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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: För hundra år sedan var infektionssjukdomar den vanligaste dödsorsaken. 

Vaccinationer räddar årligen två till tre miljoner liv världen över. Globalt ses en negativ 

vaccinationstrend och ökad tveksamhet hos föräldrar. Detta kan orsaka utbrott av allvarliga 

barnsjukdomar med lidande som följd på individ- och samhällsnivå. Sjuksköterskan kan 

genom personcentrerad vård bemöta farhågor och ge korrekt information för att främja hälsa 

hos barnet.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer hos föräldrar som är 

tveksamma till att vaccinera sina barn. 

 

Metod: En allmän litteraturstudie baserades på tio vetenskapliga artiklar från databasen 

PubMed. Dessa kvalitetsgranskades, analyserades och detta genererade kategorier samt 

subkategorier av faktorer. 

 

Resultat: I resultatet framkom 100 olika faktorer hos föräldrarna fördelade under sex 

huvudkategorier; information, förtroende, vaccinets verkan, upplevda hinder och känslor, 

levnadsförhållanden samt faktorer som inverkar till vaccinations fördel. Flera av de faktorer 

som framkom kan kopplas till den roll och det ansvar som det innebär att vara sjuksköterska 

när det kommer till bemötande, information och individanpassad vård. 

 

Slutsats: Tveksamhet kring vaccin existerar globalt och är varierande beroende på sitt 

sammanhang. Det finns många olika faktorer som går att associera med tveksamhet, varpå 

dessa inte kan bemötas på ett universellt vis. Det är av vikt att säkerställa att sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal får utbildning om immunisering och vaccinationer, med en specifik 

inriktning mot tveksamma föräldrar. Enligt författarna behövs det därför ytterligare forskning 

för att öka förståelsen för olika faktorers uppkomst och hur de bäst bemöts med 

omvårdnadsåtgärder. 

 

 

Nyckelord: Vaccination, Tveksamhet, Föräldrar, Hälsolitteracitet, Beslutsfattande



   

 

 

ABSTRACT  
 

Background: A hundred years ago infectious diseases were the leading cause of death. On a 

yearly basis, vaccinations save two to three million lives worldwide. A negative trend 

regarding vaccinations and an increase of hesitancy among parents can be observed globally.  

This can cause outbreaks of severe childhood diseases and suffering on individual-based and 

population-based levels. Through patient-centered care nurses can respond to fears and 

provide accurate information to promote the health of the child. 

 

Aim: The aim of this literature review was to describe factors among parents who are hesitant 

to vaccinate their children. 

 

Method: A literature review was conducted on ten scientific articles from the PubMed 

database. These were quality assured, analysed and identified factors were categorised and 

subcategorised. 

 

Results: The result generated one hundred different factors among parents, divided into six 

main categories; information, trust, vaccine efficacy, perceived obstacles and emotions, living 

conditions and beneficial factors towards conducting vaccination. Several of the factors that 

emerged can be linked to the role and responsibility it entails to be a nurse, regarding 

information, treatment and patient-centered care. 

 

Conclusion: Vaccine hesitancy is a global phenomenon and varies depending on its context. 

There are many different factors that can be associated with hesitancy, and these cannot be 

dealt with in a universal way. It is of importance to ensure that nurses and other health care 

providers receive adequate education about immunization and vaccinations, targeting vaccine 

hesitant parents. According to the authors, therefore, further research is needed to increase the 

understanding of the origin of the factors and how they are best addressed with care actions. 

 

Keywords: Vaccination, Hesitancy, Parents, Health literacy, Decision making
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INTRODUKTION 

Hälsa 

World Health Organization (WHO, 2020) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller 

svaghet. Det är således ett positivt laddat ord som uppstår i de miljöer som människan 

befinner sig i (Olander, Ringsberg & Tillgren, 2014). WHO:s konstitution (2020) förkunnar 

även att det är en grundläggande rättighet för varje människa att få åtnjuta den högsta 

uppnåeliga hälsa, utan åtskillnad mellan ras, religion, politiska åsikter samt ekonomiska och 

sociala förhållanden. 

 

Immunförsvaret 

Immunsystemet ska skydda människan från allt som uppfattas som kroppsfrämmande. Dit hör 

bland annat mikroorganismer som kan framkalla infektionssjukdomar (patogener), så som 

virus, bakterier, svampar och protozoer. Virus och bakterier är de mikroorganismer som står 

för de flesta av de infektionssjukdomar som människan drabbas av. För att så effektivt som 

möjligt kunna bekämpa dessa och hålla kroppen frisk består immunförsvaret av två linjer; det 

ospecifika samt det specifika immunförsvaret. Det ospecifika försvaret är medfött och utgörs 

framför allt av hud, slemhinnor, leukocyter och plasmaproteiner vilka tillsammans bildar en 

barriär och förhindrar spridning av patogener i kroppen. Det specifika immunförsvaret är 

förvärvat och har sin största utveckling under det första levnadsåret. Det består i huvudsak av 

lymfocyter som efter att ha varit i kontakt med ett patogen, klonar sig och utvecklar 

immunologiskt minne för just det patogenet. På så sätt utvecklas ett specifikt försvar för varje 

patogen kroppen utsätts för som blir starkare och snabbare ju fler gånger kroppen kommer i 

kontakt med det. Denna motståndskraft mot specifika infektionssjukdomar kallas för att 

kroppen utvecklar immunitet (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

 

Vaccin 

Vad vaccin är 

Immunprofylax, även kallat vaccin, innebär att man på ett kontrollerat sätt tillför kroppen 

behandlade delar av ett patogen för att kroppen ska kunna utveckla sitt specifika försvar utan 
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att själv insjukna (Sand et al., 2006). På så vis skapas immunitet mot en viss typ av 

infektionssjukdom. 

 

Vaccinationers betydelse för folkhälsan 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019a) är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till 

folkhälsan i världen, näst efter rent vatten och det är den mest kostnadseffektiva insats som 

finns tillgänglig för sjukvården. Tack vare tidiga vaccinationer under späd- och småbarnsåren 

har smittkoppor utrotats helt och polio finns bara kvar i några få länder (Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering ([SBU], 2009). WHO (i.d.a) uppskattar att det årligen räddas mellan 

två till tre miljoner liv världen över tack vare vaccinationer. Trots att vaccinets huvudmål är 

att ge ett direkt skydd mot en specifik infektionssjukdom till den enskilda individen, har 

vaccinets effekt breddats genom upptäckten av att det även skyddar de människor som är 

ovaccinerade. Fenomenet kallas för flockimmunitet och innebär att en sjukdom kan sluta 

cirkulera i samhället - trots att inte alla är vaccinerade - bara man når över en viss 

täckningsgrad (SBU, 2009). Flockimmunitet uppnås enligt Melhus (2013) under 

förutsättningen att ≥95 % av befolkningen är vaccinerad. Dock gäller att ju högre smittsamhet 

en sjukdom har, desto högre behöver täckningsgraden vara (SBU, 2009). Svenska 

barnhälsovården arbetar enligt hälsofrämjande och förebyggande program och når ut till över 

99 % av alla barn 0-5 år med sina insatser (Svenska Barnhälsovårdsregistret, 2018). I Sverige 

erbjuds immunisering inom ramen för Barnvaccinationsprogrammet för; rotavirus, difteri, 

stelkramp, polio, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund, pneumokockorsakad sjukdom, 

humant papillomvirus (HPV) samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b 

(Hib) (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Liknande barnvaccinationsprogram erbjuds även inom 

Europa samt övriga höginkomstländer (Smittskyddsinstitutet, 2013). 

 

Vaccinets säkerhet 

Vaccin är minst lika beprövade och reglerade som behandlande läkemedel innan de släpps till 

marknaden. I många fall har vaccin högre ställda krav på sig, särskilt vad gäller barnvaccinen 

som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, av den anledning att de ges till en mycket 

stor grupp friska individer. I Sverige bedömer Läkemedelsverket tillsammans med den 

europeiska läkemedelsmyndigheten vilka vaccin som når upp till de högt ställda krav som 

råder. Samma myndigheter ansvarar även för att följa upp så att vaccinen fortsätter att hålla 

den kvalitet som utlovats (SBU, 2009). Trots de höga kvalitetskraven förekommer det vissa 
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biverkningar vid vaccinering. Vanliga sådana är rodnad eller svullnad vid insticksstället, 

ömmande muskulatur, feber och sjukdomskänsla (SBU, 2009). Dock existerar det myter och 

icke korrekt information kring biverkningar som cirkulerar i samhället. Dessa är bland annat 

att vaccination kan orsaka autism, diabetes typ 1, epilepsi, plötslig spädbarnsdöd, episoder av 

nedsatt kontaktbarhet eller blekhet hos barnet samt dödsfall. Efter en utredning kring 

vacciners skyddseffekt och biverkningar utförd av SBU (2009) framkom det att nyttan av att 

vaccinera vitt överskrider risken för biverkningar. Det framkom även att det inte finns några 

orsakssamband mellan barnvaccinen som undersöktes och ovan nämnda biverkningar. 

 

Befolkningsrörelse – en utmaning 

Storskalig migration och befolkningsrörelse världen över orsakar epidemiologiska utmaningar 

för hälso- och folkhälsomyndigheter. Internationella och nationella resor har ökat spridningen 

av infektiösa sjukdomar. Stora förbindelsecenter så som flygplatser, tågstationer och hamnar 

mottar oerhört många människor från olika kontinenter vilket leder till att patogener som 

kontaminerar vanligt berörda ytor kan spridas långt (Ikonen et al., 2018). År 2017 

uppskattades det finnas 285 miljoner internationella migranter världen över. Under 2011 samt 

2015 upplevde Europa migrantvågor utan tidigare like på 1,7 respektive över 1 miljon från 

utomeuropeiska länder. Immigranter och flyktingar kommer vanligtvis från mindre 

bemedlade länder med oordnade former av hälso-och sjukvård och därmed endemiska 

sjukdomar, kopplade till fattigdom. Som ett resultat av detta kan epidemier i värdlandet 

uppstå (Van Damme, 2017). 

 

Vaccinationstrenden och dess risker 

 För hundra år sedan var infektionssjukdomar den vanligaste dödsorsaken i världen, även i 

välutvecklade länder. Idag börjar de allra vanligaste barnsjukdomarna bli sällsynta tack vare 

vaccinationsprogrammen med en god framtidsutsikt att minska insjuknanden ytterligare 

(Martinon-Torres, 2017). I Europa har dock en falsk trygghet uppstått där föräldrar tror sina 

barn vara skyddade mot vissa sjukdomar om nationen inte haft några utbrott under lång tid 

(Butler, 2017). Det senaste årtiondet har föräldrar börjat ifrågasätta vaccinets nytta allt mer 

vilket fått till följd att otillräckligt många barn vaccineras i vissa samhällen (Larson, Jarret, 

Eckersberger, Smith & Paterson, 2014). Folkhälsomyndighetens senaste rapport (2019a) 

visade att täckningsgraden för några av de vanligaste barnvaccinen bland tvååringar i Sverige 

2014-2018 låg på en hög nivå ( >96 %). Dock ses en negativ trend under den angivna 
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tidsperioden med nästan en procentenhet. Flertalet av sjukdomarna, som kan förebyggas 

genom vaccin, kan leda till allvarliga hälsoeffekter för den som smittas. Barnsjukdomarna 

difteri, mässling och polio har en hög smittsamhet och kan bland annat leda till mycket 

allvarliga följder så som förlamning, encefalit, organsvikt, kvävning, lidande, lång 

konvalescens och döden. Det existerar inget botande läkemedel för flertalet av 

barnsjukdomarna. Vid en fortsatt negativ vaccinationstrend med en minskad täckning som 

följd kommer utöver individen, som drabbas både kort- och långsiktigt, även samhället 

drabbas hårt av stora ekonomiska belastningar (SBU, 2009). 

Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), tillsattes 2013 av WHO för att utreda 

omfattningen av vaccinationsmotståndet. De fann bland annat att tveksamhet inför vaccin är 

ett globalt, växande problem (SAGE, 2014) och under första halvan av 2019 rapporterade 

WHO de högsta siffrorna av mässlingsutbrott i världen sedan 2006 - en sjukdom som går att 

förebygga helt genom vaccinering (WHO, i.d.b). År 2014 kom WHO:s tillförordnade 

expertgrupp att definiera tveksamhet inför vaccin enligt följande: 

  

” Vaccine hesitancy refers to delay in acceptance or refusal of vaccines despite 

availability of vaccine services. Vaccine hesitancy is complex and context specific, 

varying across time, place and vaccines. It is influenced by factors such as 

complacency, convenience and confidence.” (SAGE, 2014, s 7) 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) har sjuksköterskan ett självständigt ansvar för omvårdnaden av patienter. Den 

omvårdnad som erbjuds ska syfta till att ge patienten ökade möjligheter till att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och 

uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Vidare belyser svensk 

sjuksköterskeförening vikten av att sjuksköterskan även är kunnig inom övriga områden av 

betydelse för patientens omvårdnad, som exempelvis beteendevetenskap, för att kunna främja 

hälsa fullt ut. För att hela befolkningen ska få jämlik vård och hälsa krävs det att 

sjuksköterskan arbetar både promotivt och preventivt. Sjuksköterskan ska alltid handla utifrån 

patientens intresse, den så kallade godhetsprincipen (Arlebrink, 2013). Vaccination i Sverige 

är frivilligt, det innebär att den förälder eller vårdnadshavare som har ett lagligt 

vårdnadsansvar över sitt barn till dess det fyllt arton år (SFS 1949:381), kan välja att tacka ja 

eller nej till att ge barnet vaccin (Folkhälsomyndigheten, 2018). Detta gör sjuksköterskans roll 
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extra speciell då beslutet som rör den egentliga patienten ligger i dess vårdnadshavares 

händer. Det beslutet kan därmed strida mot sjuksköterskans vilja att göra det som är bäst för 

barnet. Föräldern påverkar således inte bara barnets framtida hälsa, utan även täckningsgraden 

i samhället och de individer som inte kan vaccineras av hälsoskäl. Sjuksköterskans möte med 

den tveksamme föräldern är därigenom ett viktigt tillfälle för att utforska förälderns 

värderingar och behov för att förstå vad som ger upphov till tveksamheten. 

 

Hälsolitteracitet och kommunikation 

Förmågan att söka, ta emot, värdera och tillämpa hälsoinformation kallas för hälsolitteracitet 

och påverkar beslutsförmågan kring sjukvård och sjukdomsprevention (Sørensen et al., 2012). 

Termen används även som ett begrepp för framgången av att stärka populationen, både 

nationellt och internationellt, gällande hälsa och jämlik hälsa. Beroende på utgångspunkt kan 

hälsolitteracitet anses vara en riskfaktor alternativt en tillgång, både på individ- och 

befolkningsnivå. Ur ett hälsofrämjande perspektiv är hälsolitteracitet inte ett statiskt tillstånd, 

utan en resurs som kan utvecklas och stödjas via hälsoundervisning, omvårdnadsåtgärder och 

empowerment (Olander et al., 2014). Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om 

kommunikation med föräldrar då de enligt Johansson (2019) är en känslig grupp att 

kommunicera med. Sjuksköterskan behöver balansera mellan att lyssna in och motivera 

föräldern utan att hamna i den så kallade expertfällan. Om sjuksköterskan för en monolog 

istället för en dialog mellan två jämställda personer, riskerar mottagaren bli passiv och onåbar 

(Arlebrink, 2013). Sjuksköterskan har ett ansvar för att patienter, barn som vuxna, får 

tillräcklig och anpassad information om vård och hälsa så att de kan ta informerade beslut. 

 

Teoretisk referensram – Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee var en interaktionsteoretiker från USA som levde mellan 1926 och 

1973. Travelbee fokuserade mycket på vad hon kallar för den mellanmänskliga dimensionen 

och framhäver starkt vikten av att se det unika i varje individ med dennes enskilda upplevelse 

av erfarenheter (Travelbee, 1971). För att uppnå en mellanmänsklig relation behöver parterna 

först genomgå fem interaktionsfaser (Travelbee, 1971). 

Dessa är enligt Travelbee: 

1.  Det första mötet 

2.  Framväxt av identiteter 

3.  Empati 
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4.  Sympati 

5.    Ömsesidig förståelse och kontakt 

 

Fas ett ger en första uppfattning om patientens personlighet, det är viktigt att sjuksköterskan 

inte låter sig påverkas av stereotyper. I fas två bildas ett band mellan parterna. I den tredje 

fasen uppstår empati där sjuksköterskan bildar sig en förståelse för patientens reaktion. Fjärde 

fasen präglas av sympati och den genuina viljan att hjälpa patienten. Sympati är något som 

uppfattas av patienten och som kan hjälpa denne till en känsla av att sjuksköterskan känner 

äkta omsorg i omvårdnaden. Den femte fasen är resultatet av interaktionen i de tidigare 

faserna där parterna öppnat upp sig inför varandra med en ömsesidig förståelse och där 

sjuksköterskan befrämjat en positiv utveckling hos patienten med en ökad förmåga att hantera 

sitt lidande (Travelbee, 1971). Enligt Pokorny (2014) ansåg Travelbee att 

omvårdnad bör främja hälsa för individen, familjen och samhället. Genom Travelbees teori 

kan sjuksköterskan nå fram till tveksamma föräldrar med fakta om vaccination för att hjälpa 

dem ta välgrundade beslut. På så vis kan risken för sjukdomsutbrott minskas och därmed 

lidande för den enskilda individen och för samhället. 

 

Problemformulering  

Det krävs en hög täckningsgrad (≥95 %) i samhället för att uppnå flockimmunitet. De senaste 

åren har en sjunkande täckningsgrad för de vanligaste barnvaccinen i Sverige kunnat ses och 

en ökad tveksamhet för vaccin globalt sett, med sjukdomsutbrott och lidande som följd. 

Vaccinationsskepsis måste ses som ett uttryck för bristfällig hälsolitteracitet hos de föräldrar 

som tvekar inför att vaccinera sina barn. Därför är det viktigt att identifiera faktorer hos 

tveksamma föräldrar för att kunna anpassa information, omvårdnadsåtgärder och 

vårdpersonals bemötande gentemot dessa grupper. För att ha möjlighet att identifiera dessa 

faktorer behövs det en kartläggning via en litteratursammanställning av befintlig aktuell 

forskning. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva faktorer hos föräldrar som är tveksamma till att 

vaccinera sina barn. 
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METOD  

Design  

För att besvara studiens syfte valdes allmän litteraturstudie med deskriptiv design av 

kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturstudien ämnade identifiera 

aktuell forskning samt belysa de behov som finns av ny kunskap inom det valda ämnet (Polit 

& Beck, 2014). 

 

 

Sökstrategi 

 

Databaser 

Sökningar efter artiklar utfördes i den akademiska databasen PubMed via Uppsala 

universitetsbibliotek. PubMed valdes då det är en databas inriktad mot omvårdnad och 

medicin (Kristensson, 2014). 

 

Sökord 

För att få fram relevanta sökord identifierades nyckelbegrepp inom ämnet via 

litteratursökning för att sedan kategoriseras i relation till studiens syfte. Sökorden som 

användes var vaccin, hesitancy, survey, questionnaire, reason, factor, vaccine hesitancy, 

vaccination hesitancy, parents, determinants, decision och HPV. Samtliga matades in som 

fritext. Booleska operatörerna AND, OR och NOT (Polit & Beck, 2014) samt filtren best 

match och full text tillämpades för att styra och begränsa sökorden. Se tabell 1 för hur 

sökorden kombinerades i databassökningarna. 

 

Inklusionskriterier  

Kvantitativa originalartiklar skrivna på svenska eller engelska, tillgängliga i fulltext via 

Uppsala universitetsbibliotek, publicerade mellan 2014-2020. Vetenskapligt granskade och 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Samtliga artiklar skulle vara granskade och godkända 

av en etisk kommitté, ha ett föräldraperspektiv och inkludera föräldrar till barn i åldrarna 0-18 

år.  
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Exklusionskriterier 

Artiklar med undermåligt språkbruk, artiklar som bedömdes ha låg kvalitet samt 

reviewartiklar. Studier som undersökte föräldrar med hospitaliserade barn och studier som 

undersökte havande kvinnor. Studier utförda utan etiskt tillstånd.  

 

Tillvägagångssätt 

Tre sökningar i PubMed genererade totalt 267 träffar. Först lästes artiklarnas titlar (267st.), 

därefter abstracten till de titlar som svarade mot litteraturstudiens syfte (83st.). Därefter 

gallrades de abstracts bort som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Detta genererade 31 

artiklar vilka lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades. Samtliga steg utfördes separat av 

författarna, för att inför varje nytt steg jämföra och diskutera likheter och skillnader i val av 

artiklar. Detta gjorde det möjlig att gå vidare i gallringsprocessens alla steg med ett enat 

underlag. Av de 31 artiklarna exkluderades de artiklar som ej matchade med litteraturstudiens 

syfte (5st.), artiklar som det ej längre fanns åtkomst till (3st.), artiklar med undermåligt 

språkbruk (2st.), artiklar som undersökte föräldrar med hospitaliserade barn (2st.), samt 

artiklar utan slumpmässigt urval (9st.). Studier utan slumpmässigt urval valdes bort för att 

undvika selektionsbias i största möjliga mån och öka generaliserbarheten (Ejlertsson, 2012). 

Totalt exkluderades 21 artiklar med en återstod av 10. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsgranskningen baserades på en av författarna modifierad granskningsmall för 

tvärsnittsstudier, bestående av komponenter från Forsberg och Wengström (2015) och det 

internationella nätverket Strengthening the Reporting of Observational studies in 

Epidemiology (STROBE, 2007). Kvalitetsgranskningsmallen poängsatte studierna baserat på 

deras validitet, reliabilitet och bias, med tyngdpunkt på urvalsmetoden. Poänggivande frågor 

bestod av svarsalternativen ”ja”, ”nej”, ”oklart” samt ”delvis”. Endast ”ja” genererade poäng. 

Artiklarna delades in i låg (0-9 poäng), medel (10-11 poäng), medelhög (12-13 poäng) och 

hög kvalitet (14-16 poäng). Artiklar med hög och medelhög kvalitet inkluderades i 

Sökning Sökord och 

Booleska 

operatorer 

Filter Databas & 

sökdatum 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstracts 

Abstracts 

som 

svarade 

mot syftet 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Antal 

artiklar 

inkluderade 

i arbetet 

1 vaccin* 

hesitancy 

(survey OR 

questionnaire) 

(reason OR 

factor*) 

 

Fulltext 

Best 

match 

PubMed 

2020-01-27 

170 170 115 30 23 7 

2 (“vaccine 

hesitancy” OR 

“vaccination 

hesitancy”) 

parents 

(reason* OR 

determinants 

OR decision) 

survey NOT 

HPV 

Fulltext 

Best 

match 

PubMed 

2020-01-28 

73 73 44 11 (+18†) 8 3 

3 (“vaccine 

hesitancy” OR 

“vaccination 

hesitancy”) 

parents 

(reason* OR 

determinants 

OR decision) 

(cross-

sectional) 

survey NOT 

HPV 

Fulltext 

Best 

match 

PubMed 

2020-02-05 

24 24 2 2 (+22†) - - 

Summa:    267 267 161 83(40†) 31 10 

†=dubbletter från tidigare sökningar 
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litteraturstudien. Tre av dessa höll hög kvalitet och sju artiklar höll medelhög kvalitet. Se 

bilaga 1 för kvalitetsgranskningsmallens utformning och bilaga 2 för artiklarnas bedömda 

kvalitetsnivåer. 

 

Resultatanalys 

Artiklarnas resultat lästes igenom enskilt av författarna flera gånger för att urskilja faktorer 

som svarade till litteraturstudiens syfte. Sedan jämfördes funna faktorer mellan författarna för 

att nå konsensus, se bilaga 2 för en sammanfattning av respektive artikels resultat. Funna 

faktorer färgkodades efter respektive artikel och sammanställdes för att tydligt få fram 

kategorier och subkategorier bland dessa. Därefter granskades artiklarnas resultat systematiskt 

för att upptäcka skillnader och likheter. Analysen utfördes reflekterande och kritiskt med en 

induktiv metod för ökad trovärdighet (Friberg, 2017). Resultatdelen presenterar funna faktorer 

hos tveksamma föräldrar grupperade i kategorier och subkategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklar inkluderades endast i den allmänna litteraturstudien om de bakomliggande studierna 

hade ett etiskt godkännande. Litteraturstudien utfördes objektivt genom att kritiskt granska 

artiklar utan att värdera dess data utifrån personliga perspektiv eller åsikter. Samtliga resultat i 

granskade artiklar redovisades. Data har ej fabricerats eller plagierats. All referenshantering i 

studien skall vara korrekt (Friberg, 2017). 

 

RESULTAT 

Denna allmänna litteraturstudie är baserad på 10 originalartiklar publicerade mellan 2016-

2020. Artiklarnas resultat svarar mot studiens syfte: att beskriva faktorer hos föräldrar som är 

tveksamma till att vaccinera sina barn. Samtliga artiklar hade ett föräldraperspektiv. 

Åldersspannet på barnen som ingick i studierna var 1-18 år. Resultatet grundar sig på totalt 

19 408 föräldrars deltagande. Totalt framkom 100 faktorer, vilka är fördelade under 

kategorierna: information, förtroende, vaccinets verkan, upplevda hinder och känslor, 

levnadsförhållanden och faktorer som inverkar till vaccinations fördel. Kategorierna samt dess 

subkategorier finns presenterade i tabell 2. De länder som studierna genomfördes i var: 

Frankrike (2st.), Italien (3st.), Indien (1st.), Kanada (2st.) och USA (2st.). Samtliga studier 

som granskats i denna litteraturstudie använde sig av kvantitativ design alternativt mixad 
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metoddesign. Artiklarnas studiedesign bestod av strukturerade enkätintervjuer besvarade över 

telefon, enkäter ifyllda online eller enkäter besvarade i pappersformat. En sammanställning av 

studiernas syfte, metod, resultat och kvalité finns i bilaga 2. Benämningen tveksamma 

föräldrar definieras i resultatet efter SAGE:s definition av vaccine hesitancy (SAGE, 2014), 

vilken inkluderar både tveksamma samt vaccinvägrande föräldrar. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier av funna faktorer 

Kategorier: Information Förtroende Vaccinets 

verkan 

 

Upplevda 

hinder och 

känslor 

 

Levnads-

förhållan-

den 

 

Faktorer som 

inverkar till 

vaccinations 

fördel 

 

Subkatego-

rier: 

Upplevelse 

av bristande 

information 

Bristande 

förtroende 

för 

sjukvården 

och 

vetenskapen 

som aktör 

 

Tveksamhet 

inför 

vaccinets 

effekt, 

säkerhet och 

nytta 

 

Känslor Utbildning  

Alternativa 
informations-

källor 

Konspirator-
iskt tänkande 

och egna 

teorier 

 

Biverkningar 
 

Hinder Kön och 
ålder 

 

    Boende- och 

livssituation 

 

 

    Egenskaper 

hos 

föräldrarna 

 

 

 

 

Information 

Upplevelse av bristande information 

I fyra av artiklarna uppgav tveksamma föräldrar upplevd bristfällig information från 

vårdpersonal (Bianco, Mascaro, Zucco, & Pavia, 2019; Dubé. Gagnon, Zhou & Deceuninck, 

2016; Dubé et al., 2018; Giambi et al., 2018). En del av dessa angav att de upplevde att de 

inte fick tillräckligt med information från sin barnläkare om barnvaccin (Bianco et al., 2019) 

eller inte tillräckligt med information inför ett beslutsfattande (Dubé et al., 2018). I studien av 

Giambi et al. (2018) uppgav föräldrar att de ansåg att sjukvårdspersonal endast informerar om 

de fördelar vaccinet har, att de hade fått kontraindicerande information om vaccin från 

vårdpersonal samt att de ej fått rådet att vaccinera barnet fullt ut. I studien av Bianco et al. 

(2019) hade några uppgett att de blivit avskräckta av sin barnläkare. En ytterligare faktor som 



   

 

12 

 

föräldrar uppgav var att de inte litade på den information om vaccin som tilldelades dem 

(Dubé et al., 2016). En del angav att de upplevt att de hade behövt söka information på egen 

hand (Dubé, 2018). 

 

Alternativa informationskällor 

I två av studierna uppgav föräldrar att de inhämtat information om vaccin från andra källor än 

sjukvårdspersonal (Giambi et al., 2018; Bianco et al., 2019). Två faktorer hos dem var att de 

konsulterade antivaccinationsföreningar samt att de ansåg att dessa föreningar är pålitliga 

(Giambi et al., 2018). I studien av Bianco et al. (2019) var en faktor hos föräldrarna att de 

hade en ökad benägenhet att söka information om vaccin från andra källor än sin barnläkare. 

Undersökta föräldrar i denna studie inhämtade även i större omfattning, än icke tveksamma 

föräldrar, information från massmedia. I studien av Dubé et al. (2018) uppgav dock 

vårdnadshavare att de hade ett lågt förtroende till att media rapporterar tillförlitlig information 

kring vaccin. 

 

Förtroende 

Bristande förtroende för sjukvården och vetenskapen som aktör 

I ett par av artiklarna (Giambi et al., 2018; Napolitano, D’Allesandro & Angelillo, 

2018) uppgav vissa föräldrar att de inte litade på sin barnläkare. Några utav dem litade inte på 

barnläkarens rekommendationer om vaccin (Bianco et al., 2019), medan andra tveksamma 

föräldrar uppgav att de inte lyssnade på läkarens rekommendationer (Lama, Hancock, 

Freimuth, Jamison, & Crouse Quinn 2020). I en av artiklarna var två faktorer lågt förtroende 

för folkhälsomyndigheter och för akademiska forskare (Dubé et al., 2018). I studien av 

Giambi et al. (2018) uppgav några av respondenterna att de inte litade på offentliga 

vaccinationsmottagningar. I artikeln av Bianco et al. (2019) uppgav föräldrar att de höll med 

politiska ledare som var emot vaccin. 

 

Konspiratoriskt tänkande och egna teorier 

Föräldrar uppgav att de ansåg att barnvaccin primärt är en lönsam verksamhet för 

läkemedelsföretag, som de inte litade på, och att vaccin som erbjuds av lokala vårdenheter är 

påverkade av ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin (Bianco et al., 2019; Dubé et 

al., 2018; Giambi et al., 2018). Några av dem uppgav hög skepticism mot vetenskapen 
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(Bocquier et al., 2018) eller hade motsatt syn till vad vetenskapen säger då de ansåg att det ej 

är viktigt att förebygga sjukdomsutbrott i samhället (Dubé et al., 2016). I artikeln av Giambi 

et al. (2018) ansåg en del av respondenterna att vaccin ej är nödvändigt om man lever 

hälsosamt och använder naturläkemedel. En faktor hos föräldrar i artikeln av Callaghan, 

Motta, Sylvester, Lunz Trujillo & Crudo Blackburn (2019) var att de hade ett konspiratoriskt 

tänkande. 

 

Vaccinets verkan 

Tveksamhet inför vaccinets effekt, säkerhet och nytta 

I fyra av artiklarna upplevde föräldrarna ingen nytta av vaccin (Bianco et al., 2019; Dubé et 

al., 2016; Rey et al., 2018; Napolitano et al., 2018). Anledningarna som angavs var att 

vaccinet ändå inte skyddade mot den sjukdom det ämnade förebygga och att dessa ej är 

allvarliga (Dubé et al., 2016; Napolitano et al., 2018). Föräldrar ansåg även att vaccination, 

obligatorisk eller ej, inte är viktig för att minska spridning av sjukdomar i samhället samt att 

det är en större risk än nytta (Bianco et al., 2019; Dubé et al., 2016; Rey et al., 2018;). 

Föräldrar uppgav i flera studier att de kände misstro (Giambi et al., 2018), eller rädsla till 

vaccin, oro över dess säkerhet och effektivitet (Bocquier et al., 2018; Dubé et al., 2016; 

Napolitano et al., 2018). Faktorer i studien av Dubé et al. (2018) var att föräldrar hade en 

negativ attityd till vaccinationer. 

 

Biverkningar 

I tre artiklar fanns en rädsla eller oro hos tveksamma föräldrar kring vaccinets biverkningar 

(Dubé et al., 2016; Giambi et al., 2018; Napolitano et al., 2018). Det fanns rädslor för både 

kortvariga och långvariga biverkningar och tveksamhet grundad i att bland annat personligen 

ha mött föräldrar till barn som drabbats av allvarliga biverkningar (Giambi et al., 2018) och 

att anse att vaccin kan försvaga immunförsvaret (Dubé et al., 2016). 

 

Upplevda hinder och känslor 

Känslor 

Flertalet faktorer handlade om upplevda känslor inför vaccinationer. I några studier upplevde 

föräldrar en lägre smittorisk eller sårbarhet för sina barn och att de inte ansåg att det var 

viktigt att vaccinera sitt barn för att undvika sjukdomar (Dubé et al., 2016; Lama et al., 2020). 
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Föräldrar som var tveksamma ansåg att det var för tidigt att vaccinera barnet vid 3 månaders 

ålder (Giambi et al., 2018), att barnen fick för många vaccin (Dubé et al., 2016) samt att de 

inte ville ge flera vaccin vid samma tillfälle (Giambi et al., 2018). I studien utförd av Bianco 

et al. (2019) höll respondenter inte med om att endast de barn som vaccinerats under 

spädbarnsåren bör ha tillträde till förskolor. I studien utförd av Dubé et al. (2016) hade 

föräldrar i större grad känt sig pressade till att vaccinera sitt barn.  

 

Hinder 

I tre av artiklarna (Callaghan et al., 2019; Dube et al., 2018; Lama et al., 2020) upplevde 

föräldrarna hinder inför att vaccinera. En faktor var att de hade låg kunskap kring vaccin 

(Dube et al., 2018; Lama et al., 2020). I studien utförd av Dube et al. (2018) uppgavs det att 

de i lägre grad upplevt ett socialt stöd och i en högre grad upplevt svårighet att genomföra 

vaccination. Föräldrar i denna studie upplevde även att det låg i deras roll som förälder att 

ifrågasätta vaccination. I studien av Callaghan et al. (2019) var en faktor att de själva 

upplevde nålrädsla.  

 

Levnadsförhållanden 

Utbildning 

Olika grad av utbildningsnivå var i fem artiklar en faktor hos tveksamma föräldrar (Bocquier 

et al., 2018; Dubé et al., 2016; Krishnamoorthy, Kannusamy, Sarveswaran, Gilbert Majella, 

Sarkar & Narayanan, 2020; Napolitano et al., 2018; Rey et al., 2018). Att ha en hög 

utbildningsnivå, 2-3 års collegeutbildning samt att ha tagit studentexamen rapporterades öka 

graden tveksamhet (Bocquier et al., 2018; Dubé et al., 2016; Rey et al., 2018). I två av 

artiklarna angavs dock en låg utbildningsnivå vara en faktor (Napolitano et al., 2018; 

Krishnamoorthy et al. 2020). 

 

Kön och ålder 

I fem av artiklarna framkom det att kvinnor i högre grad var mer tveksamma till vaccin 

(Bocquier et al., 2018; Dubé et al., 2016; Krishnamoorthy et al., 2020; Napolitano et al., 2018; 

Rey et al., 2018). I studien av Krishnamoorthy et al. (2020) var det specifikt kvinnor >30 år 

och kvinnor med anställning som var tveksamma. I studierna av Napolitano et al. (2018) och 

Dubé et al. (2016) var föräldrar i åldrarna <35 år respektive ≥45 år mer tveksamma. 
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Boende- och livssituation 

Var och hur föräldrarna bodde var en faktor som hade inverkan på deras tveksamhet till 

vaccin i fyra av artiklarna (Bocquier et al., 2018; Callaghan et al., 2019; Dubé et al., 2016; 

Giambi et al., 2018). Att vara samboende (Bocquier et al., 2018), att bo med ≥ 5 personer 

(Dubé et al., 2016) eller ha hemmaboende barn var faktorer hos föräldrarna (Callaghan et al., 

2019). Att ha ett italienskt medborgarskap jämfört mot att vara migrant, vara bosatt i södra 

eller centrala Italien jämfört mot övriga italienska regioner var två faktorer som framkom i 

Giambi et al. (2018). Att ha barn i åldersspannet 10–15 år (Rey, et al., 2018) och ≥2 barn 

mellan 16–36 månader var faktorer hos tveksamma föräldrar (Giambi et al., 2018). 

 

Egenskaper hos föräldrarna 

I studierna framkommer flera egenskaper hos tveksamma föräldrar. I studien av Lama et al. 

(2020) är en egenskap att själv vara ovaccinerad. Enligt Callaghan et al. (2019) var religiösa 

föräldrar oftare benägna att vara tveksamma till att vaccinera sina barn enligt 

rekommendation. Att ej arbeta inom hälso-och sjukvården var i studien av Napolitano (2018) 

en faktor. Att huvudsakligen använda alternativ medicin var enligt Giambi et al. (2018) 

associerat med att vara tveksam som förälder. I studien av Bocquier et al. (2018) var hög grad 

av engagemang i att ta hälsorelaterade beslut en faktor. 

 

Faktorer som inverkar till vaccinations fördel 

I tre av artiklarna fanns det positiva faktorer gentemot vaccination (Dubé et al., 2016; Dubé et 

al., 2018; Giambi et al., 2018). I studien av Giambi et al. (2018) konsulterade tveksamma 

föräldrar barnläkare eller husläkare. Föräldrar i denna studie ansåg även att 

sjukvårdspersonalen var kunnig kring vaccin och lade tillräckligt med tid på att diskutera 

detta. En ytterligare faktor i denna studie var att de höll med om påståendet att sjukdomar kan 

återuppstå om vi slutar att vaccinera. Faktorer hos föräldrar som ändock givit minst ett vaccin, 

var i studien av Dubé et al. (2016) att ha fått mer information om vacciner, samt att få och lita 

på rekommendationer om vaccin. En del ansåg även att de hade högt förtroende för att läkare 

fattade beslut för allmänhetens bästa (Dubé et al. 2018). Respondenter kunde göra åtskillnad 

mellan vaccin och välja att vaccinera trots tveksamhet (Dubé et al., 2016). Ytterligare två 

faktorer hos undersökta föräldrar var att de ville skydda sitt barn samt att de upplevt ett socialt 

grupptryck och därmed vaccinerat (Dubé et al., 2016). 
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DISKUSSION 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer hos föräldrar som är tveksamma 

till att vaccinera sina barn. I resultatet framkom 100 faktorer hos föräldrarna, fördelade under 

sex huvudkategorier; information, förtroende, vaccinets verkan, upplevda hinder och känslor, 

levnadsförhållanden samt faktorer som inverkar till vaccinations fördel. Flera av de faktorer 

som redovisades i resultatet kan kopplas till den roll och det ansvar som det innebär att vara 

sjuksköterska när det kommer till bemötande, information och individanpassad vård.  

 

Faktorerna sammanställdes under kategorier som bland annat avhandlade upplevelse av 

bristande information, misstro till vaccin och myndigheter samt oro över vaccinets nytta. I 

diskussionen kommer dessa fynd att avhandlas i relation till aktuell forskning och relevant 

litteratur samt knytas an till Joyce Travelbee’s interaktionsteori. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat genererade totalt sex kategorier med faktorer hos den tveksamme 

föräldern. Ett genomgående tema inom kategorin information var att föräldrarna på olika sätt 

angav att bristande information från sjukvårdspersonalens sida bidrog till deras tveksamhet. 

Bland annat upplevde en del att vårdpersonal ej delgav dem all information tillgänglig, endast 

den positiva. Enligt International Council of Nurses (ICN, 2017) etiska kod ska 

sjuksköterskan ge korrekt, lämplig och tillräcklig information till patienter och individer. Då 

tveksamhet mot vaccin är ett globalt växande problem är sjuksköterskans insatser inom 

området viktigare än någonsin förr för att förhindra utbrott i samhällen och värna om 

flockimmuniteten. Forskning av Dubé, Laberge, Guay, Bradamat, Roy & Bettinger (2013) 

bekräftar vikten av att sjukvårdspersonal är påläst och kunnig kring vaccin, samt att de 

rekommenderar vaccination på ett tillförlitligt sätt, för att minska tveksamhet hos föräldrar 

och därmed öka täckningsgraden i samhället. Vissa föräldrar vände sig till 

antivaccinationsföreningar eller andra icke vetenskapligt grundade källor. Även om man inte 

kan dra några korrelationssamband så är det inte otänkbart att bristande information från 

vårdpersonal får tveksamma föräldrar att vända sig till alternativa, eventuellt felaktiga, 

informationskällor. 
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I studierna av Brown et al. och SAGE (2010; 2014), kunde ett samband påvisas mellan 

förälderns upplevelse av att ha fått bristande information inför beslutet att vaccinera och oro 

över vaccins biverkningar och säkerhet. Även i denna litteraturstudie framkom faktorer kring 

biverkningar. Det framgår av annan forskning att flera av de kortvariga och långvariga 

biverkningar som föräldrar känner oro för inte är sanna eller extremt ovanliga, exempelvis 

autism och diabetes typ 1 (SBU, 2009). Föräldrar i litteraturstudien uppgav dels rädsla för 

biverkningar men uttryckte även tveksamhet inför vaccinets effekt och säkerhet. I resultatet 

framkom det att föräldrar inte upplevde att barnsjukdomar vaccin ämnar skydda mot är 

allvarliga eller farliga. Folkhälsomyndigheten (2019a) beskriver hur flertalet av sjukdomarna, 

så som mässling, polio, difteri och stelkramp kan vara livshotande för den som drabbas. Det 

fanns även en uppfattning om att risken med vaccin överväger dess nytta, vilket inte är 

korrekt enligt SBU (2009). Dessa felaktiga uppfattningar borde kunna motverkas då vaccin, 

särskilt barnvaccin, har högre ställda krav på sig än övriga behandlande läkemedel och 

således är hårt kontrollerade och ska anses vara säkra.  

 

Barnhälsovården i Sverige når ut till 99% av alla barn i åldrarna 0-5 år (Svenska 

Barnhälsovårdsregistret, 2018) vilket ger sjuksköterskan en unik möjlighet att kommunicera 

med de föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn. Om tveksamheten till stor del 

beror på bristande information och rädsla för biverkningar kan sjuksköterskan i mötet 

informera och förklara varför vaccinen är tillförlitliga. Det är av stor vikt för barnets hälsa att 

föräldrar erhåller korrekt information. 

 

Att göra ett möjligen livspåverkande val för sitt barn kan vara känslofyllt och 

stressframkallande där fördelar och nackdelar med vaccin ställs mot varandra. Föräldrar bär 

ett stort ansvar över att fatta det beslut som upplevs som rätt för barnets bästa och dennes 

hälsa. Om man som förälder är tveksam inför att vaccinera kan det ligga närmre till hands att 

avstå än att tillföra barnet något som kan medföra konsekvenser. Sjuksköterskan å sin sida ska 

arbeta efter godhetsprincipen, vilket innebär att handlingar alltid ska ske utifrån patientens 

intresse – det vill säga; att ge barnet vaccinet. Detta kan innebära att en inre konflikt uppstår 

mellan sjuksköterskans vilja att göra gott för barnet, stå upp för förälderns rätt till 

självbestämmande och ansvaret att främja hälsa ur ett samhällsperspektiv. I litteraturstudien 

framkom faktorer som att föräldrar kände att de hade låg kunskap och att de ansåg att det låg i 

deras roll som förälder att ifrågasätta vaccin. Detta skulle kunna utgöra ett hinder till att 

föräldern fattar ett beslut på välinformerade och korrekta grunder. Dessa faktorer innebär att 
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det föreligger bristande förståelse för vilka positiva egenskaper som väger över de negativa. 

En annan faktor hos tveksamma föräldrar visade sig vara hög grad av engagemang i att ta 

hälsorelaterade beslut, vilket även det riskerar utgöra ett hinder om föräldern är felinformerad, 

vilket stöds av Austvoll-Dahlgen & Helseth (2010). Faktorn bör även ses som en styrka under 

förutsättningen att den tveksamme föräldern med hög grad av engagemang inhämtar 

information från en korrekt och vetenskapligt grundad källa. Att stärka förälderns kunskap 

kring vaccin kan därmed motivera föräldern att vaccinera barnet, vilket får ses som en 

hälsovinst både för barnet och samhället, men även som en vinst ur en etisk dimension. 

Genom att ge kunskap stöttar sjuksköterskan förälderns autonomi och rätt att fatta beslut för 

sitt barn samtidigt som godhetsprincipen tillämpas och täckningsgraden i samhället stärks. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan på ett pedagogiskt sätt presenterar korrekt och balanserad 

information i mötet med tveksamma föräldrar då sjuksköterskan har ett ansvar att främja 

hälsoinsatser för den sårbara befolkningsgrupp som barn utgör (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Dock konstaterar Mol (2008) att tillgänglighet till 

hälsoinformation inte alltid är tillräckligt för att få individen att göra hälsosamma val. Valen 

styrs av förmågan att ta in, förstå och konkretisera hur den nya informationen ska appliceras 

på situationer man ställs inför i livet. Därför är det också viktigt att sjuksköterskan kan 

anpassa informationen efter förälderns förmåga att ta emot och tolka den. Att stärka 

förälderns autonomi på så sätt kan förhoppningsvis leda till att barnets hälsa främjas.  

 

För att kunna anpassa informationen till en bra nivå är det viktigt att sjuksköterskan engagerar 

sig i föräldern som ska fatta beslutet, för att bilda sig en förståelse för dennes förutsättning. 

Enligt Travelbee (1971) etableras en mellanmänsklig dimension genom en kommunikativ 

process. Relationen grundar sig på fem steg och leder förhoppningsvis till att ett förtroende 

etableras dem sinsemellan. En kategori i litteraturstudien var förtroende, där två genomgående 

teman var bristande förtroende för sjukvården eller vetenskapen som aktör och konspiratoriskt 

tänkande. Annan forskning pekar på att en låg täckningsgrad kan kopplas till lågt förtroende 

för staten och hälsovårdsmyndigheter (Brown et al., 2010). Att ha ett lågt förtroende för 

sjukvården och vetenskapen är en svårpenetrerad faktor då det inte åtgärdas genom enkla 

omvårdnadshandlingar. Det är ändock en väldigt viktig faktor att se till. Att applicera 

Travelbee’s interaktionsteori skulle kunna främja möjligheten att nå fram till denna grupp, då 

de fem stegen – genomförda på ett korrekt sätt – präglas av empati, sympati och grundar sig i 

den genuina viljan att hjälpa patienten. Detta ska enligt Travelbee (1971) dämpa den upplevda 
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känsla som patienten har och leda till en ömsesidig förståelse där sjuksköterskan befrämjar en 

positiv utveckling hos patienten. Att uppnå förtroende på denna nivå där parterna vågar öppna 

upp sig inför varandra med den sårbarhet som det medför kan tänkas vara en process som tar 

mycket tid och hög grad av engagemang. I resultatsyntesen framkom det även positiva 

faktorer kopplade till förtroendet för och relationen med barnläkaren eller sjukvårdpersonal. 

En av dessa var att vaccinera trots tveksamhet då man litade på sin barnläkares 

rekommendation. Det kan antas att dessa tveksamma föräldrar i mötet med barnläkaren 

lyckats uppnå en mellanmänsklig dimension där vårdpersonalen befrämjat en positiv 

utveckling hos föräldern – att vaccinera trots tvivel. 

 

I resultatsyntesen konstaterades flera olika sociodemografiska faktorer, så som utbildning och 

kön. Flera av studierna lade fram att mödrarna i högre grad var mer tveksamma än fäderna. I 

ett flertal studier är större procentuell del av respondenterna mödrar, vilket kan göra resultatet 

något skevt (Perez et al., 2016). Dock är förälderns kön något att beakta om fallet är så att 

mödrar i större grad tar beslut eller är mer involverad kring barnets vaccination. Förälderns 

kön är en opåverkbar faktor men kan ligga till grund för ett högre behov för individanpassad 

information och vård. I syntesen framkommer både hög och låg utbildning som en faktor för 

att vara tveksam kring vaccination. Enligt Amit Aharon, Nehama, Rishpon & Baron-Epel 

(2017) ter det sig dock som att högre utbildningsnivå samt låg hälsolitteracitet ökar graden av 

källkritik eller tveksamhet. Det finns en möjlighet att de motstridiga resultaten gällande 

utbildningsnivå påverkas av de länder och kulturer som studierna är utförda i. Möjlighet till 

utbildning och kvalité på utbildning skiljer sig globalt och är bland annat beroende av 

ekonomi, religion och kultur. Att isolera en enskild faktor för tveksamhet kring vaccin så som 

utbildning och kön är svårt då det inte går att förutsäga hur en determinant beter sig i olika 

omgivningar och under olika förutsättningar (SAGE, 2014). Föräldrar i litteraturstudien blev 

påverkade av omgivningen, både i hemmet och utanför. Ett socialt grupptryck, press från 

vårdpersonal och läkare eller lågt upplevt socialt stöd var faktorer som påverkade föräldrarna 

både negativt och positivt. Att känna någon förälder vars barn upplevt allvarliga biverkningar 

av vaccin påverkade även tveksamhet. Kulturella aspekter i studierna bör beaktas då kulturen 

individerna är uppvuxna i formar och påverkar dem. Brunson (2013) styrker detta då 

föräldrarnas sociala omgivning påverkar processen av att fatta ett beslut kring 

barnvaccinationer.  
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Klinisk relevans 

Denna litteraturstudie påvisar att det finns ett stort behov av att generera mätverktyg och 

utefter dem omvårdnadsåtgärder samt rutiner för hur vårdpersonal ska bemöta en tveksam 

förälder. Det är även viktigt att i framtida forskning få fram vilken information och på vilket 

sätt information bäst tas emot av föräldern. Genom att mer korrekt information cirkulerar i 

samhället kring vaccinationer kan förhoppningsvis fler föräldrar fatta välgrundade beslut. 

Detta kan leda till en ökad täckningsgrad och därmed flockimmunitet. Det skulle även bidra 

till ett minskat lidande för individen och en minskad kostnad för samhället. 

 

Metoddiskussion 

Val av design 

Då detta arbete avsåg att ta fram huvuddragen hos en grupp människor inom ett visst 

ämnesområde passade en allmän litteraturstudie som design då den ämnar ge en översiktsbild 

av området. En styrka med denna design är att den har sin utgångspunkt i artiklar publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter, noga utvalda efter ett systematiskt och enhetligt arbetssätt. En 

allmän litteraturöversikt ger också möjligheten för läsaren att bilda en relativt snabb 

uppfattning kring ett forskningsområdes kunskapsluckor eller kunskapsmättnad. En svaghet 

med designen är dock att den inte ger en grundläggande helhetsbild av ämnesområdet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Ytterligare en svaghet med designen allmän litteraturstudie 

är att författarna i ett första skede bildar sig en bred kunskapsöversikt av området innan 

artiklarna väljs ut. Detta riskerar att medföra selektionsbias, där författarna mer eller mindre 

medvetet väljer artiklar som speglar den egna föreställningen om hur resultatet bör bli. Denna 

risk är särskilt överhängande då författarna till detta arbete inte har erfarenhet av att utföra en 

allmän litteraturstudie sedan innan. 

 

Urval 

Alla artiklar inkluderade i litteraturöversiktens resultat är hämtade från databasen PubMed.  

Det kan dock förekomma artiklar i andra databaser som skulle bedömts hålla en högre kvalitet 

än de artiklar inkluderade i litteraturstudien som därför missats. 

 

Litteraturstudien är baserad på sökorden vaccin, hesitancy, survey, questionnaire, reason, 

factor, vaccine hesitancy, vaccination hesitancy, parents, determinants, decision och HPV. Se 

tabell 1 för sökordens kombinationer med tillägg av Booleska operatorer. Under arbetet med 
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den projektplan som förelåg denna litteraturöversikt innefattade ovannämnda sökord – HPV 

borträknat – en stor mängd träffar med artiklar som enbart fokuserade mot HPV. HPV är ett 

relativt nytillkommet barnvaccin som i Sverige enbart givits till flickor som en del av det 

allmänna nationella vaccinationsprogrammet sedan 2012 med en täckning mellan 75-84 

procent (Folkhälsomyndigheten, 2019b). HPV-vaccinet är utöver det även ett beryktat vaccin 

som ifrågasätts i högre grad än övriga barnvaccin både i Sverige och internationellt (Byström, 

Lindstrand, Bergström, Riesbeck & Roth, 2020; Suppli et al., 2018; Barnes et al., 2018) varpå 

beslutet att inkludera sökordet HPV med den Booleska operatorn NOT togs. Detta genererade 

en träfflista där artiklar som enbart fokuserade mot HPV uteslöts medan artiklar där HPV var 

en del av studiens innehåll inkluderades. En svaghet med valet av barnvaccin är dock att det 

skulle kunna vara så att tveksamma föräldrar även diskriminerar mellan de äldre barnvaccinen 

och att det förekommer olika grad av tveksamhet till dessa. Därför hade det eventuellt varit 

klokt att enbart undersöka tveksamhet mot en sorts vaccin istället för alla. 

 

De sökord som framför allt kom att styra vilken studiemetodik som dominerade i sökträffarna 

var survey och questionnaire. Inklusionskriteriet kvantitativa originalartiklar, i kombination 

med syftets utformning - att beskriva faktorer hos föräldrar som är tveksamma till att 

vaccinera sina barn - innebar att de artiklar som inkluderades i litteraturstudien skulle vara 

baserade på observationsstudier, då dessa undersöker ett faktiskt skeende utan experimentella 

inslag. Sökorden survey och questionnaire avgränsade därmed träffarna till 

observationsstudier, mestadels tvärsnittsstudier, vilka beskriver respondenternas svar vid en 

viss tidpunkt oberoende av tidsfaktorn (Ejlertsson, 2012).  En svaghet med att ha med survey 

och questionnaire var dock att det verkade utesluta studier så som fallkontrollstudier, vilka har 

en kontrollgrupp och anses ha högre evidensgrad än rena tvärsnittsstudier. Det kan dock vara 

så att det inte förekommer så många fallkontrollstudier inom det valda syftet då det är en 

betydligt mer komplicerad studiedesign än rena tvärsnittsstudier vars design dessutom kan nå 

ut till ett väldigt mycket större stickprov (Ejlertsson, 2012). 

 

En styrka med litteraturstudien är att alla inkluderade artiklar i litteraturstudien är baserade på 

relativt nya data, med den äldsta artikeln publicerad 2016. En svaghet är dock att författarna ej 

bestämde ett specifikt mätinstrument, exempelvis PACV-skalan, att utgå ifrån som 

inklusionskriterium. Det är möjligt att antalet funna faktorer i resultatet hade blivit mer 

jämförbara eller att ett tydligare resultat i syntesen hade framkommit. Det är dock oklart om 

ett specifikt mätinstrument hade begränsat antalet sökträffar samt artiklarnas kvalitet, då 
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flertalet av mätinstrumenten ej är validerade i flera länder. Ett inklusionskriterium som med 

fördel kunnat tillämpas var vilken typ av länder som fick vara representerade i studierna. Det 

slutliga urvalet av artiklar för denna litteraturstudie är begränsat till fem länder, vilket kan ses 

som en svaghet. Med ett globalt bredare underlag hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut. 

De länder som är inkluderade är både industriländer och utvecklingsländer vilket även det kan 

ha påverkat resultatet, då livsvillkor och sjukvårdssystem kan skilja sig mycket dem emellan. 

Trots att totalt 19 408 föräldrar deltagit i studierna är denna litteraturstudie endast baserad på 

tio artiklar. Hade fler artiklar inkluderats så hade det sannolikt bidragit till fler faktorer samt 

ett bredare eller ett mer enhetligt resultat. 

 

En styrka med studien var att föräldrar med hospitaliserade barn exkluderades då det kan 

antas att detta är en extra sårbar grupp där barnet kanske av andra anledningar än förälderns 

tveksamhet inför vaccin skulle kunna vara ovaccinerad. Föräldrar till hospitaliserade barn kan 

även antas vara en mer orolig grupp över lag och därför inte spegla faktorer hos den gemene 

föräldern som ställer sig tveksam till att låta vaccinera sitt barn. Även studier med havande 

kvinnor exkluderades då dessa studier hade en prospektiv ansats där främst gravida kvinnors 

inställning till att vaccinera sitt barn jämfördes med samma kvinnas inställning innan och efter 

förlossningen. 

 

Bearbetning och analys 

En styrka med studien var att Forsberg och Wengströms mall anpassades efter viktiga kriterier 

hämtade från det internationella nätverket STROBE:s granskningsmall för tvärsnittsstudier. 

Anpassningen gjordes då tvärsnittsstudier anses ha en generellt låg evidensgrad inom 

vetenskapen. En kvalitetsgranskningsmall ämnad för att granska alla typer av 

observationsstudier hade med stor sannolikhet lett till att alla studier fått låg kvalitet vilket 

hade varit missvisande. För att få en mer nyanserad bild av hur studierna förhöll sig 

kvalitetsmässigt till varandra lades extra frågor till i mallen med fokus mot urvalsmetoden, då 

den är viktig för att kunna generalisera studiernas resultat till den population de ämnar 

undersöka (Ejlertsson, 2012). En svaghet är dock författarnas begränsade erfarenhet av 

kvalitetsgranskning, vilket kan ha inverkat negativt på besluten som tagits kring vilka frågor 

som skulle vara poänggivande i den modifierade granskningsmallen. En ytterligare möjlig 

svaghet är att författarna själva bestämt och reglerat gränser för poäng i mallen, vilket av 

andra kan anses ligga för lågt eller för högt. 



   

 

23 

 

Slutsats 

Tveksamhet kring vaccin existerar globalt och är varierande beroende på sitt sammanhang. 

Det finns många olika faktorer som går att associera med tveksamhet, varpå dessa inte kan 

bemötas på ett universellt vis. Det finns ett behov av anpassade lokala strategier. Det är av 

vikt att säkerställa att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal får utbildning om immunisering 

och vaccinationer, med en specifik inriktning mot tveksamma föräldrar. Enligt författarna 

behövs det därför ytterligare forskning för att öka förståelsen för olika faktorers uppkomst och 

hur de bäst bemöts med omvårdnadsåtgärder. 

 

Självständighetsdeklaration  
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BILAGA 1. KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

 

Mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar – baserad på mallar av 

Forsberg & Wengström samt STROBE  

- Observationsstudie, tvärsnittsstudie 

 

Titel: 

Författare: 

År: 

PMID: 

 

A. SYFTE 

 

Finns det ett tydligt problem formulerat? 

Ja ☐  Nej ☐Oklart☐ 

 

Hur är syftet formulerat? 

 

 

Är syftet klart formulerat? 

Ja ☐  Nej ☐ 

 

Hur är eventuella frågeställningar formulerade? 

 

 

Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna? 

 

Vad har studien för design? 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja ☐Nej ☐Delvis☐ 

 

Eventuell kommentar:  
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B. URVALSFÖRFARANDE 

Är urvalsmetoden slumpmässig? 

Ja ☐Nej ☐Delvis☐ 

 

Om JA, vilken slumpmässig urvalsmetod har använts? 

Obundet slumpmässigt urval ☐ 

Systematiskt urval ☐ 

Stratifierat urval ☐ 

Klusterurval ☐ 

 

Är randomiseringsförfarandet lämpligt och väl utfört? 

Ja ☐Nej ☐Delvis☐ 

 

 

Om NEJ eller DELVIS, hur har urvalsmetoden gått till? 

 

 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Hur många deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

Motiverar man varför man tagit med ett visst antal deltagare? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Hur stort var bortfallet %? 

 

Har man ansträngt sig för att minimera bortfallet? Ex haft ett följebrev, påminnelser osv. 

Ja ☐ Nej ☐  
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Eventuell motivering: 

 

Beskrivs det var och när studien ägde rum? 

Ja ☐ Nej ☐ Delvis ☐ 

 

Är studien replikerbar? 

Ja ☐ Nej ☐ Delvis ☐ 

 

 

C. MÄTMETODER OCH ANALYS 

Vilka instrument har använts? 

 

 

Är instrumenten validerade? 

Ja ☐ Nej ☐  

 

Eventuell kommentar: 

 

 

Vilka statistiska metoder/resultatmått användes för att analysera data? 

 

 

Var dessa lämpliga? 

Ja ☐ Nej ☐ Oklart ☐  

 

 

Vad är resultatet? 

 

 

 

Diskuterar författarna resultatets reliabilitet och/eller validitet? 

Ja ☐ Nej ☐ Oklart ☐  
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Är bortfallet analyserat/diskuterat? 

Ja ☐ Nej ☐ Delvis ☐ 

 

 

D. INTRESSEKONFLIKT 

Baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, föreligger det låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av intressekonflikter eller en finansiär med ekonomiskt 

intresse? 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

E. VÄRDERING 

Är studiens resultat tillförlitliga? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Eventuell kommentar: 

 

Är undersökningsgruppen representativ för populationen studien ämnar undersöka? 

Ja ☐ Nej ☐ Oklart ☐  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Hur bedöms den generella kvaliteten på artikeln? 

Låg ☐ Medel ☐ Hög ☐ 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja ☐ Nej ☐ 

Motivera varför eller varför inte! 
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BILAGA 2. SAMMANFATTNING AV ARTIKLARNAS RESULTAT SAMT KVALITETSNIVÅ 
 
 

Författare 

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner 

 

 

Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Bianco, A., 

Mascaro, V., 

Zucco, R. & 

Pavia, M. 

 

2019 

Italien 

 

"Parent 

perspectives on 

childhood 

vaccination: 

How to deal 

with vaccine 

hesitancy and 

refusal?” 

Att utvärdera 

potentiella 

fastställande faktorer 

för VH bland 

föräldrar till 

förskolebarn i Italien 

för att föreslå 

strategier som skulle 

kunna förbättra 

täckningen av 

barnvaccinationer. 

Barnvaccin: 

Difteri 

Stelkramp 

Kikhosta 

Polio 

Haemophilus -

influenzae typ b 

Hepatit B 

Mässling 

Påssjuka 

Röda hund 

Vattkoppor 

VH enligt WHO:s 

definition. 

 

Mäts genom PACV-

score ≥50 och ja-svar 

på frågan om föräldern 

någon gång 

vägrat/fördröjt vaccin. 

Design: 

Tvärsnittsstudie baserad 

på enkäten Parent 

Attitudes about 

Childhood Vaccines 

(PACV) med tillägg av 

variabler som enligt 

WHO skulle kunna vara 

potentiella fastställande 

faktorer för VH. 

Enkäten var enskilt 

ifylld av varje 

respondent.  

 

Inklusionskriterier: 

Föräldrar till 

förskolebarn 1-5 år i 

Catanazaro och 

Cosenza i södra Italien. 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet. 

 

Urval: Slumpmässigt 

urval av 51 förskolor 

med totalt 900 

registrerade barn.  

Därefter slumpmässigt 

urval av alla föräldrar 

från de valda 

förskolorna. 

 

Deltagare till analysen: 

575 

 

Univariabel analys visade att fler VH-föräldrar 

jämfört med icke VH-föräldrar sade sig hämta 

information från massmedia (p < 0,001), 

instämde i påståendet att barnvaccin primärt är 

en lönsam verksamhet för läkemedelsföretag (p < 

0,001), angav att barnläkare inte  gav tillräckligt 

med information om barnvaccin (p < 0,001), 

angav att de blivit avskräckta av sin barnläkare 

att låta vaccinera sitt barn (p < 0,001). 

 

Multipel linjär regression visade att VH-föräldrar 

hade ökade odds att söka information kring 

vaccin från källor annat än sin barnläkare 

(OR=6,62), inte hålla med om obligatoriska 

vaccinationers nytta för sitt barn (OR=0,04), att 

hålla med politiska ledare som var emot vaccin 

(OR=6,84). 

 

Fler VH-föräldrar angav att de fått information 

om vaccin från massmedia (p=0,003), att de hade 

bristande förtroende till den information kring 

vaccin som de fick från sin barnläkare (p <0,001) 

och att de blivit avskräckta av sin barnläkare (p 

<0,007). 

 

Multipel linjär regression visade att VH-föräldrar 

(definierade genom ja på frågan om de någonsin 

fördröjt/vägrat vaccin för sitt barn) hade ökade 

odds; att hålla med om att spädbarnsvaccin 

primärt är en lönsam verksamhet för 

läkemedelsföretag (OR=1,59), att inte lita på den 

information om vaccin de fick från sin barnläkare 

(OR=0,56), att motsätta sig påståendet att 

Medelhög 
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Bortfall: 33% 

(författarna redovisar 

inte externt och internt 

bortfall separat) 

 

 

 

tillträde till förskola endast borde ges de barn 

som vaccinerats under spädbarnsåren (OR=0,48). 
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Författare 

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner 

 

 

Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Bocquier, A., 

Fressard, L., 

Cortaredona, S., 

Zaytseva, A., 

Ward, J., Gautier, 

A., Peretti-Watel, 

P. & Verger, P.  

 

2018 

Frankrike 

 

“Social 

differentiation of 

vaccine hesitancy 

among French 

parents and the 

mediating role of 

trust and 

commitment to 

health: A 

nationwide cross-

sectional study” 

Att (i) uppskatta 

förekomsten av VH 

och dess samband 

med socioekonomisk 

status och att (ii) 

undersöka huruvida 

olika grad av 

commitment och 

trust medierar ett 

samband mellan 

socioekonomisk 

status och VH. 

Mässling 

Hepatit B 

HPV 

VH enligt WHO:s 

definition. 

 

Mäts genom tre frågor 

från WHOs definition 

av VH vilket 

genererade fyra nivåer 

varav de tre första 

klassificerade 

föräldern som VH: 

Vägrat, fördröjt, 

vaccinerat i tid men 

haft tvivel och 

vaccinerat i tid utan 

tvivel. 

 

Commitment = graden 

av engagemang i att ta 

hälsorelaterade beslut. 

Ju högre poäng ju 

starkare höll man med 

om påståendet. 

 

Trust = graden av 

skepticism mot 

vetenskapen. Ju högre 

poäng ju mer litade 

man på vetenskapen. 

Design: Tvärsnittsstudie 

baserad på en nationell 

enkätstudie innehållandes 

VH-frågor utarbetade från 

WHO:s definition av VH. 

Besvarad genom strukturerad 

datorassisterad 

telefonintervju. 

 

Inklusionskriterier: Franska 

föräldrar till barn i åldrarna 1-

15 år. 

 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet. 

 

Urval: Slumpmässigt urval av 

alla hushåll med minst en 

franskspråkig individ i åldern 

15-75 år. 

 

Deltagare till analysen: 3927 

 

Externt bortfall i 

moderstudien: 50% 

 

Internt bortfall: 0,3% 

 

 

 

Bivariat analys visade att de olika VH-

nivåerna signifikant varierade med 

förälderns utbildningsnivå. 

Förekomsten av vägrande föräldrar var 

högst bland de som minst passerat 

utbildningsnivån ”Bac” (≥28% mot 

23% bland mindre utbildade föräldrar). 

Fler kvinnor än män var VH vilket 

även gällde för föräldrar som bodde 

med en partner jämfört mot föräldrar 

som var singlar. 

 

Multinominal multipel 

regressionsanalys bekräftade 

sambandet mellan att föräldrar som 

minst hade passerat utbildningsnivån 

”bac” var mer benägna att vägra 

vaccin. Föräldrar med 2 eller 3 års 

collegeutbildning hade en högre 

sannolikhet att tillhöra alla VH-nivåer. 

 

Commitmentpoängen var högst bland 

fördröjande och vägrande föräldrar 

samtidigt som trustpoängen var lägst 

för dessa två nivåer av VH. 

 

Efter multipel regressionsanalys fann 

man att endast föräldrar med minst 2 

eller 3 års collegeutbildning mer ofta 

var benägna att vaccinera i tid men med 

tvivel. 

 

 

 

 

Medelhög 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Callaghan, T., 

Motta, M., 

Sylvester, S., 

Lunz Trujillo, 

K. & Crudo 

Blackburn, C. 

 

2019 

USA 

 

“Parent 

psychology and 

the decision to 

delay childhood 

vaccination” 

Att undersöka hur 

konspiratoriskt 

tänkande, 

nålrädsla och 

moralisk renhet 

hos föräldrar 

inverkar på 

beslutet att 

fördröja 

barnvaccination 

samt att undersöka 

andra variabler 

som kanske kan 

förutsäga vilka 

som är VH. 

Barnvaccin Fördröjning av 

vaccination mättes 

genom 4 ja/nej-frågor 

där föräldrar klassades 

som VH genom en 

sammanvägd analys av 

svaren. 

 

Konspiratoriskt 

tänkande: studier har 

visat på samband mellan 

konspiratoriskt tänkande 

att fördröja vaccinering. 

 

Nålrädsla: Hög nivå av 

nålrädsla bland 

föräldrarna kan bidra till 

att fördröja vaccination 

av sitt barn.  

 

Moralisk renhet: kan 

vara en trigger för hur 

individen beter sig. 

Design: Tvärsnittsstudie 

baserad på en nationell 

enkätstudie innehållandes VH-

frågor. Enkäten var enskilt 

ifylld av respondenterna 

online. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar 

till barn 0-18 år. 

 

Exklusionskriterier: Redovisas 

ej. 

 

Urval: 

Marknadsundersökningsföretag 

rekryterade amerikaner till 

moderstudien, stickprovet var 

demografiskt matchat mot 

amerikanska genomsnittet för 

bl.a. variablerna ras, kön, ålder 

och inkomst. 

 

Deltagare till analysen: 4010 

 

Externt bortfall i moderstudien: 

28% 

 

Internt bortfall: Redovisas ej. 

 

Högre grad av konspiratoriskt tänkande och 

högre grad av nålrädsla var signifikant 

associerat med ökad grad av rapporterat 

fördröjande beteende (p < 0,05). Dvs jakande 

svar på fråga 1 –” have you ever delayed 

vaccinating your child with a recommended 

vaccine?”. 

 

Konspiratoriskt tänkande var statistiskt 

signifikant associerat med alla frågor som 

mätte VH (Change = 21% eller OR=1,21). 

 

I Logistic regression var variablerna 

religiositet, högre utbildningsnivå, att ha barn 

hemmaboende och konspiratoriskt tänkande 

signifikant med fråga 1.  

Medelhög 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Dubé, E., 

Gagnon, D., 

Ouakki, M., 

Bettinger, J.A., 

Witteman, H.O., 

MacDonald, S., 

Fisher, W., 

Saini, V. & 

Greyson, D. 

 

2018 

Kanada 

 

“Measuring 

vaccine 

acceptance 

among Canadian 

parents: A 

survey of the 

Canadian 

Immunization 

Research 

Network” 

Att utforska 

tveksamhet till 

vaccinationer 

bland 

kanadensiska 

föräldrar samt 

att undersöka 

faktorer 

associerade 

med föräldrars 

intention att 

vaccinera sitt 

barn. 

Spädbarnsvaccin TPB =  the 

Theory of 

Planned 

Behaviour. Enligt 

teorin fastslås 

intensioner till 

handlingar 

genom positiv 

attityd till den 

tänkta 

handlingen, 

godkännandet av 

andra människor 

som är 

betydelsefulla 

och en upplevd 

personlig 

kontroll över 

handlingen i sig. 

Design: Tvärsnittsstudie 

baserad på en onlineenkät 

konstruerad efter the Theory of 

Planned Behaviour. 

 

Inklusionskriterier: 

Kanadensiska vuxna 

vårdnadshavare till minst ett 

barn 24-59 månader, 

läskunniga i franska eller 

engelska och som hade tillgång 

till internet samt lämnat 

samtycke till att delta i 

panelforskning. 

 

Exklusionskriterier: Redovisas 

ej. 

 

Urval: 

Marknadsundersökningsföretag 

rekryterade deltagare via sin 

databas tills ett representativt 

underlag för respektive provins 

uppnåddes.  

 

Deltagare till analysen: 2013 

 

Externt bortfall: Redovisas ej. 

 

Internt bortfall: 5% 

 

 

 

En färre andel föräldrar med ingen, låg eller moderat 

intention att vaccinera sitt barn bedömde sin kunskap som 

god jämfört med föräldrar som starkt avsåg att vaccinera 

sitt barn (62,4% vs. 73,1%, p < .0001). 

 

En färre andel föräldrar med ingen, låg eller moderat 

intention att vaccinera sitt barn ansåg att den information 

de fick om vaccin i samband med att de skulle fatta ett 

beslut var tillräcklig jämfört med föräldrar som starkt avsåg 

att vaccinera sitt barn (67,3% vs. 83,7%, p < .0001). 

 

En större andel föräldrar med ingen, låg eller moderat 

intension att vaccinera sitt barn ansåg att det låg i deras roll 

som förälder att ifrågasätta vaccin (p < .0001). 

 

Föräldrar med låg intention uttryckte högt förtroende för 

läkare att fatta beslut för allmänhetens bästa. 

En större andel föräldrar med ingen, låg eller moderat 

intention att vaccinera sitt barn uttryckte ett lägre 

förtroende för folkhälsomyndigheter (p < .0001) samt för 

akademiska forskare (p < .0001) jämfört med föräldrar som 

starkt avsåg att vaccinera sitt barn. 

 

Föräldrar med ingen, låg eller moderat intention att 

vaccinera sitt barn hade en mer negativ attityd till 

vaccinationer, lägre grad upplevt socialt stöd och högre 

grad upplevd svårighet att genomföra vaccination. 

 

68% av VH-föräldrarna uppgav att de under barnets 

spädbarnstid på egen hand behövde söka efter information 

om vaccin.  

 

Förtroende för att media rapporterar tillförlitlig information 

samt förtroendet för att läkemedelsindustrin arbetar för 

samhällets bästa var låg. 

  

Hög 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Dubé, E., 

Gagnon, D., 

Zhou, Z., 

Deceuninck, G. 

 

2016 

Kanada 

 

”Parental 

Vaccine 

Hesitancy in 

Quebec 

(Canada)” 

 

Att bidra till 

pågående 

reflektioner 

kring verktyg 

och indikatorer 

av VH genom 

att 

tillhandahålla 

resultat från en 

enkätstudie om 

kunskap, 

attityder och 

uppfattningar 

(KAB) hos 

föräldrar i 

Quebec 

(Kanada). 

Barnvaccin VH enligt 

WHO:s 

definition. 

 

KAB = 

Kunskap, 

attityd och 

uppfattning. 

 

UTD = 

tidsenlig 

 

Non-UTD = ej 

tidsenlig 

Design: Tvärsnittsstudie som en del av en 

större provinsiell enkätstudie innehållandes 

VH-frågor och KAB-frågor. Enkäten 

besvarades genom en datorassisterad 

telefonintervju. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar och 

vårdnadshavare till barn 2 mån-17 år. 

 

Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

 

Urval: Ett geografisk representativt stickprov 

utsågs genom stratifierad randomisering av 

telefonnummer (metod: random digit dialing). 

 

Deltagare till analysen: 589  

 

Externt bortfall i moderstudien: 65%  

 

Internt bortfall: 2% 

 

 

 

Föräldrar i gruppen non-UTD litade i lägre grad 

på information de fick om vaccin (p = 0.023), 

var mer benägna att anse att barn får för många 

vaccinationer (p=0,0242), att vaccin kan 

försvaga immunförsvaret (p=0,0334), och att 

rapportera att de känt sig pressade att vaccinera 

sina barn (p=0,0105), var mindre benägna att 

anse att det är viktigt att vaccinera sitt barn för 

att skydda barnet mot sjukdomar (p=0,0111), att 

förebygga sjukdomsutbrott i samhället 

(p=0,006). 

 

VH-föräldrar var mer benägna att uttrycka rädsla 

för vaccin (p=0,0111), angav rädsla för 

biverkningar, en upplevd låg sårbarhet hos 

barnet eller att sjukdomen upplevdes som icke 

allvarlig- 

 

Angivna skälen till att vaccinera: att skydda 

barnen (n=92), att ha fått rekommendation att 

vaccinera eller att ha fått mer information om 

vaccination (n=26), att man litade på 

rekommendationerna (n=26) och socialt 

grupptryck (n=15). 

 

Multivariabel regressionsanalys: 3 variabler 

associerades både med non-UTD hos barnet och 

med VH hos föräldern: tron att vaccination av 

barnet inte är viktigt för att minska spridningen 

av sjukdomen i samhället (p<0,05), att inte ha 

litat på den information man fått (p<0,05) och att 

ha upplevt sig pressad till att låta sitt barn bli 

vaccinerat (p<0,05). 

 

Uppfattningen att det inte är viktigt att vaccinera 

barnet för att skydda barnet mot sjukdom 

(p<0,05) och uppfattningen att barn får för 
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många vaccinationer (p<0,05) kunde associeras 

med ett bristfälligt vaccinationsstatus hos barnet. 

 

I multivariata analyser associerades: kvinnligt 

kön hos respondenten med ofullständig 

vaccinationsstatus (justerat OR=4.4), ålder 45 år 

eller högre (justerat OR=4.8) och att bo i ett 

hushåll med 5 personer eller flera (justerat 

OR=6.1). 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Giambi, C., 

Fabiani, M., 

D’Ancona, F., 

Ferrara, L., 

Fiacchini, D., 

Gallo, 

T,…Rota, 

M.C. 

 

2018 

Italien  

 

“Parental 

vaccine 

hesitancy in 

Italy – Results 

from a 

national 

survey” 

Att uppskatta 

graden av 

tveksamhet till att 

vaccinera och 

fastställa 

bakomliggande 

faktorer bland VH-

föräldrar till barn i 

åldrarna 16-36 

månader i Italien. 

Stelkramp 

Polio 

Difteri 

Kikhosta 

Haemophilus 

influenzae typ B 

Hepatit B 

Mässling 

Påssjuka 

Röda hund 

 

VH enligt 

WHO:s 

definition. 

 

Nivåer: 

Pro vaccin 

VH = om man 

fördröjt eller 

avbrutit minst en 

vaccination 

Anti-vaccin= om 

barnet är 

ovaccinerad mot 

både mässling 

och stelkramp.   

Design: Tvärsnittsstudie baserad på en 

onlineenkät samt enkät utdelad hos 

barnläkare. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn 

mellan 16-36 månader. 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet  

 

Urval: Stickprovet valdes på två olika 

sätt: (i) Ett 

marknadsundersökningsföretag 

rekryterade deltagare genom stratifierat 

urval för att reflektera den geografiska 

spridningen i landet (uppdelat i norra, 

södra och centrala Italien). (ii) Föräldrar 

som besökte barnläkare i fem italienska 

regioner och som frivilligt fyllde i en 

utskriven enkät.  

 

Deltagare: 3130, 59,6% via 

läkarmottagningar, 40,4% via 

onlineenkäten. 

 

Externt bortfall: Redovisas ej. 

 

Internt bortfall: 3% 

 

 

 

 

Angivna anledningar till att ej vaccinera sitt barn 

var förekomsten av kontraindicerande information 

(47,5%), misstro till vaccinets säkerhet (41,35%). 

 

90% av alla föräldrar höll med/höll starkt med om 

påståendena ”om vi slutar vaccinera så kan väldigt 

sällsynta sjukdomar återuppstå” och ”hela 

samhället drar fördelar av barnvaccinationer”. 

 

VH- föräldrarna angav att de ej ansåg vaccin vara 

nödvändigt om man lever ett hälsosamt liv och 

använder naturläkemedel (p<0,001). 

 

Anti-vaccin och VH-föräldrar var mer rädda 

(p<0,001) för både kortvariga och långvariga 

biverkningar av vaccinet, uppgav i högre grad att 

det är för tidigt att vaccinera barn vid tre månaders 

ålder (p<0,001), föredrog i lägre grad att ge flera 

vaccin vid samma tillfälle (p<0,001) och höll med 

om påståendet att sjukvårdspersonal endast 

informerade om vaccinets fördelar (p<0,001). 

 

VH-föräldrar höll med om att sin familjs 

barnläkare var kunnig kring vaccin (p<0,001), samt 

att ”min familjs barnläkare lägger tillräckligt med 

tid på att diskutera vaccin” (p<0,001). 

 

Anti-vaccinföräldrar höll ej med om att offentlig 

sjukvårdspersonal lade tillräckligt med tid på att 

svara på frågor kring vaccinationstvivel (p<0,001). 

Alla anti-vaccinföräldrar och majoriteten av VH-

föräldrar höll med om att de vaccin som erbjuds av 

lokala vårdenheter är påverkat av ekonomiska 

intressen inom läkemedelsindustrin (p<0,001). 

 

Barnläkare och husläkare var den mest frekvent 

konsulterade informationskällan för VH-föräldrar 

och anti-vaccinföräldrar. 
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Av de som fått råd kring vaccin av mer än en 

sjukvårdspersonal hade VH- och anti-

vaccinföräldrar i en signifikant högre grad fått 

oeniga råd jämfört med pro-vaccinföräldrar 

(p<0,001). 

 

Multivariabel analys visade att VH-föräldrar hade 

två eller fler barn mellan 16-36 månader, bodde i 

centrala eller södra Italien och hade italienskt 

medborgarskap. 

 

Faktorerna att inte ha fått rådet av familjens 

barnläkare att vaccinera barnet fullt ut, att fått 

motstridiga råd vid konsultation av mer än en 

sjukvårdspersonal, att personligen ha mött 

föräldrar till barn som fått allvarliga biverkningar 

av vaccin, samt att huvudsakligen använda 

alternativmedicin till sina barn vara associerade 

med att vara en VH-förälder: 

 

VH-föräldrar uppgav att de inte litade på sin 

barnläkare och offentliga 

vaccinationsmottagningar samt ansåg att anti-

vaccinations-föreningar var pålitliga. 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Krishnamoorthy, 

Y., Kannusamy, 

S., Sarveswaran, 

G., Majella Gilbert, 

M., Sarkar, S. 

& Narayanan, V.  

  

2020  

Indien  

  

“Factors related to 

vaccine hesitancy 

during the  

implementation of 

Measles-Rubella 

campaign 2017 in  

rural Puducherry-A 

mixed-method study” 

 

Att undersöka 

förekomsten av- och 

fastställande faktorer 

för VH, samt att 

utforska orsakerna 

till VH under 

mässling-och 

rubellakampanjen i 

Puducherry 2017. 

Mässling 

Röda hund 

VH enligt 

WHOs 

definition. 

Design: Tvärsnittsstudie 

baserad på en enkät. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar 

till barn 9 mån-15 år gamla, 

bosatta inom vårdcentralen 

JIRHCs upptagningsområde.  

 

 

Exklusionskriterier: Redovisas 

ej. 

 

Urval: Systematisk 

randomisering av hushåll från 

fyra byar i Puducherry baserat 

på byarnas populationsstorlek.  

Därefter tog man ut de 

föräldrar som 

mötte inklusionskriterierna från 

de utvalda hushållen. 

 

Deltagare till analysen: 461 

 

Bortfall: 5% (författarna 

redovisar inte externt och 

internt bortfall separat) 

 

Mödrar >30 var 2,65 gånger mer benägna att vara 

VH än mödrar <30 år (p<0,001).  

  

Mödrar med anställning hade var i högre 

grad VH än mödrar utan anställning (p<0,001). 

 

Föräldrar med en utbildningsnivå runt 

grundskolenivå var i högre grad VH än föräldrar 

med högre utbildning (OR: 1,83 p=0,03 – OR: 1,79 

p=0,04). 

 

Vid justering för sociodemografiska variabler och 

klustring mellan byar i Puducherry var det endast 

moderns ålder som visade sig vara en signifikant 

determinant för VH (p=0,01). 

Hög 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Lama, Y., Hancock, 

G.R., Freimuth, V.S., Jamison, 

A.M. & Crouse Quinn, S.   

  

2020  

USA  

  

“Using classification and 

regression tree analysis to explore 

parental  

influenza vaccine decisions” 

Att (i) undersöka 

prediktorer till barns 

vaccinationsstatus av 

influensavaccin i 

relation till förälderns 

vaccinationsstatus och 

(ii) utforska vilka 

faktorer som påverkar 

likheter och skillnader 

gällande barnets och 

förälderns 

vaccinationsstatus. 

Influensa 

Vaccin 

generellt 

Egen 

definition av 

VH. 

Design: Tvärsnittsstudie baserad på 

en nationell onlineenkät.  

 

Inklusionskriterier: Förälder över 

18 år som angivit sitt barns 

vaccinationsstatus. 

 

Exklusionskriterier: Spansk 

etnicitet.  

 

Urval: Sannolikhetsbaserad 

rekrytering och datainsamling till 

moderstudien sköttes av ett 

marknadsundersökningsföretag som 

rekryterade vita och svarta, 

icke institutionaliserade, 

amerikaner över 18 år från sin 

databas, vilken är representativ för 

svarta och vita, ej spanska, 

amerikaner i USA.  

 

Deltagare till analysen: 328  

 

Bortfall: Författarna redovisar inte 

externt och internt bortfall men 328 

föräldrar av totalt 1657 deltagare 

från moderstudien inkluderades i 

analysen. 

 

 

Ovaccinerade barn hade i högre grad 

ovaccinerade föräldrar. 

 

Av de ovaccinerade 

föräldrarna uppgavs den största 

anledningen till att ej vaccinera sina 

barn med influensavaccin 

vara tveksamhet. 

 

Ovaccinerade barns föräldrar lyssnade 

inte på sin läkares rekommendation 

samt hade låg kunskap kring 

influensavaccin. 

 

Ovaccinerade föräldrar som sällan 

följde doktorns rekommendation att 

vaccinera sig själva och hade hög 

kunskap kring influensavaccin samt en 

upplevd lägre smittorisk för sitt barn 

hade en lägre sannolikhet att vaccinera 

sitt barn (25%). 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Napolitano, 

F., D’Allesandro, A. 

& Angelillo, F. 

 

2018  

Italien  

  

“Investigating Italian 

parents’ vaccine 

hesitancy: A cross-

sectional survey”  

 

Att uppskatta 

förekomsten 

av VH och att 

identifiera 

faktorer 

associerade 

med VH bland 

föräldrar till 

barn 2-6 år i 

Italien. 

Difteri 

Hepatit B 

Haemophilus 

influenzae typ B 

Påssjuka 

Polio 

Röda hund 

Stelkramp 

Vattkoppor 

VH enligt 

WHO:s 

definition. 

 

Mäts genom 

PACV-score 

≥50 

Design: Tvärsnittsstudie baserad på 

enkäten Parent Attitudes about 

Childhood Vaccines (PACV). Enkäten 

var enskilt ifylld av varje respondent. 

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn i 

åldern 2-6 år och som går på någon av 

de randomiserat 

utvalda fem förskolorna i Naples. 

 

Exklusionskriterier: Redovisas ej. 

 

Urval: Klusterurval i ett steg där fem 

av de kommunala förskolorna i 

Naples slumpades att delta. Alla 

föräldrar på dessa fem förskolor 

tillfrågades att delta.   

 

Deltagare till analysen: 437  

 

Externt bortfall: 39,9% 

 

Internt bortfall: 0% 

VH-faktorer: att vara mamma (p = 0.009), att vara 

yngre än 35 (p = 0.009), att vara lägre utbildad (p < 

0.001), att inte arbeta inom hälso- och sjukvården 

(p = 0.04), en uppfattning om att många av de 

sjukdomar vaccin ämnar att skydda mot ej 

är allvarliga (p < 0.001), oro över biverkningar 

(p=0,001), att vara orolig över barnvaccins säkerhet (p 

< 0.001), samt att ej lita på barnläkare (p < 0.001). 

 

Tveksamhet inför vaccin var signifikant mer 

förekommande hos föräldrar som oroade sig över att 

vaccinationen inte skulle förebygga insjuknande 

(OR=6,36), som var oroade över att barnet skulle få en 

allvarlig biverkning (OR=10,03) och som var oroade 

(OR=9,66) och osäkra (OR=12,56) på att något av 

barnvaccinen skulle vara säkert. 

 

 

Hög 
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Författare  

År 

Land 

Titel 

Syfte Vaccin Definitioner Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

Rey, D., Fressard, 

L., Cortaredona, 

S., Bocquier, A., Gautier, 

A., Peretti-Watel, P. 

& Verger, P.  

  

2018 

Frankrike  

  

“Vaccine hestinancy in the 

French population in 2016, 

and its association with 

vaccine uptake and 

perceived vaccine risk-

benefit balance” 

Att (i) uppskatta förekomsten av 

VH hos föräldrar till barn, 

föräldrar till tonårsflickor och 

hos äldre personer. Att 

(ii) fastställa VH:s 

sociodemografiska korrelationer, 

att (iii) förstå varje undergrupps 

vaccin-relaterade beteenden och 

uppfattningar som ligger inom 

begreppet VH. Vidare vill man 

studera associationerna mellan 

VH, självrapporterat beteende 

och den uppfattade risk-benefit 

balansen (RBB) för mässling, 

hepatit B, 

humant papillomvirus och 

influensa. 

Mässling 

Hepatit B 

HPV 

Influensa 

VH enligt 

WHO:s 

definition. 

Design: Tvärsnittsstudie baserad på 

en dataassisterad telefonintervju  

med en egentillverkad enkät, delvis 

baserad på WHO:s definition av VH.  

 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn 

mellan 1 och 15 år (PC).  

 

Exklusionskriterier: Ej redovisat.  

 

Urval: Slumpmässigt urval av alla 

hushåll med minst en franskspråkig 

individ i åldern 15-75 år. 

 

Deltagare till analysen: 3938 

 

Externt bortfall i moderstudien: 50% 

 

Internt bortfall: 0% 

Multiple logistic regression 

visade att VH var mer 

förekommande bland 

föräldrar med barn i 10-15 

årsåldern jämfört med 

föräldrar till yngre barn. 

 

VH var signifikant 

associerat med en högre nivå 

av utbildning än 

grundskolenivå. 

 

VH var signifikant mer 

förekommande bland 

kvinnor än män. 

 

VH-föräldrar upplevde en 

större risk än nytta med 

vaccin. 
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