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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Vaccinets funktion i att begränsa och eliminera virusbaserade sjukdomar är vetenskapligt 

bevisat och dess inverkan på samhället sedan införseln av ett nationellt 

barnvaccinationsprogram har varit otvivelaktig. I och med vaccinationsprogrammets framgång 

har rädslan och förståelsen för hur farliga barnsjukdomarna var minskat. Något som kan leda 

till att rädslan inte längre leder till en skyddande aktion såsom vaccinering. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka informationens betydelse för föräldrars beslut att 

avstå från att vaccinera sitt barn eller låta vaccinera barnet. 

Metod 

Litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga originalartiklar publicerade mellan år 2004-2018. 

Artikelsökning skedde i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+. Granskning av 

originalartiklar genomfördes enligt kvalitetsgranskningsmallar. I studien har the Health Belief 

Model samt familjecentrerad vård använts som teoretiska referensramar.  

Resultat 

Information är av yttersta vikt vid ett beslut om vaccination. Vårdgivare är viktiga i 

informationsgivandet. Det framkom att föräldrar vill ha neutral information med både för- och 

nackdelar. Föräldrar uppgav att de inhämtar information från internet, vetenskapliga studier 

eller vänner och familj. Information kan ges i muntligt eller skriftlig form. Muntlig information 

kan ske antingen genom faktagivning eller diskussion.    

Slutsats 

Informationen har en betydande roll i beslutsprocessen hos föräldrar som ska vaccinera sitt 

barn. Föräldrar får information från vården, men de söker även information på egen hand för 

att komplettera informationen. Informationen från vården behöver anpassas efter personerna i 

fråga. Utifrån tydlig information som berör ämnet på ett trovärdigt sätt kan sjuksköterskan visa 

på vaccinationsprogrammets centrala roll i att minimera risker och maximera fördelar för 

barnet.  

Nyckelord: Vaccinationsprogram, Föräldrars beslut, Information, Health Belief Model, 

Familjecentrerad vård.   



ABSTRACT 

Backgrund 

Since the introduction of a national childhood vaccination programme, the vaccine's role in 

limiting and eliminating virus-based diseases have been scientifically proven and its impact on 

society has been undeniable. With the success of the vaccination programme, the fear of how 

dangerous childhood diseases have been diminished. This could lead to the fear no longer 

acting as a strong enough reason to vaccinate.  

Aim 

The aim of the study was to investigate how significant information is to parents when deciding 

whether to refrain or receive vaccination for their child.  

Method 

The literature review is based on eleven scientific original articles published between the years 

2004-2018. The article search took place in the CINAHL, PubMed and SveMed+ 

databases. Original articles were reviewed using quality review templates. The theoretical 

framework for this study was based on the Health Belief Model and Family Centred Nursing.  

Result 

Information is of utmost importance when deciding to vaccinate. Caregivers are important in 

the provision of information. It appeared that parents want neutral information with both pros 

and cons. Parents stated that they gather information from the internet, scientific studies or 

friends and family. Information may be given in oral or written form. Oral information may be 

given through both the presentation of facts or discussion.  

Conclusion 

Information has a significant role in the decision-making process of parents to vaccinate their 

child. Parents receive information from healthcare, but they also seek information on their own 

to supplement the information. The information from healthcare needs to be adapted to the 

persons in question. Given that fair and direct information is provided, that relates to the subject 

in a credible way, the nurse can demonstrate the central role of the vaccination program in 

minimizing the risks and maximizing benefits to the child.   

Keywords: Vaccination programme, Parents decision, Health belief model, Information, 

Family Centered Nursing 
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BAKGRUND   

I Sverige var år 2016 över 96 procent av barn vid två års ålder vaccinerade med de 

rekommenderade vaccinerna ur barnvaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

Trots den höga vaccinationsnivån i vårt land så finns det områden i Sverige där 

vaccinationsnivåerna är lägre och detta ökar risken för att en sjukdom ska få fäste och spridas i 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Den kommun i Sverige med lägsta nivån av 

inrapporterade MPR-vaccinationer från barnavårdscentraler var Flen, där endast 54,5 procent 

av alla barn födda mellan år 2013-2015 fått vaccinet. Utöver Flen låg 15 kommuner mellan 

70,0-79,9 procent. Dessa var Sollefteå, Falun, Hagfors, Storfors, Norberg, Avesta, Nynäshamn, 

Katrineholm, Gullspång, Töreboda, Gästorp, Lilla Edet, Ödeshög, Laholm och Olofström. 

Folkhälsomyndigheten har endast sammanställt inrapporterade vaccinationstillfällen och 

presenterade inga bakomliggande orsaker eller teorier till de låga vaccinationsnivåerna 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b).       

Det moderna barnvaccinationsprogrammet infördes på 1940-talet med vaccin mot tuberkulos, 

difteri och stelkramp. Sedan dess har antalet vaccin som ingår i programmet stadigt ökat 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c). Sedan införandet av allmänna vaccinationer har antalet 

sjukdomsfall av de barnsjukdomar som vaccinerna täcker drastiskt minskat (se tabell 1).  

Flertalet sjukdomar har minskat till den nivå att inga sjukdomsfall rapporterats på flera år 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Tabell 1. Effekten av vaccin  

Sjukdom Antal fall året innan allmän 

vaccination infördes 

Antal fall efter vaccin 

(2017) 

Difteri 2 457 0 

Stelkramp 75 2 

Kikhosta 15 300 805 

Polio 549 0 

Mässling 12 905 41 

Röda hund 10 720 0 

Påssjuka 4 869 32 



Hib 189 1 

Pneumokocker 74 29 

Källa: Folkhälsomyndigheten, 2018 

 

Hur fungerar vaccin?  

Vid vaccination tillförs antigener från mikroorganismer till kroppen. Dessa antigener har 

behandlats så att de i sin nuvarande form inte längre framkallar sjukdom, men de har behållit 

sina antigena egenskaper. Immunförsvaret reagerar på dessa antigener med en riktad 

immunreaktion vilket leder till att de kloner av T-lymfocyter och B-lymfocyter som kan känna 

igen dessa antigener börjar dela sig, samt att minnesceller börjar skapas. Immunförsvaret kan 

då vid en senare infektion av samma mikroorganism känna igen antigenerna från vaccinet och 

snabbt utlösa en kraftig och effektiv immunreaktion (Sand, Sjaastad, Haug, & Bjålie, 2011).    

Varför vaccineras barn?  

Vaccinationsprogram infördes i Sverige och i övriga världen för att minska spridningen av vissa 

sjukdomar. Ett vaccin ger idag inte ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen, men om 

tillräckligt många är vaccinerade så minskar förekomsten av sjukdom i samhället tillräckligt för 

att hålla antalet smittade nere (Socialstyrelsen, 2008). Genom att vaccinera minst 95 procent av 

befolkningen kan samhället uppnå en så kallad flockimmunitet. Denna flockimmunitet innebär 

att även de ovaccinerade i samhället skyddas då den andel mottagliga individer i samhället är 

för liten för att smittspridning ska kunna ske (Melhus, 2013; Cardetti, Groskreutz & Zins, 2010). 

På så sätt skyddas de som ännu inte är vaccinerade eller av någon anledning inte kan vaccinera 

sig. Fördelarna med vaccinationer, så som minskad sjuklighet och dödlighet, överväger 

fortfarande de eventuella biverkningar som kan förekomma vid en vaccination (Axelsson & 

Silfverdal, 2017).    

Målet med vaccination är att oskadliggöra ett smittämne så att det inte längre kan få fäste i 

befolkningen. Detta har historiskt bara lyckats med smittkoppor, vilket bevisar att det är möjligt. 

Svårigheten är att det bara krävs en enda smittkälla för att underhålla infektionen. Det har varit 

problemet med polio vilket är den sjukdom, efter smittkoppor, världen har varit närmast att 

utrota med hjälp av vaccination (Melhus, 2013; Lindberg, Möllergren & Tegnell, 2008).    

År 1974 etablerade Världshälsoorganisationen (WHO) “the Expanded Program on 

Immunization” för att se till att alla barn har tillgång till de rekommenderade vaccinationerna. 

Sedan dess har den globala vaccinationstäckningen för tuberkulos, difteri, stelkramp, pertussi, 



poliomyelit och mässling stigit från under 5 procent till över 85 procent och flera vaccin har 

lagts till i det rekommenderade vaccinationsprogrammet (Casey et al., 2016).  

 

Det svenska vaccinationsprogrammet  

Det svenska vaccinationsprogrammet (se tabell 2) är baserat på WHO:s riktlinjer för 

vaccinationer (Socialstyrelsen, 2008). Dessa riktlinjer är likartade världen över. Hur väl dessa 

riktlinjer följs och i vilken mån vaccinationer förekommer i olika delar av världen varierar 

relaterat till möjligheten att utföra vaccinationer och även viljan att vaccinera sitt barn.  

I Sverige vaccineras majoriteten av barnen. Det är frivilligt att delta i vaccinationsprogrammet, 

men alla föräldrar rekommenderas att vaccinera sitt barn. I det svenska vaccinationsprogrammet 

ingår difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. 

Dessa vaccinationer ges enligt ett framtaget program och utförs av barnhälsovården upp till 

skolålder. I och med skolstarten tar skolhälsovården över vaccinationsprogrammets kvarstående 

vaccinationsdoser (Socialstyrelsen, 2008).    

 Tabell 2. Det svenska vaccinationsprogrammet.  
Ålder  Difteri  

Stelkramp  

Kikhosta  

Polio  Hib  Pneumokocker  Mässling  

Påssjuka  

Röda hund  

Ansvarig för 

vaccination  

3 mån.  I  I  I  I    Barnhälsovård  

5 mån.  II  II  II  II      

12 mån.  III  III  III  III      

18 mån.          I    

5–6 år  IV**  IV          

6–8 år          II**  Skolhälsovård  

10 år  IV*            

12 år          II**    

14- 16 år  V**            

*Barn födda till och med 2001 **Barn födda från 2002. (Socialstyrelsen, 2008)  

 



Kommunikation och information kring vaccin 

När det kommer till kommunikation rörande vaccination har Leask et al. (2012) studie visat att 

det finns fem grupperingar när det kommer till föräldrars attityd rörande vaccination. Dessa 

grupperingar är: icke ifrågasättande och accepterande, försiktigt accepterande, tveksamt 

accepterande, sent eller selektivt accepterande och nekande till vaccination. Bemötandet av, 

och kommunikationen med, dessa olika grupper behöver anpassas efter vilken förälder som 

möts och vilken anledningen till att denne är tveksam till eller vägrar vaccination.     

I dagens digitaliserade samhälle är information lättare än någonsin att inhämta. Detta har stora 

fördelar för samhället i stort, men det kan också vara farligt när felaktig eller icke faktabaserad 

information fort får spridning och fäste i samhället utan att bevis finns för att informationen 

stämmer (Shittek Janda, Nattestad & Mattheos, 2014).  

Den information som finns tillgänglig på barnavårdscentraler till föräldrar om 

barnvaccinationsprogrammet kommer från Folkhälsomyndigheten och finns samlad på deras 

hemsida. Där hittas bland annat Folkhälsomyndighetens faktablad Det svenska 

vaccinationsprogrammet för barn, som ger kort information om de sjukdomar och vacciner 

som erbjuds inom barnvaccinationsprogrammet. Det finns även en broschyr under samma namn 

som ger mer utförlig information om de sjukdomar och vacciner som erbjuds inom 

barnvaccinationsprogrammet, och boken Vaccination av barn, som är anpassad för hälso- och 

sjukvårdspersonal, men som även kan läsas av föräldrar som vill få fördjupad kunskap. Flera 

av dessa ges också ut på andra språk än svenska.  

En annan källa till information för föräldrar är Vårdguiden 1177, som erbjuder råd och 

information om vård och hälsa på internet och via telefon med backning av den svenska 

sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. De erbjuder en lång artikel med 

samlad information om vaccination och barnvaccinationsprogrammet med språk anpassat för 

personer utan medicinsk kunskap. 

När det kommer till kommunikationen mellan vårdgivare och patient visas i en studie av 

Waitzkin (1985) att kommunikationen blev mer av en envägskommunikation, snarare än en 

dialog. Vårdgivare stod för merparten av talandet, medan patienten snarare blir en mottagare 

av information.   

 



Vaccinets biverkningar och missuppfattningar kring detta 

Allvarliga komplikationer vid vaccinationer är extremt ovanliga. Beroende på om det rör sig 

om ett vaccin med avdödade mikroorganismer eller levande mikroorganismer kan vissa milda 

biverkningar uppstå. Vid vacciner med avdödade mikroorganismer är det vanligt med några 

dagars rodnad och svullnad vid vaccinationsstället och ibland kan feber uppkomma. Vid 

vaccination med levande mikroorganismer kan en så kallad “mini-infektion” uppstå. Dessa kan 

inte smitta, men kan ge upphov till feber och feberkramper (Axelsson & Silfverdal, 2017).  

Det har tidigare pågått en diskussion i samhället kring om vaccination mot mässling, påssjuka 

och röda hund (på svenska förkortat MPR, internationell MMR, härefter förkortat MPR) leder 

till ökad risk för allvarliga biverkningar som till exempel diabetes typ 1, epilepsi, autism eller 

autismspektrumstörning och mag-tarmsjukdomar (Axelsson & Silfverdal, 2017). Denna 

diskussion uppkom år 1998 då en studie från Storbritannien publicerades som hävdade sig 

kunna bevisa detta. Denna studie har i efterhand dragits tillbaka (Sager, 2015). Dessa 

påståenden om vaccin motsägs av både Axelsson och Silfverdal (2017) samt Mäkelä, Nuorti 

och Peltola (2002). Som tidigare nämnts är riskerna med vaccinationen feber, och en ökad risk 

för feberkramp inom två veckor av vaccinationen (Axelsson & Silfverdal, 2017). Melgaard 

Madsen et al. (2002) uppgav även i sin studie som är gjord på 537 303 barn varav 449 566 fått 

MPR-vaccin att MPR-vaccinet inte ökar risken för autism eller autismspektrumstörning. Hviid, 

Stellfeld, Wohlfahrt och Melbye (2004) uppgav också i en annan studie där prevalensen av 

diabetes typ 1 bland barn som fått minst en av MPR-vaccinationerna har studerats att det inte 

gick att se något orsakssammanband mellan MPR-vaccin och diabetes typ 1.   

   

Teoretisk referensram   

I denna studie har familjecentrerad vård (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014) i kombination 

med ”Health Belief Model” (härefter omnämnd som HBM) (Janz & Becker, 1984) använts som 

teoretisk referensram. HBM kan ge insikt i hur människor tar emot information och hur de 

sedan använder sig av den för att fatta medicinska beslut. Genom att förstå detta kan 

sjukvårdspersonal anpassa informationen så att den når fram till patient eller anhörig. 

Familjecentrerad vård har sedan tagits i akt då det är föräldrarna informationen riktar sig till 

och inte enbart patienten, vilken i detta fall inte kan ta ett eget beslut relaterat till ålder. 

HBM (Janz & Becker, 1984) utvecklades under 1950-talet i syfte att försöka förstå varför 

vården misslyckats med att få människor att acceptera hälsoförebyggande och screenande tester 



för tidig upptäckt av sjukdom. Modellen blev senare även applicerad på patienters reaktion på 

symptom och deras compliance med utskrivna medicinska åtgärder. Enligt HBM fattar 

människor beslut om åtgärder vid sjukdom, eller risk för sjukdom, utifrån huruvida de anser att 

risken för personlig skada eller död är stor nog. Risken behöver då överväga såväl sociala som 

ekonomiska eller smärtsamma biverkningar av sagda åtgärd. HBM kommer därav att användas 

för att visa på föräldrars förståelse för risken av sjukdom och konsekvenserna av möjlig 

sjukdom kan få för barnet, relaterat till att godta hälsofrämjande insatser, i detta fall vaccination.  

Familjecentrerad vård utgår från att hela familjen ska involveras vid ohälsa eller sjukdom 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). I detta fall involverar familjen föräldrarna som har 

beslutsrätt angående om barnet ska vaccineras eller inte och barnet som är den faktiska 

vårdmottagaren. Inom familjecentrerad vård är samtal och information till hela familjen viktigt. 

Samtal kan ske i hälsofrämjande syfte eller i en situation där någon drabbats av ohälsa eller 

sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017).   

Problemformulering 

Det är viktigt att komma ihåg att sjuksköterskan inte endast jobbar med att bota. En viktig del 

av sjuksköterskans profession är det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet 

(Willman, 2014). Med en allt effektivare förebyggande insats besparas samhället, 

sjuksköterskan och den eventuella patienten lidande, kostnader och extra arbete (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg, 2014). Med HBM (Janz & Becker, 1874) som utgångspunkt för hur 

detta förebyggande arbete skulle kunna struktureras upp för att nå fram till patienter, och med 

familjecentrerad vård (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014) som bas för att kunna bemöta hela 

familjen, var målet med detta arbete att sammanställa det aktuella forskningsläget kring 

informationens betydelse för föräldrarnas beslut att vaccinera sitt barn enligt 

barnvaccinationsprogrammet.     

Om en större del av befolkningen väljer att frångå vaccinationsprogrammet uppstår luckor i 

flockimmuniteten där sjukdomar kan få fäste och spridas vidare till de personer som inte hunnit 

eller kanske inte kan vaccinera sig (Melhus, 2013). På basen av tillgänglig litteratur anses det 

som viktigt att förstå varför människor väljer att stå utanför vaccinationsprogrammet, så att 

vården kan bemöta dessa människor och hjälpa dem förstå vikten av sitt beslut. Detta för att 

skapa medvetenhet om de konsekvenser besluten för med sig för såväl deras barns individuella 

hälsa, men också för samhället i stort.  

 



Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka informationens betydelse för föräldrars beslut att 

avstå från att vaccinera sitt barn eller låta vaccinera barnet. 

 

Frågeställningar 

Hur kan informationen inverka på föräldrars inställning och uppfattning kring vaccin och 

vaccinering? 

Hur kan sjuksköterskor anpassa informationsgivning utifrån dessa uppfattningar? 

METOD   

Design  

Forskningsdesignen för detta arbete var en litteraturstudie, då detta är en väl fungerande design 

för att sammanställa forskningsläget inom ett ämne. Definitionen för en litteraturstudie är en 

kritiskt granskad sammanställning, där syftet kan vara att sammanställa bakgrund för att 

beskriva kunskap inom ett område (Polit & Beck, 2017).  

För att få en sammansatt bild av informationsgivande och mottagande kommer denna studie 

genomföras som en litteraturstudie av både kvantitativa och kvalitativa studier. Resultatet av 

studien kan komma att underlätta för sjuksköterskan i dennes roll som informatör.      

  

Sökstrategi  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

De inklusionskriterier det här arbetet har utgått utifrån var att artiklarna i fråga ska vara 

originalartiklar, med det menat artiklar och studier som inte var systematiska sammanfattningar 

eller sammanställningar. Arbetet har begränsats till artiklar som behandlar föräldrar till barn 

under 18 år. Artiklarna ska antingen behandla vaccination som helhet, eller 

barnvaccinationsprogrammet. Både kvantitativa och kvalitativa studier kommer att inkluderas.   

Artiklar som endast handlar om vacciner utanför barnvaccinationsprogrammet, artiklar som inte 

funnits tillgängliga på svenska eller engelska samt artiklar skrivna innan år 1998 har 

exkluderats. Då inga artiklar av relevans hittades från åren 1998 - 2003 var artiklarna i denna 



studie skrivna mellan åren 2004 - 2017. Även artiklar som inte funnits tillgängliga i sin helhet 

online har exkluderats.    

    

Preliminära sökningar  

Artiklar till denna studie har hittats genom litteratursökningar i fyra olika databaser; PubMed, 

CINAHL, Cochrane och SveMed+. Dessa databaser valdes ut då de enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är breda i sitt sortiment och fokuserar på medicin, farmaci och hälsa.   

Vid en första sökning på PubMed med sökorden "vaccination", "children" och 

“communication” begränsat till “journal articles” med tillgängliga abstract och “free full text”, 

“ages Child: Birth-18 years” och artiklar från mellan år 1998 och år 2018 samt endast artiklar 

på engelska och svenska gavs ett resultat på 239 artiklar. Av dessa valdes 23 artiklar ut för 

granskning av abstrakt utifrån granskning av rubriker. Vid en andra sökning på PubMed med 

sökorden “vaccination refusal” med samma inklusioner och exklusioner som den tidigare 

sökningen gavs ett resultat på 120 artiklar varav sex artiklar valdes ut för granskning av abstrakt.  

På CINAHL genomfördes den första sökningen med sökorden “vaccination” och “children”. 

Andra inklusionskriterier innebar tillgänglig “full linked text”, “reference avalible” och 

“abstract avalible” samt åldersrestriktion “all children”. Efter dessa kriterier fanns 214 artiklar 

på CINAHL varav 14 var relevanta för studien efter en första granskning av rubriker.    

En första sökning genomfördes på SveMed+ med inklusionskriterierna att artikeln var “peer 

reviewed” och fanns “tillgängliga online”, artiklarna skulle även vara på svenska eller engelska. 

Orden som sökningen gjordes på var “vaccination” och “children”. Efter dessa kriterier 

framkom 52 artiklar och efter en granskning av rubrikerna sållades sex artiklar ut.  

En första sökning genomfördes på Cochrane med sökorden ”vaccination” och ”children”, med 

begränsningarna ”cochrane reviews”, ”child health”, ”infectious desease” samt ”childhood 

vaccin”. Detta gav ett svarsresultat på sju artiklar varav fyra valdes för vidare granskning av 

abstrakt.  

Alla sökningar presenteras i tabellform i bilaga 1. 

När de första sökningarna genomförts granskades samtliga utvalda artiklars abstrakt. Efter 

abstraktgenomgång av de 53 artiklar som valdes ut i första sökningen återstod 28 artiklar.  



I studiens början genomfördes fler artikelsökningar med mer precisa sökord än de öppna 

sökord som slutligen användes. Termer som ”immunization”, ”information” och 

”parental decision making” användes i dessa sökningar i kombination med 

”vaccination”, men dessa sökningar resulterade inte i användbara artiklar.  

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

Urvalet av artiklar har skett i omgångar. Då artiklar har valts utifrån relevans för ämnet efter 

det att abstrakt lästs igenom kom dessa att kvalitetsgranskas efter granskningsmallar (se bilaga 

2 för kvantitativa studier och bilaga 3 för kvalitativa studier). Granskningsmallarna är tagna 

ifrån Forsberg och Wengström (2016). Utifrån dessa granskningsmallar kvalitetsbedömdes 

artiklarna enligt “låg”, “medelhög” eller “hög” kvalitet. För denna studie användes endast de 

artiklar som bedömts ha medelhög eller hög kvalitet. Den kvantitativa mallen ger en maxpoäng 

på 13. Där bedöms 10–13 poäng som hög kvalitet, 6–9 poäng som medelhög kvalitet och allt 

under 6 poäng som låg kvalitet. Den kvalitativa mallen ger en maxpoäng på 18. Där bedöms 

14–18 poäng som hög kvalitet, 8–13 poäng som medelhög kvalitet och allt under 8 poäng som 

låg kvalitet. Kvalitetsmallarna består av 13 respektive 18 ja eller nej frågor om hur vissa 

kriterier i studien uppnåtts. Varje sådan fråga är graderad med 1 poäng och när hela mallen är 

granskad lades poängen ihop.  Artikeln blev då graderad efter det antal poäng den samlat ihop. 

Resultaten av de artiklar som granskats presenteras i bilaga 4. Utifrån sammanställningen i 

bilaga 4 kommer likheter och skillnader urskiljas och slutsatser att dras och resultatet av det 

som hittas i granskningen kommer att presenteras i löpande text under resultatet (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  

Under kvalitetsgranskningen, av de 28 artiklar som var kvar efter abstraktgranskningen, 

framkom att 17 av artiklarna antingen inte var passande för arbetets syfte eller ej uppnådde en 

adekvat kvalitet. Då återstod elva artiklar som rankats vara av medelhög eller hög nivå. Under 

denna process upptäcktes även att dubbletter av samma artikel framkommit från två separata 

sökningar och endast en version av artikeln sparades. De elva artiklar som slutligen valts ut har 

sedan granskats på djupet av båda författarna var för sig och sedan gemensamt för att sedan 

sammanställas i resultatdelen. Då det i detta stadie framkom att alla artiklar från Cochrane var 

systematiska sammanställningar kom alla artiklar från denna sökmotor att uteslutas ur arbetet. 

 



Resultatanalys  

Studien är utförd utifrån Polit och Becks (2017) niostegsmodell (bilaga 5). Bägge författarna 

har sedan granskat artiklarna utifrån Kristenssons (2014) analysfas (bilaga 6). Artiklarna har 

skrivits ut och noggrant lästs igenom. Under läsningen av artiklarna har även teman noterats 

och markerats vid läsning. Dessa teman har sedan plockats ut och sammanställts i ett separat 

dokument för att se likheter och olikheter mellan de olika studierna. Utefter den 

sammanställning som gjordes framkom fyra huvudteman som genomsyrades av 

tillitsproblematik. De fyra huvudteman som hittades var informationens källor och innehåll, 

föräldragrupper utifrån tagna beslut, bakomliggande orsaker till beslut samt vårdgivares 

perspektiv. Dessa fyra huvudteman kunde sammanställas genom Polit och Becks åttonde steg, 

samt Kristenssons fjärde steg (se bilaga 7). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien påbörjades så gjordes ett etiskt ställningstagande gällande studiens relevans och 

framställning. Andra forskningsetiska aspekter som tagits i åtanke var hur urvalet av studier 

som studerats valts ut och hur presentationen av resultatet framställs. Vid urval av artiklar har 

vikt lagts på att hitta artiklar som är gjorda med tillstånd av etiska kommittén eller där etiska 

överväganden är gjorda. Författarna kommer att redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien och dessa kommer att arkiveras på ett säkert sätt (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

RESULTAT 

Denna litteraturstudies resultat är baserat på elva originalartiklar publicerade mellan år 2004 

och år 2017 i länderna Sverige (Dannetun, Tegnell, Hermansson, & Giesecke, 2005), Norge 

(Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2012), Nederländerna (Harmsen et al., 2013), Australien (Berry, 

Henry, Danchin, Trevena, Willaby & Leask, 2017; Yui Kwan Chow, Danchin, Willaby, 

Pemberton & Leask, 2017), Storbritannien (Poltorak, Leach, Fairhead & Cassell, 2005; 

McMurray, Cheater, Weighall, Nelson & Schweiger, 2004 )och USA (Smartt Gullion, Henry 

& Gullion, 2008; Chung, Schamel, Fisher & Frew, 2017; Smith et al., 2011; Benin, Wu, 

Holmboe, Shapiro & Anyan, 2010) . Artiklarna var studier av både kvalitativ och kvantitativ 

metod och tio av artiklarna har bedömts hålla en hög kvalitet (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 



2012; Smartt Gullion et al., 2008; Poltorak et al, 2005; McMurray et al., 2004; Dannetun et al., 

2005; Chung et al., 2017; Yui Kwan Chow et al, 2017; Smith et al., 2011; Benin et al., 2010; 

Berry et al., 2017), medan en av artiklarna bedömts hålla medelhög kvalitet (Harmsen et al., 

2013).  Av elva studier var fem kvantitativa studier utförda i form av enkäter (Dannetun et al., 

2005; Chung et al., 2017; Yui Kwan Chow et al., 2017; Smith et al., 2011; Harmsen et al., 

2013), och sex av studierna var kvalitativa studier utförda som gruppsamtal, intervjuer eller 

telefonintervjuer (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2012; Smartt Gullion et al., 2008; Poltorak et 

al., 2005; McMurray et al., 2004; Benin et al., 2010; Berry et al., 2017). Av studierna riktar sig 

åtta studier till föräldrar med små barn (Dannetun et al., 2005; Chung et al., 2017; Yui Kwan 

Chow et al., 2017; Smith Humiston, Marcuse, Zhao, Dorell, Howes & Hibbs 2011; Harmsen et 

al., 2013; Smartt Gullion, Henry, & Gullion, 2008; McMurray, Cheater, Weighall, Nelson & 

Schweiger, 2004; Benin et al., 2010), två studier riktar sig till vårdgivare (Austvoll-Dahlgren 

& Helseth, 2012; Berry et al., 2017), och en studie riktar sig både till föräldrar och vårdgivare 

(Poltorak et al., 2005). Fyra av de elva studierna har valt att studera geografiska områden med 

barnavårdscentraler eller befolkningsgrupper som har haft en påvisad statistiskt mer negativ 

grundsyn på vaccination än det nationella genomsnittet (Dannetun et al., 2005; Poltorak et al., 

2005; Smartt Gullion et al., 2008; Berry et al., 2017), medan de övriga sex studierna har valt att 

studera generella grupper utan specifikt urval utifrån vaccinationsåsikter (; Chung et al., 2017; 

Yui Kwan Chow et al., 2017; Smith et al., 2011; Harmsen et al., 2013; McMurray et al., 2004; 

Benin et al., 2010; Berry et al., 2017). 

Fyra kategorier av informationens betydelse för föräldrars beslut om att avstå från att vaccinera 

sitt barn eller låta vaccinera barnet har identifierats. De var informationens källor och innehåll, 

föräldragrupperingar utifrån tagna beslut, orsaker till beslut, samt interaktioner mellan 

vårdgivare och föräldrar.  

 

Informationens källor och innehåll 

Informationskällor  

Barnavårdscentraler (eller liknande vårdinrättningar i andra länder) och vårdgivare ansågs i 

stort vara de främsta informationsskällorna rörande barnvaccinationsprogrammet (Dannetun et 

al., 2005; McMurray et al., 2004; Chung et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Yui Kwan Chow et 

al., 2017). Övriga informationskällor som angivits är böcker, studier, internet, media, vänner 

och familj (Dannetun et al., 2005; Smartt Gullion et al., 2008; McMurray et al., 2004; Chung 



et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Yui Kwan Chow et al., 2017). Ett övergripande sökande efter 

information på egen hand av föräldrar har påvisats i flera av de studier som har undersökts 

(Dannetun et al., 2005; Austvoll‐Dahlgren & Helseth, 2012; Smartt Gullion et al., 2008; 

McMurray et al., 2004; Chung et al., 2017; Harmsen et al., 2013; Berry et al., 2017; Yui Kwan 

Chow et al., 2017). Föräldrar angav att de värdesätter vetenskapliga studier högt som källa för 

information. Däremot verkade det saknas en förståelse för hur sådana studiers enskilda resultat 

passar in i en bredare kunskapsbank (Smartt Gullion et al., 2008). 

Den information som påverkar beslutet är allt oftare egna informationskällor eller diskussioner 

med vänner och familj (Chung et al., 2017; McMurray et al., 2004). Det framkom även att 

föräldrar fick en stor del av informationen om biverkningar från deras omgivning, främst när 

det gällde kopplingen mellan autism och MPR-vaccinet (Smartt Gullion et al., 2008; Poltorak 

et al., 2005; McMurray et al., 2004).  

Hos föräldrarna i studien av Smartt Gullion et al. (2008), framkom det att det sattes en hög tillit 

till vetenskapliga fakta, men att de trots detta hade en hög misstro till den medicinska fakulteten. 

Vem som kunde anses vara en trovärdig källa varierade, men generellt observerades att flera 

såg sin barnmorska som mer trovärdig än sin barnläkare (Smartt Gullion et al., 2008). När 

informationen från läkare ansågs vara tillförlitlig kunde dock en viss tveksamhet till läkarens 

neutralitet rörande informationens grund upptäckas (McMurray et al. 2004).  

“The GP was very good. Very good, very clear in her advice. But not dictorial . She just sort of 

presented me with the facts and with the information... i was able then to ome away and think 

‘yes’ . I felt at the time that it was the best advice“ (McMurray et al., 2004, s 522–523) 

 

Informationens innehåll och upplägg 

Vårdpersonalen uppgav att sättet informationen framfördes på var individuellt anpassat efter 

föräldrarna (Berry et al., 2017). Trots att flera studier påvisat att information från 

vårdinrättningar och vårdgivare var den information som majoriteten av föräldrar tyckte var 

mest pålitlig (Chung et al., 2017), visade ändå både McMurray et al. (2004) såväl som Harmsen 

et al. (2013) att föräldrar inte lät denna information vara avgörande i beslutet om att vaccinera 

sitt barn eller att avstå.  

När det kom till att informera föräldrar om vaccination lade en av läkarna i Berry et al. (2017) 

vikt vid att, i samtal med föräldrar som är emot vaccination, gå in i samtalet med ett öppet sinne. 



Det är viktigt att ställa öppna frågor så att föräldern får en möjlighet att ge sin synvinkel. Samma 

läkare sade även att: 

“You don’t want to cloud the issue. You work out what your major message is and you make sure 

that's the last thing you say. Because if you give them too much information, the whole brain shuts 

down ” (Berry et al., 2017, s 7).  

På så sätt uppgav läkaren att en diskussion var lättare att genomföra och föräldrarna var mer 

villiga att diskutera vaccination (Berry et al., 2017). Diskussion, som en del av 

informationsgivandet, var något som oftast skedde när det var en förälder som var emot 

vaccination. Föräldrar som accepterade vaccination och inte ifrågasatte dess funktion angav att 

de endast fick muntlig så väl som skriftlig information. För dem var en diskussion något som 

inte förekom (Dannetun et al., 2005).   

Informationen rörande barnvaccinationsprogrammet bör vara tydlig och nämna både för- och 

nackdelar, samtidigt som den ska anpassas i sin form efter förälder. Det är även viktigt att 

förtydliga termer och säkerställa att föräldrar förstår informationen (Smith et al., 2011; Berry 

et al., 2017). Föräldrar uppgav att när vården endast lade fokus på vaccinets fördelar framstod 

de som bias (Smartt Gullion et al., 2008; McMurray et al., 2004). Vården upplevs som att de 

försöker trycka på något de tjänar pengar på och därför är de inte vill prata ärligt om 

biverkningar (McMurray et al., 2004).   

“My problem with the advice coming from the GP is that I know that GP practices are paid a 

bonus for having so many patients vaccinated, so how can their advice be impartial? They are 

running a business at the end of the day” (McMurray et al. 2004, s 522). 

I Dannetun et al. (2005) har föräldrarna i studien fått betygsätta informationen de fått av sin 

barnavårdscentral angående vaccin och vaccinationsprogrammet. Här framkom en tydligt 

negativ syn där 57 procent av föräldrarna ansåg att informationen var “onesided”, 24 procent 

ansåg att den var “poor”, och endast 19 procent ansåg att den var “based on facts”.  Däremot 

påvisar studien av Harmsen et al. (2013) att endast 13 procent av föräldrarna ansåg att 

informationen var otillräcklig.  

Informationsblad som fanns att tillgå ansågs vara för milda i dess informationsgivande, främst 

när det kom till biverkningar av MPR-sjukdomarna (McMurray et al., 2004). En av mammorna 

tog upp detta i sin intervju. 

“I don't think they're [MMR leaflets] hard-hitting enough. I know it's not nice to see children on 

telly poorly and what have you, but it's like the ones for NSPCC, they make you want to cry, but 



they make you understand what's going on and I think that's what needs to be done about MMR. 

I think a lot more information of how many children have died in the past is what needs to be 

published, so that people can see that it is working. Otherwise there's going to be a lot of poorly 

children and a lot of dead, blind and deaf children about...” (McMurray et al., 2004, s 523) 

Föräldrar föredrog att få information angående vaccination vid första mötet med 

barnavårdscentralen (eller motsvarande vårdinrättning) efter födseln, men innan det första 

vaccinationstillfället. Detta för att hinna bearbeta informationen och för att ha möjligheten att 

söka egen information om så önskas (Harmsen et al., 2013; Smartt Gullion et al., 2008).  

 

Föräldragrupperingar utifrån tagna beslut 

Det finns fyra olika grupper av föräldragrupperingar när det kommer till att vaccinera eller ej. 

Dessa grupper är föräldrar som accepterar vaccination, föräldrar som är tveksamma till 

vaccination, föräldrar som väljer att skjuta upp vaccinationerna, samt föräldrar som väljer att 

helt avstå från vaccinationer (Chung et al., 2017; Smith et al., 2011; Yui Kwan Chow et al., 

2017).  

De föräldrar som är accepterande till vaccination ifrågasätter oftast inte informationen utan 

följer vaccinationsprogrammet. Föräldrar som av medicinska skäl eller av tillfälliga förhinder 

inte kan vaccinera sitt barn vid det exakta vaccinationstillfället, men som inte frivilligt väljer 

att skjuta upp vaccinationen, kan fortfarande höra till gruppen accepterande av vaccination 

(Chung et al., 2017; Smith et al., 2011; Benin et al., 2010; Harmsen et al., 2013). Vad som 

framkommer i Smith et al. (2011) är att föräldrar som är accepterande till vaccination ändå är i 

behov av information eftersom de önskar möjligheteten till diskussion för att öka kunskapen 

om vaccinationer.  

För föräldrar som är tveksamma till vaccination var rädslan för biverkningar en orsak till 

tveksamheten. Denna grupp vaccinerar till större del sina barn, men vaccinationen sker oftast 

efter att för- och nackdelar övervägts. Gruppen som var tveksamma till vaccination hade precis 

som gruppen som avstod från vaccination en stor rädsla för biverkningar från vaccinerna (Smith 

et al., 2011). I en studie av Poltorak et al. (2005) berättade en mamma att hon inte alls känner 

sig bekväm med att fatta ett beslut angående vaccination eftersom hon anser sig sakna 

information. Trots det trodde hon att hon kommer att genomföra vaccinationen av sitt barn, men 

hon beskrev det som att “...it will be closing my eyes, running and jumping” (Poltorak et al., 

2005, s 716). En annan mamma i samma studie medgav att hon inte alls vill vaccinera sitt barn, 



men att hon trots det kommer att vaccinera då hon inte känner sig tillräckligt självsäker för att 

gå emot vaccinationsprogrammet. Hon uppgav “I’m not confident enough to go down the non-

vaccination route” (Poltorak et al., 2005, s 716). 

Vissa föräldrar väljer att skjuta upp alla barnvaccinationer medan en annan grupp av föräldrar 

enbart väljer att skjuta upp enstaka vaccin. Vanligast i dessa fall är att skjuta upp MPR-vaccinet. 

Dessa föräldrar väljer oftast att delta i hela barnvaccinationsprogrammet men påbörjar det 

senare än rekommenderat (Poltorak et al., 2005).  

Den sista föräldragruppen är de som vägrar vaccination helt. Anledningen till att avstå från 

vaccination kan bland annat vara av filosofiska eller religiösa skäl så väl som rädslan för 

biverkningar (Poltorak et al., 2005; Smartt-Gullion et al., 2008). När det kommer till 

biverkningar är MPR-vaccinet ett stort orosmoment, främst i tron om att det finns en koppling   

mellan MPR-vaccinet och autism eller mag-tarmsjukdomar. Det framkom även att i de länder 

där det är möjligt att fritt välja sin vårdgivare är vaccinationsvägrare mer benägna att välja en 

vårdgivare som är accepterande av deras beslut (Poltorak et al., 2005).   

 

Orsaker till beslut 

Att vaccinera sitt barn eller ej är ett beslut som alla föräldrar måste ta. En anledning till att 

acceptera vaccination kan vara för att skydda sitt barn från onödig sjukdom. Ett annat argument 

som använts i beslutet är att skydda samhället i stort (Benin et al., 2010).  Det har även 

framkommit att föräldrar ärver sina åsikter om vaccin inom familjen (Poltorak et al., 2005). 

En vanligt förekommande orsak till att avstå från vaccination var rädslan för biverkningar från 

vacciner (Chung et al., 2017; Smith et al., 2011; Yui Kwan Chow et al., 2017). Flera av de som 

har valt att avstå från vaccination relaterat till rädslan för biverkningar uppgav att de kände 

någon, familjemedlem eller bekant, som uppvisat autismspektrumstörning efter vaccination. 

Att riskera att barnet får autism ansågs som ett större problem för dessa föräldrar än de 

sjukdomar som barnet kan smittas av om denne inte är vaccinerad (Smith et al., 2011).  Eftersom 

färre barn idag blir smittade av sjukdomar som vaccin kan förebygga har fokuset i 

vaccinationsdiskussionen skiftat från komplikationer av sjukdomen till biverkningar av 

vaccinet (Smartt Gullion et al., 2008).   

Föräldrar som väljer att skjuta upp vaccination gör det av olika anledningar. Några anledningar 

till att skjuta upp vaccination är att föräldrarna önskar att barnet ska bli lite äldre innan 



vaccinationen sker, eller att immunförsvaret ska stärkas innan vaccination (Poltorak et al., 

2005). 

Majoriteten av föräldrar har valt att vaccinera sina barn och att följa hela 

barnvaccinationsprogrammet. Föräldrarna beskrev att det är svårt för dem att beskriva fördelar 

och risker med vaccinationer och de önskar mer kunskap (Benin et al., 2010) En av de 

intervjuade föräldrarna i Benin et al. (2010) uppgav att vaccinationer är en del av livet och något 

som genomförs på rutin. 

“I felt that she had to get it. So i don’t think i did have a choice. I think she had to have it for 

school purposes, and for her welfare, in case she got hurt, playing somewhere or stepped on 

something...it’s almost like second nature. You know, you go to the doctor; your kid gets a shot” 

(Benin et al. 2010, s 4).    

Föräldrar som är tveksamma mot vaccin vände sig till alternativa vårdgivare så som 

kiropraktorer eller homeopater för att konsultera dessa innan beslut tas. Främst är det föräldrar 

som inte tror på vaccination som vänder sig till alternativa vårdgivare för att få stöd i sitt beslut 

(Yui Kwan Chow et al., 2017). Det går även att urskilja att föräldrar som accepterar vaccination 

ändå vänder sig till alternativa sjukvårdsgivare för att kombinera modern medicin och 

homeopati (Poltorak et al., 2005).   

När föräldrar fick frågan om de trodde att de skulle fatta ett annat beslut angående vaccination 

om en mässlingsepidemi uppstod framkom det att en osäkerhet i deras beslut fanns. I gruppen 

som sköt upp vaccinationer skulle endast 12,6 procent inte förändra sitt beslut, medan i gruppen 

som helt avstod skulle 48,5 procent av föräldrar fatta ett annat beslut (Dannetun et al., 2005).  

 

Interaktioner mellan vårdgivares och föräldrar  

I intervjuer med vårdpersonal framkommer det att de inte känner sig involverade i föräldrarnas 

beslut att vaccinera eller ej (Poltorak et al., 2005). Enligt intervjuerna upplevde vårdpersonal 

att få konsulterar dem om vaccinationer och att de föräldrar som faktiskt gör det redan har 

bestämt sig för hur de vill göra, de föräldrarna söker snarare bekräftelse för sitt beslut. Detta 

bekräftades av de mammor som intervjuats i samma studie, som menade att detta beror på att 

de dels känner att personalen inte har tid att diskutera och dels att rådgivningen ändå skulle bli 

bias mot att vaccinera (McMurray et al., 2004). Mödrar uppgav även att det fanns en 



maktobalans i förhållandet mellan dem själva och personalen, och att de inte ville framstå som 

okunniga (Poltorak et al., 2005).  

En läkare uppgav en stor frustration gällande de föräldrar som väljer att avstå från vaccination, 

då denne i sin roll som läkare rekommenderar vaccination för barnets bästa och för att minska 

risken för framtida sjukdomar (Berry et al., 2017). En annan läkare uppgav även att det kan 

vara svårt att diskutera frågan med föräldrar då de ibland känner sig mindre kunniga i ämnet 

och därav väljer att avstå från samtal med sjukvårdspersonal för att inte låta okunnig eller 

övertalas mot den egna viljan (Poltorak et al., 2005).  

“She won’t even come back and talk to me. She is not as educated, she finds it really threatening 

to talk about details, and that [information] pack is very technical, which is one of the reasons that 

I wanted to talk to her again” (Poltorak et al. 2005, s 715). 

Mödrarnas interaktioner med vårdpersonalen var formad av bredare makt- och 

auktoritetsrelationer. Dessa varierade dock beroende på personalens olika personliga 

tillvägagångssätt (Poltorak et al., 2005).  Det framkom också en tendens hos föräldrar att aktivt 

välja vårdgivare som delar deras personliga perspektiv kring vaccination. Sjuksköterskor sitter 

då i en unik position som kunskapsmäklare (“knowledge brokers”) och är viktiga både som 

medlare och som moderatorer av information i mötet med allmänheten (Austvoll‐Dahlgren & 

Helseth, 2012)  

I intervjuer med norska sjuksköterskor framkommer problemet för sjuksköterskor att hålla sig 

uppdaterade med all den senaste informationen som sprids på internet. Sjuksköterskorna är 

själva medvetna om vikten av att ständigt hålla sig uppdaterade och att det ingår i deras 

yrkesroll. De upplever dock att tiden inte räcker till och att självförtroendet kring förmågan att 

söka, hitta och ta till sig korrekt information saknas. Problemen uppstår då när föräldrar kommer 

med specifika frågor om nya studier eller annan information som sjuksköterskan inte är insatt i 

och därmed inte kan svara på. I dessa lägen faller sjuksköterskorna ofta tillbaka till de nationella 

riktlinjerna som informationsbas, något som de själva upplever som otillräckligt för att bemöta 

föräldrarnas frågor om vaccination (Austvoll‐Dahlgren & Helseth 2012). 

 

DISKUSSION 

Information är av yttersta vikt vid ett beslut om vaccination. Vårdgivare är viktiga i 

informationsgivandet, men inte längre den enda källan. Det framkommer att föräldrar vill ha 



neutral information med både för- och nackdelar. Föräldrar uppgav att de inhämtar information 

från internet, vetenskapliga studier eller vänner och familj. Information kan ges i muntligt eller 

skriftlig form. Muntlig information kan ske både genom faktagivning eller genom diskussion. 

Vårdgivare som har studerats i dessa artiklar innefattar flera olika professioner, men kan ur ett 

svenskt perspektiv peka på sjuksköterskans roll då det i Sverige är sjuksköterskan som utför 

många av de uppgifter som berörs. Sjuksköterskan kan därav anpassa informationens innehåll 

för att få med de för- och nackdelar föräldrar saknar. Med detta kan sjuksköterskan också 

anpassa när informationen ges, så att föräldrarna får den i tid.  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att föräldrar föredrar neutral och tydlig information gällande 

vaccination. I informationen som ges föredrog föräldrar även att både för- och nackdelar tas 

upp (Smith et al., 2017; Benin et al., 2010; Harmsen et al., 2013). Tydligare information om 

för- och nackdelar gör det lättare för föräldrarna att förstå vad de kan förvänta sig efter en 

vaccination. Ett tydligare informerande som även innefattar nackdelar snarare än endast 

fördelar skulle även uppfattas som mindre bias (Smartt Gullion et al., 2008; McMurray et al., 

2004). Det faktum att mer än hälften av föräldrarna i studien av Dannetun et al. (2005) angav 

att informationen kändes “onesided” visar ytterligare på behovet att ge en mer balanserad 

information. Utifrån kunskapen om vilken sorts information föräldrar vill få om vaccination så 

kan informationen och dess innehåll presenteras på ett tydligare sätt. När informationen blir 

tydligare kommer föräldrar lättare att kunna ta ett informerat beslut med utgång från HBM, då 

HBM utgår ifrån att en person godtar en vårdåtgärd om fördelarna med åtgärden överväger 

eventuella biverkningar eller risker som den eventuella åtgärden kan orsaka (Janz & Becker, 

1984). Att föräldrar önskar tydlig information är något som även framkom i en systematisk 

litteraturstudie av Ames, Glenton och Lewin (2017). I deras studie framkom det även att 

föräldrar tycker det är svårt att veta vilken information som är pålitlig. Utifrån detta går det att 

urskilja ett behov av tydligare information från sjukvården och specifikt om vart föräldrar kan 

vända sig för att få neutral och korrekt information. Ur ett svenskt perspektiv skulle sådan 

information kunna komma från folkhälsomyndigheten eller 1177. Liknande rekommendationer 

framkom ur ett dokument från Canadian paediatric society om att tydlig information är 

avgörande vid konsultation angående vaccination (MacDonald, Desai & Gerstein, 2018).       



I flera av studierna (Berry et al., 2017; Poltorak et al., 2005; Smith et al., 2011) som granskats 

framkommer vikten av att vården anpassar sig till att föräldrar inte nödvändigtvis har en 

tillräcklig medicinsk förståelse och därför kan känna sig underlägsna vårdgivaren. Det framkom 

att det fanns en maktobalans i förhållandet mellan föräldrarna och personalen där föräldrar inte 

ville framstå som okunniga. Dessa interaktioner med vårdpersonalen var formade av bredare 

makt- och auktoritetsrelationer som dock varierade beroende på personalens olika personliga 

tillvägagångssätt (Poltorak et al., 2005, Berry et al., 2017). Här framkom även vikten av att ge 

information på ett sådant vis att den inte endast framställs utan även ger möjlighet till en 

diskussion om ämnet (Dannetun et al., 2005). Föräldrar önskade få informationen så tidigt som 

möjligt, antingen redan vid första mötet med barnavårdscentralen, eller i god tid innan själva 

vaccinationstillfället. Detta för att hinna ta till sig informationen, kunna bearbeta den samt så 

att de hade möjligheten att hinna komplettera den med egen information (Harmsen et al., 2013; 

Smartt Gullion et al., 2008). Att det finns ett behov hos föräldrar att få information redan innan 

födsel och i god tid innan vaccinationstillfället styrks av den systematiska litteraturstudien från 

Ames et al. (2017). I informationsgivandet är det därmed viktigt att se till den person som blir 

informerad, då en god kommunikation är beroende av att alla parter är delaktiga och mottagliga. 

I och med detta måste informationsgivandet göras på ett sådant sätt att det når fram till 

mottagaren. Om vårdgivaren då inte tar hänsyn till detta och inte försöker brygga över denna 

kunskapsklyfta på ett tillmötesgående vis finns risken att vårdgivaren misslyckas med att nå 

fram med sin information (Greenwood, 2002). När det kommer till informationsgivning om 

barnvaccinationsprogrammet är familjecentrerad vård en väg att gå. Då familjecentrerad vård 

fokuserar på att ett vårdbeslut påverkar hela familjen i stort inte enbart patienten, i detta fall 

barnet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Då det är föräldrarna och inte patienten som tar 

beslutet om vaccination är det viktigt att föräldrar har den information de behöver för att kunna 

känna sig trygga i sitt beslut. I informationen som ges är det viktigt med fakta om 

barnsjukdomarna. Det är även viktig att information ges om vilka eventuella följder 

barnsjukdomarna kan få för barnet och hur det sedan kan komma att påverka familjen i stort. 

Vården behöver även hitta metoder för att kommunikationen med föräldrar ska bli så tydlig 

som möjligt. På så sätt kan vården bibehålla sin status som en trovärdig och respekterad källa. 

Denna status blir hotad när vården upplevs vara bias. Genom att ge föräldrarna mer bred och 

flersidig information går det för vården att minska föräldrarnas upplevelse av bias från 

personalen.  



I informationsletandet inför att ett beslutet om vaccination ska tas kan föräldrar vända sig till 

flertalet olika källor utöver sjukvårdens personal för att inhämta information (Smith et al., 2011; 

Harmsen et al., 2013; Poltorak et al., 2004; Smartt Gullion et al., 2008; Austvoll-Dahlgren & 

Helseth, 2011). Det är viktigt att vården kan hänvisa till tydliga och vetenskapligt godkända 

källor så föräldrar vet vart de kan vända sig om mer information önskas än den som finns i 

informationsbroschyrerna. Utifrån denna studie går det att se att ett av vårdens stora test i det 

moderna samhället är hur den anpassar sig och förhåller sig till det faktum att information finns 

tillgänglig för alla människor i en varierande kvalité. I informationens tidsålder är mängden av 

information som finns tillgänglig vid varje individs fingertoppar nästintill oändlig. Vill en 

person hitta information för att påvisa något går det med största sannolikhet att hitta en källa 

för det (Shittek Janda, Nattestad & Matheos, 2014). Därför är det idag viktigt att veta, inte bara 

hur information kan inhämtas, utan också hur denna information kritiskt bör granskas. Vården 

och dess personal måste idag kunna bemöta en påläst patient, som kommer med redan 

formulerade åsikter, på ett sätt som inte var nödvändigt när vården själv stod för all 

informationsgivning. Detta styrks i en studie av Lindberg (2013) där det framkom att 

information om vaccinationer på internet har gått allt mer från informationsutbyte till 

åsiktsutbyte. Med detta framkom både för- och nackdelar då felaktig information från 

vaccinationsmotståndare lättare får fäste. Samtidigt är en diskussion om vaccination viktig för 

att få bort felaktig information angående vaccination. Att få ut korrekt och tydlig information 

är något som Autism science foundation jobbar med. Ett av informationsdokumenten som de 

tillhandahåller styrker det som framkom i studien av Hviid et al. (2004) att vaccination inte 

orsakar autism eller mag-tarmsjukdomar (Autism science foundation, 2017).     

När föräldrar ska ta beslutet om att vaccinera sitt barn enlig barnvaccinationsprogrammet är det 

många faktorer som spelar in. Informationen har en central roll i detta beslut och föräldrars krav 

på informationen är hög (Smartt Gullion et al., 2008; McMurray et al., 2004).  Det framkom att 

vården och vårdpersonalen anses vara de främsta källorna gällande information om vaccin och 

vaccination (Harmsen et al., 2013), men samtidigt har det även framkommit att vården kan ses 

som antingen tveksamma eller opålitliga källor om vaccin och vaccination i och med en upplevd 

bias (Smartt Gullion et al., 2008; McMurray et al., 2004). Att vårdpersonalen var en viktig källa 

för information är något som även Ames et al. (2017) kom fram till i sin systematiska 

litteraturstudie, men de ser dock att detta främst är hos de föräldrar som accepterade vaccin. 

Därigenom är det svårt att försöka dra exakta slutsatser om hur informationen påverkar 

föräldrarna och deras beslut. Enligt HBM bygger patientens beslut på en riskanalys där rädslan 



för biverkningar från vaccin vägs upp mot rädslan eller risken för sjukdom (Janz & Becker, 

1984). Det är då viktigt att ge klar och tydlig information för att visa på hur fördelarna med 

vaccination överväger eventuella biverkningar från vaccinen. Att här på ett enkelt och tydligt 

sätt kunna visa på de siffror som Folkhälsomyndigheten presenterar gällande barnsjukdomarnas 

nedgång sen införandet av vaccin skulle kunna styrka förståelsen för vaccinationsprogrammet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  

I resultatet från studien framkommer en intressant fråga som ställts till föräldrar om deras 

besluttagande kring vaccination. De får svara på huruvida deras beslut att vaccinera sitt barn 

eller att avstå hade varit annorlunda vid en eventuell mässlingsepidemi. När föräldrarna då 

måste göra en ny riskanalys syntes stora skillnader i besluten. Vid ett sådant scenario skulle 

nästan alla de föräldrar som sköt upp vaccineringen av sitt barn istället följa schemat och av de 

föräldrar som vägrade vaccination av sitt barn helt skulle nästan hälften i stället vaccinera 

(Dannetun et al., 2005). Risken för sjukdom har i detta skede blivit tillräckligt stor för att 

överväga rädslorna för eventuella biverkningar från vaccin, vilket får föräldrar att vaccinera sitt 

barn. Detta går återigen att koppla till HBM och teorin om att de upplevda fördelarna överväger 

riskerna och därmed kan beslut fattas (Janz & Becker, 1984).  När adekvat risk och rädsla för 

en sjukdom som mässling finns blir motivationen att skydda sig tillräckligt stor för att överväga 

eventuella rädslor kring vaccinet och dess biverkningar. Det blir i detta som informationens 

betydelse för föräldrars beslut att avstå från att vaccinera sitt barn eller låta vaccinera barnet 

blir så tydlig. Om informationen kan anpassas efter HBM och åter lägga fokuset tillbaka på 

barnsjukdomarna på ett sådant vis att föräldrarna åter förstår de risker som sjukdomarna medför 

borde också viljan att vaccinera öka med det. Som sjuksköterska är det viktigt att ta till vara på 

denna kunskap och använda sig av den vid konsultation angående vaccination. För att om 

föräldrar blir mer motiverade att vaccinera sitt barn när en risk för sjukdom finns så bör 

informationen läggas fram så att föräldrar ska förstå allvaret av barnsjukdomarna.   

Svårigheterna med att nå fram till föräldrar med informationen om själva sjukdomarna visas i 

studien av McMurray et al. (2004). Där tar en av de intervjuade mammorna upp problemet med 

att diskussionen i dagens samhälle handlar mer om biverkningar från vaccination än eventuella 

följder av barnsjukdomarna. Detta är även något som styrks i en separat studie av Dubé et al. 

(2015) där det uppgavs att naturlig immunisering troddes vara bättre än vaccination för barnets 

immunförsvar och att rädslan för vaccin var större än rädslan för sjukdom. Det är utifrån denna 

balansgång kring rädslor som vården behöver hitta ett sätt att behålla föräldrars respekt för 

barnsjukdomarna. När föräldrar inte längre stöter på barnsjukdomarna ute i samhället uppstår 



inte denna naturliga rädsla och vilja att skydda sitt barn. Då måste sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kompensera med tydlig och anpassad information.  Återigen går det att knyta in 

HBM och hur informationen måste ges med ett innehåll som leder till att en ny riskanalys sker 

hos föräldern (Janz & Becker, 1984). I sin kommunikation måste då sjuksköterskan ersätta 

sjukdomens roll i att visa föräldrar varför ett ovaccinerat barn är i större fara än ett vaccinerat 

barn. 

Det som i slutändan leder till vilket beslut en förälder fattar i frågan om att vaccinera sitt barn 

eller inte kan vara väldigt varierande. Vissa föräldrar ser det till och med som att de inte fattar 

något beslut alls och vaccinerar bara enligt schemat. I deras ögon gör de bara det som förväntas 

av dem, utan närmare eftertanke (Benin et al., 2010). Andra föräldrar kräver mer av vården 

innan de känner att de kan fatta ett beslut. Föräldrar som är tveksamma till vaccination önskar 

ofta mer information från vården innan ett beslut tas. Hos både gruppen föräldrar som skjuter 

upp vaccination och gruppen som avstår från vaccin helt har vården misslyckats med att ge 

adekvat med information för att få föräldrarna att känna sig trygga med 

vaccinationsprogrammet, något som styrks i studien av Leask et al. (2012). En möjlig förklaring 

till detta ges av Dubé et al. (2015) som i sin studie menar att föräldrar som skjuter upp eller 

avstår från vaccin gör det på grund av en otrygghet eller oförståelse kring hur barnets 

immunförsvar fungerar. 

Föräldrars beslut att vaccinera sitt barn eller ej är ett stort beslut som oftast fattas efter att 

information inhämtats. Därefter diskuteras frågan ofta med vänner och familj. Var 

informationen inhämtas ifrån kan variera från exempelvis vårdgivare och internet till vänner 

och familj. Att information finns så tillgänglig som den gör idag har gjort det lättare att få stöd 

för sina åsikter än någonsin förr. Därför är det viktigt att sjukvården ger klar och tydlig 

information till föräldrar om både för- och nackdelar med vaccination. Föräldrar behöver även 

tydlig information om vart det går att hitta mer fakta om så önskas. Det är även viktigt att 

vårdpersonalen inte är rädda för att svara på de frågor som kan dyka upp. Vårdpersonal behöver 

då vara väl pålästa och veta vad vetenskapen säger även om föräldrar kanske kommer med 

annan information. Då samhället i stort vinner på att befolkningen är vaccinerad är det viktigt 

att sjukvården kan förklara och stötta föräldrar i sitt beslut. Då samhället idag diskuterar 

biverkningar från vaccinet i en högre grad än de följder som ett insjuknande i en av 

barnsjukdomarna kan få är det av yttersta vikt att vårdpersonal ger information utifrån denna 

utgångspunkt så att ett informerat beslut kan tas.  



 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka informationens betydelse för föräldrars beslut att 

avstå från att vaccinera sitt barn eller låta vaccinera barnet. För att sammanställa forskningsläget 

och för att få en bättre bild av ämnet genomfördes en studie med designen litteraturstudie. 

Litteraturstudier erbjuder i detta, den bästa möjligheten att få en överblick i ämnet för att kunna 

sammanställa ett resultat (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Både 

kvantitativa och kvalitativa studier har tagits med i arbetet då det faktum att studien består av 

en blandning av statistiska och kvalitativa fakta gav en mer komplett bild av forskningsämnet. 

Från de statistiska fakta går det att skapa ett sammanhang för barnvaccinationsfrågan medan de 

kvalitativa fakta kan gå djupare i förståelse för föräldrars tankar och åsikter i ämnet (Forsberg 

& Wengström, 2016). Detta i kombination med att flera oberoende studier från olika delar av 

världen påvisar samma eller liknande resultat kring vaccinationsfrågan styrker den slutsats som 

senare kom att dras. Det faktum att olika länders vård ser olika ut i både uppbyggnad och 

utförande, t.ex. kostnader och tillgänglighet, gör det svårare att dra generella slutsatser. I de 

olika länderna som studierna tagits från finns olika syn på vården och den tillit som finns till 

vårdgivare.  

Fyra databaser har använts i arbetet för sökningar av artiklar, Svemed+, CINAHL, Pubmed och 

Cochrane. Av dessa har endast tre av databaserna slutligen använts i arbetet. Cochrane uteslöts 

då denna databas endast gav systematiska sammanfattningar i sökningen. Vid sökningar av 

artiklar har breda sökord använts, se bilaga 1. Att breda sökord har använts i denna studie kan 

ses som en svaghet (Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2016), då det resulterade i en 

stor mängd artiklar. Därav kan relevanta artiklar ha missats vid urvalet av artiklar.  Samtidigt 

genomfördes sökningen på detta sätt för att säkerställa att så många relevanta artiklar som 

möjligt skulle kunna hittas i ett första skede. En av studiens styrkor är det omfång av länder 

som har studerats världen över. Det ger studien en större möjlighet att generaliseras över fler 

geografiska, kulturella, och socioekonomiska delar av samhället än bara det svenska.    

Exklusionskriterier i studien var att alla artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska 

uteslöts på grund av författarnas språkliga kunskaper. Artiklar som var äldre än från år 1998 

uteslöts. År 1998 valdes som gräns i och med den artikel som kom ut det året som hävdade att 

MPR-vaccinet kunde orsakade autism och mag-tarmsjukdomar. Det har lett till den 

vaccinationsdiskussion som finns idag.  Inga relevanta artiklar hittades från år 1998 - 2003. 



Artiklar som inkluderats var från år 2004 och framåt. Studiens inklusions- och 

exklusionskriterier ledde till att artiklar som berörde andra vaccinationer än de i 

barnvaccinationsprogrammet sållades bort, till exempel influensavaccin eller HPV-vaccin. Det 

gjorde att all information som hämtades ur artiklarna endast var relevanta för 

barnvaccinationsprogrammet, vilket var det som studien menade att undersöka, men det innebar 

också att information om föräldrars syn på vaccin generellt kan ha gått mistes om.  Denna 

information är dock spekulativ och behöver inte ha existerat eller ens varit av intresse.  

Arbetet är utfört med kvalitetsgranskningsmallar skapade för forskning. Med väl beprövade 

mallar för kvalitet tillkommer en trovärdighet i arbetet för de fakta som sedan kan presenteras. 

Det problem som framkom under detta arbete var dock bristen på en tydlig mall för 

granskningen av enkätstudier, något som saknas i såväl Forsberg & Wengström (2016) som hos 

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Dessa mallar saknar också 

tydlighet i hur de sen kan sammanställas i ett faktiskt kvalitetsbetyg. Detta blev något som fick 

beslutas av författarna utan förankring i vedertagen praxis.  

Fler studier behöver genomföras i Sverige för att kunna dra klarare slutsatser om ämnet 

nationellt. Av den nuvarande forskningen som finns har majoriteten av forskningen gjorts i 

andra länder och endast en artikel i denna studie är svensk (se bilaga 4). Fler studier 

motsvarande den som gjorts i Östergötland behöver genomföras för att säkerställa 

kunskapsläget angående barnvaccination i Sverige.  

Ett etiskt dilemma som uppstod under studien var frågan kring hur en litteraturstudie bör 

förhålla sig till artiklar som i efterhand dragits tillbaka av etiska skäl. Att använda information 

från en sådan källa vore oetiskt och skulle innebära att litteraturstudiens egna trovärdighet 

skulle bli tvivelaktig (Forsberg & Wengström, 2016). Däremot är källan fortfarande av intresse 

för studien då den inte existerar i ett vakuum, utan har påverkat debatten och informationen från 

den sprids fortfarande. För att kringgå att använda källan har författarna valt att hänvisa till 

antingen studier som motbevisar de fakta som studien felaktigt gav, eller en studie som 

presenterat och diskuterat den tvivelaktiga studien. Utöver detta dilemma ses inga problem med 

den genomförda studien utifrån de forskningsetiska ställningstaganden som redovisats tidigare 

i studien, ur ett etiskt perspektiv. Alla studier som granskats och bedömts relevanta har 

presenterats och endast artiklar med en adekvat kvalitet har använts.  

 



Slutsats 

Resultatet av denna studie visar på informationens betydande roll i beslutsprocessen hos 

föräldrar som ska vaccinera sitt barn enligt barnvaccinationsprogrammet. Föräldrar får 

information från vården, men söker även mycket information på egen hand för att komplettera 

vårdens information med sådant som föräldern själv anser är av betydelse. Speciellt föräldrar 

som är tveksamma till vaccination, föräldrar som skjuter upp vaccination och föräldrar som helt 

avstår från vaccination känner ett behov av att styrka sitt beslut utifrån fler källor än vården. I 

detta kan HBM utgöra en betydande faktor som modell för att förklara och förstå 

informationens inverkan på föräldrarna.  

Sjuksköterskor behöver kunna se sin roll i informationsstegen och ur ett familjecentrerat 

vårdperspektiv kunna nå hela familjen med sin information för att nå fram hela vägen. 

Informationen behöver sedan anpassas, dels efter personerna i fråga, deras inställning till 

vaccin, deras kunskap och förståelse i ämnet, dels efter HBM. Utifrån att klar och tydlig 

information ges som berör ämnet på ett trovärdigt sätt kan sjuksköterskan visa på 

vaccinationsprogrammets centrala roll i att minimera risker och maximera fördelar för barnet.  
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Leach M., 

Fairhead J. & 

Cassell J., 

England, 2005 

MMR talk and 

vaccination 

choices: An 

ethnographic 

study in 

Brighton 

Ta reda på hur 

mödrar i 

Brighton tar 

sina beslut kring 

vaccination av 

Gruppdiskussio

ner följda av 

några färre 

djupgående 

intervjuer. 

23  

(0) 

 

 

När mödrarna 

skulle relatera 

sitt deltagande i 

MMR skiljde 

sig deras 

narrativ vitt. 

Ofta nämndes 

Hög 



 

 

sina nyfödda 

barn. 

 

 

Kvalitativ. 

personliga 

historier, 

förlossningen, 

det sociala livet 

för mödrar, och 

kontakt med 

hälsovårdsperso

nal, lika mycket 

som förståelse 

för vaccination. 

Smartt Gullion, 

J., Henry L. & 

Gullion G., 

USA, 2008  

Deciding to Opt 

Out of 

Childhood 

Vaccination 

Mandates 

Undersöka 

attityder och 

åsikter hos 

föräldrar som 

medvetet väljer 

att inte 

vaccinera sitt 

barn och 

samtidigt ta reda 

på hur 

föräldrarna 

processar 

information 

både för och 

emot vaccin. 

Halvstrukturera

de intervjuer.   

 

Kvalitativ. 

25  

(0) 

De två 

huvudkategorier

na som hittades 

i intervjuerna 

var viljan att ta 

reda på egna 

fakta och 

misstro till den 

medicinska 

världen. 

Hög 

Smith, P. J., 

Humiston, S. 

G., Marcuse, E, 

K., Zhao, Z.,. 

Dorell, C. G., 

Howes, C. & 

Hibbs, B. 

USA 

2011 

Parental Delay 

or Refusal of 

Vaccine Doses, 

Childhood 

Vaccination 

Coverage at 24 

Months of Age, 

and the Health 

Belief Model  

Syftet var att 

undersöka 

samband mellan 

föräldrars 

uppfattningar 

kring vaccin, 

deras beslut att 

skjuta upp eller 

neka 

vaccination. 

Vaccinationsniv

ån av barn ålder 

24–35 månader 

gamla.   

Telefonundersö

kning i form av 

intervjuer som 

genomfördes 

efter ett 

frågeformulär. 

Artikeln har 

sedan 

sammanställt 

svaren från 

telefonundersök

ningen. 

 

Kvantitativ  

11206 

(0) 

Föräldrar som 

väljer att skjuta 

upp eller att 

avstå från 

vaccination helt 

har oftare oro 

över 

vaccinationssäk

erheten. Dem 

såg även oftare 

färre fördelar 

med vaccinet än 

nackdelar. 

Amerikanska 

pediatriska 

akademins 

riktlinjer kan 

användas av 

vårdgivare i 

kommunikation 

med dem 

föräldrarna som 

är negativa till 

vaccination.  

 

Hög 

Yui Kwan 

Chow M., 

Danchin M., 

Willaby H. W., 

Pemberton S. & 

Leask J. 

Australien 

2017 

Parental 

attitudes, 

beliefs, 

behaviours and 

concerns 

towards 

childhood 

vaccinations in 

Australia: A 

national online 

survey 

Syftet med 

denna studie var 

att identifiera 

australiensiska 

föräldrars 

stödnivåer för 

NIPS, andelen 

föräldrar med 

oro över 

vaccination, 

användning och 

inflytande av 

informationskäll

or, och samband 

mellan 

vaccinationsattit

yder och 

En nationell 

onlineundersökn

ing av 

australiensiska 

föräldrar.  

 

Kvantitativ 

1224 

(8530) 

Trots att 92% 

rapporterade 

deras barn hade 

all aktuell 

vaccination 

hade 52% 

bekymmer. 

Faktorer som är 

förknippade 

med bristande 

överensstämmel

se inkluderade 

"oenighet om att 

vacciner är 

säkra" (95%) 

och 

"inhämtande av 

Hög 



överensstämmel

se med NIPS. 

 

information från 

alternativa 

hälsoutövare" 

(95 %). Den 

stora 

majoriteten 

(83%) fick 

vaccinationsinfo

rmation från 

sina vårdgivare. 

* Utifrån granskningsmallar tagna ifrån Forsberg och Wengström (2016) där den kvantitativa 

mallen ger en maxpoäng på 13. Där bedöms 10–13 poäng som hög kvalitet, 6–9 poäng som 

medelhög kvalitet och allt under 6 poäng som låg kvalitet. Den kvalitativa mallen ger en 

maxpoäng på 18. Där bedöms 14–18 poäng som hög kvalitet, 8–13 poäng som medelhög 

kvalitet och allt under 8 poäng som låg kvalitet. 

  



Bilaga 7. Huvudteman   

Kategori → 

    

Artikel ↓ 

Informationens 

källor och 

innehåll 

Föräldragrupper 

utifrån tagna 

beslut 

Bakomliggande 

orsaker till 

beslut 

Interaktioner 

mellan 

vårdpersonal 

och föräldrar  

Austvoll-Dahlgren, 

A. & Helseth, S. 

Norge, 2012 

x   x 

Smartt Gullion, J., 

Henry L. & Gullion 

G., USA, 2008  

x  x  

Poltorak M., Leach 

M., Fairhead J. & 

Cassell J., England, 

2005 

 

x x x x 

McMurray R., 

Cheater F. M., 

Weighall A., Nelson 

C. & Schweiger M., 

England, 2004 

x x x  

Dannetun E., Tegnell 

A., Hermansson G. & 

Giesecke J., Sverige, 

2005 

x x x  

Chung Y., Schamel 

J., Fisher A. & Frew 

M. P., USA, 2017 

x x x  

Yui Kwan Chow M., 

Danchin M., Willaby 

H. W., Pemberton S. 

& Leask J. 

Australien, 2017 

x  x  

Smith, P. J., 

Humiston, S. G., 

Marcuse, E, K., 

Zhao, Z,. Dorell, C. 

G., Howes, C. & 

Hibbs, B. USA, 2011 

 x x  

Benin A. L., Wu 

A.C., Holmboe E. S., 

Shapiro E. D. & 

Anyan W. USA, 

2010 

x  x  

Berry N. J., Henry 

A., Danchin M., 

Trevena L. J., 

Willaby H. W. & 

Leask J. Australien, 

2017 

x x x x 



Harmsen, I. A., 

Doorman, G. G., 

Mollema, L., Ruiter, 

R. A. C., Kok, G. & 

De Melker H. E. 

Nederländerna, 2013 

x  x  

 

 


