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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Våren 2012 drabbades Sverige av ett mässlings och ett röda hund utbrott. Båda
var centrerade i Järnaområdet söder om Stockholm. Järna är ett område med lägre
vaccinationstäckning jämfört med övriga Sverige. På grund av risken för ytterligare utbrott av
”vaccine preventable diseases” (VPD) i Järnaområdet vore det önskvärt med fördjupad
förståelse om varför föräldrar i Järna avstår från vaccinering i högre grad än övriga Sverige.
Syfte: Att få en fördjupad förståelse för varför en grupp utvalda föräldrar i Järna väljer att
följa eller att avstå från det svenska vaccinationsprogrammet.
Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med fem föräldrar från Järnaområdet, varav en
pilotintervju. Materialet transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Studien visar att kontakt och bemötande med myndighet, som till exempel
sjukvården, upplevdes av informanterna som en faktor som påverkade beslutet om att följa
vaccinationsprogrammet eller inte. Det sociala sammanhanget, såsom släkt och vänner eller
omgivningen där informanterna bodde, ansågs också som en bidragande faktor i föräldrars
beslutsfattande avseende vaccinationer. Även egna erfarenheter och livsåskådning i
förhållande till barnsjukdomar och vaccinationer angavs som påverkande faktorer. Önskemål
om ett eget beslut med eget ansvarstagande samt oro kring vaccinationer påverkade
vaccinationsbeslutet att inte följa vaccinationsprogrammet.
Slutsats: Kontakt och bemötande med myndighet samt det sociala sammanhanget påverkar
några föräldrars vaccinationsbeslut. Egna erfarenheter kring barnsjukdomar och vaccinationer
samt livsåskådning ansågs också som bidragande faktorer till beslutet om vaccinering.
Önskan om att fatta egna beslut angående vaccinationer samt oro kring vaccinationer
upplevdes som påverkande faktorer för föräldrar som inte valde att följa vaccinationsprogram.

MeSH-termer: Vacciner, Vaccinationsprogram, Föräldrar, Beslutsfattande, Kvalitativ
forskning
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Utbrott med så kallade ”vaccine preventable diseases” (VPD) har blivit allt vanligare de
senaste åren i Europa och USA. Som ett exempel, rapporterades drygt 100 000 fall av
mässling och nära 80 000 fall av röda hund bara inom EU-länderna under de senaste fyra åren
(1). En anledning till ökningen av VPDs är en ökande tendens att föräldrar väljer att avstå från
de nationella vaccinationsprogrammen (1,2,3). Tidigare studier har visat flera anledningar till
detta, bland annat oro över vaccinationssäkerhet, minskad oro för VPDs smittorisk och allvar,
en önskan att förstärka barnets immunförsvar, filosofiska värderingar om sjukdomar allmänt
och VPDs i synnerhet samt religiösa värderingar (1,2,3).
I Sverige infördes allmän vaccination mot mässling år 1971. Vaccination mot röda hund
erbjöds skolårsflickor vid 12 års ålder i Sverige 1974 (1). År 1982 infördes allmän vaccination
med två doser MPR (mässling, påssjuka, röda hund), första dosen vid 18 månader och andra
vid 12 års ålder. Rekommendationen ändrades senare och nu ges andra MPR vaccinationen
vid 6-8 års ålder för barn födda 2002 (1). Både mässling och röda hund betraktas därför som
VPD.
Järna är ett område med lägre vaccinationstäckning jämfört med övriga Sverige (1). Här bor
många familjer som i större utsträckning än samhället i övrigt följer en antroposofisk livsstil.
En antroposofisk livsstil innebär bland annat lägre användning av antibiotika, en mer
individuell vaccinering som kan innebära färre vaccinationer eller försening av vaccinering av
barn, biodynamisk/ekologisk lokalt odlad mat och högre intag av fermenterade grönsaker (4).
Det har visats en omvänd relation mellan en antroposofisk livsstil och atopisk sjukdomar
såsom allergisk astma, allergisk rinokonjunktivit och atopisk eksem (4,5).
Våren och sommaren 2012 drabbades Sverige av ett mässlingsutbrott med 23 rapporterade
fall och ett röda hund utbrott med 50 rapporterade fall. Utbrotten var centrerade till
Järnaområdet (1). Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som kan orsaka allvarliga
komplikationer. Sjukdomen kännetecknas av hög feber, ögoninflammation, snuva, hosta och
utslag, och omkring 15–20 procent av de drabbade får komplikationer i form av
öroninflammation, lunginflammation och diarré. I mer sällsynta fall leder mässling till
hjärninflammation. I Europa uppskattas dödligheten i mässling till ett dödsfall per 1 000–5
000 insjuknade (1). Röda hund är en smittsam virussjukdom med vanligtvis lindrigt förlopp
och få komplikationer förutom vid förstagångs smitta hos gravida kvinnor. I sådana fall kan
den leda till allvarliga fostermissbildningar, särskilt vid smitta tidigt i graviditeten (1).
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På grund av den reala risken för ytterligare utbrott av VPD i Järna området vore det önskvärt
med fördjupad förståelse om varför föräldrar i Järna avstår från vaccinering i högre grad än
övriga Sverige.
Temat är relevant för primärvården eftersom vaccinationer sker på barnavårdscentralen
(BVC) som är en del av primärvården.
SYFTE
Att få en fördjupad förståelse för varför en grupp utvalda föräldrar i Järna väljer att följa eller
att avstå från det svenska vaccinationsprogrammet.
FRÅGESTÄLLNINGAR
Vad motiverade föräldrarna att följa eller att avstå från det svenska vaccinationsprogrammet?
Vad påverkade deras beslut?
MATERIAL OCH METOD
Studiedesign
Studien var en kvalitativ intervjustudie baserad på en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuerna
transkriberades och analyserades med metoden kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ metod
valdes för denna studie för att få innehållsrik och fyllig förståelse om deltagarnas motivation
för att följa eller inte följa vaccinationsprogrammet.
Studiepopulation, urvalskriterier och studiedeltagare
Vidarklinikens Vårdcentral, belägen i Järna söder om Stockholm, erbjuder vård på uppdrag av
Stockholms läns landsting (SLL) via vårdval Stockholm. Vårdcentralen kombinerar
skolmedicin med antroposofisk läkekonst (6). Under hösten 2014 hade vårdcentralen ca 4,500
listade patienter. Vidarkliniken har ingen BVC och därmed ingen direkt koppling till
administreringen av vaccinationer till barn. Den valdes dock som rekryteringsställe av
föräldrar eftersom det är den vårdcentral som anmälde majoriteten av de rapporterade
mässling fallen och röda hund fallen under utbrotten i 2012.
Inklusionskriterier: Föräldrar till barn bosatta i Järna området som anmälde intresse för att
delta i studien.
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Exklusionskriterier: Icke-svensktalande familjer. Föräldrar till barn med en vårdrelation till
studieledaren valdes också bort.
Målet var att ha så bred variation i deltagargruppen som möjligt avseende barnets kön och
vaccinationsstatus för att belysa frågeställningarna från så stor variation som möjligt. Inom
ramen för VESTA bedömdes det vara rimligt att intervjua föräldrar i fem familjer, varav en
var pilotintervju.
Datainsamling
Föräldrar i fyra familjer i Järna området intervjuades efter att en pilotintervju hade
genomförts. Föräldrarna rekryterades via notis på anslagstavlan på Vidarklinikens Vårdcentral
(Bilaga 2). De anmälde intresse till studieledaren direkt eller via telefon och sedan fick de
skriftlig information om projektet och att deltagandet var frivilligt och anonymt (Bilaga 3).
Efter att rekryteringsprocessen var klar valdes en familj med minst en pojke som var
vaccinerad (enligt vaccinationsprogrammet), en familj med minst en pojke som inte var
vaccinerad, en familj med minst en flicka som var vaccinerad och en familj med minst en
flicka som inte var vaccinerad. Familjen från pilotintervjun bestod av minst en pojke som inte
var vaccinerad enligt vaccinationsprogrammet. Intervjuerna ägde rum antingen på
vårdcentralen eller i föräldrarnas hem, beroende på eget önskemål. Data samlades på band
som inspelades under intervjuerna. Intervjuarna var mellan 17 till 28 minuter i längd. De fem
intervjuerna transkriberades och bestod av tre till fem sidor enkelt radavstånd.
Analys
Efter utskrift analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys enligt följande (7):
1. Upprepad genomläsning av utskriften för att få en känsla för helheten.
2. Meningsbärande enheter (meningar och fraser relevanta för frågeställningar)
plockades ut, tillsammans med omgivande text för att bibehålla
sammanhanget.
3. De meningsbärande enheterna kortades ner med bibehållet innehåll
(kondensering)
4. De kondenserade meningsbärande enheterna gavs etiketter som kortfattat
beskriver deras innehåll (koder).
5. Koderna sorterades till underkategorier (grupper av koder med liknande
innehåll) och underkategorier grupperades sedan till kategorier.
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6. Den underliggande meningen i intervjuerna formulerades i teman- den röda
tråden som därefter återkommer.
Det transkriberade materialet analyserades upprepade gånger och kodades separat av
handledare och studieledare. I tabell 1 visas exempel på hur analysen genomfördes.

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys med material från fem föräldrar i
Järnaområdet som berättar om vad som påverkade deras val att följa eller inte följa
vaccinationsprogrammet.
Meningsbärande Kod
Underkategori
enhet
”Ja, det kan vara Vad vänner Vad vänner och

Kategori

Tema

Påverkan i

Upplevda faktorer som

vänner som,

arbetskamrater

sociala

påverkar föräldrars

säger

sammanhang

beslut om att vaccinera

säger

sådana som
säger: Gör den

eller inte vaccinera

där

enligt

vaccinationen,

vaccinationsprogrammet

den skall vara
bra, jag har inte
fått några
biverkningar.”
”Så för mig var

Kontakt

Kontakt med

Kontakt och

Upplevda faktorer som

den BVC

med BVC

sjukvården

bemötande

påverkar föräldrars

sköterskan en

med

beslut om att vaccinera

ankare. Så det

myndighet

eller inte vaccinera

som hon sa, ja

enligt

okej, så gör vi.”

vaccinationsprogrammet

ETISKA ÖVERVÄGANDE
Vårdcentralens verksamhetschef informerades och godkände projektet innan projektet
börjades. Det fanns information om pågående kvalitets arbete på anslagstavlan i väntrummet
på vårdcentralen (Bilaga 2).
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Deltagarna gav sitt informerade samtycke innan projektet startades. Deltagarna fick både
skriftlig och muntlig information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när
de ville och att ingen skulle kunna identifiera de enskilda deltagarna i den färdiga rapporten.
De fick även information om att valet att delta eller inte delta i projektet inte skulle komma att
påverka den vård de får på Vidarklinikens vårdcentral (Bilaga 3). Insamlad data behandlades
anonymt och bevarades i ett låst skåp på vårdcentralen som endast författaren har tillgång till.
Data förstörs när arbetet är avslutat och godkänt.
Under studien behövdes inga journaler läsas.
Nyttan av projektet ansågs vara att belysa föräldrarnas anledningar till att delta i eller avstå
från det svenska vaccinationsprogrammet och därmed befrämja kommunikation och
samarbete mellan föräldrarna och hälso- och sjukvården kring detta viktiga och högst aktuella
ämne. Direkt nytta för deltagarna på individuell nivå fanns inte.
Inför studiestarten hölls ett möte på vårdcentralen där kollegor och medarbetare informerades
om projektet.
RESULTAT
Studiepopulation
Studieprojektet utgjordes av fem föräldrar bosatta i Järna området. Alla deltagare var kvinnor.
Ålderspannet låg mellan 28 och 45 med en medelålder på 38. Fyra av deltagarna jobbade
inom sjukvården och en av deltagarna var administrativ personal. Två av deltagarna hade valt
att följa vaccinationsprogrammet. De andra tre deltagarna hade valt att inte följa
vaccinationsprogrammet antigen genom att inte vaccinera sina barn alls eller genom försenade
och individuellt anpassade vaccinationsscheman. Tre av dem var födda i Sverige varav en var
i gruppen som följde vaccinationsprogrammet och två var i gruppen som valde att inte göra
det.

Upplevda faktorer som påverkar föräldrars beslut om att vaccinera eller inte vaccinera enligt
vaccinationsprogrammet.
Analysen genererade ett tema, fyra kategorier och tio underkategorier vilka redovisas i tabell
2.
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Tabell 2. Tema, kategorier samt underkategorier som framkommit vid kvalitativ analys av
intervjumaterial med fem föräldrar i Järna området där de berättar om vad som påverkade
deras beslut om att följa vaccinationsprogrammet eller inte.
Underkategori

Kategori

Tema

Kontakt med sjukvården

Påverkan vid kontakt och

Upplevda faktorer som

Kontakt med

bemötande med myndighet

påverkar föräldrars beslut om
att vaccinera eller inte

smittskyddsinstitutet
Kännedom om alternativ

Påverkan i sociala

vaccinera enligt

Vad vänner och

sammanhang

vaccinationsprogrammet

arbetskamrater säger
Media inflytande
Egna erfarenheter och

Påverkan av egna

inställning till barnsjukdomar erfarenheter och
Egna erfarenheter med

livsåskådning

vaccinationer
Individuellt anpassad

Påverkan av faktorer vid ett

vaccinering

individuellt beslut till

Eget beslut och ansvar

vaccinationsprogrammet

Oro kring vaccinationer

Påverkan vid kontakt och bemötande med myndighet
Det framkom att kontakten och bemötandet med sjukvården och andra myndigheter
påverkade föräldrarnas beslut att vaccinera eller inte. Kontakten kunde vara med en BVC
sköterska, via läkarföredrag eller direkt kontakt med annan myndighet, till exempel
Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten). De flesta angav en positiv kontakt
som ledde till ett förtroende som i sin tur bidrog till deras beslut.
”Så jag satt där med ett barn på 6 veckor och pratade med myndighetspersoner, det gav mig
en grund att stå på och inte bara genom hörsägen eller genom anti-vaccinations förespråkare
så jag fick prata med de från andra sidan och jag grundade mitt beslut på det.” Pilotintervju
”Och då spelar det säkert en roll om man har något slags medicinskt bollplank där man
känner sig trygg.”Intervju 1
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Kontakt med sjukvården
Kontakt med sjukvården och bemötandet (eller oro kring detta) bedömdes av informanterna
som en viktig faktor som påverkade deras beslut, om det var att vaccinera enligt programmet
eller inte. Det var oftast kontakten med en BVC sköterska eller BVC i allmänhet som angavs
som viktigast.
”Så för mig var den BVC sköterskan en ankare. Så det som hon sa, ja okej, så gör vi.”
Intervju 3
”och då var det [anonym] BVC där det fanns möjligt att diskutera dessa frågor. Att fundera
tillsammans kring tidpunkt samt fördelar och nackdelar.” Intervju 1
En av informanterna angav oro kring att komma i kontakt med sjukvården med ett ovaccinerat
barn som en anledning till att hon valde att vaccinera mot stelkramp.
”Då tar jag hellre vaccinationer. Så lite var det att inte komma i konflikt eller komma i
diskussioner med sjukvården.” Intervju 4
Kontakt med Smittskyddsinstitutet
Kontakt med Smittskyddsinstitutet angavs också som en bidragande faktor. I det här fallet
fanns en besvikelse med den brist på information som gavs.
”Och en stark verkande faktor var, jag vet inte nu vad personen heter, någon som sa mig
någonting från Smittskyddsinstitutet som när jag frågade efter studier på den här stora
epidemin [mässlingutbrott] med 300 barn någonstans mellan ’93 och ’95, ja de hade inte den.
De hade inga resultat! De hade inte tittat på hur många som hade fått sekundära
infektioner….men bara säger det här måste du göra och att det är jätte farligt. De hade inget
å komma med.” Pilotintervju

Påverkan i sociala sammanhang
Informanterna var av den uppfattningen att det sociala sammanhanget är en påverkande faktor
i vaccinationsbeslutet. Det nämndes släkt, vänner, bostadsområde eller omgivningen omkring,
vilken ”subkultur” man hör till, eller media.
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”Jag tror att det är omgivningen. Var man lever, vem man har runt omkring sig. Alltså den
här typiska präglingen så att säga, det som sker omkring, det tror jag påverkar jätte mycket.
Intervju 3
”Och så spelar säkert det sociala sammanhanget en roll. Om det är många likasinnade eller
om man står helt själv med sina uppfattningar.” Intervju 1
Kännedom om alternativ
Kännedom om att ett alternativ till att följa vaccinationsprogrammat upplevdes av flera som
en påverkande faktor, både när det gällde de som valde att följa vaccinprogrammet och de
som inte gjorde det.
”Alltså, jag hade bott i Järna innan jag visste att det fanns, eh, jag tror att jag bodde här
under den tiden det faktiskt var ett mässling utbrott ’94 eller ’95 eller något så där, och då
såg jag att det fanns andra och då förstod jag att det fanns andra val. Det var inte någonting
som var, ja, självklart.” Pilotintervju
Man hade även ändrat inställning till vaccinationsprogrammet efter att ha blivit medveten om
att alternativ fanns.
”Det har det gjort. Det gjorde återigen omgivningen. Människor som jag träffade här, alla
föräldrar och synen på det och det som jag fick läsa och höra om biverkningar, alla historier
som jag har varit med om här, de har påverkat mig. Idag skulle jag nog vänta. Jag skulle inte
vara emot vaccination utan vänta.” Intervju 3
Vad vänner och arbetskamrater säger
Informanterna, oavsett val av beslut resonerade kring att vänner och andra som man har
omkring sig, som till exempel arbetskamrater, kan ha en bidragande effekt på
vaccinationsbeslutet.
”Ja, det kan vara vänner som, sådana som säger: Gör den där vaccinationen, den skall vara
bra, jag har inte fått några biverkningar.” Intervju 2
Jag tänker till exempel här i Järna, att det är många som kanske är mera för det individuella
beslutet och att det är då lättare att själv välja det individuella beslutet än om man har haft
sådana runt omkring sig som väljer den vanliga rekommendationen.” Intervju 1
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Media inflytande
Media inflytande nämndes också av flera som en möjlig faktor som påverkar
beslutsprocessen. Det kunde röra sig om att man då blev medveten om att vissa inte följer
vaccinationsprogrammet eller media rapporter om utbrott av VPD.
”Det är mycket om vad man hör av folk, vad folk rekommenderar eller media vad man hör i
nyheter, jag tror att det är sådant som påverkar.” Intervju 2
”Jag tror att media tendenser och diskussioner har en stor inflytelse.” Intervju 1
Påverkan av egna erfarenheter och livsåskådning
Egna erfarenheter i förhållandet till VPD (barnsjukdomar och VPD i allmänhet) och
vaccinationer visade sig vara av betydelse i beslutsfattande för samtliga intervjuade
informanter. Även livsåskådning, särskilt med hänsyn till hur informanterna såg på
barnsjukdomar och barnets utveckling, påverkade beslutet i den gruppen som valde att inte
vaccinera enligt programmet.
”Sen tror jag vad den enskilda förälder själv har haft som barn och vad kanske dennes
föräldrar hade för inställning till barnsjukdomar, om den var positiv eller negativ [påverkar
beslutet].” Intervju 1
Egna erfarenheter med och inställning till barnsjukdomar
När informanten själv hade haft som barn vad som nu betraktas som en VPD, som till
exempel mässling resonerades att denna upplevelse kan påverka vaccinationsbeslutet i
allmänhet och att den hade påverkat beslutet i synnerhet. I båda fallen hade sjukdomen
upplevts som positiv eller inte så farlig och därför bidrog den till att informanterna valde att
inte följa vaccinationsprogrammet.
”En annan sak är också om man själv haft sjukdomarna, då tänker man att jag klarade mig
bra.” Intervju 4
”Det som har påverkat mitt beslut mest är att jag själv har gått igenom de flesta
barnsjukdomar och har ett positivt minne av att det var okej. Kanske det var allvarligt och
tufft i situationen men som man kunde lära sig någonting av och hade en mognande effekt.”
Intervju 1
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Egna erfarenheter med vaccinationer
Det framkom att informanterna som hade följt vaccinationsprogrammet upplevde att deras
egna erfarenheter med att ha fått vaccinationer som barn, som de upplevde som problemfria,
var en bidragande faktor i deras vaccinationsbeslut.
”Jag har fått allting sådant när jag var liten och det har inte varit något problem…. Mina
föräldrar har alltid gett mig alla vaccinationer så att då känner jag att skulle det ha varit
något dåligt så skulle de väl inte ge det i skolan, så tänker jag. ”Intervju 2
Att vaccinationer betraktades som ”normalt” baserat på egna barndomsupplevelser angavs
också som en påverkan på beslutet att vaccinera.
”Först och främst att jag själv har blivit vaccinerad [har påverkat mitt beslut], så det var helt
normalt hemma hos mig. Alla mina syskon.” Intervju 3
Påverkan av faktorer vid individuellt beslut till vaccinationsprogrammet
Hos informanterna som valde att inte följa vaccinationsprogrammet var önskemål om ett
individuellt beslut avseende vaccinering av deras barn en faktor vid vaccinationsbeslutet. Det
togs då ofta hänsyn till exempelvis ärftliga belastningar för allergier eller astma eller
neuropsykiatriska tillstånd. Det var således också kopplat till en oro kring möjliga
vaccinationers biverkningar eller negativa konsekvenser av att barnet inte skulle få vissa
barnsjukdomar. Det fanns även en uppfattning om att rätt till eget beslut och eget
ansvarstagande var viktigt vid beslutet om att avvika ifrån vaccinationsprogrammet detta
uttrycktes dock olika mellan informanterna.
”Jag känner att det är viktigt och skönt att föräldrar kan fatta egna beslut. Så klart kan man
se frågan i ett samhällsperspektiv men att man ändå kan fatta ett eget beslut för varje barn.
Det kan skilja sig mellan olika barn också.” Intervju 1
Individuellt anpassad vaccinering
Informanterna gav olika skäl till varför de valde att anpassa vaccinering individuellt. Det
kunde bero på en känd sjukdom i släkten eller hos barnet eller om att låta immunförsvaret
”mogna” som gjorde att de ville avvakta med att vaccinera eller avstå vissa vaccinationer.
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”Jag kan vara ganska glad att jag inte vaccinerade det yngste barnet med hänsyn till autism
och MMR. Nu kan jag lugnt säga i det här fallet hade vaccinet inget med saken att göra.”
Intervju 4
Ett annat exempel var föräldrar som tog hänsyn till när barnet antogs skulle ha störst risk att
smittas i en viss sjukdom, som till exempel stelkramp i samband med när barnet börjar gå och
då kan ramla och lättare få sår.
”Det som vi tog först eller gav vårt barn först var stelkramps vaccination i samband med att
han började gå.” Pilotintervju
Eget beslut och ansvar
Att kunna fatta ett eget beslut som förälder angavs som ett vanligt önskemål bland
informanterna och något som bedömdes viktigt i beslutsprocessen.
”att man som förälder får säga: Jag vill börja när de har fyllt två eller tre, bara. Om man vill
gå igenom hela programmet och inte vill att de blir sjuka det är helt okej men att man helt
enkelt kan börja det hela senare.” Intervju 3
Eget ansvar vid beslutsfattning ansågs ofta som en naturlig konsekvens av att fatta ett eget
eller individuellt beslut. Det kunde innebära exempelvis hänsynstagande till ökad smittorisk
vid utrikesresa, att vaccinera barnen innan puberteten eller vikten av att fullgöra en
vaccinationsserie om en sådan har börjats.
”…och det här med att resa till andra länder så riskerar du att sprida det om du åker
ovaccinerade och att det fokuset tycker jag att man skall lyfta hos föräldrar som väljer att inte
vaccinera.” Pilotintervju
”Jag tycker det är viktigt att om man börjar en vaccinationsserie att man då tar hela och inte
avbryter serien. Då [om man avbryter] är det overksamt och om man bestämmer sig att
vaccinera senare så måste man börja igen på nytt.” Intervju 4
Oro kring vaccinationer
Det framkom att oro kring vaccinationer var ett vanligt förekommande i gruppen som valde
att inte följa vaccinationsprogrammet. Det ansågs av flera informanter ett samband mellan att
vaccinera och ökad risk för utveckling av atopiska sjukdomar (allergi, astma, eksem). Det
fanns även en uppfattning om ökad risk för Aspergers syndrom och autism vid vaccinering
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med MMR. De uppfattade negativa effekterna av vaccinationer ansågs vara av vissa kopplad
till vaccinationens innehåll, till exempel konserveringsmedel. Andra angav befarad negativ
konsekvens av att barnet inte skulle få genomgå sjukdomar som kunde vara viktiga för
barnets utveckling och förebyggande mot andra sjukdomar senare i livet.
”Jag tänker så klart på astma och allergi och eksem att det har visat sig i studier att det är
förebyggande att inte vaccinera.” Intervju 1
Även brist på naturligtförsvar för barnsjukdomar nämndes som möjlig negativ konsekvens
som därmed kunde ha negativa följder för både barnet och samhället för övrigt.
”Men jag tänker i förlängning om man vaccinerar bort de här sjukdomarna så att det inte
finns något naturligtförsvar, då är det farligare. Vad händer då? Om vi har en
katastrofsituation här på jorden så finns det inte vaccin. Vad händer? Jag tycker det är
läskigt.” Intervju 4
DISKUSSION
Resultatdiskussion
Studien visar att kontakt och bemötande med myndighet, som till exempel sjukvården,
upplevdes av informanterna som en faktor som påverkar beslutet om att följa
vaccinationsprogrammet eller inte. Det sociala sammanhanget ansågs också som en
bidragande faktor i föräldrars beslutsfattande avseende vaccinationer. Egna erfarenheter och
livsåskådning i förhållande till barnsjukdomar och vaccinationer angavs av informanterna
som påverkande faktorer, denna kategori skiljde sig dock åt mellan informant grupperna
enligt valet av att följa vaccinationsprogrammet eller inte. Önskemål om ett individuellt, eget
beslut med eget ansvarstagande samt oro kring vaccinationer påverkade vaccinationsbeslutet i
gruppen som valde att inte följa vaccinationsprogrammet.

Påverkan vid kontakt och bemötande med myndighet
Samtliga informanter angav kontakten med myndighet, främst BVC men även andra
myndigheter eller personer, som en påverkande faktor. Detta är i likhet med tidigare studier
som har visat att kontakt med och förtroende för en barnläkare eller sjukvårdsinstitution
påverkade föräldrars beslut angående vaccinering (8)(9). De flesta upplevde kontakten med
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sjukvården som positiv medan kontakten med Smittskyddsinstitutet upplevdes som en
besvikelse av enstaka informanter.
Påverkan i sociala sammanhang
Informanterna upplevde det sociala sammanhanget som en bidragande faktor till
vaccinationsbeslutet. Särskilt vänner och släkt nämndes men även media, hemorten,
subkulturen man hör till och arbetskamrater. Detta instämmer med resultat från tidigare
studier som visade en påverkan från familj och bekanta (10). Önskan om att inte avvika från
den kulturella normen har också tidigare observerats som en faktor som bidrog till vaccinering
(8). I denna studie hände det att man uppgav att inte förrän de flyttade till Järna området blev
de medvetna om att alternativ fanns, till exempel att vissa inte vaccinerade sina barn eller
valde ett individuellt vaccinationsschema. Det kan tolkas som att omgivning och den lokala
kulturella normen bidrog till att de valde att inte följa vaccinationsprogrammet eller ändrade
sin tidigare uppfattning om vaccinationer. Denna möjliga påverkan har inte studerats tidigare
och skulle kunna hjälpa till att förklara varför Järna området har en lägre vaccinationstäckning
än samhället för övrigt.
Påverkan av egna erfarenheter och livsåskådning
Egna erfarenheter med barnsjukdomar och hur det påverkar vaccinationsbeslutet när de gällde
de egna barnen är för studieledaren ett resultat som inte har framkommit i tidigare studier.
Enstaka informanter angav detta som en faktor i deras beslut att inte följa
vaccinationsprogrammet, antigen på grund av att de upplevde sjukdomen som inte särskild
farlig eller till och med som en positiv erfarenhet. Föräldrars upplevelse om att barnsjukdomar
som regel är ofarliga och därför vaccinationer onödiga har däremot observerats i tidigare
studier, men anledning till denna åsikt har inte angetts (8)(9).
Egna erfarenheter med vaccinationer angavs också som en faktor vid beslutet att följa
vaccinationsprogrammet, som att de själva inte hade upplevt negativa konsekvenser av att ha
blivit vaccinerade. Det har visats i tidigare studier att en negativ upplevelse i samband med
vaccinationer kan leda till att föräldrar väljer att avstå från att vaccinera sina barn (11), men
en positiv upplevelse och dess påverkan är för studieledaren okänd från tidigare studier.
I likhet med tidigare studier visade sig livsåskådning vara en påverkande faktor (9)(12). Det
gällde framför allt uppfattningen om vikten av barnsjukdomar för barnets utveckling, något
som också har observerats i tidigare studier om grupper som följer en antroposofisk inspirerad
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livsstil (1)(4)(9). Det har visat sig kunna leda till ett mera individuellt anpassat
vaccinationsschema, med ”försening” av vissa vaccinationer tills barnet har nått en viss ålder,
till exempel puberteten.
Påverkan av faktorer vid individuellt beslut till vaccinationsprogrammet
Önskemål om ett individuellt vaccinationsbeslut som påverkande faktor är känd från tidigare
studier och stämmer överens med resultatet i denna studie (1)(12). Det gällde endast gruppen
som valde att inte följa vaccinationsprogrammet där man angav olika anledningar till varför.
Tanken att barnet skall få utvecklas först och eventuellt få vissa VPD barnsjukdomar innan
puberteten uppkom som en anledning, något som också har angetts i tidigare studier (1). Även
hänsynstagande till barnets ålder avseende när de utsatts för största risken för insjuknande
eller komplikationer observerades, som till exempel att ge stelkramp vaccinationen när barnet
börjar gå. Ett annat exempel är att ge MMR innan pubertet. Detta är också i likhet med
tidigare studier som har visat högre vaccinations täckning med tetanus (stelkramp), difteri och
polio i Järna området jämfört med MMR hos barn 5 år och yngre (1). Önskan om att låta
immunförsvaret ”mogna” genom att vänta med vaccinering är också känt från tidigare studier
och det nämndes även i denna studie (2)(11).
Oro kring negativa konsekvenser av att vaccinera antingen genom att hindra en viss
utveckling eller som direkt biverkning är också förenlig med tidigare studier, dock då oftast
den sistnämnda. I denna studie lade informanterna mera vikt på den förstnämnda. Detta kan
bero på att studien utfördes på en antroposofisk klinik, där livsåskådning kring barnsjukdomar
kan spela en större roll i beslutsfattande kring vaccinationer (1)(8)(9)(11)(12).
Metoddiskussion
Styrkor och svagheter
Då ämnet är relativt outforskat och studien syftar till att få en djupare förståelse för
deltagarnas motivation lämpar sig en kvalitativ metod väl (7)(13). Endast fem informanter är
för lite för att uppnå mättnad och viss bias kan ha infunnit på grund av att studieledaren jobbar
som läkare på rekryteringsstället. Informanterna hade däremot inget direkt vårdförhållande till
studieledaren. Variation i deltagargruppen avseende barnets kön och vaccinationsstatus samt
spridning av utländsk bakgrund bland informanterna var god. Detta samt användandet av citat
och tydligt redovisad analysmetod stärker studiens trovärdighet. Svag spridning av kön och
yrke bland informanterna däremot sänker trovärdigheten.
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Implikationer
Studien bidrar till förbättrad förståelse om varför föräldrar i Järna väljer att vaccinera eller
inte vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet. Studien kan även ligga till grund för
flera studier inom området.
SLUTSATS
Kontakt och bemötande med myndighet samt det sociala sammanhanget påverkar några
föräldrars vaccinationsbeslut. Egna erfarenheter kring barnsjukdomar och vaccinationer samt
livsåskådning ansågs också som bidragande faktorer till beslutet om vaccinering. Önskan om
att fatta egna beslut angående vaccinationer samt oro kring vaccinationer upplevdes som
påverkande faktorer för föräldrar som inte valde att följa vaccinationsprogram.
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Bilaga 1

Intervjuguide
Inledande frågor:
Vad tror du påverkar föräldrars beslut om att vaccinera eller inte vaccinera sina barn?
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Huvudfrågor:
Vad påverkade ditt beslut om att vaccinera eller inte?
Varifrån har du fått information om vacciner?
Hur ser du på barnsjukdomar i allmänhet och röda hund och mässling i synnerhet?

Följdfrågor:
Hur har din inställning till vaccination ändrats sedan ditt beslut om att vaccinera eller inte
vaccinera dina barn?
Hur har din inställning till vaccination ändrats sedan mässling och röda hund utbrotten i Järna
2012?
På vilket sätt skulle du ha önskat dig mera information om vaccinationer innan du fattade
beslutet om att vaccinera eller inte att vaccinera?

Avslutande frågor:
Har du andra frågor du vill ta upp eller är det något du vill tillägga?
Hur upplevde du den här intervjun?

Bilaga 2

På Vidarkliniken, Järna gör vi för närvarande en intervjustudie varför föräldrar väljer
att vaccinera eller att inte vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet.
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Om du är intresserad av att ställa upp på intervjun, ta kontakt med ST-läkare Jonas
Sullivan, jonas.sullivan@vidarkliniken.se
0733 70 87 64.
Vidarkliniken, Järna den 13 januari, 2015
Wolfgang Bohnhorst
Verksamhetschef
08 551 50 958

Bilaga 3

Information inför deltagande i intervjustudie om varför föräldrar väljer att vaccinera
eller att inte vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet.
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Du får detta brev för att du har anmält intresse om att du vill delta i ett projektarbete om
varför föräldrar väljer att vaccinera eller inte vaccinera sina barn enligt
vaccinationsprogrammet. Projektet görs som en del i min specialisttjänstgöring i
allmänmedicin.
Projektet är en studie baserad på intervjuer med några föräldrar från Vidarklinikens
vårdcentral som väljs för att kunna belysa frågan så allsidigt som möjligt. Målet med studien
är att få en djupare och mer nyanserad förståelse för varför föräldrar väljer att följa eller inte
följa vaccinationsprogrammet och hur de ser på det beslutet efter mässling och röda hund
utbrotten i Järna 2012.
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du kan välja att avbryta intervjun och deltagandet i
projektet när som helst. Deltagandet i projektet kommer inte på något sätt att påverka den
vården du får på Vidarklinken vårdcentral.
Vid deltagandet i projektarbetet kommer du att bli intervjuad av mig, antigen på
Vidarklinkens vårdcentral eller hemma hos dig, beroende på ditt önskemål. Intervjuerna skall
spelas in på band och kommer att ta ca 30 minuter. För att skydda din identitet kommer
banden att avidentifieras av mig och ingen kommer att kunna identifiera de enskilda
deltagarna i den färdiga rapporten.

Vänliga hälsningar,
Jonas Sullivan, ST-läkare, Vidarklinikens Vårdcentral
Vid frågor var god kontakta mig via e-post: jonas.sullivan@vidarkliniken.se eller via mobil:
0733 70 87 64
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