull åtgärd för att skydda spädbarn, särskilt i den tidiga fasen (Gross et al., 2015; 

Harmsen et al, 2013).  I studien av Harmsen et al. (2013) fokuserade föräldrar på andra aspekter av 

en hälsosam livsstil, exempelvis genom att ge barnet en fredlig grund i livet till följd av att låta sitt 

barn växa upp i mindre bostäder, undvika förskola och att resa med små barn. Föräldrar litade på att 

en lugn och trygg uppväxt skulle skydda barnet. Vissa föredrog även komplementärmedicin före 

vaccin, exempelvis genom homeopati och kiropraktik (Harmsen et al., 2013; Périnet, Kiely, De 

Serres, & Gilbert, 2018). De föredrog naturläkemedel före vaccin (Harmsen et al., 2013) och 

använde sig av begränsade mängder av smärtstillande och antibiotika (Byström et al., 2014). 

4.1.5. Rädsla för biverkningar 

Det fanns en tydlig brist i tillit till vaccinet, då föräldrar uppgav att de upplevde en oro över 

vaccinets säkerhet och eventuella biverkningar (Brieger et al., 2017; Byström et al., 2014; Dáňová 

et al., 2015; Enkel et al., 2017; Fadda et al., 2015; Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2014; Johnson 

et al., 2014; Kennedy et al., 2014; Kettunen et al., 2017; Newton et al., 2017; Périnet et al., 2018; 

Stein Zamir, et al., 2017; Weiss et al., 2016; Wolff et al., 2014). De föräldrar som upplevde 

sjukdomsrisken som liten trodde följaktligen att sannolikheten för negativa konsekvenser till följd 
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av vaccinet var högre och att dessa konsekvenser är allvarligare än att naturligt gå igenom själva 

sjukdomen. Dessa föräldrar föredrog då att inte sätta sitt friska barn i fara (Gross et al., 2015; 

Harmsen et al., 2014; Weiss et al., 2016). Även oron över om det finns en koppling mellan MPR-

vaccinet och autism har visats leva kvar (Johnson et al., 2014; Kennedy et al., 2014; Newton et al., 

2017; Wolff et al., 2014).  Föräldrar angav att de var medvetna om att sambandet mellan vaccin mot 

mässling och autism var motbevisad men oron för vaccinet kvarstod (Johnson et al., 2014). I 

Kennedy et al. (2014) fanns en oro då föräldrarna ansåg att vaccinet inte var tillräckligt testat och 

man inte med 100 procents säkerhet kunde säga att vaccinet inte kunde orsaka autism.  

 

Flera föräldrar uttryckte även oro för vaccinets innehåll samt att det är ett kombinationsvaccin 

(Dáňová et al., 2015; Enkel et al., 2017; Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Johnson et al., 

2014; Kennedy et al., 2014; Newton et al., 2017). Vissa föräldrar ansåg att barns kroppar utsätts för 

mycket kemikalier som kan vara skadligt för deras hälsa, exempelvis aluminium och kvicksilver 

(Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013). Vissa föräldrar förespråkade då att ge barnen separata 

vaccin över en längre tidsperiod (Newton et al., 2017). 

4.2 Religion, kulturella övertygelser och livsstil 

Flera studier visar på att det råder delade meningar huruvida olika religioner och kulturella 

övertygelser hade inverkan i samhällen med låg vaccinationstäckning. I en studie av Byström et al. 

(2014) visade det sig att föräldrar i en studiepopulation med antroposofisk hälsoövertygelse var 

övertygade om att mässling är något som är bra, då det stärker och utvecklar barnet både fysiskt och 

mentalt. Enligt dessa föräldrar ses sjukdom som en naturlig del av livet och som stärker kroppen 

genom naturlig immunitet och själen och sinnet genom processen av att klara av och härda ut 

(Byström et al., 2014). Enligt Wolff et al. (2014) hade även skillnader i etnicitet påverkan på 

vaccinationsupptaget. Studien visar att somaliska föräldrar är mer sannolika än icke-somaliska 

föräldrar att ha vägrat vaccin mot mässling samt är mer benägna att tro att deras barn drabbas av 

autism i större utsträckning än allmänheten (Wolff et al., 2014). Enligt en studie av Stein Zamit et 

al. (2017) visade det sig att det ibland inte är religionen i sig utan religiösa ledare som avråder 

vaccination. I denna studie ansåg de flesta mödrar att man skulle ta efter beteenden som syftar till 

att minska hälsoriskerna, då det är en del av judisk lag (Halakha) och som står för att man ska ta 

god hand om sig själv. Rabbinerna däremot, som agerar som beslutsfattare i den ultra-ortodoxa 

kulturen, hänvisade till vaccinationer endast i utbrottssituationer men inte i allmänhet (Stein Zamir 

et al., 2017). I två studier bedömdes religiösa och kulturella övertygelser ha mindre betydelse för 

vaccinupptaget bland småbarnsföräldrar. Enligt resultatet var föräldrarnas val mer kraftfullt format 

av strukturella faktorer och effekterna av tidigare existerande ohälsa samt brist i tillgänglighet av 



18 
 

vaccin (Newton et al., 2017; Kettunen et al., 2017). Följsamheten till aktuellt vaccinationsschema 

berodde också på huruvida föräldrarna var medvetna om att vaccinet kan tillhandahållas 

kostnadsfritt och via hembesök (Kettunen et al., 2017). I studien av Newton et al. (2017) som 

genomfördes bland romer, zigenare och resenärer (G&T) minskade resandet tillgängligheten av 

hälso- och sjukvård. Tillgången till effektiva transportmedel påverkade även tillgängligheten av 

vaccin, då de ofta befann sig på platser som var dåligt betjänade av kollektivtrafik.  

4.3. Brist i tillgänglig information 

4.3.1. Informationsunderskott 

Brist i tillgängligheten av aktuell information om vaccinet mot mässling har identifierats som en 

bidragande faktor bland föräldrar som väljer att avstå eller skjuta fram vaccination av sina barn 

(Byström et al., 2014; Dáňová et al., 2015; Fadda et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Kettunen et al., 

2017; Périnet et al., 2018; Stein Zamir et al., 2017). Föräldrar uppgav att deras kunskaper om 

vacciner och vaccinförebyggbara sjukdomar generellt var begränsade och som bl.a. berodde på brist 

i tillgängligheten av information om vaccinet och dess innehåll (Enkel et al., 2017; Johnson et al., 

2014). De uttryckte att det var svårt att fatta välgrundade beslut då det endast fanns bristfällig 

objektiv information om nackdelar och eventuella biverkningar och risker (Byström et al., 2014; 

Fadda et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Johnson et al., 2014; Kennedy et al., 2014). De ville ha 

öppen och ärlig information, varigenom vaccinets nackdelar och eventuella risker diskuteras 

(Byström et al., 2014; Harmsen et al., 2013). Negativt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal 

var något som också påverkade föräldrar i deras beslut. Många kände sig hämmade, då de inte 

vågade ta upp sina frågor och funderingar angående vaccinet (Harmsen et al., 2013). I studien av 

Fadda et al. (2015) visades det att rekommendation från läkare hängde samman med om föräldrar 

valde att vaccinera sitt barn eller inte. För flera av deltagarna i studien oberoende av inställning till 

vaccination upplevdes tidigare samråd med läkare om vaccination inte vara till någon hjälp och 

lämnade dem ofta frustrerade. Vissa föräldrar rapporterade även att de skulle känna sig mer säkra i 

deras beslutsfattande om barnläkare skulle ge mer tid till att förklara eventuella risker med vaccinet 

samt hänvisas till tillförlitliga informationskällor (Fadda et al, 2015). 

4.3.2. Möjlighet att validera information 

Brist i förmågan att ta till sig kunskap om vaccinet har identifierats som en bidragande faktor bland 

föräldrar att avstå från vaccination av sina barn (Newton et al, 2017; Stein Zamir et al., 2017). Detta 

påverkades av bl.a. lässvårigheter (Newton et al., 2017). Enligt Fadda et al. (2015) uttryckte 

föräldrar förmågan att vara kompetent i beslutet om vaccination som en viktig färdighet för att 

kunna bedöma tillförlitligheten av den mottagna informationen och dess kvalitet. De uppgav att de 
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inte kunde hantera den informationen som fanns om vaccinet, då den var förvirrande och svår att 

förstå (Enkel et al., 2017; Stein Zamir et al., 2017). De ansåg även att det var svårt för dem att hitta 

rätt information för att kunna göra ett aktivt val baserat på all den positiva och negativa 

informationen de hittade (Harmsen et al., 2013). De som valde att söka information via alternativa 

källor, exempelvis webbsidor tyckte det var svårt att bedöma dess validitet och avgöra om huruvida 

informationen var tillförlitlig eller inte (Enkel et al., 2017; Johnson et al., 2014). Föräldrar uttryckte 

även misstro till vetenskaplig säkerhet, då den hastigt kan förändras (Johnson et al., 2014).  

4.4. Samhällsdebatt och sociala influenser  

Föräldrars sociala nätverk visades ha stor inverkan på deras beslut och de satte högt värde på 

informell information som kommer från andra föräldrar i samhället (Fadda et al., 2015; Harmsen et 

al., 2014; Johnson et al., 2014; Kennedy et al., 2014; Stein Zamir et al., 2017). Flera föräldrar 

uppgav att de påverkades av negativa upplevelser hos någon de mött eller känt och som lidit av 

bieffekter följd av vaccinet (Brieger et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Wolff et al., 2014). Sociala 

medier, exempelvis via tv-program och internet hade också betydelse då de påverkades av de 

negativa händelser som sändes ut (Harmsen et al., 2013; Wolff et al., 2014). Enligt Fadda et al. 

(2015) rapporterade vissa föräldrar att de kände en överväldigad rädsla för möjliga biverkningar 

efter att de kommit i kontakt med anti-vaccinationskampanjer. De angav även att råd från 

sjukvårdpersonal hade inverkan i deras beslut, då de rekommenderats av en del vårdpersonal att 

undvika vaccin (Enkel et al., 2017; Fadda et al., 2015; Harmsen et al., 2013).  

4.5. Brist i tillit till regeringen och läkemedelsföretag 

Enligt studier påverkades en del föräldrars beslut också av brist i tillit till regeringen, olika företag 

och folkhälsoorganisationer (Byström et al., 2014; Weiss et al., 2016). De var även ifrågasättande 

till de kommersiella och samhällsmässiga motiven bakom vaccinationspromotion och ansåg att 

läkemedelsföretagen är med och påverkar resultatet av forskningen om vaccination samt påverkar 

rekommendationerna för att göra ekonomisk vinst (Byström et al., 2014; Weiss et al., 2016).  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att besvara föreliggande studies syfte användes en systematisk litteraturstudie med deskriptiv 

design. Metodvalet ansågs som en fördel för att besvara den här studiens syfte då författaren kunde 

sammanställa aktuell forskning inom området i form av vetenskapligt granskade artiklar och som 

publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. Detta innebar att författaren gavs möjlighet att under en kort 

tid kartlägga det specifika forskningsområdet och där resultatet som framkom kan bekräfta vad som 
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redan varit föremål för forskning samt åskådliggöra det som ännu inte forskats om. Det som dock 

särskilt bör uppmärksamma vid användning av en litteraturöversikt som forskningsdesign är att 

resultatet kan påverkas av förförståelse hos författaren, då det är omöjligt att förhålla sig helt 

objektivt vid val av artiklar. Styrkan med denna design är att generaliserbarheten kan öka, då 

litteraturstudien innehåller artiklar som undersöker hur föräldrar ser på vaccin i olika delar av 

världen, vilket hade kunnat göra det möjligt att överföra resultatet till en svensk kontext. Detta kan 

jämföras med om man i studien hade valt att gå tillväga via intervjuer eller enkäter och då endast 

undersökt en begränsad studiepopulation inom ett visst område, vilket gjort det mindre sannolikt att 

kunna överföra resultatet till liknande sammanhang. Nackdelen är dock att endast ett fåtal länder 

representerade med enstaka studier från varje land, vilket också gör det svårt att överföra resultatet 

till ett annat sammanhang. För bättre överförbarhet hade det behövt inkluderas ett bredare urval, 

dvs. fler artiklar från många fler länder, eller från ett fåtal specifika länder, under en längre 

tidsperiod. Detta hade dock inneburit att studien haft större omfattning samt tagit mycket längre tid.  

Studien har ett aktuellt ämne och som är föremål för nutida samhällsdebatt. Detta påverkar utbudet 

av aktuell forskning och har genererat många nyligen publicerade vetenskapliga artiklar, vilket 

författaren betraktar som en styrka i den här studien. För att hitta relevanta artiklar användes 

databaserna Academic Search Elite, Cindahl och PubMed, då de ansågs som pålitliga databaser med 

originalartiklar, som är vanligt förekommande inom det folkhälsovetenskapliga området. Om fler 

databaser hade inkluderats hade förmodligen utbudet av artiklar sett annorlunda ut och kanske 

också resultatet, i och med att fler artiklar hade kunnat inkluderas. Datainsamlingen var även 

begränsad då författaren endast använt sig av relevanta sökord genom manuella sökningar. Detta 

hade kunnat hanteras genom omsorgsfull användning av MeSH-termer och Cindahl-headings.  

Författarens val av inklusions- och exklusionskriterier ansågs vara relevanta för att uppfylla 

studiens syfte. Beslutet att endast inkludera artiklar skrivna efter 2013 togs för att få en bättre 

uppdatering av den nutida forskningen kring hur föräldrar ser på vaccin och på så sätt kunna 

exkludera gamla synsätt och fördomar. Artiklarna skulle även vara skrivna på svenska eller 

engelska, då det är de två språk som författaren i denna studie anser att hon behärskar. Detta kan 

dock innebära en begränsning då det kan ha funnits aktuella artiklar på andra språk som varit 

relevanta för den här studien. Valet att exkludera artiklar innehållande information om personer 

över 18 år gjordes då de inte är beroende av sina föräldrar vid beslutsfattande. Likaså exkluderades 

studier genomförda i länder och som saknar allmänna vaccinationsprogram. Detta för att resultatet 

ska kunna användas som grund för att bedriva evidensbaserad hälso- och sjukvård i Sverige. 



21 
 

Det första urvalet i litteratursökningen gjordes utifrån artiklarnas titlar. De titlar som valdes bort 

innefattade bl.a. fel målgrupp eller åldersgrupp samt studier som endast undersökte 

socioekonomiska faktorer. Det finns en risk att författaren missat studier trots att artiklarnas abstract 

vid minsta osäkerhet lästes för att inte missa något i studiernas innehåll. Urvalet i den här studien 

inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta betraktas som en fördel för den här 

studien, då de båda ansatserna kompletterar varandra. Genom att endast använda sig av kvantitativa 

metoder betraktar författaren som en nackdel då det skulle ha kunnat ge ett mer förutbestämt 

resultat. Kvalitativ datainsamling är ett användbart verktyg för att ge djupgående beskrivning av 

föräldrars egna synpunkter, genom att exempelvis undersöka komplexa sociokulturella beteenden 

och specifika faktorer som bidrar till vaccinationsmotstånd. Det bidrar även till att fånga upp och 

förstå olika perspektivskillnader mellan olika grupper av intressenter och då ge djupgående 

kunskaper om olika betydelsefulla faktorer som ligger till grund till misstron. 

Författaren har förhållit sig till forskningsetik genom hela studien och strävat efter att analysera och 

tolka studiernas resultat på ett rättvist och objektivt sätt. Granskningsmallarna för studiens 

vetenskapliga kvalitet hade tydlig och bra struktur, vilket gjorde dem lätta att följa. Detta påverkade 

författarens egen bedömning av respektive artikel, då det var lätt att tolka artiklarna på ett likvärdigt 

sätt. Mallarna har även använts i tidigare litteraturstudier, vilket ökar trovärdigheten. Hur författaren 

tolkade bedömningen av kvaliteten på respektive artikel som hög, medel och låg var något som hon 

själv uppskattade. Detta skulle kunna ses som en svaghet i studien vid bedömning av dess kvalitet, 

då andra kanske skulle resonerat annorlunda. Avslutningsvis bör det uppmärksammas att det under 

arbetets gång uppstått viss problematik vid urval och granskning av artiklars vetenskapliga kvalitet. 

Det har vid upprepade tillfällen förekommit artiklar som trots peer-rewied granskning ändå visats 

vara av bristfällig kvalitet och som saknat etiskt godkännande. Författaren ser därmed ett behov av 

utökade metoder för att säkerhetsställa studiers validitet och reliabilitet vid peer-rewied granskning.  

5.2. Resultatdiskussion 

Föreliggande litteraturstudie baseras på studier som är genomförda i länderna; Australien, 

Frankrike, Israel, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och USA. 

Enligt The World Bank (u.å.). befann sig flera av dessa länder under tidperioden 2011-2016 lägre 

än den nivå som krävs (95 %) för att upprätthålla flockimmunitet. Mässling är enligt en av de mest 

smittsamma sjukdomar som finns (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Det är där med av stor betydelse 

att utveckla strategier för att få fler föräldrar att vaccinera sina barn, främst då en hög täckningsgrad 

också skyddar de mest utsatta i samhället som av olika skäl inte kan vaccineras. 
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Resultat från flera studier visar att föräldrar idag är obekanta med MPR-vaccin och mässling 

(Byström et al., 2014; Enkel et al., 2017; Fadda et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Kettunen et al., 

2017; Newton et al., 2017; Stein Zamir et al., 2017). Detta bekräftas av tidigare studier som hävdar 

att vaccinavvisningen i dagens industriländer delvis kan förklaras utifrån föräldrarnas 

informationsunderskott (Leach, & Fairhead, 2007). Deras riskbeteende var även en viktig faktor vid 

beslut som rör deras barns hälsa. Mässling rapporterades som en väldigt ovanlig sjukdom och 

föräldrarna uppgav en låg upplevd svårighetsgrad av de komplikationer som kan uppstå tillföljd av 

sjukdomen. MPR-vaccinet upplevdes därmed i större utsträckning som onödigt (Brieger et al., 

2017; Byström et al., 2014; Enkel et al., 2017; Fadda et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Stein Zamir 

et al., 2017; Toure et al., 2014; Weiss et al., 2016). Detta bekräftar tidigare studier där det framgår 

att denna okunskap bidrar till att många idag inte känner till faran med sjukdomen och åtgärder inte 

känns lika angelägna (Lindberg, 2004; Artenstein & Poland, 2012). Vissa trodde följaktligen att 

deras barn inte var särskilt mottaggliga för sjukdomen och ansåg att vaccinets biverkningar är 

allvarligare än att gå igenom själva sjukdomen (Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013). Enligt 

Chiew, Dey, Martin, Wang, Davis, & McIntyre (2015) kan dessa övertygelser spegla det faktum att 

mässling idag har reducerats och är väldigt ovanlig där vaccinationsfrekvensen är hög och de flesta 

sjukdomsfall är relativt milda och komplikationer sällsynta. Vaccinets fördelar kan då vara svåra att 

beräkna och bidra till att det anses ha mindre betydelse idag än vad det hade förr. 

Förutom den låga upplevda sjukdomsrisken kontra vaccinet uttryckte föräldrar oro över att skada 

sina barn genom att överbelasta deras immunsystem (Enkel et al., 2017; Gross et al., 2015; 

Harmsen et al., 2013; Johnson et al., 2014; Kettunen et al., 2017; Newton et al., 2017; Wolff et al., 

2013). De förespråkade naturlig immunisering då det hade positiv inverkan på barnets utveckling 

(Byström et al., 2014; Fadda et al., 2015; Gross et al., 2015). Enligt Harmsen et al. (2014) visar 

detta uppenbarligen att de inte fått tillräckligt med information om vaccinets effekt på 

immunförsvaret. Vidare uttryckte dem att barn idag får för många vaccin (Gross et al., 2015; 

Kettunen et al., 2017; Wolff et al., 2016) samt att de ges i en för tidig ålder (Byström et al., 2014; 

Harmsen et al., 2014; Kettunen et al., 2017; Toure et al., 2014). Vissa föräldrar sökte sig då till 

alternativa former, såsom separata injektioner under en längre tidsperiod (Newton et al., 2017). 

Detta öppnar för vidare diskussion om betydelsen av rätt timing vid vaccination, där en mer flexibel 

immuniseringsplan kan vara av betydelse och bidra till att vaccinationsfrekvensen höjs. Det innebär 

även en möjlighet att tillfredsställa föräldrars efterfrågan på ett individualiserat tillvägagångssätt 

såsom separata vaccinationsscheman (Gross et al., 2015; Kettunen et al., 2017). 

Övergripande i föreliggande studies resultat var föräldrars avsiktliga beslut baserat på vaccinets 

säkerhet, där de tydligt uppgav en rädsla för vaccinets innehåll och olika typer av biverkningar 



23 
 

(Brieger et al., 2017; Byström et al., 2014; Dáňová et al., 2015; Enkel et al., 2017; Gross et al., 

2015; Harmsen et al., 2014; Johnson et al., 2014; Kennedy et al., 2014; Kettunen et al., 2017; 

Newton et al., 2017; Périnet et al., 2018; Stein Zamir, et al., 2017; Wolff et al., 2014). Oron över 

om vaccinet har en koppling till autism visades även leva kvar (Johnson et al., 2014; Kennedy et al., 

2014; Newton et al., 2017; Wolff et al., 2014). Detta trots att Wakefields (1998) studie återtogs 

2010 då den ansågs vara fel och resultatet manipulerat. Det har även publicerats ett flertal artiklar 

som bevisar att något samband inte finns (Madsen et al., 2002; Taylor et al., 2014). Oron över 

autism kan då bero på att fler vaccinkritiska röster börjat höjas efter massvaccinationen mot 

svininfluensan 2009 och dess biverkningar i form av narkolepsi (Manzoor, 2012, 25 april). Enligt 

Läkemedelsverket (2013) ger vaccinet tre gånger ökad risk för narkolepsi, vilket anses ha påverkat 

allmänhetens generella uppfattning. Enligt Lindberg (2013) anses även det relativt nya vaccinet mot 

livmoderhalscancer, Gardasil vara omdebatterat gällande allvarliga biverkningar. Detta trots att den 

europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) genomfört en utförlig vetenskaplig granskning där ett 

orsakssamband mellan HPV-vaccinet och biverkningarna motbevisats (Läkemedelsverket, 2015).  

Sammantaget visar detta resultat att vaccintveksamma föräldrar har starka reserveringar angående 

det ökande antalet rekommenderade barnvaccin snarare än specifikt för MPR-vaccinet (Gowda, 

Schaffer, Kopec, K., Markel, & Dempsey, 2013). 

Utifrån religiösa och kulturella övertygelser förekom delade meningar huruvida det har inverkan i 

beslutsprocessen i samhällen med låg vaccinationstäckning.  Föreliggande litteraturstudie bekräftar 

att det finns det grupper i samhället som är svåra att nå beroende på religiösa, filosofiska eller 

medicinska övertygelser (Byström et al., 2014; Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Wolff et 

al., 2014). Ibland är det inte religionen i sig utan religiösa ledare som avråder vaccination (Stein 

Zamir et al., 2017). Beslutsprocessen visade sig även ofta interagera med socioekonomiska faktorer 

för resultat av medvetna beslut, exempelvis brist i tillgänglighet av vaccin (Kettunen et al., 2017; 

Newton et al., 2017). Detta bekräftas i en studie av Pearce, Mindlin, Cortina-Borja, & Bedford 

(2013) som rapporterar att tillgång till vaccination innebär ett hinder för vaccinationsupptaget inom 

etniska minoriteter och socialt missgynnade grupper. Det visades således att föräldrar inom samma 

religiösa övertygelser (Amish) kan ha olika uppfattningar och syn på vaccin (Kettunen et al., 2017) 

Detta motsäger tidigare forskning till viss del där religionen setts som ett hinder för vaccination då 

det inte är förenligt med deras tro (Wenger, McManus, Bower & Langkamp, 2011). Nutida 

forskningen kan dock inte exkludera gamla synsätt och fördomar helt. Deras beslut kan tolkas som 

ett uttryck för gruppens egen definition av hälsa. För hälso- och sjukvårdspersonal innebär det ett 

etiskt dilemma att ifrågasätta föräldrars religiösa tro, då låg vaccinationstäckning också innebär en 

potentiell samhällsfara. Det kräver ett normkritiskt tänkande, utan fördomar i mötet med dessa 
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föräldrar och som måste utgå från att de vill det som är bäst för deras barn. Föräldrars livsstil sågs 

även som en viktig determinant till föräldrars beslutsfattande och några uppgav betydelsen av att 

leva ett hälsosamt liv, då det skyddar barnet från smittsamma sjukdomar (Byström et al., 2014; 

Gross et al., 2015; Harmsen et al., 2013). Vissa föredrog alternativmedicin före vaccin, exempelvis 

genom naturläkemedel (Byström et al., 2014) eller homepati och kiropraktik (Harmsen et al., 2013; 

Périnet et al., 2018). Detta resultat stöds av Meszaros, Asch, Baron, Hershey, Kunreuther, 

Schwartz-Buzaglo (1996) som indikerar att föräldrars uppfattningar och övertygelser om vaccin 

tillsammans med deras allmänna livsstil har betydelse i deras beslut om vaccination.  

Utifrån föreliggande studies resultat påverkades föräldrars beslutsfattande av sociala influenser. De 

angav att de satte högt värde på informell information som kommer från släkt, vänner eller andra 

föräldrar i samhället (Fadda et al., 2015; Harmsen et al., 2013; Stein Zamir et al., 2017; Wolff et al., 

2014). De angav att de avstod från vaccin pga. att informationen de får om dess innehåll och 

effekter ofta inte är tillräcklig eller svår att förstå (Enkel et al., 2017; Johnson et al., 2014). Flera 

föräldrar upplevde även att tidigare samråd med läkare om vaccination inte var till någon hjälp och 

som ofta lämnade dem frustrerade (Fadda et al., 2015). Många kände ett behov av en expertguide 

för att bättre förstå fördelarna och riskerna med vaccinet (Byström et al., 2014; Harmsen et al., 

2013). Detta stärker hälso- och sjukvårdspersonalens roll som pedagoger. Enligt Taylor, Darden, 

Slora, Hasemeier, Asmussen & Wasserman (1997) bör man utgå från att förklara riskerna och 

fördelarna med vaccinationen enligt individens kompetenser, lyssna på föräldrarnas preferenser och 

diskutera beslutet, så att beslutet är informerat och baserat i enlighet med deras värderingar och 

behov. Enligt Diviani, Camerini, Reinholz, Galfetti & Schulz (2012) kan deras hälsokunskap 

studeras vad gäller deras kunskap om vaccinationer samt förmåga att hitta, bedöma och använda 

den information som finns tillgänglig. Att sträva efter att förstå föräldrars vaccinkunskap och 

möjlighet att ta till sig hälsoinformation kommer sannolikt att underlätta för kommunikation bland 

vårdpersonal och göra det lättare för dem att tillhandahålla föräldrar korrekt information.  

Enligt föreliggande litteraturstudies resultat är föräldrar numera mer misstänksamma och har frågor 

och åsikter om de gör rätt val. Många föräldrar angav att de hellre vände sig till alternativa 

informationskällor, exempelvis internet (Brieger et al., 2017; Dáňová et al., 2015; Enkel et al., 

2017). Detta gör dem extra sårbara för spridning av felaktig information. Det är därmed av 

betydelse att myndigheter och hälso- och sjukvården är snabba med att korrigera eventuella 

felaktiga uppgifter samt tillhandahålla dem korrekt information för att svara upp mot de ryktena 

sprids. Hälso- och sjukvårdspersonal bör arbeta för att ta fram förslag till målgruppsanpassade 

insatser för tveksamma föräldrar exempelvis via olika kampanjer på Facebook eller engagera sig i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%A1%C5%88ov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
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olika diskussionsforum innan de blir offer för den falska information som sprids via olika 

antivaccinationsrörelser. I slutändan kan det förbättra upptaget av vaccin samt hjälpa föräldrarna till 

att få kontroll över de hälsobeslut som ska fattas för sina barn (Mcmurray, Cheater, Weighall, 

Nelson, Schweiger, & Mukherjee, 2004). En fråga som också framgår i resultatet är i vilken 

utsträckning preferensen för det naturliga över det konstgjorda speglar en djupare rotad misstro i det 

dominerande hälsosystemet. Vissa föräldrar var ifrågasättande till de kommersiella och 

samhällsmässiga motiven bakom vaccinationspromotion och ansåg bl.a. att läkemedelsföretagen är 

med och påverkar resultatet av forskningen (Byström et al., 2014). Detta bekräftas av andra studier 

som menar att det länge funnits en misstro till läkemedelsindustrin (Salmon, Dudley, Glanz & 

Omer, 2015; MacDonald, Schoplocher och Vaudry, 2014). I dagens samhälle ses även en växande 

marknad av alternativa läkemedel och naturprodukter, vilket ökar konkurrensen bland företagen. 

Enligt Baumgaertner, Carlisle, & Justwan (2018) har dessutom ideologin en indirekt effekt på deras 

val och tilliten till statliga medicinska experter genom att påverka förtroendet till hälsorelaterade 

informationskällor. 

En avslutande reflektion kring den här typen av studier är att föräldrar som inte vaccinerar sina barn 

deltar i mindre utsträckning än föräldrar som väljer att vaccinera. Det fanns även en motvilja bland 

hälso- och sjukvårdspersonal för att stödja rekryteringen av föräldrar som inte vaccinerar, då de 

fruktade konflikter (Weiss et al., 2016), vilket påverkar den här litteraturstudiens resultat då en mer 

engagerad personal hade kunnat bidra till ett större urval. Ytterligare en determinant som påverkar 

studiens resultat är att majoriteten av studierna besvarades av mödrar. Enligt Timmermans, 

Hennema, Hirasing, & van der Wal (2005) är det sedan tidigare känt att upplevd risk för vaccin är 

relaterat till kön, där kvinnor upplever större vaccinrisk än män. Framtida folkhälsoinsatser bör 

därmed sträva efter att engagera båda föräldrar i detta beslut.   

6. Slutsats 

För att bygga upp och vidmakthålla förtroendet till MPR-vaccinet är det av värde att utgå från att 

det är ett multifaktoriellt samhällsproblem, som varierar mellan olika befolkningsgrupper. Framtida 

folkhälsoinsatser bör utgå från målgruppsanpassade åtgärder genom olika kommunikationsinsatser 

som utgår från lokala och individuella uppfattningar om vaccinet. Det krävs även ett förbättrat 

utbud av evidensbaserad information och som stärker deras möjlighet att fatta informerade beslut. 

Samtidigt måste informationen öka förtroendet till vaccinets bakomliggande syfte, genom att ge 

mer detaljerad information om eventuella bieffekter. Detta kommer i slutändan vara det som bygger 

förtroende, minskar oro samt hjälper dem till att förstå vaccinets syfte och anledningen till att följa 

aktuella vaccinationsscheman. Vi bör även lyssna på vaccinkritiska föräldrar för att utveckla olika 
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kommunikationsstrategier som är anpassade efter olika typer av vaccinationsmotståndare. Tillgång 

till ytterligare tillförlitliga informationskällor bör tillhandahållas. Informations och 

kommunikationsteknologin (IKT) ser då ut att vara ett lovande tillvägagångssätt för att nå ut till 

föräldrar som är tveksamma till och har funderingar kring vaccination av deras barn mot mässling. 

6.1. Förslag till fortsatt forskning 

Till grund för den här studien fann författaren inga artiklar från Rumänien, Italien eller Ukraina som 

besvarade den här litteraturstudiens syfte. Detta är en aspekt som bör uppmärksammas då det är tre 

länder med högt antal rapporterade fall av mässling det senaste året (ECDC, 2017). Författaren 

föreslår att vidare forskning bör involvera studiepopulationer i dessa länder. Enligt studien var 

också hinder till vaccination bristfällig information från hälso- och sjukvårdspersonal, brist i 

läskunnighet samt förmåga att validera aktuell hälsoinformation, vilket resulterade i att föräldrar 

vänder sig till alternativa informationskällor, såsom via IKT. Hälso- och sjukvårdspersonal bör 

därmed arbeta för att ta fram förslag till målgruppsanpassade insatser exempelvis via olika 

kampanjer på Facebook eller engagera sig i olika diskussionsforum. Vissa föräldrar sökte sig även 

till alternativa former, såsom separata injektioner. För att öka förtroendet bland dessa föräldrar kan 

en mer flexibel immuniseringsplan vara av betydelse och bidra till att vaccinationsfrekvensen höjs 

och en möjlighet att tillfredsställa föräldrars efterfrågan på ett individualiserat tillvägagångssätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Artikelmatris – presentation av studier samt vad som är av intresse för den här studien. 

Nr Författare, År, Titel, Tidsskrift & 

Land 

Syfte  Design, metod & värdering 

av studiens vetenskapliga 

kvalitet. 

Land, & urval  

 Kvantitativa studier.    

1 Brieger, D., Edwards, M., Mudgil, P., & 
Whitehall, J. (2017). Knowledge, 

attitudes and opinions towards measles 
and the MMR vaccine across two NSW 

cohorts. 

Undersöka kunskapen och 
åsikter om mässling och MPR-

vaccinet. 

Kvantitativ ansats. 

Enkätstudie.  

STROBE MEDEL 

Australien 

201 föräldrar till barn < 12 
år. 2 orter.  

 

2 Dáňová, J., Šálek, J., Kocourková, A., 
& Čelko, A.M. (2015). Factors 

Associated with Parental Refusal of 

Routine Vaccination in the Czech 
Republic.  

Utvärdera den nuvarande 
situationen i Tjeckien utifrån 

två distrikt, (Prag och Zlín) 

samt beskriva de viktigaste 
faktorerna i föräldrars 

inställning till vaccination. 

Kvantitativ ansats.  

Enkätstudie  

STROBE MEDEL 

Tjeckien 

Föräldrar eller 
vårdnadshavare (n=480) 

till barn i åldern 0-18 år 

3 Kettunen, C., Nemecek, J., & Wenger, 

O. (2017). Evaluation of low 
immunization coverage among the 

Amish population in rural Ohio.  

Få information om Amish-

föräldrars kunskap, attityder, 
åsikter och övertygelser och 

hur dessa faktorer påverkar 

följsamheten till 
vaccinationsprogrammen . 

Kvantitativ ansats. 

Enkätstudie. 

STROBE HÖG 

USA 

Amish föräldrar (n=84). 

4 Périnet, S., Kiely, M., De Serres, G., & 
Gilbert, N.L. (2018). Delayed measles 

vaccination of toddlers in Canada: 

Associated socio-demographic factors 
and parental knowledge, attitudes and 

beliefs.  

Undersöka faktorer som 
förknippas med förseningar i 

upptaget av den första dosen av 

MPR-vaccinet samt utforska 
sociodemografiska faktorer, 

kunskaper, attityder och 

övertygelser som är associerade 
med fördröjd vaccination . 

Kvantitativ studie 

Tvärsnittstudie. Nationellt 

representativt data från  

Childhood National 
Immunization Coverage Survey 

STROBE HÖG 

Kanada 

Föräldrar (n=3604) till 
barn <2år. 

5 Weiss, C., Merten, S., & Schröpfer, D. 
(2016). Parental attitudes towards 

measles vaccination in the canton of 

Aargau, Switzerland: a latent class 
analysis. 

Undersöka hur mönster i 
föräldrars attityder är kopplade 

till beslutsprocessen för eller 

mot MPR-vaccination. 

Kvantitativ ansats.  

Enkätundersökning  

STROBE HÖG 

Schweiz 

Föräldrar (n=189) till barn 
<36 månader.  

6 Wolff, E.R., & Madlon-Kay, D.J. 
(2014). Childhood vaccine beliefs 

reported by Somali and non-Somali 

parents.  

Undersöka om somaliska 
föräldrar är mer benägna att 

vägra vaccin (främst mot MPR) 

än icke-somalier samt 
undersöka vilka faktorer som 

påverkar deras beslut.  

Kvantitativ ansats.  

Enkätundersökning.  

STROBE HÖG 

USA 

Somaliska och icke-
somaliska föräldrar till 

barn <5år (n=99).  

 Kvalitativa studier.    

7 Byström, E., Lindstrand, A., Likhite, 

N., Butler, R., & Emmelin, M. (2014). 
Parental attitudes and decision-making 

regarding MMR vaccination in an 
anthroposophic community in Sweden 

– A qualitative study. 

Utforska hinder för MPR 

vaccination bland föräldrar som 
bor i ett antroposofiskt 

samhälle i Sverige. 

Kvalitativ ansats.  

Semistrukturerade intervjuer.  

SBU - HÖG 

Sverige 

Föräldrar (n=20) från ett 

samhälle där majoriteten är 
antroposofer.  

8 Enkel, S.L., Attwell, K., Snelling, T.L., 

& Christian, H.E. (2017). 'Hesitant 

compliers': Qualitative analysis of 
concerned fully-vaccinating parents.  

Identifiera beteende, kunskaper 

och attityder bland föräldrar till 

barn (<5år) som är tveksamma 
till vaccin.  

Kvalitativ ansats. 

Nio djupgående, 

halvstrukturerade intervjuer. 

 SBU - HÖG 

Australien 

Föräldrar (n=10) till barn 

(<5år) som har vaccinerat 

sina barn, men ändå är 
tveksamma till vaccin.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%A1%C5%88ov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%A0%C3%A1lek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocourkov%C3%A1%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C4%8Celko%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29031695
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9 Fadda, M., Kepping, M., Schulz, P. 
(2015). Addressing issues of 

vaccination literacy and psychological 

empowerment in the measles-mumps-
rubella (MMR) vaccination decision-

making: a qualitative study.  

Få förståelse för vad som ligger 
bakom föräldrars beslut om 

vaccination med fokus på 

kunskap om vaccinering och 
psykologisk empowerment 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer.  

SBU - HÖG 

Schweiz 

Föräldrar (n=20), varav 13 
föräldrar som var  för 

MPR-vaccin, 3 föräldrar 

som var emot och 4 
föräldrar som ej hade fattat 

något beslut ännu. 

10 Gross, K., Hartmann, K., Zemp, E., & 

Merten, S. (2015). ‘I know it has 
worked for millions of years’: the role 

of the ‘natural’ in parental reasoning 

against child immunization in a 
qualitative study in Switzerland.  

Undersöka hur föräldrar 

argumenterade kring vad de 
uppfattade som ”naturlig 

utveckling” av barnet och dess 

immunsystem för att förklara 
deras kritiska attityder mot 

immunisering mot mässling 

och andra barndomssjukdomar. 

Kvalitativ ansats. 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Totalt genomfördes 32 
intervjuer. 28 intervjuer med 

mödrar, en med en fader och tre 

intervjuer med båda föräldrarna  

SBU-HÖG 

Schweiz 

Föräldrar till barn mellan 

0-16år (n=35) som 
bestämde sig för att helt 

eller delvis avstå från att 

vaccinera sina barn.   

11 Harmsen, I.A., Mollema, L., Ruiter, 
R.A., Paulussen, T.G., De Melker, H.E., 

& Kok, G. (2013). Why parents refuse 

childhood vaccination: a qualitative 
study using online focus groups.  

Undersöka vilka faktorer som 
påverkar föräldrar att avstå från 

att vaccinera sitt barn med de 

vaccin som ingår i det 
nationella vaccinations-

programmet.   

Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupper online med 
semistrukturerade intervjuer.  

 SBU – HÖG 

Nederländerna. 

Föräldrar (n=60) med 
minst ett barn i åldrarna 0-

4 år, som helt eller delvis 

vägrade vacciner. 

12 Johnson, S., & Capdevila, R. (2014). 

”That's just what's expected of you … 

so you do it': mothers discussions 
around choice and the MMR 

vaccination.  

Undersöka hur mödrar tog till 

sig råd och information om 

MPR och vaccinationer.  

Kvalitativ ansats.  

Gruppdiskussion  

SBU-HÖG 

Storbritannien 

Mödrar (n=5) till barn 

mellan 12 och 18 månader.  

13 Kennedy, C., Gray Brunton, C., & 

Hogg, E. (2014). ‘Just that Little Bit of 

Doubt’: Scottish Parents', Teenage 
Girls' and Health Professionals' Views 

of the MMR, H1N1and HPV Vaccines.  

 

Utforska synen på vaccination 

och överväga kontextuell 

påverkan av beslutsfattandet 
bland föräldrar, vårdpersonal 

och tonårsflickor  i Skottland 

angående tre kontroversiella 
vacciner: mässling, påssjuka, 

röda hund (MPR) och humant 

pappilomvirus (HPV) samt 
Influensa A (H1N1) –vaccinet. 

Kvalitativ ansats.  

Semistrukturerade intervjuer. 

(15 intervjuer med mödrar, två 

fokusgruppsdiskussioner med 
tjejer och 12 intervjuer och sju 

fokusgruppsdiskussioner med 

vårdpersonal. Jag fokuserar 
endast på intervjuer med 

mammor och MPR-vaccin). 

SBU - MEDEL. 

Storbritannien./Skottland 

Studiepopulationen var 

totalt 75 deltagare, varav 

mödrar (n=15), 
vårdpersonal (n=51) och 

tonårsflickor (n=8).  

 

 

14 Newton, P., & Smith, D. M. (2017). 

Factors influencing uptake of measles, 
mumps and rubella (MMR) 

immunization in site-dwelling Gypsy, 

Roma and Traveller (G&T) 
communities: a qualitative study of 

G&T parents' beliefs and experiences. 

Undersöka målgruppens tro på 

vaccinering av barn, tro om 
riskerna med vaccin och att 

avstå från vaccinering, 

upplevda för och nackdelar 
med vaccin samt synpunkter 

om den ökade 

vaccinationsnivån.   

Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupper 

SBU-HÖG 

Storbritannien. 

Mödrar till barn i 

förskoleåldern. (n=16) 
inom kategorin Gypsy, 

Roma and Traveller (G&T) 

= zigenare, romer och 
resenärer.  

15 Stein Zamir, C.S., & Israeli, A. (2017). 
Knowledge, Attitudes and Perceptions 

About Routine Childhood Vaccinations 

Among Jewish Ultra-Orthodox Mothers 
Residing in Communities with Low 

Vaccination Coverage in the Jerusalem 

District.  

Studera mödrars kunskaper och 
attityder om vaccination i 

samhällen med låg 

vaccinationstäckning. 

 

Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupper och halvstruktu-
rerade intervjuer. 

 SBU – HÖG 

Israel 

Mödrar (n=87) till minst 
ett barn <6år.  

16 Toure, A., Saadatian-Elahi, M., Floret, 

D., Lina, B., Casalegno, J.S., & 

Vanhems, P. (2014). Knowledge and 
risk perception of measles and factors 

associated with vaccination decisions in 

subjects consulting university affiliated 
public hospitals in Lyon, France, after 

measles infection.  

Utvärdera nivån av 

studiepopulationens kunskap 

om mässling, vaccinations-
metoder samt förändringar i 

åsikter när det gäller 

vaccination mot mässling efter 
sjukdoms-utbrott. 

Kvalitativ ansats. 

Retrospektiv undersökning. 

Telefonintervju Öppna och 

stängda frågor:  

SBU HÖG 

Frankrike 

Vuxna och föräldrar till 

barn som drabbats av 

mässling under utbrottet 
2010-2012 (n=148). 

Studien stratifierades i två 

grupper: barn  <18år & 
vuxna. Childhood cases: 

n=86.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toure%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saadatian-Elahi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Floret%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Floret%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lina%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casalegno%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanhems%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637343
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Bilaga 2. Tematisk sammanställning 

Artikel Tema 1 

”Föräldrars åsikter” 

Tema 2 

Religion & Kultur 

Tema 3 

Information 

Tema 4 

Sociala infl. 

Tema 5  

Misstro till 

regering 

Brieger et 
al. (2017).  

Underskattar svårighetsgraden 
av mässling & obekanta med 

komplikationer. Inte effektivt 

& inte säkert. 

  Negativa upplevelser 
hos någon de mött 

eller känt.   

 

Dáňová et 

al.(2015).  

Inte effektivt. Rädsla för 

biverkningar & vaccinets 
innehåll. 

 Sökte sig till 

alternativa 
informationskällor. 

  

Kettunen et 

al. (2017). 

Brist i kunskap om vaccinets 

fördelar och nackdelar. Rädsla 

för biverkningar & negativa 
effekter. För många vaccin & 

barnet är för litet. 

Amish – låg immunisering 

var inte till följd av 

specifika kulturella 
övertygelser 

Inte tillräckligt med 

information.  

  

Périnet et 

al. (2018). 

Inte säkert.  Föredrar 

alternativa metoder – 
homeopati och kiropraktik. 

 Inte tillräckligt med 

information. 

  

Weiss et al. 
(2016). 

Låg sjukdomsrisk, låg upplevd 
svårighetsgrad av sjukdom & 

komplikationer sällsynta.  

Rädda för biverkningar. 

Artificiellt intrång i det 
naturliga immunsystemet 

   Tjänar bara 
läkemedelsindu

strin.  

Wolff et al. 

(2014). 

Biverkningar – autism.  

Barn får för många vaccin. 

Somaliska föräldrar var 

mer sannolika än icke-

somaliska föräldrar att ha 
vägrat MPR-vaccinet. 

 Påverkades av vänner, 

tv-program & internet.    

 

Byström et 
al.(2014). 

Sjukdomsrisken uppfattades 
som låg. Finns adekvat 

behandling . Ifrågasättande till 

dess beständighet. Själva gått 
igenom sjukdomen. 

Inte säkert. Barnet är för litet. 

Naturlig immunitet  

Allopatisk syn. Begränsade 

användningen av antibiotika, 

smärtstillande och föredrog 

naturläkemedel 

 Bristfällig information 
– sökte sig till 

alternativa 

informationskällor 

 Misstro till 
regeringen, 

läkemedelsföret

agen etc.  

Enkel et al. 

(2017). 

Kunskaper om vaccinet och 

komplikationer var begränsade. 
Rädsla för biverkningar & 

kombinationsvaccin. 

 Sökte sig till 

alternativa 
informationskällor. 

Skeptiska till hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

 

Fadda et al. 

(2015). 

Rädsla för biverkningar . 

Sjukdomsrisken uppfattades 
som låg.  

Naturlig immunitet eller 

säkrare alternativ. 

 Bristfällig information. 

Vill ha mer diskussion 
med vårdpersonal. 

Påverkas av anti-

vaccinkampanjer, av 
andra föräldrar samt 

vårdpersonalens råd 

om vaccin. 

 

Gross et al. 

(2015). 

Sjukdomen uppfattades inte 

som ett hot, själva gått igenom 

sjukdomen. Inte tillräckligt 
effektivt.  

Rädsla för biverkningar & 

vaccinets innehåll. Naturlig 

immunisering. För många 
vaccin – överbelasta 

immunsystemet.  

    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%A1%C5%88ov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26841145
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Hälsosam livsstil. 

Harmsen et 
al. (2013).  

Låg sjukdomsrisk & låg 
upplevd svårighetsgrad av 

sjukdom.  Finns adekvat 

behandling. Inte tillräckligt 
effektivt. Själva gått igenom 

sjukdomen. 

Rädsla för biverkningar & 

vaccinets innehåll. Naturlig 
immunisering. Barnet är för 

litet. Hälsosam livsstil. 

 Bristfällig tillgänglig 
information. 

 

Negativtbemötande 
från barnläkare och 

övrig vårdpersonal.  

Negativa upplevelser 

av vaccin från media 
och närstående/vänner 

efter vaccination. 

 

Johnson et 

al. (2014). 

Rädsla för biverkningar  

(autism), dess innehåll samt att 

det är ett kombinationsvaccin. 

 Bristfällig tillgänglig 

information samt 

misstro till 
vetenskaplig säkerhet . 

Lyssnade på råd från 

andra föräldrar. 

 

Kennedy et 

al. (2014). 

Vaccin – inte tillräckligt 

effektivt. Rädsla för 

biverkningar (autism), dess 
innehåll. 

 Bristfällig tillgänglig 

information – sökte sig 

till alternativa 
informationskällor 

Påverkades av deras 

sociala nätverk. 

 

 

Newton et 

al. (2017). 

Låg sjukdomsrisk . 

Rädsla för biverkningar  

(autism), dess innehåll samt att 

det är ett kombinationsvaccin. 
Efterfrågar separata vaccin. För 

många vaccin.   

Immuniseringsprocessen 
traumatisk. Tidigare ohälsa. 

Låg immunisering är inte 

en följd av specifika 

kulturella övertygelser 
bland zigenare, romer & 

”resenärer” 

Inte tillgång tillvaccin.   

Svårigheter att få 

tillgång till 

information.  
 

Dålig läskunnighet. 

  

Stein Zamir 

et al. 
(2017). 

Låg upplevd svårighetsgrad av 

sjukdom. 

Bristfällig kunskap. Rädsla för 
biverkningar. För många 

vaccin.   

 
Immuniseringsprocessen 

traumatisk. Ohälsa sedan 

tidigare. 

Ta efter beteenden som 

syftar till att minska 
hälsoriskerna 

 

Rabbinerna hänvisade till 
vaccination endast i 

utbrottssituationer men inte 

i allmänhet. 
 

Praktiska svårigheter med 

att följa det 
rekommenderade schemat. 

Brist i tillgänglig 

information - sökte sig 
till alternativa 

informationskällor 

Sätter högt värde på 

informell information 
som kommer från 

andra mammor i 

samhället. 

 

Toure et al. 

(2014). 

Före sjukdomsutbrott ansågs 

inte mässling som allvarlig-
ovetandes om komplikationer. 

Olämplig ålder, ohälsa sedan 

tidigare. Naturlig immunitet.  

    

 


