
 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

Att vaccinera eller inte vaccinera sitt barn mot mässling-påssjuka-

röda hund 
Faktorer som påverkar föräldrars beslut - En systematisk litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

Författare:      Handledare: 

Viktor Andersson     Maria Grandahl  

Agnes Lindström      

       Examinator: 

       Tanja Tydén 

Examensarbete, 15hp  

Sjuksköterskeprogrammet, 180hp      

2015 



 1 

SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Vaccinationstäckning är ett av de viktigaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra 

den globala folkhälsan. Trots det uppfattas vacciner som osäkert och onödigt av allt fler individer. 

Försämrad vaccinationstäckning påverkar flockimmuniteten med ökad risk för nya sjukdomsutbrott 

och epidemier. 

Syfte: Syftet var att undersöka och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om vilka faktorer som 

påverkar vårdnadshavarnas beslut att vaccinera eller inte vaccinera sina barn mot mässling-påssjuka-

röda hund (MPR). 

Metod: Systematisk litteraturöversikt där totalt tio vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. 

The Health Belief Model har använts som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat: Flera faktorer var viktiga för föräldrars beslut om vaccination. Fem faktorer identifierades 

som påverkar föräldrar att inte vaccinera sina barn: att föredra naturlig immunisering, rädsla för 

biverkningar, rädsla för vaccinet, misstro till myndigheter och förebygga sjukdom genom livsstil. Fyra 

faktorer som påverkar föräldrar att låta vaccinera sina barn identifierades: att undvika sjukdom, värna 

om flockimmunitet, fördelar överväger nackdelar samt kunskap och information om sjukdomarna och 

vaccinet. I resultatet identifierades också ett bifynd, att låta barnets immunsystem mogna innan 

vaccination. Både föräldrar som vaccinerade och inte vaccinerade sina barn tyckte att det fanns för lite 

information om vaccinet och dess biverkningar.  

Slutsats: Flera faktorer påverkar föräldrars beslut om vaccination för sina barn mot MPR. Både 

föräldrar som vaccinerar och inte vaccinerar sina barn tycker informationen om vaccin och dess 

biverkningar är för knapphändig och svårtillgänglig. Det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap 

om vilka faktorer som påverkar föräldrars beslut för att kunna bemöta föräldrars oro och bistå med 

adekvat och evidensbaserad information.   

 

Nyckelord: Vaccination, Beslutsfattande, Föräldrar, MPR 
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ABSTRACT 

 
Background: Vaccination coverage is one of the most important and cost-effective ways to improve 

global health. Despite this more and more people feel uncertain about vaccinations. Impaired 

vaccination coverage affects the herd immunity and leads to an increased risk of disease outbreaks and 

epidemics.  

Aim: The aim of this study was to examine which factors influence parents’ decisions regarding 

vaccination of their children against measles-mumps-rubella (MMR). 

Method: A systematic review where the result is based on ten scientific articles. The Health Belief 

Model was used as theoretical framework.  

Results: Several factors were important for the decision to vaccinate or not. Five factors were 

identified among parents not vaccinating: to prefer natural immunization, fear of side effects, fear of 

the vaccine, mistrust in the authorities and prevent disease through lifestyle. While four factors were 

identified among parents vaccinating: to prevent disease, to protect the herd immunity, the advantages 

outweigh disadvantages, and knowledge and information about the disease and the vaccine. In 

addition, the finding, to let the child's immune system mature before vaccination was identified. Both 

parents who accept vaccination and parents who decline vaccination of their children considered the 

information about the vaccine inadequate.  

Conclusion: Several factors influence parents’ decision regarding vaccination of their children against 

MMR. Both parents who accept vaccination and parents who decline vaccination of their children 

consider the information about the vaccine and its side effects too scant and difficult to access. It's 

important that nurses have knowledge about factors that influence parents' decisions in order to 

respond to their concerns and provide appropriate and evidence-based information. 

 

Keywords: Vaccination, Decision making, Parents, MMR, Vaccine hesitancy 
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INLEDNING 

Ökad vaccinationstäckning är ett av de viktigaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra den 

globala folkhälsan. Mellan år 2000-2010 uppskattas 2,5 miljoner dödsfall ha förhindrats hos barn 

under fem år genom användandet av vaccinationer (Center for Disease Control and Prevention, 2011). 
 

Mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen för barn. År 2013 dog 145 700 personer på 

grund av mässling (World Health Organization [WHO], 2015a). Varje år föds 100 000 barn i världen 

med medfödd fosterskada på grund av röda hund (WHO, 2015b). Inom EU-länderna har drygt 100 000 

fall av mässling och närmare 80 000 fall av röda hund rapporterats under de senaste fyra åren. Det 

finns förutsättningar att utrota dessa sjukdomar med effektiva vacciner (Folkhälsomyndigheten, 

2014a). Trots det når vaccinationsprogrammen långt ifrån alla barn (Folkhälsomyndigheten, 2014a; 

WHO, 2015a). 
 

Vacciner uppfattas som osäkert och onödigt av allt fler individer, trots att det är en framgångsrik 

förebyggande åtgärd för ökad folkhälsa. Brist på förtroende för vacciner anses nu som ett hot mot 

vaccinationsprogrammens framgång (Dubé et al., 2013). Tveksamhet till vaccin bidrar till försämrad 

vaccinationstäckning och risken ökar för utbrott och epidemier av sjukdomar som kan förhindras 

genom vaccination (Dubé et al., 2013; Salmon, Dudley, Glanz & Omer, 2015; Barrows, Coddington, 

Richards & Aaltonen, 2015; Eskola, Duclos, Schuster & MacDonald, 2015). 
 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2015c) definierar tveksamhet till vaccination som: 

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

vaccination services. Vaccine hesitancy is complex and context specific varying across time, place and 

vaccines. It includes factors such as complacency, convenience and confidence.” 

Tveksamhet till vaccinationer är att avsiktligt avstå eller skjuta upp minst en av de vacciner man 

rekommenderats att ta (Survadevara, Handel, Bonville, Cibula & Domachowske, 2015).  

 

I det allmänna svenska barnvaccinationsprogrammet ingår vaccin mot tio sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2010). Idag är det få som har personlig erfarenhet av dessa sjukdomar och därför är kunskapen om 

dem och deras konsekvenser låg i befolkningen. Detta kan leda till att vaccinets eventuella 

biverkningar uppfattas som farligare än själva sjukdomen vilket kan resultera i sjunkande 

vaccinationstäckning (Socialstyrelsen, 2014). 
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En mängd vacciner har utvecklats vilket gör att vi kan skydda oss mot smittämnen som skulle kunnat 

leda till invalidiserande sjukdom eller död. Med hjälp av vacciner har vi kunnat utrota smittkoppor 

helt, polio är nästan utrotat i hela världen och de svåra förlamningsfall man kunde få efter 

polioepidemier ser vi inte längre i Sverige. I länder med hög vaccinationsfrekvens har en rad 

sjukdomar, däribland mässling och röda hund, i stort sett försvunnit (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2009).  
 

För allt förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården är kommunikation ett centralt verktyg. 

Sjuksköterskor möter föräldrar som skall fatta beslut om vaccinationer för deras barn, vissa föräldrar 

kan vara motståndare till vaccin eller har brist på information om ämnet. Med hjälp av 

kommunikationsstrategier samt att identifiera faktorer som påverkar föräldrars beslut kan 

vårdpersonalen forma vägledning utifrån dessa (Socialstyrelsen, 2014).  

 

BAKGRUND 

Mässling, påssjuka och röda hund 

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som framförallt ger luftvägssymtom. Sjukdomen 

karaktäriseras av hög feber, rinit, hosta och hudutslag (Socialstyrelsen, 2008). I sällsynta fall (ca 1 fall 

på 1000) kan mässling leda till hjärninflammation. Om ingen skulle vara vaccinerad i en population 

uppskattas det till att ungefär 90% skulle bli infekterade innan de fyllt 10 år och nästan alla skulle varit 

infekterade innan de blivit vuxna. I Europa uppskattas mortaliteten från de som insjuknar i mässling 

vara 1 fall per 1000-5000. Där dödlighet av sjukdomen förekommer är det främst barn under 5 år och 

vuxna över 20 år som drabbas (Folkhälsomyndigheten, 2015). Påssjuka är en smittsam virussjukdom 

som främst drabbar körtlar och det centrala nervsystemet, vanligen i kombination med feber. 

Hjärnhinneinflammation är en vanlig komplikation och innan vaccinationen mot påssjuka infördes i 

Sverige var det en av de vanligaste orsakerna till virusorsakat angrepp på hjärna och hjärnhinnor. 

Förutom hjärnhinneinflammation finns även en viss risk för sterilitet och bestående dövhet 

(Socialstyrelsen, 2008). Röda hund orsakas av rubellaviruset och resulterar ofta i en mild sjukdom med 

feber, snuva och hudutslag som främsta symtomen. Röda hund kan däremot ge allvarliga 

komplikationer om en gravid kvinna skulle drabbas av sjukdomen, fostret kan då få allvarliga skador 

på hjärna, hjärta, hörsel, syn och det kan även leda till fosterdöd (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
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Varför vaccinera? 

Socialstyrelsen ger ut de rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd som utgör det allmänna 

vaccinationsprogrammet i Sverige (Socialstyrelsen 2008). Mässling, påssjuka och röda hund (MPR) är 

allvarliga sjukdomar och kan orsaka bestående skador och i sällsynta fall dödsfall, därför 

rekommenderas alla barn att vaccineras (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige är vaccination inte 

obligatoriskt utan det är barnets vårdnadshavare som avgör om barnet ska vaccineras eller inte 

(Socialstyrelsen, 2008). MPR-vaccinet erbjuds via primärvården och är gratis. Vårdnadshavarna måste 

få information om vaccinet samt ge skriftligt samtycke innan vaccinering (Hint, 2015). 
 

Under 1950-talet utvecklades ett kombinerat vaccin mot MPR och sedan 1982 ingår det i allmänna 

vaccinationsprogrammet. Vaccinet ger ett 95-99% säkert skydd mot MPR. I Sverige ges vaccinet två 

gånger, första dosen ges vid 18 månaders ålder för att ge skydd mot MPR. Andra dosen ges vid 6-8 års 

ålder dels för att ge långvarigt skydd och dels för att fånga upp de som inte svarat på första dosen 

(Socialstyrelsen, 2008).  
 

Vacciner bygger upp ett skyddande immunförsvar utan att behöva genomgå den föregående 

infektionen. Detta görs genom att på ett kontrollerat sätt tillföra ett smittämne som aktiverar 

immunförsvarets minnesceller och antikroppar vilket gör att skyddet dessutom blir långvarigt (SBU, 

2009). MPR-vaccinet innehåller levande försvagade smittämnen. När man tillför kroppen detta uppstår 

en mild infektion som kan beskrivas som en försvagad kopia av sjukdomen. Någon vecka efter MPR-

vaccinationen kan det uppstå biverkningar som till exempel lindriga utslag som påminner om de utslag 

man får vid mässling. Detta är ofarligt för barnet och smittar inte. Som alla medicinska åtgärder är inte 

heller vaccin helt fritt från risker. Vaccin kan innebära obehag för individen och risk finns för 

biverkningar som svullnad och rodnad på injektionsstället, feber och utslag (Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt Socialstyrelsen (2008) måste man väga fördelar med att vaccinera mot nackdelar med att låta 

bli. Det är en riskbedömning som gjorts och i och med att vaccinet skyddar mot sjukdom och 

smittspridning och saknar allvarliga bieffekter så överstiger de positiva effekterna av vaccinet de 

negativa riskerna.  
 

När en större del av populationen är vaccinerad minskar eller upphör spridningen av en sjukdom, detta 

kallas flockimmunitet. Genom flockimmunitet får även icke-vaccinerade personer ett indirekt skydd då 

de ej blir exponerade för sjukdomen. För att uppnå flockimmunitet bör minst 95% av populationen 

vara vaccinerad (Folkhälsomyndigheten, 2015). Även om en sjukdom utrotats i ett land måste man 
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fortsätta att vaccinera så länge sjukdomarna finns kvar i omvärlden. Annars ökar antalet mottagliga 

och sjukdomar kan importeras och spridas på nytt (Socialstyrelsen, 2008).  

Sjukdomsutbrott 

Vaccin mot MPR finns tillgängligt och är väl dokumenterat avseende effektivitet och säkerhet. Trots 

det har mässlingsutbrott på senare år rapporterats från bland annat Holland, Italien, USA och Irland 

och utbrott av påssjuka i Irland och i England. Majoriteten av sjukdomsutbrotten skedde i områden där 

vaccinationstäckningen var låg (Socialstyrelsen, 2008). I början av 2011 konstaterades ett 

mässlingsutbrott i Minnesota, USA. Smittkällan var ett ovaccinerat 2,5 år gammalt barn som fått 

smittan under en resa i Kenya. Sjukdomen spred sig och totalt blev 21 individer smittade av 

mässlingen (Gahr et al., 2014). Vid ett mässlingsutbrott i Holland år 1999-2000 dog två tidigare friska 

barn av hjärninflammation och på Irland dog två barn under samma period som följd av 

mässlingssjukdomen (Socialstyrelsen, 2008). I Sverige har lokala import-relaterade mässlingsutbrott 

förekommit. Mellan 2004-2013 rapporterades 179 fall av mässling, varav 42% hade blivit smittad 

utomlands och 58% var från utlandsfödda som invandrat till Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Ett utbrott av röda hund rapporterades till Smittskyddsinstitutet år 2012. Tolv personer var smittade av 

sjukdomen varav alla insjuknade hade en koppling till samhället Järna (Folkhälsomyndigheten, 

2014c).  
 

Kontroverser som lett till misstro till vaccinationer 

I slutet av 1990-talet publicerades en artikel i den internationellt välrenommerade vetenskapliga 

tidsskriften The Lancet, där forskarna sade sig se ett samband mellan MPR-vaccinet och autism 

(Wakefield et al., 1998). Efter detta sjönk täckningen på MPR-vaccinationer drastiskt, från ca 94% till 

ca 88%, i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015). WHO:s rekommendation är att täckningsgraden 

skall vara över 90% (WHO, 2015d). Resultatet i Wakefields studie har motbevisats i ett flertal studier 

efter att den publicerats (Demicheli, Rivetti, Debalini & Di Pietrantonj, 2012; DeStefano & Thompson, 

2004; WHO, 2003;). I studien av WHO (2003) menar de att inget bevis av att MPR-vaccinet ger 

autism har hittats. Trots det finns en skepsis mot vaccinet ännu kvar i vissa grupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Salmon et al., 2015). 

 

År 2009 deklarerade WHO en influensapandemi som syftade till H1N1-influensan, även kallad 

svininfluensan (Läkemedelsverket, 2013). Sverige genomförde då ett program för massvaccination 

med vaccinet Pandemrix som svar på pandemin (Läkemedelsverket, 2015). Bland Sveriges befolkning 

vaccinerade sig 60% mot influensan. Under första halvåret av 2010 rapporterades ett ovanligt högt 



 8 

antal fall av narkolepsi hos barn och ungdomar till Läkemedelsverket. En epidemiologisk studie av 

Läkemedelsverket (2013) bekräftade att det fanns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och 

insjuknande i narkolepsi hos barn och ungdomar under 20 år. Studien visade att det var tre gånger så 

hög risk för vaccinerade med Pandemrix att insjukna i narkolepsi jämfört med ovaccinerade 

(Läkemedelsverket, 2013). I december 2009 gjordes en undersökning på uppdrag av Socialstyrelsen. 

Syftet var att undersöka attityder till svininfluensan. Undersökningen visade att det främsta argumentet 

att inte vaccinera sig mot svininfluensan var att de kände misstro (Socialstyrelsen, 2009). 

Vaccination mot MPR i dagsläget 

Globalt sett var 85% av alla 2-åringar vaccinerade mot mässling år 2014 (World Health Organization, 

2015d). År 2014 låg vaccinationstäckningen mot MPR för barn födda år 2011 på 97,3% i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). Trots att vaccinationstäckningen är hög i Sverige finns det vissa 

grupper som är svårnådda när det gäller MPR-vaccination. Smittskyddsinstitutet genomförde 2013 en 

studie för att identifiera vilka faktorer som var viktiga i föräldrars beslutstagande gällande vaccination 

i grupper med låg vaccinationstäckning, samt vilka interventioner som behövs för att öka 

vaccinationstäckningen i dessa grupper. De tre identifierade grupperna med låg eller misstänkt låg 

vaccinationstäckning var personer med antroposofisk livsåskådning i samhället Järna utanför 

Södertälje, personer med somalisk bakgrund i stadsdelarna Rinkeby och Tensta i Stockholm och 

papperslösa migranter i Stockholm och Göteborg. I Järna hade 2-åringar som var barn till föräldrar 

med antroposofisk livsåskådning en vaccinationstäckning på 4,9% år 2012. För föräldrarna till dessa 

barn var de främsta orsakerna att avstå eller skjuta upp vaccination att de anser att barn är för unga för 

att vaccineras vid den rekommenderade 18-månaders ålder eller för att de tror på att prioritera naturlig 

immunitet. I Rinkeby låg vaccinationstäckningen hos 2-åringar år 2012 på 71,5% och i Tensta var den 

något lägre, 69,7%. För somaliska föräldrar som avstår MPR-vaccination i Rinkeby och Tensta är 

rädsla för biverkningar som autism främsta anledningen att avstå. De papperslösa migranterna i 

Stockholm och Göteborg uttryckte att de vill vaccinera sina barn mot MPR men dålig tillgång till 

hälso- och sjukvård var ett hinder (Folkhälsomyndigheten, 2015). Muscat (2011) har identifierat tre 

huvudsakliga skäl till låg vaccinationstäckning mot mässling i Europa. Dessa är bristande tillgång till 

hälso- och sjukvård, bristande information och vaccinationsmotstånd (Muscat, 2011). 
 

Trots att vaccination är en av de viktigaste och effektivaste medicinska insatser som finns är de 

fortfarande underutnyttjade och de sjukdomar som går att förebygga med vaccin fortsätter att vara ett 

hot mot folkhälsan (Ehreth, 2003). 
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Etiska aspekter  

Ett av de viktigaste moraliska argumenten angående barnvaccination är vad som är barnets bästa. 

Beslut angående barnens hälsa lämnas oftast till föräldrarna, eftersom de anses veta vad som är barnets 

bästa (Dawson, 2011). Ett barn har rätt till sitt liv och till så omfattande hälsa och välbefinnande som 

möjligt. Barnet har inte hunnit utveckla förmågan för att kunna uttrycka sin egen vilja och fatta egna 

beslut och kan därför inte svara för sitt självbestämmande (autonomi). Föräldrarna är barnets juridiska 

vårdnadshavare och har fullmakt att fatta beslut om sina barn. Sjuksköterskor och läkare ska agera som 

barnets ombud i frågan om hälsa och välbefinnande (SBU, 2009). Generellt leder ofta argumenten om 

barnets bästa till vaccination. Argumenten för vaccination blir mer kraftfulla om skadorna som 

sjukdomen kan åstadkomma är allvarliga. Där infektionssjukdomar är utbredda, ofta dödliga, och få 

behandlingar finns tillgängliga, kan barnvaccinationer rädda liv. Då är det svårt att inte argumentera 

för att vaccination är för barnets bästa. Medicinska skäl är inte den enda anledningen till att agera 

enligt vad som är bäst för barnet. Föräldrar kan välja att avstå från vaccination på grund av religiösa 

eller filosofiska skäl (Dawson, 2011). 
 

Vaccinationsprogram väcker komplexa etiska frågor kring föräldrars rättigheter, vårdpersonalens 

skyldigheter och ansvar och statens ansvar för att skydda befolkningen och främja folkhälsan. Det är 

en svår, ofta omöjlig, uppgift att konstruera en hälsopolitik där alla delar av samhället blir nöjda och en 

intressekonflikt är i stort sett oundvikligt. Föräldrar måste både tänka på sitt egna barns autonomi och 

hälsa men även på skyldigheten mot samhället för att bibehålla flockimmuniteten då man genom att 

avstå från vaccination kan utsätta någon annan för fara (Wood-Harper, 2005). Det kommer alltid 

finnas de som inte är tillräckligt immuna och de som inte kan vaccineras på grund av medicinska skäl. 

Förutom att samhället tjänar på flockimmunitet ur ett medicinskt perspektiv kan det även ge en 

ekonomisk fördel. Detta koncept bygger på att sjukdomsprevention är billigare för samhället än vad 

det hade kostat att behandla sjukdomarna (Dawson, 2011). 

 

Målet med vaccin är, kanske först och främst, att skydda individen mot sjukdom. Vaccinets fördelar 

måste vägas mot den potentiella skadan som kan uppstå från vaccinet självt. Idag lever vi i ett samhälle 

som i stort sett utrotat många smittsamma sjukdomar och som en följd av detta saknar många föräldrar 

kunskap om vilken skada sjukdomarna faktiskt kan åstadkomma. Detta kan leda till att föräldrar avstår 

från att vaccinera sitt barn. En annan tänkbar orsak enligt Dawson till att föräldrar väljer att inte 

vaccinera sitt barn är att de ser det som ett aktivt val. Om barnet skulle reagera på vaccinet skulle 

föräldrarna känna sig ansvariga medan om någon skada skulle uppkomma från sjukdomen skulle det 

ses som naturligt (Dawson 2011). 
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Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten för det här arbetet är the Health Belief Model (HBM). HBM är en 

hälsomodell framtagen av socialpsykologer under 1950-talet. Modellen utvecklades till en början för 

att förklara varför så få personer valde att delta i program för att förebygga och upptäcka sjukdom. 

Man tog fram en modell för att se vilka som deltog respektive inte deltog för screening av tuberkulos. 

Modellen har senare utvecklats och breddat dess användningsområden (Glanz, Rimer & Vismanath, 

2008).    
 

HBM är baserad på tanken att individen ser ett samband mellan beteende och risk för att drabbas av en 

sjukdom. Modellen innehåller fyra primära begrepp som förutsäger varför människor agerar, eller inte 

agerar, för att kontrollera, förebygga eller screena för olika sjukdomstillstånd. De primära begreppen är 

känslighet, allvarlighetsgrad, fördelar och barriärer. Senare adderade begrepp till modellen är också 

agerande och egen tilltro (se tabell 1). Med agerande menas något som påverkar individen att agera 

och påbörja en beteendeförändring. Egen tilltro beskriver i vilken grad en person tror sig klara av en 

viss uppgift (Glanz, Rimer & Vismanath, 2008). 
 

HBM används för att förklara och förutsäga hälsobeteenden och kan tillämpas vid olika områden som 

till exempel rökning, kondomanvändning och vaccinering (Glanz, Rimer & Vismanath, 2008). HBM 

har tidigare använts vid forskning om vaccination (Smith et al., 2011; Williams, 2014).  
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Tabell 1. Centrala begrepp, definitioner och tillämpning av the Health Belief Model avseende 

vaccinationer 

Begrepp Definition Tillämpning av HBM för sjukvårdspersonal 

Känslighet  

(Perceived 

Susceptibility) 

Individens riskbedömning att få en 

vaccinsjukdom 

Identifiera riskpersoner (som ovaccinerade eller 

motståndare till vaccin) genom personens beteende 

och öka riskförståelsen om denna är låg hos individen 

Allvarlighetsgrad  

(Perceived 

Severity) 

Individens uppfattning över 

sjukdomens allvarlighetsgrad och 

dess konsekvenser 

Ange konsekvenserna av sjukdomen 

Fördelar  

(Perceived 

Benefits) 

Individens tro på vaccination för att 

minska riskerna att få sjukdomen 

och konsekvenser av den 

Definiera åtgärder att vidta; hur, var, när; klargöra de 

positiva effekterna som kan förväntas av 

vaccinationen 

Barriärer  

(Perceived 

Barriers) 

En uppfattning av de materiella och 

psykologiska faktorerna som hindrar 

att vaccinera 

Identifiera och minska faktorer som hindrar 

vaccination genom information, uppmuntran, 

motivation och hjälp 

Agerande  

(Cues to action) 

Strategier för att aktivera 

“beredskap” (”trigger”) 

Tillhandahålla information om sjukdomarna och 

vaccination för att öka medvetenheten 

Egen tilltro  

(Self-efficacy) 

Förtroende för sin egen förmåga att 

agera 

Tillhandahålla utbildning, handledning för att utföra 

åtgärden, målsättning, minska ångest   

 

Problemformulering  

Allvarliga sjukdomar som tidigare medförde att många dog har mer eller mindre utrotats i Sverige och 

minskat drastiskt i världen tack vare vaccinet. Trots evidens om vaccinets effektivitet är det en del som 

väljer att inte vaccinera sina barn. Andelen utlandsfödda som kommer från länder som saknar 

nationella barnvaccinationsprogram och bosätter sig i Sverige ökar. Detta tillsammans med ett ökat 

resande till och från länder med förekomst av MPR ökar risken för att bli smittad och därmed att dessa 

sjukdomar uppkommer på nytt i Sverige. Försämrad vaccinationstäckning och därmed lägre 

flockimmunitet leder till ökad risk för nya sjukdomsutbrott och epidemier. 
 



 12 

Syfte  

Syftet är att undersöka och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om vilka faktorer som 

påverkar vårdnadshavarnas beslut att vaccinera eller inte vaccinera sina barn mot MPR.  
 

Frågeställningar  

1. Vilka faktorer hindrar vårdnadshavare att vaccinera sina barn mot MPR? 

2. Vilka faktorer har inverkan på att vårdnadshavare vaccinerar sina barn mot MPR? 

 

METOD 

Design 

Designen i denna studie är systematisk litteraturöversikt.  

 

Databaser 

Databaser som användes i denna studie är PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

 

Sökord 

Sökord för artikelsökningar i de tre olika databaserna: "Measles-Mumps-Rubella Vaccine", "Decision 

Making", MMR, “vaccine hesitancy”, parents och (parents OR ”decision making”). 

 

Sökstrategi 

För att skapa en överblick över det aktuella forskningsområdet gjordes en inledande litteratursökning. 

Studiens syfte, frågeställning samt vanliga begrepp och nyckelord i vetenskapliga studier inom det 

aktuella forskningsområdet styrde valet av sökord. Sökorden fördes in i Svensk MeSH (Medical 

Subject Headings) för att hitta lämpliga ämnesord som är användbara i PubMed och som underlättar 

för att precisera resultatet mot studiens syfte. Sökorden användes i olika kombinationer för att få med 

så många relevanta studier som möjligt. Totalt gjordes fyra sökningar i tre olika databaser. Efter den 

första sökningen förekom det att artiklar som redan påträffats återkom vid de följande sökningarna. I 

dessa fall inkluderades de i “antal träffar” (se tabell 2) men de valdes sedan bort i urvalet. Då 

författarna under studiens gång identifierat ett nytt vedertaget sökord, “vaccine hesitancy”, gjordes en 

fjärde sökning för att inte gå miste om några relevanta studier. Totalt resulterade alla sökningarna i 126 

träffar varav alla titlar lästes. Artikelsökningarna gjordes enligt tabell 2. 
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Inklusionkriterierna som tillämpades vid sökningarna var tillgängligt abstract, publicerad senaste 10 

åren, att studien var etiskt godkänd och att full text finns tillgänglig på engelska. Exklusionskriterier 

vid sökningarna var studier från länder som saknar nationellt vaccinationsprogram. För att ta reda på 

länders vaccinationsprogram användes ett schema över länders immuniseringsprogram (WHO, 2015e).  

 

Tabell 2. Sökhistorik  

Datum Databas Sökord/begränsning Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Full 

text 

läst 

Urval 

1 

Urval 

2  

2015-

10-05 

PubMed Sökord: ("Measles-Mumps-Rubella 

Vaccine"[Mesh]) AND "Decision 

Making"[Mesh] 

Begränsningar: Abstract available, 

English, 2005-2015  

23 20 13 5 4 

2015-

10-06 

CINAHL Sökord: mmr AND parents 

Begränsningar: Abstract available, 

English, 2005-2015 

54 35 14 5 2 

2015-

10-06 

PsycINFO Sökord: mmr AND (parents OR "decision 

making") 

Begränsningar: English, 2005-2015 

43 17 5 3 3 

2015-

10-22 

PubMed Sökord: mmr AND “vaccine hesitancy”  

 

Begränsningar: English, abstract available, 

2005-2015 

6 6 2 1 1 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

126 78 34 14 10 

 

Bearbetning och analys 

Alla titlar lästes, de artiklar vars titlar inte ansågs överensstämma med denna studies syfte sållades 

bort. Totalt lästes 78 abstract, de artiklar vars abstract överensstämde med denna studies syfte lästes i 

sin helhet. De artiklar som sedan överensstämde med syftet för denna studie gick vidare till det första 

urvalet, totalt 14 artiklar, där de genomgick en granskningsmall. Den granskningsmall som användes 

är SBU & SFF:s och Willian, Stoltz & Bahtsevanis bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna graderades från I-III, där I motsvarar hög kvalitet 
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och III motsvarar låg kvalitet. Båda författarna granskade artiklarna var för sig och artiklar med 

gradering III, låg kvalitet, sållades bort. De artiklar som graderades till I eller II, hög respektive medel 

kvalitet, gick vidare till det andra urvalet, totalt 10 artiklar, och utgör grunden för denna studies 

resultat. Av dessa tio artiklar var fem av hög kvalitet och fem av medel kvalitet.   

 

Artiklarna lästes flera gånger och därefter delades studiernas resultat in i två färgkoder efter denna 

studies frågeställningar. Faktorer som påverkar föräldrar att inte vaccinera sina barn fick en färg och 

faktorer som påverkar föräldrar att låta vaccinera sina barn fick en annan färg. Detta gjordes enskilt av 

båda författarna för att säkerställa att inget missades. Därefter analyserades gemensamt en färg i taget 

för att urskilja olika faktorer. Faktorerna strukturerades upp med ytterligare en färgkodning där en färg 

symboliserade en faktor. Detta gjorde resultatet överskådligt och lätt att analysera. Se bilaga A för hur 

de olika faktorerna är fördelade i artiklarna. 
 

Forskningsetiska överväganden  

I en systematisk litteraturstudie är det av vikt att studierna som granskas är godkända av en etisk 

kommitté eller att etiska överväganden har gjorts. Samtliga artiklars resultat skall redovisas, både de 

som stödjer och inte stödjer forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2008).  
 

Alla artiklar som legat till grund för denna studie är etiskt godkända. I urvalet av artiklar till denna 

studie har samtliga artiklar som överensstämde med denna studies syfte och inklusionskriterier 

inkluderats. Vid presentation av resultatet har författarna redovisat samtliga artiklars resultat som 

framkommit under analysen, utan att medvetet förvränga eller utesluta fakta. 

 

RESULTAT 

Resultatet som redovisas nedan är baserat på tio vetenskapliga artiklar, varav sju artiklar har använt sig 

av kvalitativ metod och tre av kvantitativ metod. I resultatet redovisas faktorer som framkommit vilket 

besvarar denna studies två frågeställningar.  
 

Information 

I majoriteten av studierna ansåg föräldrarna att det fanns för lite information om vaccinet (Casiday, 

2007; Brown et al., 2012; Johnson & Capdevila, 2014; Gardner et al., 2010; Wallace et al., 2006; 

Tickner et al., 2010; Gowda et al., 2012). Många uttryckte svårigheter i att hitta relevant information 
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för att kunna ta ett bra beslut (Johnson & Capdevila, 2014; Gardner et al., 2010). De föräldrar som 

sökte information på internet tyckte det var svårt att veta om informationen var tillförlitligt (Johnson & 

Capdevila, 2014; Brown et al., 2012).  

 

1. Faktorer som hindrar vårdnadshavare att vaccinera sina barn mot MPR 

Naturlig immunisering  

Många föräldrar föredrog naturlig immunisering framför MPR-vaccinet (Byström, Lindstrand, Likhite, 

Butler & Emmelin, 2014; Dannetun, Tegnell, Hermansson & Giesecke, 2005; Poltorak, Leach, 

Fairhead, & Cassell, 2005; Gowda, Schaffer, Kopec, Markel & Dempsey, 2012). Föräldrar inom 

antroposofin menade att sjukdomarna hjälper barnet att utvecklas både fysiskt och mentalt, och det var 

något de värdesatte. De ansåg att kroppen stärks fysiskt genom immunisering och mentalt genom att 

det stärker sinnet då kroppen klarar av att ta hand om sjukdomen (Byström et al., 2014). Föräldrarna 

såg sjukdom som en naturlig del av livet. Det förekom att föräldrarna själva hade haft mässling som 

barn och de mindes inte sjukdomen som så allvarlig eller svår att gå igenom. Baserat på dessa 

erfarenheter var det inget svårt val att avstå från att vaccinera sina barn (Casiday, 2007; Byström et al., 

2014). 
 

Rädsla för biverkningar 

En vanlig anledning att avstå MPR-vaccination var på grund av rädsla för biverkningar (Byström et al., 

2014; Johnson & Cadevila, 2014; Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Dannetun et al., 2005; Wallace, 

Leask & Trevena, 2006; Poltorak et al., 2005; Gowda et al., 2012). Många föräldrar var rädda för att 

MPR-vaccinet kunde ge autism (Casiday, 2007; Gowda et al., 2012). En del föräldrar poängterade att 

de visste att teorin om sambandet mellan MPR-vaccinet och autism var motbevisad men oron för 

vaccinet kvarstod (Johnson & Capdevila, 2014; Wallace et al., 2006). Många trodde att det kanske 

fanns en risk för autism, om även extremt liten, och man behöver forska mer på de som faktiskt har 

råkat illa ut av vaccinet. De menade att när det är så ovanliga biverkningar så finns de inte med i 

statistiken. Några föräldrar hade en positiv inställning till MPR-vaccination trots att de hade viss 

osäkerhet om autism är en biverkning, medan det för andra föräldrar var en tillräcklig anledning att 

avstå vaccination om det finns minsta risk för autism (Casiday, 2007). De föräldrar där det inom 

familjen eller vänskapskretsen förekom autism, mag- och tarmsjukdomar eller tidigare biverkning från 

något vaccin, valde i större utsträckning bort MPR-vaccin än de som inte hade det (Brown et al., 2012; 

Wallace et al., 2006). Enligt Poltorak och medarbetares (2005) studie kunde man även se en ökad 



 16 

misstro mot vaccinet om någon av föräldrarna eller barnet hade eksem, astma, allergi eller någon form 

av utvecklingsstörning. De menade att dessa tillstånd ökade risken för biverkningar. Enligt två studier 

var föräldrarna, förutom autism, även rädda för att deras barn skulle drabbas av astma eller allergier 

om de blev vaccinerade (Casiday, 2007; Brown et al., 2012). 

 

Misstro till myndigheter  

Det fanns delade meningar mellan föräldrarna angående vaccinationsrekommendationerna. Många 

menade att rekommendationerna styrs av ekonomiska intressen vilket bidrog till deras beslut att inte 

vaccinera sina barn (Byström et al., 2014; Brown et al., 2012; Gardner, Davies, McAteer & Michie, 

2010). Föräldrarna menade att läkemedelsindustrin påverkade vaccinationsrekommendationerna 

(Byström et al., 2014). Det fanns även en misstro till staten och politikerna då föräldrarna ansåg att de 

var partiska. Vissa föräldrar överförde misstron till staten på forskare och hälso- och sjukvårdspersonal 

som arbetar med vaccinationer (Brown et al., 2012; Gardner et al., 2010). De menade att läkare 

förlorar pengar om de inte vaccinerar och att detta påverkar deras omdöme. Detta gjorde även att 

föräldrarna tyckte att det var svårt att ta till sig information och diskutera beslutet med läkare då det 

saknas förtroende för dem (Brown et al., 2012). Många upplevde även att viktig information om 

vaccinets nackdelar samt alternativ till kombinerade vaccin undanhölls av staten, forskare och 

sjukvårdspersonal och att detta var en anledning till att inte vaccinera sitt barn (Gardner et al., 2010).   
 

Rädsla för vaccinet 

En annan faktor som bidragit till att föräldrar valt att inte vaccinera sina barn mot MPR var att det 

fanns en oro för att vaccinet inte är säkert (Johnson & Capdevila, 2014; Casiday, 2007; Brown et al., 

2012; Wallace et al., 2006; Tickner, Leman, & Woodcock, 2010; Poltorak et al., 2005; Gowda et al., 

2012). Oron berodde på substanserna i vaccinet (Brown et al., 2012; Wallace et al., 2006).  I en studie 

nämndes att vaccin innehåller, eller har tidigare innehållit, kvicksilver, aluminium och 

konserveringsmedel och föräldrarna menade att dessa ämnen kan leda till problem med barnets 

utveckling. De ifrågasatte MPR-vaccinets effektivitet då de menade att immuniteten är kortvarig och 

kommer att försvinna (Brown et al., 2012). Oron berodde för en del föräldrar på att MPR är ett 

kombinationsvaccin (Casiday, 2007; Tickner et al, 2010; Poltorak et al., 2005). De menade att 

kombinationsvacciner är krävande för ett barns immunförsvar (Casiday, 2007; Poltorak et al., 2005). 

Föräldrar vidhöll att i den åldern barnen vaccineras är deras immunförsvar inte fullt utvecklat och att 

detta kan leda till en överbelastning (Brown et al., 2012; Casiday, 2007; Poltorak et al., 2005). Denna 
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oro ledde i många fall till att föräldrar som ändå ville vaccinera valde att göra det med separata 

vacciner i stället för MPR (Casiday, 2007).  
 

Förebygga sjukdom genom livsstil 

En anledning till att föräldrar inte vaccinerade var att de menade att man kan förebygga sjukdom 

genom sin livsstil. De menade att deras barn, genom att de hade en god hälsa och bra livsförhållanden, 

inte löpte risk att bli drabbad av sjukdomar som MPR (Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Wallace et 

al., 2006; Poltorak et al., 2005). Många föräldrar nämnde särskilt nutritionen som en förebyggande 

faktor på grund av att det stärker immunförsvaret (Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Poltorak et al., 

2005). En förälder var medveten om att risken för mässling finns och att folk insjuknar i sjukdomen, 

men trodde att de som insjuknar inte har lika bra levnadsförhållanden som sitt barn (Casiday, 2007). 

Många föräldrar ansåg att vissa barn är mer sårbara mot MPR än andra (Casiday, 2007; Poltorak et al., 

2005; Gowda et al., 2012). En av föräldrarna beskrev det som att varje barns immunförsvar är väldigt 

specifikt och att effekterna av sjukdomarna beror på enskilda faktorer hos individen (Poltorak et al., 

2005). Många föredrog alternativ medicin och sjukdomsförebyggande åtgärder i stället för vaccin 

(Byström et al., 2014; Wallace et al., 2006) 

 

2. Faktorer som har inverkan på att vårdnadshavare vaccinerar sina barn mot MPR 

Undvika sjukdomar och följa rekommendationerna 

Den främsta orsaken till att vaccinera sitt barn mot MPR var att undvika sjukdom och därmed säkra 

barnets hälsa och säkerhet (Byström et al., 2014; Johnson & Capdevila, 2014; Casiday, 2007; Wallace 

et al., 2006; Tickner et al., 2010; Poltorak et al., 2005; Gowda et al., 2012). Många föräldrar såg det 

som en skyldighet, speciellt då barnen skulle börja förskola eller skola och därmed bli mer exponerade 

för sjukdomarna (Tickner et al., 2010). Hos föräldrarna som vaccinerade sina barn mot MPR fanns en 

stark tilltro till vacciner och experter inom området vilket underlättade deras beslut (Byström et al., 

2014; Tickner et al., 2010; Poltorak et al., 2005). De ansåg att vaccinet måste vara säkert och effektivt 

eftersom det har använts i flera år (Byström et al., 2014). Vissa menade att de inte hade tillräcklig 

kunskap inom ämnet och litade därför på experterna som rekommenderade vaccination (Tickner et al., 

2010; Poltorak et al., 2005). En del föräldrar såg vaccination som en del av rutinerna med att ha barn 

och reflekterade inte över varför de vaccinerade sina barn utan följde bara gällande 

vaccinationsrekommendationer (Byström et al., 2014; Johnson & Capdevila, 2014; Tickner et al., 

2010). I en av studierna var även rädslan att framstå som en dålig förälder en orsak till att vaccinera. 
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De var rädda för att hälso- och sjukvårdspersonal skulle se ner på dem ifall de skulle komma till 

sjukhuset med någon av sjukdomarna (Brown et al., 2012).   
 

Flockimmunitet 

Föräldrar nämnde flockimmunitet och ansvaret till samhället som en viktig faktor till att låta vaccinera 

sitt barn med MPR. (Byström et al., 2014; Casiday, 2007; Wallace et al., 2006; Tickner., 2010; Gowda 

et al., 2012). Många såg det som en skyldighet att vaccinera då man genom detta inte bara skyddar sitt 

eget barn utan även andra barn som av olika orsaker inte kan vaccineras (Byström et al., 2014; Wallace 

et al., 2006). Föräldrarna var medvetna om hur allvarlig mässling kan vara och betonade hur viktigt det 

är att en stor del av befolkningen är vaccinerad för att förhindra smittspridning (Tickner et al., 2010).  

 

Väga för- och nackdelar 

I beslutet om man skulle vaccinera eller inte vägde föräldrarna för- och nackdelar mot varandra. Många 

föräldrar utvärderade riskerna att få någon biverkning från vaccinet mot att få någon av sjukdomarna 

(Casiday, 2007; Poltorak et al., 2005). Flera föräldrar valde att vaccinera trots att de hade viss 

osäkerhet kring sambandet med autism (Casiday, 2007). En mamma vägde risken att få en sjukdom 

mot risken att få en biverkning och valde att vaccinera då hon ansåg att sjukdomarna är farligare än 

biverkningarna (Poltorak et al., 2005). 

 

Kunskap om sjukdomarna och vaccinet  

Kunskap var en annan bidragande faktor till vaccination (Gardner et al., 2010; Wallace et al., 2006; 

Poltorak et al., 2005). Föräldrar som hade kunskap och var medvetna om hur allvarligt MPR kan bli 

stöttade MPR-vaccination i större utsträckning än de som inte hade kunskap (Gardner et al., 2010). I 

Wallace och medarbetares (2006) studie, där man undersökte om attityden mot vaccination kunde 

påverkas av information, visade det sig att andelen som övervägde vaccination ökade efter att ha tagit 

del av en informationsbroschyr. I en studie fann man även att för lite kunskap om sjukdomarna gjorde 

att föräldrarna inte vågade avstå från MPR-vaccinationen (Poltorak et al., 2005). Egna eller 

närståendes erfarenheter av MPR eller vaccinet användes som kunskapsunderlag för beslutet av 

många. De som hade erfarenheter av någon av sjukdomarna var mer benägna att vaccinera. Föräldrar 

som vaccinerat tidigare eller hade närstående som hade vaccinerat sina barn kände sig säkrare på 

beslutet att låta vaccinera sitt barn (Tickner et al., 2010). 
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Låta barnet mogna 

Ett antal studier visade att föräldrar som kunde tänka sig att vaccinera för att undvika sjukdom hade 

valt att inte följa vaccinationsrekommendationerna genom att vaccinera sitt barn i en senare ålder. 

Dessa föräldrar ansåg att barnet behöver mogna innan det vaccineras (Byström et al., 2014; Casiday, 

2007; Brown et al., 2012; Dannetun et al., 2005; Poltorak et al., 2005). De menade att genom att låta 

barnet mogna kan det utvecklas utan att immunsystemet blir stört av vaccin och detta minskar risken 

för negativa effekter av vaccinet när de väl vaccinerar sig (Byström et al., 2014; Brown et al., 2012). 

Några av föräldrarna som valt att skjuta upp vaccinationen övervägde naturlig immunisering (Byström 

et al., 2014) medan andra kunde tänka sig att låta vaccinera barnet när det blivit äldre om de ser att 

barnet utvecklas normalt (Brown et al., 2012). En studie visade att dessa föräldrar sa sig vara väl 

medvetna om riskerna med ett ovaccinerat barn och de var noga med att inte låta barnet gå till 

förskolan eller skolan om de misstänkte att det fanns risk att deras eller andras barn bar på smittan 

(Byström et al., 2014). Majoriteten av de som valt att skjuta upp vaccinationen sa att i händelse av 

mässlingsutbrott skulle de låta vaccinera sitt barn (Byström et al., 2014; Dannetun et al., 2005; 

Poltorak et al., 2005).   
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga vilka faktorer som påverkar föräldrar i deras beslut 

angående vaccination av deras barn. Den vetenskapliga teorin som valts som ram för att tolka resultatet 

är Health Belief Model. I studien identifierades fem faktorer som påverkar föräldrar att inte vaccinera 

sina barn. Dessa var att föredra naturlig immunisering, rädsla för biverkningar, rädsla för vaccinet, 

misstro till myndigheter och förebygga sjukdom genom livsstil. Fyra faktorer som påverkar föräldrar att 

låta vaccinera sina barn identifierades. Dessa var att undvika sjukdom, värna om flockimmunitet, 

fördelar överväger nackdelar samt kunskap och information om sjukdomarna och vaccinet. I resultatet 

identifierades också faktorn att låta barnet mogna. Dessa föräldrar vaccinerar som regel sina barn mot 

MPR men de skjuter upp vaccinationen till en senare ålder än den rekommenderade. Information 

identifierades också som en faktor som kunde påverka föräldrar både till att vaccinera och att inte 

vaccinera. 
 

Resultatet visade att det råder delade meningar mellan föräldrar angående 

vaccinationsrekommendationerna. Många föräldrar menade att rekommendationerna styrs av 

ekonomiska intressen vilket bidrog till deras beslut att inte vaccinera sina barn (Byström et al., 2014; 
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Brown et al., 2012; Gardner, Davies, McAteer & Michie, 2010). De menade att läkemedelsindustrin 

påverkade vaccinationsrekommendationerna (Byström et al., 2014). Detta skapade en misstro till 

staten, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal då de ansåg att de var partiska i frågan om vacciner 

(Brown et al., 2012; Gardner et al., 2010). I en Svensk undersökning som gjordes efter svininfluensan 

framkom det att misstro var det främsta argumentet för att inte vaccinera sig mot sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2009). Efter Wakefield och medarbetares studie (1998) sjönk vaccinationstäckningen 

mot MPR drastiskt med cirka sex procentenheter i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det är 

viktigt med tillit för att befolkningen ska vaccinera sig och sina barn. Efter incidenter som Wakefield 

och medarbetares (1998) studie kan befolkningens tillit vara skör. Även vaccinationen mot 

svininfluensan har bidragit till tveksamhet mot vacciner hos föräldrar (Grandahl et al., 2014).  
 

Rädsla för att vaccinet inte är säkert framkom som en faktor till att föräldrar valde att inte vaccinera 

sina barn. Rädslan berodde dels på vaccinets innehåll och dels på att MPR är ett kombinationsvaccin 

(Johnson & Capdevila, 2014; Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Wallace et al., 2006; Tickner, Leman, 

& Woodcock, 2010; Poltorak et al., 2005; Gowda et al., 2012). Några föräldrar menade att information 

om vaccinets nackdelar och alternativ till kombinerade vaccin undanhålls av staten (Gardner et al., 

2010). Om misstro mot staten, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal råder i befolkningen kan 

rädsla för vaccinet förstärkas. Detta kan leda till att föräldrar väljer att avstå från vaccination.  
 

Rädsla för biverkningar var en faktor många föräldrar tog upp som ett hinder för vaccination (Byström 

et al., 2014; Johnson & Cadevila, 2014; Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Dannetun et al., 2005; 

Wallace, Leask & Trevena, 2006; Poltorak et al., 2005; Gowda et al., 2012). Många föräldrar hämtar 

sin information på internet och tycker det är svårt att veta vad som är tillförlitligt (Johnson & 

Capdevila, 2014; Brown et al., 2012). Enligt Socialstyrelsen (2008) saknar vaccinet allvarliga 

bieffekter. Oro för autism som en biverkan togs ofta upp i studierna (Casiday, 2007; Gowda et al., 

2012) trots att det flertal gånger har blivit motbevisat (Demcheli et al., 2012; DeStefano & Thompson, 

2004; WHO, 2003). I princip samtliga artiklar och litteratur som har använts för att skapa förförståelse 

för ämnet samt legat till grund för denna studie har Wakefield och medarbetares (1998) studie om det 

påstådda sambandet mellan autism och MPR-vaccination nämnts. Det råder inga tvivel om att 

kontroversen har etsat sig fast hos många och rädslan som uppstod hos föräldrar när artikeln 

publicerades lever kvar än idag. Trots bevis att MPR-vaccinet inte orsakar autism och att många säkert 

tog till sig detta, tror författarna till denna studie att kontroversen var ett startskott för föräldrar att 

börja reflektera mer över att vaccin kan vara något farligt och att man faktiskt har möjligheten att tacka 

nej till vaccination. 
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Många föräldrar föredrog så kallad naturlig immunisering framför MPR-vaccination (Byström et al., 

2014; Dannetun et al., 2005; Poltorak et al., 2005; Gowda et al., 2012). Det vill säga att föräldrarna 

hellre ville att deras barn skulle uppnå immunitet av att genomgå sjukdomarna i stället för genom 

vaccination. Föräldrarna såg sjukdom som en naturlig del av livet. Vissa föräldrar såg inte mässling 

som allvarligt eller svårt att gå igenom (Casiday, 2007; Byström et al., 2014). Socialstyrelsen (2014) 

skriver att kunskapen om MPR och dess konsekvenser är låg i befolkningen idag då det är få som har 

personlig erfarenhet av sjukdomarna. Att föräldrar väljer att inte vaccinera kan bero på att vaccinets 

biverkningar uppfattas som farligare än sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2014). Med hjälp av vacciner 

har vi kunnat utrota många sjukdomar (SBU, 2009). Då sjukdomar är sällsynta eller inte förekommer 

alls kan det vara lätt att de inte uppfattas som allvarliga och man är omedveten om att MPR faktiskt 

kan vara dödliga sjukdomar. Dawson (2011) skriver att nekande till vaccination kan bero på att 

föräldrar saknar kunskap om vilka skador sjukdomarna kan åstadkomma. Av resultatet i denna studie 

framkom att vissa föräldrar tror att det går att förebygga sjukdom genom sin livsstil. De menade att 

deras barn, genom att de hade en god hälsa och bra livsförhållanden, inte löpte risk att bli drabbad av 

sjukdomar som MPR (Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Wallace et al., 2006; Poltorak et al., 2005). 

Detta “det händer inte mig-tänk” kan komma av att få har erfarenhet av sjukdomarna och därför ses de 

inte som allvarliga. 

 

Av denna studies resultat framkom det att många föräldrar hade valt att skjuta upp vaccineringen av 

sina barn. Anledningen till detta var att de ansåg att barnet var för ungt och att immunförsvaret 

behövde mogna innan man vaccinerades (Byström et al., 2014; Casiday, 2007; Brown et al., 2012; 

Dannetun et al., 2005; Poltorak et al., 2005). Några av dessa föräldrar övervägde naturlig 

immunisering (Byström et al., 2014) medan andra planerade att vaccinera när barnet blev äldre om det 

utvecklades normalt (Brown et al., 2012). Detta resultat var ett fynd som författarna till denna studie 

inte hade räknat med, då det är ett mellanting mellan denna studies två frågeställningar. Dessa föräldrar 

sa sig vara försiktiga med att inte riskera att utsätta sitt barn för smitta medan det inte var vaccinerat. 

Folkhälsomyndigheten (2015) skriver att föräldrar som skjuter upp vaccinationen ser flockimmunitet 

som viktigt och majoriteten av de som valt att skjuta upp vaccinationen sa att i händelse av 

mässlingsutbrott skulle de låta vaccinera sitt barn (Byström et al., 2014; Dannetun et al., 2005; 

Poltorak et al., 2005). Detta resonemang som föräldrarna lägger fram är riskfyllt då mässling är en 

mycket smittsam sjukdom som sprids snabbt (Socialstyrelsen, 2008) och det är många gånger försent 

att vaccinera när ett utbrott väl är ett faktum. Denna grupp föräldrar kan man säga hamnar i gråzonen 

mellan de som vaccinerar och de som inte vaccinerar. De ser flockimmunitet som viktigt och de vill 

skydda sitt barn mot sjukdom vilka var vanliga faktorer för föräldrar som vaccinerar sina barn. 
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Samtidigt vill de låta barnet mogna och följer därför inte rekommendationen att vaccinera när barnet är 

18 månader. Därför är det viktigt att sjuksköterskor som arbetar med vaccinationer kan informera 

föräldrar om vilka risker det innebär för barnet att skjuta upp vaccination.   

 

För de som valt att vaccinera sina barn var flockimmunitet och ansvaret till samhället en viktig faktor 

(Byström et al., 2014; Casiday, 2007; Wallace et al., 2006; Tickner., 2010; Gowda et al., 2012). Många 

såg det som en skyldighet att vaccinera, vilket även (Wood-Harper, 2005) bekräftar, att då man genom 

detta inte bara skyddar sitt eget barn utan även andra barn som av olika orsaker inte kan vaccineras 

(Byström et al., 2014; Wallace et al., 2006). Ett moraliskt övervägande är om man har ansvar att 

vaccinera för att undvika skada hos andra (Wood-Harper, 2005). Mellan 2004-2013 rapporterades 179 

fall av mässling i Sverige, varav samtliga var importsmittor (Folkhälsomyndigheten, 2015). Vi reser 

allt mera och det tillsammans med ökat antal invandrare som saknar vaccination (Socialstyrelsen, 

2008) gör att risken ökar för smittspridning där vaccinationstäckningen är låg. Flockimmunitet är en 

komplex fråga då det kräver att så många som möjligt är vaccinerade för att förhindra smittspridning 

men samtidigt är det frivilligt för individen.  
 

I resultatet framkom det att föräldrarna, både de som vaccinerar och inte vaccinerar sina barn, ansåg att 

det finns för lite information om MPR-vaccinet (Casiday, 2007; Brown et al., 2012; Johnson & 

Capdevila, 2014; Gardner et al., 2010; Wallace et al., 2006; Tickner et al., 2010; Gowda et al., 2012). 

Detta överensstämmer med studien av Muscat (2011) som menade att ett av de huvudsakliga skälen till 

mässlingsutbrott i Europa är bristfällig information. En studie visade att föräldrar som hade kunskap 

om MPR och var medvetna om hur allvarliga sjukdomarna är stöttade vaccination i större utsträckning 

än de som inte hade denna kunskap (Gardner et al., 2010). Vaccinationer är ett ämne som inte bara rör 

de som har barn utan det är något som påverkar hela populationen. Med tanke på detta bör det vara i 

allas intresse att god och tillräcklig information finns tillgänglig för alla. Samhället och dess 

myndigheter har ett ansvar och skyldighet att förse populationen med korrekt information samt att 

bistå med den information som efterfrågas. Denna studies resultat består till stor del av artiklar från 

Storbritannien och det är svårt att veta om det är jämförbart med Sverige.  
 

Det finns relativt gott om forskning om faktorer som påverkar föräldrars beslut om vaccinationer. Det 

skulle dock behövas mer forskning om detta ämne i Sverige samt mer forskning som är inriktat på 

endast MPR-vaccinet. Det skulle även behöva forskas mer på hur faktorer kan användas i strategier i 

att bemöta föräldrar från olika sociokulturella grupper och föräldrar som är motståndare till 

vaccinationer.  
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Studiens resultat utifrån HBM och sjuksköterskans roll 

Enligt HBM är känslighet individens riskbedömning att få en sjukdom. Föräldrar som vaccinerar sina 

barn mot MPR bedömer att det finns en risk för att få sjukdomarna. De som anser att det går att 

förebygga sjukdom genom sin livsstil bedömer att deras barn har låg risk att få en sjukdom. Föräldrar 

som exempelvis föredrar naturlig immunisering bedömer inte vaccinsjukdomarna som allvarliga. Som 

sjuksköterska bör man identifiera dessa föräldrar för att öka riskförståelsen samt ange konsekvenserna 

av sjukdomarna. Genom att klargöra de positiva effekterna av att vaccinera kan sjuksköterskan öka 

föräldrarnas tro på vaccinets fördelar. Många föräldrar upplever barriärer, till exempel rädsla för 

biverkningar, som hindrar dem från att vaccinera sina barn. Som sjuksköterska gäller det att identifiera 

dessa barriärer och minska dem genom information, uppmuntran, motivation och hjälp. Genom att 

tillhandahålla information om sjukdomarna och vaccinering kan man öka medvetenheten hos 

föräldrarna och därmed få dem att agera, det vill säga vaccinera. Med utbildning och handledning kan 

man stötta förälderns egen tilltro på sin förmåga att agera. 
 

Metoddiskussion 

I denna studie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Genom systematisk 

litteraturöversikt får man en bild av det aktuella forskningsläget samt underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Denna metod valdes då syftet var att sammanställa den forskning 

som finns inom det aktuella området då det fanns begränsat med tid till att göra en empirisk studie. En 

kvalitativ metod hade kunnat ge en djupare förståelse för föräldrars beslutsfattande och en kvantitativ 

studie hade kunnat göra resultatet mer generaliserbart (Polit & Beck, 2012). Om någon av dessa 

designer hade valts skulle föräldrar som valt att inte vaccinera sina barn behövt delta i studien, detta 

ansåg författarna skulle vara svårt att uppnå med den tidsram vi arbetat inom.  
 

För att hitta lämpliga sökord att använda till vår litteratursökning användes andra studier inom samma 

område för att se vilka nyckelord som var vanligt förekommande. När sökorden hade valts ut användes 

dessa i olika kombinationer för att inte gå miste om några studier. I sökningarna användes ordet 

“MMR” som är den engelska översättningen för MPR. Författarna gjorde också testsökningar för att se 

om synonymer till sökord gav ett bredare resultat. För att fånga in så många relevanta studier som 

möjligt användes sökord som var mycket specifika till vårt syfte i samtliga sökningar. Författarna 

anser att de valda sökorden var väsentliga, testsökningar hade visat att de gav bredast sökning med 

relevanta artiklar. Termen “AND” användes mellan sökorden för att begränsa sökningen och göra 
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sökningen mer specifik för att matcha denna studies syfte. Termen “OR” fungerar expanderande och 

användes då studier med liknande syfte kan ha använt sig av olika nyckelord (Karlsson, 2012). Denna 

studie hade som inklusionskriterium att artiklarna skulle vara publicerade under de senaste tio åren. 

Detta för att få en bild av det aktuella forskningsläget. Ett annat inklusionskriterium var att studierna 

skulle vara godkänts av en etisk kommitté eller att etiska överväganden hade gjorts (Forsberg & 

Wengström, 2008). Studier från länder saknar vaccinationsprogram exkluderades. Detta för att 

resultatet ska kunna användas som grund att bedriva evidensbaserad vård i Sverige.  
 

Olika sökningar för de två frågeställningarna hade kunnat ge ett bredare resultat. Författarna bedömde 

dock att svar på båda frågorna ofta fanns med i artiklar som handlade om ämnet. Efter att 

datainsamlingen var klar och artiklarna hade granskats och analyserats upptäcktes ett nytt vedertaget 

sökord (“vaccine hesitancy”) (WHO, 2015c) som inte hade använts under vår litteratursökning. 

Författarna valde då att göra en ny sökning med det nya sökordet för att inte gå miste om relevanta 

studier. Denna sökning gav oss ytterligare en studie att inkludera i resultatet. Anledningen att det 

endast gav en artikel var att “vaccine hesitancy” gav träffar på artiklar som handlade allmänt om 

vacciner och inte om MPR som var denna studies syfte att undersöka. Flera databaser användes då 

dessa är inriktade på olika områden. På detta vis fick vi ett brett spektrum av artiklar med folkhälso-, 

medicin-, omvårdnads- och psykologiperspektiv. Flera artiklar förekom i mer än en sökning. Detta 

tolkades som att forskningsområdet ringats in.  
 

Fyra sökningar gjordes i tre olika databaser och det resulterade totalt i 126 träffar. Av dessa lästes 78 

abstract. Efter att ha läst titlarna sållades 48 studier bort. Detta var i de fall då titeln tydligt visade att 

artikeln inte matchade denna studies syfte. Detta kan ha gjort att artiklar vars titel var missvisande mot 

deras syfte har missats. Författarna var dock noga med att om osäkerhet rådde angående titeln så lästes 

alltid abstract för att försäkra att relevanta artiklar inom ämnet inte skulle förbigås. Efter att ha läst 

abstract gjordes ytterligare en sållning och 34 artiklar lästes i full text. Då det efter att ha läst full text 

visade sig att vissa artiklar inte matchade denna studies syfte sållades de bort. Totalt 14 artiklar gick 

vidare till urval 1, kvalitetsgranskning. SBU & SFF:s och Willian, Stoltz & Bahtsevanis (2011) 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering valdes då denna var en vanligt förekommande 

mall i andra litteraturstudier och därför ansågs vara tillförlitlig. Artiklarna granskades enskilt av 

författarna för att höja tillförlitligheten i denna studie. Därefter jämfördes artiklarnas kvalitétsgradering 

och i de fall då författarna graderat olika gjordes granskningen om gemensamt. Fem artiklar fick hög 

kvalitét och fem fick medel kvalitét. Fyra artiklar fick låg kvalitét efter kvalitetsgranskningen och 

därför exkluderades dessa. Då det var första gången författarna arbetade med en granskningsmall 
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förelåg vissa svårigheter med att bedöma studierna, och detta kan ha påverkat graderingen. Denna 

studies resultat är baserat på tio artiklar varav hälften har medel kvalitét. Detta relativt få antal artiklar 

tillsammans med att endast hälften har hög kvalitét, kan ha påverkat resultatets validitet.  
 

De utvalda artiklarnas resultat kategoriserades genom färgkodning. Detta gjordes enskilt av författarna. 

Då färgkodningen därefter skulle sammanställas visade det sig att författarna till stor del hade kodat 

likadant. Detta anses styrka denna studies resultat då författarna genom denna metod minskat risken att 

missa något. Resultatet delades upp i olika kategorier, vilka symboliserade olika faktorer som påverkar 

föräldrar. I de flesta fall var studiernas resultat tydligt med liten risk för feltolkning, i dessa fall var 

kategoriseringen enkel. I andra fall baserades kategoriseringen till viss del på tolkningar av författarna 

till denna studie. Detta kan ha påverkat analysen, då tolkningarna till viss del kan ha grundats i 

författarnas förförståelse för ämnet. Försiktighet vidtogs dock genom att om osäkerhet över innebörden 

av ett stycke förelåg togs detta inte med i denna studies resultat. Det ansågs bättre att exkludera 

otydligt resultat än att tolka det till att ingå i denna studies kategorier.  
 

Denna studies resultat består av sju artiklar med kvalitativ design och tre med kvantitativ design. Ett 

större antal kvantitativa studier hade varit att föredra då detta ger ett mer generaliserbart resultat (Polit 

& Beck, 2012). Kvantitativa studier kan dock också vara problematiskt då enkätundersökningar gör att 

respondenterna tvingas välja mellan alternativ vilket kan vara svårt om inget av alternativen stämmer 

in. Alternativen kan även tolkas olika av olika personer. Kvalitativa studier undersöker upplevelser och 

tankar av ett fenomen och dessa kan feltolkas (Karlsson, 2012). De kvalitativa studier som använts i 

denna studie har dock valts ut då de tydligt angav faktorer som påverkar föräldrar vilket var denna 

studies syfte.  
 

Sex av tio artiklar som denna studies resultat baseras på är studier som är utförda i Storbritannien. 

Deras vaccinationsprogram liknar det vi har i Sverige, men innefattar vaccin mot fler sjukdomar (NHS, 

2014). Författarna till denna studie anser att detta inte påverkar överförbarheten på Sverige nämnvärt. 

Mer forskning om detta ämne i Sverige hade dock varit användbart. Genom att kartlägga faktorer som 

påverkar föräldrars beslut att vaccinera sina barn kan man utarbeta strategier för att möta föräldrarna 

samt få ett underlag för vad som är viktigt att lyfta fram hos de som tvekar på vaccination. Fler 

kvantitativa studier hade behövts för att kunna genomföra en studie med mer generaliserbart resultat 

(Polit & Beck, 2012). 
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Klinisk implikation 

Det är främst sjuksköterskan som träffar föräldrarna i samband med vaccinering och det är därför av 

stor vikt att sjuksköterskan kan bemöta föräldrars oro genom att bistå med adekvat och evidensbaserad 

kunskap. Hälso- och sjukvårdspersonal bör ha i åtanke att medan vissa ser det som en självklarhet att 

vaccinera sitt barn mot MPR är detta inte fallet för alla. Sjuksköterskan bör därför vara lyhörd för 

föräldrarnas åsikter och bidra med individanpassad information. Med hjälp av de påverkande 

faktorerna som framkommit i denna studie kan man öka förståelsen för föräldrars resonemang bakom 

varje faktor. Detta kan användas som underlag för att utforma strategier till att möta föräldrar som är 

tveksamma till vaccination. 
 

Slutsats  

Flera faktorer påverkar föräldrars beslut om att vaccinera eller inte vaccinera sina barn mot MPR. Både 

föräldrar som vaccinerar och inte vaccinerar sina barn tycker informationen om vaccin och dess 

biverkningar är för knapphändig och svårtillgänglig. Det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap 

om vilka faktorer som påverkar föräldrars beslut för att kunna bemöta föräldrars oro och bistå med 

adekvat och evidensbaserad information.  
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Bilaga A. Översiktstabell över hur de olika faktorerna fördelat sig i artiklarna

Referens Brist på 
information 

Naturlig 
immuni-
sering 

Rädsla för 
biverk-
ningar 

Misstro 
till 
myndig-
heter 

Rädsla 
för 
vaccinet 

Förebygga 
sjukdom 
genom livsstil 

Undvika  
sjukdomar  
och följa 
rekommen- 
dationer 

Låta 
barnet 
mogna  

Flock-
immunitet 

Fördelar 
överväger 
nackdelar 

Kunskap och 
information om 
sjukdomarna 
och vaccinet 

Kvalitativ data             

Brown et al. (2012) X  X X X X X X    

Byström et al. (2014)  X X X  X X X X   

Casiday (2007) X X X  X X X X X X  

Gardner et al. (2010) X   X       X 

Johnson & Capdevila 
(2014)  

X  X  X  X     

Poltorak et al. (2005)  X X  X X X X  X X 

Tickner et al. (2010) X    X  X  X  X 

Kvantitativ data            

Dannetun et al. (2005)  X X     X    

Gowda et al. (2012) X X X   X      

Wallace et al. (2006) X  X  X X X  X  X 



 34 

 

Referens Byström, E., Lindstrand, A., Likhite, N., Butler, R. & Emmelin, M. 
(2014). Parental attitudes and decision-making regarding MMR 
vaccination in an anthroposophic community in Sweden - a 
qualitative study. Vaccine, 32(50), 6752-6757. 
doi:10.1016/j.vaccine.2014.10.011  

Databas PubMed 

Land Sverige 

Syfte Syftet var att undersöka beslutstagande och hinder för MPR-
vaccination bland föräldrar som bor i antroposofiska samhällen i 
Sverige 

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvalitativ design där man utfört intervjuer med hjälp av en semi-
strukturerad intervjuguide. Man rekryterade föräldrar på 
barnavårdscentraler och förskolor som var belägna i ett samhälle där 
majoriteten av invånarna är antroposofer. 20 föräldrar inkluderades i 
studien. Urvalet var ändamålsenligt då man tillfrågade samtliga 
föräldrar men föredrog antroposofer. Snöbollsurval användes för att 
hitta ytterligare informanter. Bortfallet diskuterades ej. 

Resultat Genom informationen från intervjuerna kunde man dela in invånarna 
i antroposofiska samhället i två huvudkategorier: de som hade en 
allopatisk syn på hälsa och de med holistisk syn på hälsa. De som 
hade en holistisk syn på hälsa undvek som regel vaccinationer. 
Anledningar till att avstå vaccination: 

• Mässling styrker barnet 
• Ser sjukdomarna som en naturlig del av livet 
• Prioriterade naturlig immunitet mot MPR 
• Rädsla för biverkningar 
• Misstänksamhet att läkemedelsindustrin påverkar 

vaccinationsrekommendationerna 
De med allopatisk syn på hälsa kunde delas in i två underkategorier: 
de som vaccinerade och de som vaccinerade men inte följde 
vaccinationsprogrammets tidplan.    
Anledningar till vaccination: 

• Undvika sjukdom 
• Litar på vaccinationer och experter inom området 
• Ser vaccinationer som en självklarhet 

 

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad I 

 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.vaccine.2014.10.011�
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Referens Johnson, S. & Capdevila, R. (2014). 'That's just what's expected of 
you … so you do it': mothers discussions around choice and the 
MMR vaccination. Psychology & Health, 29(8), 861-876. doi: 
10.1080/08870446.2014.892940   

Databas PubMed 

Land Storbritannien 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur mödrar tog till sig råd (från 
professionella och icke-proffesionella) och information om MPR och 
vaccinationer. 

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvalitativ metod med data insamlat från grupp-diskussioner med fem 
mödrar. Föräldrar rekryterades via ett fritids. En inbjudan att delta i 
studien fanns tillgänglig på verksamhetens anslagstavla och 
personalen på fritidset nämnde studien för föräldrarna. 
Inklusionkriterer för att delta i studien var att ha ett barn som är 
mellan 12-18 månader då dessa mödrar på grund av detta nyligen 
skulle ha funderat över MPR. Bortfallet diskuterades ej.  

Resultat Deltagarna hämtade information om MPR och vaccinationer från 
media, internet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra mödrar. 

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad I 
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Referens Casiday, R.E. (2007). Children's health and the social theory of risk: 
insights from the British measles, mumps and rubella (MMR) 
controversy. Social Science & Medicine, 65(5), 1059-70. doi: 
10.1016/j.socscimed.2007.04.023       

Databas PubMed 

Land Storbritannien 

Syfte Få föräldrars tankar och åsikter om deras beslutsfattande angående 
vaccinet i förhållande till tre typer av teoretisk litteratur om risk 
(kulturteori, risksamhället, psykometriska modeller av 
riskuppfattning) samt modeller av vaccinationsgodkännande och 
motstånd.     

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvalitativ metod bestående av 87 föräldrar (77 mammor och 10 
pappor) som deltog i fokusgrupper och individuella intervjuer med 
semi-strukturerat format. Föräldrarna rekryterades via 
småbarnsgrupper och vårdcentraler genom personal och broschyrer. 
Strategiskt urval användes. Snöbollsurval användes för att få tag i 
föräldrar som inte vaccinerat sina barn mot MPR. De som valde att ej 
delta i studien angav tidsbrist som främsta orsak. Två nekade till 
intervju på grund av oenighet med sin partner i frågan om vacciner. 
   

Resultat Resultatet delades in i tre teman:  
Balansering av risker, vilket innebar att föräldrarna diskuterade om 
hur de resonerat när de vägde fördelar mot nackdelar med att 
vaccinera och inte vaccinera. 
Beslutsfattande på uppdrag av barnen, valet föräldrarna gjorde skulle 
få konsekvenser för deras barn, som inte kan bestämma själv. Genom 
att fatta rätt beslut symboliserade vad som var en “bra förälder”.  
Samhället vs individen, föräldrarna bestämmer hurvida deras barn ska 
vaccineras men sjukvården har ett ansvar för folkhälsan och att uppnå 
flockimmunitet.   

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Referens Brown, K.F., Long, S.J., Ramsay, M., Hudson, M.J., Green, J., 
Vincent, C.A,...Sevdalis, N. (2012). U.K. parents' decision-making 
about measles-mumps-rubella (MMR) vaccine 10 years after the 
MMR-autism controversy: a qualitative analysis. Vaccine, 30(10), 
1855-1864. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.12.127     

Databas PubMed 

Land Storbritannien 

Syfte Studiens syfte var att få en aktuell bild av vilka faktorer som påverkar 
föräldrar beslut angående första dosen MPR (MPR1).  

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer . 24 mödrar 
intervjuades. Informanterna blev rekryterade via barnavårdcentraler, 
mammagrupper och föräldraforum online. Strategiskt urval och 
kedjeurval användes. Bortfallet diskuterades ej.   
    
   

Resultat Bland informanterna fanns fyra grupper: de som givit sitt barn MPR 
enligt rekommendation, de som givit MPR men senare än 
rekommenderat, de som givit vaccin men i singeldoser och de som ej 
givit varken MPR eller singeldoser. 
I intervjuerna om MMR1 identifierades fem teman:  
MPR-vaccin och kontrovers- vaccinets ingredienser och effektivitet 
diskuterades samt även autism. 
Sociala och personliga konsekvenser av MPR1-beslutet- samvete, 
skuld, och fördomar från bekanta diskuterades. 
Hälso- och sjukvårdspersonal och policy- bemötande från personal. 
Allvarlighetsgrad och utbredning av sjukdomarna (MPR)- 
flockimmunitet samt biverkningar på sjukdomarna och vaccinet 
diskuterades. 
Information om vaccinet och alternativ- samtliga informanter nämnde 
brist på information som ett stort problem 
 
   
 

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad I  
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Referens Gardner, B., Davies, A., McAteer, J. & Michie, S. (2010). Beliefs 
underlying UK parents' views towards MMR promotion 
interventions: a qualitative study. Psychology, Health & Medicine, 
15(2), 220-230.       

Databas CINAHL 

Land Storbritannien  

Syfte Studiens syfte är att identifiera och beskriva vad som ligger till grund 
för att vissa föräldrar ej vaccinerar och vilka potentiella motiverande 
och organiserade åtgärder som kan göras för att öka 
vaccinationstäckningen mot MPR.  

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvalitativ metod bestående av gruppdiskusioner med 28 föräldrar. 
Föräldrarna blev rekryterade via fem slumpmässigt utvalda barn- och 
föräldragrupper. Två gruppledare från barn- och föräldragrupperna 
ville inte att deras grupp skulle delta så två andra grupper från samma 
område blev slumpmässigt utvalda istället.   

Resultat Analysen från gruppdiskussionerna resulterade i fem underliggande 
psykologiska teman: föräldrarnas informationsbehov, misstro mot 
regeringskällor, förtroende för andra föräldrar, misstro till 
riskinformation och problem med att få balans i informationflödet 
angående MPR.  

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad II 
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Referens Dannetun, E., Tegnell, A., Hermansson, G. & Giesecke, J. (2005). 
Parents' reported reasons for avoiding MMR vaccination: a telephone 
survey. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23(3), 149-
153.     

Databas CINAHL 

Land Sverige 

Syfte Syftet med denna studie var att analysera skälen till uppskjutande av 
vaccinering och att inte vaccinera sitt barn mot MPR.    

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvantitativ metod bestående av telefonintervjuer med hjälp av ett 
strukturerat frågeformulär med ja/nej-frågor och alternativfrågor.. 
Informanterna rekryterades via barnavårdscentraler vars 
vaccinationstäckning mot MPR var lägre än 90%. 285 barn hade inte 
vaccinerat sig mot MPR på dessa vårdcentraler av dessa blev 82 
stycken exkluderade från studien och 4 intervjuer gick inte att 
genomföra. Totalt 199 intervjuer genomfördes.  

Resultat Av de som inte vaccinerats hade 40% av föräldrarna beslutat att avstå 
och 60% valt att skjuta upp vaccinationen. Rädsla för biverkningar 
var den vanligaste orsaken i båda grupperna följt av naturlig 
immunitet och att låta barnet mogna mer. Föräldrar med endast ett 
barn skjuter oftare upp vaccinationen. Skäl till uppskjutning var även 
att barnet skulle klara av att få vaccin bättre om det var äldre. 
 

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad I 
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Referens Wallace, C., Leask, J. & Trevena, L.J. (2006). Effects of a web based 
decision aid on parental attitudes to MMR vaccination: a before and 
after study. British Medical Journal, 332(7534), 146-149. doi: 
10.1136/bmj.38678.681840.68 

Databas PsycINFO 

Land Australien  

Syfte Syftet för studien var att se om man genom en evidensbaserad 
“broschyr” angående MPR kunde påverka föräldrars beslut angående 
vaccination.  

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvantitativ för- och efterstudie. Hemsidan och broschyren länkades 
till på populära föräldraforum på internet. 
Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär före och efter de tagit del av 
broschyren. 1277 personer hade tillgång till webbsidan varav 158 av 
dessa slutförde frågeformuläret.   

Resultat Efter att ha tagit del av broschyren ökade antalet som lutar mot 
vaccination från 39% till 55%.  
De som lutar mot vaccination värdesatte broschyren högre än de som 
lutar från vaccination. Deltagare som var osäkra på vaccination var 
mer bekymrad över sällsynta biverkningar. 78% av de som lutar från 
vaccination hade oro för autism och tarmsjukdomar jämfört med 27% 
av de som lutar mot vaccination. 83% av de med positiv inställning 
till vaccination kände sig mer välinformerade efter broschyren.  

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad II 
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Referens Tickner, S., Leman, P.J. & Woodcock, A. (2010). Parents' views 
about pre-school immunization: An interview study in southern 
England. Child: Care, Health & Development, 36(2), 190-197. doi: 
10.1111/j.1365-2214.2009.01020.x         

Databas PsycINFO 

Land Storbritannien 

Syfte Studiens syfte var att undersöka föräldrars olika åsikter angående 
andra dosen MPR (MPR2) samt att identifiera möjliga orsaker till att 
färre vaccinationer sker i förskoleålder jämfört med 
primärvaccinationen (MPR1).  

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Semistrukturerade intervjuer med föräldrar som har barn i åldern 2-5 
år. Informanterna var rekryterade via nio förskolor och lekgrupper 
från tre olika platser i södra England. 21 föräldrar deltog i studien 
och 3 stycken visade först intresse men valde sedan att avstå. 
Bortfallet var okänt. 

Resultat De flesta föräldrarna ansåg MMR2 vara viktigt och hade som avsikt 
att vaccinera sina barn, en minoritet ifrågasatte däremot vaccinet och 
antog att deras barn redan fått skydd från MPR1. Föräldrarna tyckte 
att de, jämfört med MPR1, inte fått någon eller tillräcklig 
information angående MPR2.     

Vetenskaplig 
kvalitét 

Grad I 
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Referens Poltorak, M., Leach, M., Fairhead, J. & Cassell, J. (2005). 'MMR talk' 
and vaccination choices: An ethnographic study in Brighton. Social 
Science & Medicine, 61(3), 709-719.  
doi:10.1016/j.socscimed.2004.12.014  

Databas PsykINFO 

Land Storbritannien 

Syfte Studien syftar till att undersöka hur föräldrar och sjukvårdspersonal i 
Brighton tänker angående MPR-vaccination.   

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvalitativ metod. Staden Brighton & Hove valdes för studien då det 
är lägre vaccinationstäckning där. 8 läkare, 3 sjuksköterskor och 6 
distriktssköterskor intervjuades. Ett bekvämlighetsurval användes för 
att rekrytera föräldrar i föräldragrupper. Föräldrarna intervjuades i 
grupper. Bortfaller diskuterades ej.  

Resultat Föräldrars inställning mot MPR-vaccination påverkas från flera håll, 
både personliga och sociala. Föräldrarna formas av personliga 
erfarenheter, familjer/kompisars erfarenheter, känslor av kontroll, 
genom kopplingar till sjukvården, genom samtal med med andra 
föräldrar etc.   
Att välja att inte vaccinera kunde bero på att föräldrarna ansåg att 
deras barn var för ungt och att deras immunsystem inte skulle klara 
av ett kombinationsvaccin, föredrog naturlig immunisering, rädsla för 
biverkningar som eksem, astma, alleriger och autism. Vissa föräldrar 
menade att de kunde ändra sitt beslut om att inte vaccinera om det 
skulle uppstå ett mässlingutbrott.  
Många föräldrar vägde fördelar mot nackdelar för att komma fram till 
ett beslut angående MPR-vaccinationen.   
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Referens Gowda, C., Schaffer, S.E., Kopec, K., Markel, A. & Dempsey, A.F. 
(2012). Does the relative importance of MMR vaccine concerns 
differ by degree of parental vaccine hesitancy? Human Vaccines & 
Immunotherapeutics, 9(2), 430-436. doi: 10.4161/hv.22065  

Land USA 

Syfte Studien syftar till att undersöka betydelsen för olika hinder för MPR-
vaccination bland föräldrar som var tveksamma för vaccinet. 
Studiens hypotes var att hindrena skulle variera beroende på 
deltagarnas grad av vaccintveksamhet.  

Metod 
Urval 
Design 
Bortfall 

Kvantitativ metod. 79 personer deltog i studien. Bekvämlighetsurval 
användes. Deltagarna rekryterades i ett väntrum på en 
barnavårdcentral, antingen genom en rekryteringsassistent eller 
genom ett informationsblad som uppmanade föräldrar att ringa själva 
om de ville delta i studien. Några togs med i studien efter att de sökte 
även upp forskarna efter att ha läst om studien på en hemsida. Valet 
av deltagare var ändamålsenligt då endast de som var tveksamma till, 
eller avstått att vaccinera sina barn, fick delta i studien. Bortfall 
diskuterades ej. 

Resultat Flera hinder att vaccinera sina barn identifierades bland deltagarna. 
Att barnen får för många vacciner och att det överbelastar 
immunförsvaret var de främsta hindren för samtliga föräldrar. 
Resterande hinder varierade beroende på föräldrarnas grad av 
vaccintveksamhet. 
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