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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år orsakar influensa stora utbrott av sjukdom där barn och ungdomar 

drabbas mest frekvent. Vaccin mot influensa ges med avsikt att förhindra 

smittspridning samt vara samhällsekonomisk lönsam med ett humanitärt 

utgångsläge. Föräldrars beslutsfattande gällande vaccination av sitt barn kan 

påverkas av olika faktorer.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka faktorer som kan 

påverka föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot 

influensa. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån sökningar av vetenskapliga 

artiklar från databaserna CINAHL Complete och Pubmed. Analys av elva 

artiklar har genererat i teman med underliggande subteman. 

Resultat: De faktorer som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera 

sina barn var: Ansvar för någon annans liv, att fatta beslut för en annan 

individ samt skydda sitt barn från ohälsa. Information, betydelsen av 

information samt vad brist på information har för betydelse. Samhällsdebatt 

och sociala influenser, hur föräldrar påverkas av media, nyhetsrapportering 

samt familj, släkt och vänner. Biverkningar, oro för vilka konsekvenser som 

kan uppkomma av att vaccinera sitt barn. Immunförsvaret-vaccinets och dess 

effekt, övertygelse om immunförsvarets egen förmåga samt oro för vaccinets 

påverkan. Tidigare erfarenheter, att relatera beslut gällande vaccination till 

tidigare upplevda händelser.  

Diskussion: I diskussionen belyses sjuksköterskans funktion i mötet med föräldrar i 

processen av att fatta beslut gällande att vaccinera sitt barn. Hur 

sjuksköterskan kan bemöta dessa föräldrar med en strävan om en 

individanpassad vård. Resultatet relateras i diskussionen till Callista Roys 

adaptionsmodell (RAM). 

Nyckelord: Immunisering, influensa, beslutsfattande, föräldrar, Callista Roy. 



  
 
 

 

 3 

Abstract 

Background: Every year influenza causes major outbreaks of disease in which children 

and adolescents are affected most frequently. Vaccine against influenza is 

given with the intention of preventing infection and being economically 

profitable with a humanitarian starting point. Parents' decision-making 

regarding vaccination of their child may be affected by different factors. 

Aim: The aim of this literature review was to describe what factors may affect the 

decision-making of parents to vaccinate their child against influenza. 

Method: A literature review has been conducted based on searches of scientific 

articles from the databases CINAHL Complete and Pubmed. Analysis of 

eleven articles have generated in themes and underlying subthemes. 

Results: The factors affecting parents' decision-making regarding vaccinating of their 

child was: Responsibility for someone else's life, making decisions for 

another individual and protecting their child from illness. Information, the 

importance of information and what lack of information could generate. 

Social debate and social influences, how parents are influenced by media, 

news reports, family, relatives and friends. Side effects, concerns about the 

consequences that may occur from vaccinating their child. The immune 

system-vaccine and its effect, conviction of the immune system's own ability 

and concern about the impact of the vaccine. Previous experience, how 

previous experiences is related to decision-making regarding vaccination. 

Discussion: The discussion reflects function of the nurse in the meeting with parents in 

the process of decision-making regarding vaccinating their child against 

influenza. How the nurse can take care of these parents with an ambition for 

personalized care. The result in the discussion is related to Callista Roys 

adaptation model (RAM). 

Keywords: Immunization, influenza, decision-making, parents, Callista Roy. 
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Inledning 
Sjuksköterskan möter ibland föräldrar som känner osäkerhet och ambivalens gällande att 

vaccinera sitt barn mot influensa. Efter upprepade fall av diskussion kring vaccination i 

medier, såväl vårdrelaterade medier som sociala medier observerades ett behov av att 

tydliggöra vilka faktorer som påverkar föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt 

barn mot influensa. För att som sjuksköterska kunna möta och stötta dessa föräldrar krävs att 

deras frågor och funderingar bemöts med kunskap och stöd, så att föräldrar kan fatta ett 

autonomt beslut grundat på evidens. Genom denna litteraturöversikt önskas en fördjupad 

förståelse för föräldrars beslutsfattande gällande vaccination. Detta kan generera att 

sjuksköterskans medvetenhet och kunskap om föräldrars förhållningssätt till vaccination 

utvidgas. Effekten av detta skulle kunna underlätta hanteringen av vaccination, både vid årlig 

säsongsinfluensa men även vid ett större utbrott att influensa, som vid en pandemi. Att 

förtydliga och förstå, vilka faktorer som kan påverka föräldrars beslutsfattande gällande 

vaccination, är något som kan generera att bemötande och omvårdnad från sjuksköterskan kan 

underlättas och förbättras. 

 

Bakgrund 
Vaccination och folkhälsa 
För att främja folkhälsa och förebygga sjukdomar är vaccination idag en av de mest effektiva 

metoderna (World Health Organisation, 2017). År 1796 startade den moderna vaccinations-

epoken av den brittiske läkaren Edward Jenner (Kaijser, 2015). Jenner injicerade innehållet 

från en kokoppa i huden på en pojke vilket resulterade i att pojken blev immun mot 

smittkoppor. Metoden gavs namnet vaccination efter ordet vacca som på latin betyder ko. I 

början av 1960-talet introducerades vaccin mot påssjuka, röda hund och mässling, sedan dess 

har vaccin mot fler sjukdomar utvecklats och förbättrats (Kaijser, 2015). Tidigare gavs vaccin 

som subkutana injektioner men har genom ny kunskap utvecklats och administreras idag både 

peroralt och intramuskulärt. Vaccination som även kallas för aktiv immunisering innebär att 

ett främmande ämne tillförs kroppen, immunförsvaret bildar då immunologiska aktiva celler 

och antikroppar mot det främmande ämnet. Sedan införandet av vaccination mot sjukdomar 

har smittspridning och dödligheten minskat i världen (Eriksson, 2014). Framtagning av vaccin 

är under ständig utveckling, där målet är att förebygga sjukdom samt förhindra smittspridning 

(Kaijser, 2015). Influensavaccination ges som en enskild dos per år och ger ett skydd mot det 

influensavirus som är aktivt för säsongen (Kaijser, 2015). Det finns flera olika typer av vaccin 
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mot influensa som alla ger immunitet under cirka ett års tid med ett skydd omkring 70 

procent. Vid en pandemi krävs ett högt vaccinationsdeltagande för att smittspridning ska 

förhindras. För att uppnå så kallad flockimmunitet krävs ett vaccinationsdeltagande om 95 

procent av befolkningen (Melhus, 2013). Vid lägre frekvens av deltagande begränsas 

immuniseringen till enskilda individer och flockimmunisering uteblir. En pandemi innebär att 

en sjukdom drabbar många individer i flera olika länder samt olika världsdelar under samma 

period (Linde, 2015).  

 

Influensa, symptom och omfattning 

Influensa orsakas av influensavirus där symptom vid insjuknande karaktäriseras av plötslig 

frossa, feber och muskelvärk (Linde, 2015). Sjukdomen i sig har sällan dödlig utgång men 

ökar risken för följdsjukdomar. Smittspridning sker redan första dygnet innan insjuknande 

och sjukdomen är som mest smittsam då den når sin kulmen (Melhus, 2013). Influensaviruset 

blir mer stabilt i sin form vid kall och torr väderlek vilket ökar smittspridning. Viruset är 

främst luftburet men överförs även genom kontakt- och droppsmitta (Linde, 2015). 

Influensavirus har egenskapen att förändras i sin uppbyggnad. Detta resulterar i att influensa 

återkommer i ny form varje säsong. Sjukdomen kan således drabba människor flera gånger 

under en livstid. I samband med den årliga influensasäsongen finns det möjlighet att vaccinera 

sig. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd, därför är god handhygien och minskad 

kontakt med personer som redan insjuknat av betydelse. Alla kan insjukna i influensa oavsett 

ålder men barn och ungdomar är de som drabbas mest frekvent (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Äldre och individer tillhörande en riskgrupp är de som löper störst risk för allvarliga 

och livshotande följdsjukdomar  

 
Rekommendationer gällande influensavaccination 

De grupper av individer i Sverige som rekommenderas vaccination mot influensa är främst 

äldre, gravida samt barn och vuxna tillhörande en riskgrupp (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Till riskgrupp räknas bland annat personer med kroniska sjukdomar, astma, diabetes, 

hjärtsjukdomar samt individer med funktionsnedsättning. Individer tillhörande en riskgrupp 

riskerar att få allvarliga följdsjukdomar av säsongsinfluensa (Streng, Prifert, Weisbrich & 

Liese, 2015). Studier visar att de vanligaste följdsjukdomarna relaterade till säsongsinfluensa 

är lunginflammation och bronkit. Den del av populationen som avråds från att vaccinera sig är 

individer överkänsliga mot någon beståndsdel i vaccinet.  
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Rekommendationer om vilka individer som bör vaccinera sig mot influensa ges årligen av 

WHO (2017). Det är sedan upp till varje land att fatta beslut kring egna riktlinjer. Vid en 

föreliggande risk för pandemi i Sverige erbjuds vaccination till hela eller delar av 

befolkningen, såväl vuxna som barn (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Vaccinationsprogram och smittskydd  

Regeringen fattar beslut om vilka vaccinationer som ska ingå i det nationella 

vaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten, 2017). I det nationella 

vaccinationsprogrammet ingår allmänna barnvaccinationer samt vaccinationer för riskgrupper 

som vid årlig influensavaccination. Detta sker med underlag från Folkhälsomyndigheten som 

i sin tur ger ut riktlinjer om vilka grupper som ska erbjudas vaccin, antal doser och med vilken 

intervall. Kommuner och landsting är ansvariga för att dessa riktlinjer följs och är ålagda att 

kostnadsfritt erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i det nationella 

vaccinationsprogrammet.    

 En sammantagen bedömning görs för att ett vaccin ska få tillhöra det nationella 

vaccinationsprogrammet, detta görs utifrån tre kriterier som grundar sig i smittskyddslagen 

(SFS 2004:168, kap 2, 3 §): Vaccinet ska effektivt förhindra utvecklingen av smittsamma 

sjukdomar, vara kostnadseffektivt för samhället och ha ett etiskt och humanitärt utgångsläge. 

Bortsett från det allmänna barn-vaccinationsprogrammet kan vaccinationer ges till patienter 

av en allmänsjuksköterska på vårdenheter som vårdcentral, sjukhus, vaccinationsbuss och 

vaccinationscentraler (Folkhälsomyndigheten, 2017). I Sverige är vaccinationer inte 

obligatoriska och vid vaccination av barn är det föräldrarna som fattar beslut om barnet ska 

vaccineras eller ej (Magnusson et al., 2016). En förälder definieras enligt socialstyrelsen 

under kategorin vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2004). En vårdnadshavare är en förälder 

eller annan person utsedd av en domstol till att vara ansvarig för vårdnaden av ett barn. 

 

Rapporterade fall och vaccinationsdeltagande 
Influensa A(H1N1), den så kallade svininfluensan startade i Mexiko år 2009 och spreds 

snabbt till USA, Europa och Asien (Carlsen & Glenton, 2016). I juni 2009 konstaterade WHO 

en pandemi och uppmanande hälsomyndigheter världen över att agera snabbt enligt 

riktlinjerna framtagna för respektive land. Virusets allvarlighetsgrad jämfördes med den årliga 

säsongsinfluensan med undantaget att unga friska individer påverkades mer allvarligt 

(Lehners, Geis, Eisenbach, Neben & Schnitzler, 2013). Kort efter att en pandemi konstaterats 

aktiverades den nationella beredskapsplanen där WHO startade produktionen av ett nytt 
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vaccin. WHO rekommenderade alla länder att vaccinera individer tillhörande en riskgrupp. 

De flesta länder valde att följa WHO:s rekommendationer, men vid utökad vaccination av 

hela befolkningen skilde sig länderna åt (Carlsen & Glenton, 2016). Sverige hanterade 

svininfluensapandemin väl då massvaccination av befolkningen bedrevs snabbt och effektivt 

där 60 procent av befolkningen valde att vaccinera sig (Socialstyrelsen, 2017). Dock visade 

rapporten från Socialstyrelsen (2017) att vissa delar i hanteringen kan utvecklas och 

förbättras. Detta gällde bland annat kommunikation och information. WHO var tydliga med 

att vaccinet ännu inte var väl beprövat då produktionen av vaccinet skett snabbt, vilket ledde 

till begränsad tid för bedömning av vaccinets säkerhet och effekt. WHO uppmanade därför till 

extra observationer efter genomförandet av vaccinationer (Carlsen & Glenton, 2016). År 2012 

upptäcktes en sällsynt men allvarlig biverkning av vaccinet runt om i Europa, denna 

biverkning var sjukdomen narkolepsi som främst drabbade barn och ungdomar. Det har 

konstaterats att vaccinet Pandemrix som gavs i samband med svininfluensapandemin 

orsakade en ökning av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Rekommendationerna ändrades 

därefter och idag ges inte vaccinets Pandemrix till barn under 18 år.  I slutet av april år 2009 

konstaterades det första fallet av svininfluensa i Sverige (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2011). 

Sammanlagt rapporterades över 11 000 fall av svininfluensafall i Sverige under perioden 

2009–2010, där barn var de mest frekvent drabbade. Av de som insjuknade var 1650 individer 

i behov av sjukhusvård och 136 individer i behov av intensivvård. 31 individer dog relaterat 

till svininfluensan.   

 Influensasäsongen år 2015–2016 dominerades av svininfluensan (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Efter sommaren 2010 började svininfluensa betraktas postpandemisk och ses nu som 

en årligen cirkulerande säsongsinfluensa. Små barn, upp till fem års ålder hade en något högre 

grad av insjuknande än vanligt under säsongen 2015–2016, då denna influensa var relativt ny 

och många barn inte tidigare blivit smittade. Enligt laboratorierapporterade fall insjuknade i 

Sverige totalt 6719 individer i svininfluensa under säsongen 2015–2016. Av dessa individer 

var 1060 barn. Individer som fick intensivvård på grund av influensa uppmättes under 

säsongen vara 362 stycken. Antalet dödsfall relaterade till svininfluensa uppmättes vara 255 

stycken varav fem var barn. Statistik för influensavaccination år 2015–2016 visade att 

vaccinationsdeltagandet uppmättes till knappt 50 procent hos individer över 65 år. 

Vaccinationsdeltagandet hos personer under 65 år tillhörande en riskgrupp var endast två 

procent.  
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Globalisering 
Världen befinner sig i en process av konstant utveckling där länder knyts närmare varandra 

både kulturellt, ekonomiskt och politiskt (Eriksson & Majanen, 2012). Globalisering 

kännetecknas av möjligheter till ökad rörlighet gällande information, tjänster och människor, 

där gränser mellan länder utvidgas och binds samman. Globalisering har bland annat 

möjliggjorts genom teknisk utveckling vilket genererat stora möjligheter till 

informationsspridning och informationssökning. Utvecklingen inom kommunikation har 

resulterat i individkommunikation istället för masskommunikation, istället för 

envägskommunikation präglas vården idag av kommunikation från båda håll där individer har 

möjlighet till att svara och föra dialog. Information gällande hälsa och sjukvård kan idag 

erhållas från många olika källor där de vanligaste är internetsidor, sociala medier, tv, 

dagspress, YouTube och Twitter. Internet ger möjlighet till snabb information där individer 

kan jämföra vård från flera olika vårdgivare, dessa möjligheter skapar förutsättningar till 

valfrihet för människor. Globalisering påverkar både hälsa och sjukvård i stor utsträckning 

och att söka vård i andra länder är ett exempel på valmöjlighet relaterad till globalisering. 

Idag finns möjlighet att söka vård utomlands, detta bidrar både till konkurrens inom den 

svenska sjukvården samtidigt som smittspridning riskerar att öka. Resande och migration är 

två faktorer som inom globalisering verkar till att forskning utvecklas gällande vaccin och 

andra läkemedel. Infektionssjukdomar spås i framtiden öka, detta ställer krav på sjukvård och 

myndigheter att kunna hantera och arbeta för att förbygga stora utbrott av sjukdom (Eriksson 

& Majanen, 2012).  

 
Föräldrars beslutsfattande gällande vaccination 

Föräldrars beslutsfattande gällande vaccination av sitt barn grundar sig i att väga fördelar mot 

nackdelar (Witteman et al., 2015). Processen kring beslutsfattande är komplex där flera olika 

aspekter vävs samman för att fatta ett informerat och autonomt beslut. För att hantera ett 

utbrott som vid en pandemi krävs förståelse kring individers förhållningssätt och attityder 

gällande vaccination (Carlsen & Glenton, 2016). För att upprätthålla ett högt 

vaccinationsdeltagande samt kunna bemöta individers tveksamhet till vaccination är det av 

vikt att befolkningen känner förtroende för sjukvård och myndigheter (Gross, Hartmann, 

Zemo & Marten, 2015). Studier har visat att föräldrar önskade en mer flexibel och 

individanpassad vård för att känna trygghet i beslutsfattandet gällande att vaccinera sitt barn.  

Att fatta beslut kan likställas med att göra ett val (Brunsson & Brunsson, 2014). Ett beslut har 

ofta föregåtts av insikten till valmöjligheter och vetskap om att potentiellt kunna agera på 
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olika sätt. Processen att fatta beslut kan se ut på olika vis och människor kan resonera sig fram 

till beslut utifrån flera olika aspekter. Beslutsfattande sker med stöd utifrån olika logiker: 

Konsekvenslogik, där beslutsfattaren försöker förutse vilken konsekvensen blir av sitt 

handlande. Lämplighetslogik, där beslutsfattaren relaterat till den situation som råder 

reflekterar över vilka regler som anses vara av betydelse. Imitation, där beslutsfattaren 

imiterar tidigare likvärdiga händelser. Experiment, där beslutsfattaren utan djupare 

funderingar provar sig fram för att i efterhand bedöma beslutsfattandets resultat. Processen 

vid beslutsfattande är ofta en sammansättning av dessa olika logiker och ämnar leda fram till 

ett rationellt beslut. Med ett rationellt beslut menas att beslutet bör fattas före handling med 

hjälp av strukturerade resonemang. Ett rationellt beslut kan liknas vid vad som i allmänhet 

anses vara ett förnuftigt beslut. När föräldrar ska fatta beslut gällande sitt barn krävs enligt 

Beauchamp och Childress (2013) hänsynstagande till tre faktorer: Förmåga till att fatta 

övervägda beslut. Grunda sina beslut på adekvat information och kunskap samt skyldighet att 

fatta beslut med hänsyn till det som är bäst för barnet. En viktig aspekt att beakta gällande 

beslutsfattande som rör barn är barnets egen förmåga till att fatta beslut (Hallström, 2009). 

Barnets vårdnadshavare är enligt föräldrabalken erlagda med både rätt och skyldighet att fatta 

beslut gällande barnets personliga förhållanden (Föräldrabalken, SFS 1949:382, kap. 6, 2 §). 

Större hänsynstagande till barnets egna önskemål, åsikter och förmåga att fatta beslut ska tas i 

beaktning i takt med barnets stigande ålder.   

 

Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan är den som administrerar influensavaccin och således den som ofta möter 

föräldrar i beslutsprocessen gällande att vaccinera sitt barn mot influensa 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Sjuksköterskan måste kunna förhålla sig till olika frågor och 

tankar gällande influensavaccination och har en viktig roll gällande att informera både 

gällande fördelar och risker med vaccination (Pless, McLennan, Nicca, Shaw & Elger, 2017).  

Genom att beskriva vilka fördelar influensavaccination kan generera samt redogöra för 

eventuella risker och biverkningar kan sjuksköterskan stötta och underlätta processen kring 

beslutsfattande för föräldrar (Carlsen & Glenton, 2016). Att informera gällande alla aspekter 

av vaccination kan skapa förtroende vilket är viktigt för att föräldrar ska kunna fatta ett tryggt 

och autonomt beslut. Många föräldrar anser att sjuksköterskan har en viktig roll i att främja 

hälsa samt att sjuksköterskan är den viktigaste källan till information gällande influensa och 

vaccination (Lam, Fowler & Dawson, 2016). Sjuksköterskans roll gällande att informera om 

vaccination kan behöva anpassas för att kunna möta föräldrar med olika förutsättningar att 
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hantera och förstå information (Rogers & Cantu, 2009). En individanpassad vård är viktig för 

att kunna möta föräldrar med såväl olika kulturell bakgrund som olika förhållningssätt till 

vaccination. Sjuksköterskans undervisning och informationsteknik kan behöva anpassas så att 

informationen blir lätt för föräldrar att bearbeta och förstå. För att underlätta mötet med 

föräldrar som känner osäkerhet inför att vaccinera sitt barn är det viktigt att sjuksköterskan är 

följsam och öppen för föräldrarnas och barnets livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Att 

som sjuksköterska granska sin eget förförståelse och förhållningssätt kan underlätta detta 

arbete och en individanpassad vår främjas.  

 

Problemformulering 
Vaccination är för vissa en självklarhet där olika faktorer påverkar beslutsprocessen gällande 

att vaccinera sitt barn mot influensa. Rekommendationer från stat och myndigheter utgör ofta 

en grund för ställningstagande gällande vaccination, men det finns även andra faktorer som 

kan påverka föräldrar i processen gällande att vaccinera sitt barn. Vaccination är en av den 

moderna tidens mest effektiva metoder för att undvika och förebygga sjukdom samt förhindra 

att smitta först vidare. Trots vaccinets många fördelar finns det föräldrar som känner 

osäkerhet kring att vaccinera sitt barn. Sjuksköterskan kan med hjälp av god omvårdnad stötta 

föräldrar till ett autonomt beslut gällande vaccination baserat på evidens. För att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta och ge föräldrar relevant information om vaccination är det 

en förutsättning att hon har kunskap kring vilka faktorer som kan påverka föräldrars 

beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn. Mer kunskap om föräldrars ställningstagande 

till vaccination skulle kunna bidra till att sjuksköterskan får stöd i hur och vad hon ska 

informera om. Något som i sin tur kan generera en mer individanpassad vård och hjälpa 

föräldrar i sitt beslutsfattande vid årlig influensavaccination samt vid en framtida pandemi. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka faktorer som kan påverka föräldrars 

beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot influensa. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I denna litteraturöversikt har Callista Roys adaptionsmodell (RAM) använts som teoretisk 

referensram. Att använda en omvårdnadsteori i mötet med patienter kan hjälpa sjuksköterskan 

att visualisera ett fenomen som inte omedelbart visar sig (Roy, 2009). Resultatet från 
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litteraturöversikten har i diskussionsdelen relaterats till RAM med målet att skapa en 

förståelse för resultatet via en omvårdnadsteoretisk grund. Roy beskriver hälsa som ''det 

tillstånd och den process det innebär att vara och bli integrerad och hel" (Gustin & Lindwall, 

2012, s. 227). Hälsa är beroende av att människan kan anpassa sig till och hantera en miljö i 

förändring, något som ska leda till personlig utveckling och progression. Etiska aspekter i 

Roys modell behandlar tankar som att se längre än till de behov som föreligger i ögonblicket 

och även se till gemensamma möjligheter till förbättring. Med adaption eller anpassning 

menar inte Roy att människan ska vara följsam, istället syftar Roy till att människan kan 

skapa balans i livet genom att låta personliga värderingar samverka med en föränderlig miljö 

(Roy, 2009). Genom att aktivt anpassa sig till rådande omständigheter kan människan 

utvecklas och bevara sin integritet. Sjuksköterskans fokus i omvårdnad är att underlätta det 

mänskliga samspelet till omgivningen, vilket leder till utveckling och välbefinnande, både 

fysiskt, psykiskt och socialt. I denna litteraturöversikt har RAM använts för att se en koppling 

mellan föräldrars upplevelse av situationen och de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 

kan använda sig av. När föräldrar upplever svårigheter eller stress inför beslut och 

begriplighet av situationen kan detta kopplas till det Roy benämner som en föränderlig miljö 

med inre- och yttre stimuli. Att föräldrar istället för att bara acceptera och rätta sig efter 

föreslagna åtgärder kan de få stöd av sjuksköterskan till att förlika sig med och finna ett 

samspel till situationen och omgivningen. Roy talar om residuala stimuli. Dessa består av inre 

och yttre processer, som värderingar, antaganden och attityder relaterade till tidigare 

erfarenheter av hälsa, ohälsa och vård. Detta kan relateras till föräldrars process kring 

beslutsfattande av att vaccinera sitt barn mot influensa då det även innefattar aspekten av att 

fatta beslut för en annan individ. 

 

Metod 
Studiedesign  
Studien som gjorts är en litteraturöversikt med målet att ge en övergripande bild av 

kunskapsläget inom detta specifika ämnesområde (Friberg, 2017). Vetenskapliga artiklar har 

analyserats och sammanställts, vilket gett en uppfattning om det aktuella kunskapsläget och 

vad som tidigare studerats inom detta område. Resultatet i detta arbete har beskrivits i teman 

och subteman.  
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Datainsamling 
Litteratursökningen gjordes via databaser som bland annat innehåller vårdvetenskaplig 

forskning. Databaser som användes var: PubMed och CINAHL Complete. Svensk MeSH 

användes vid sökning och för att få korrekt definition på medicinska begrepp. I CINAHL 

Complete användes exact subject headings: immunization, parents, influenza, attitudes of 

Health och Decision making. I PubMed användes MeSH-terms: immunization, human 

influenza, parents och attitudes. Artiklar publicerade under år 2017 söktes upp manuellt då 

ämnesord ännu inte var tillagda och artiklarna därför ej var sökbara via ämnesord. Samtliga 

sökningar är redovisade i bilaga 1. Svenska och engelska ord översattes via Lexin. För att få 

ett bra urval användes tekniken boolesk söklogik, där sökordord kombinerades genom 

operatorerna AND och OR (Östlundh, 2017).  

 

Urval 
Urvalet för litteraturöversikten gjordes genom att först läsa titlar från de artiklar sökningarna 

genererade. Utifrån relevanta titlar lästes sedan abstract vilket ledde till ett första urval. 

Artiklarna lästes sedan grundligt med fokus på resultatdelen. Detta mynnade ut i ett slutligt 

urval, sökningar och urval har redovisats i bilaga 1. Totalt inkluderades elva vetenskapliga 

artiklar i litteraturöversiktens resultat, dessa har redovisats i bilaga 2. Inklusionskriterier för 

urvalet var originalartiklar som gav svar på syftet med litteraturöversikten. Kriterier för 

urvalet var vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2005–2017, att dessa var skrivna på 

engelska eller svenska och att dessa var vetenskapligt granskade innan publicering i en 

vetenskaplig tidskrift (peer-rewied). Manuella sökningar har även gjorts för att finna lämpliga 

artiklar. Exklusionskriterier för urvalet var artiklar som handlade om stickrädsla, medicinska 

orsaker till att inte kunna vaccinera sig, samt artiklar som fokuserade på grupper där 

levnadsstandard inte var likvärdig Skandinavien.  

 

Analys 
De valda artiklarnas resultat lästes noggrant och analyserades enligt Fribergs modell (Friberg, 

2017). Vid analysen av materialet gjordes en sammanställning av varje vald artikels 

resultatdel. Författarna har enskilt och gemensamt läst igenom artiklarna samt fört en 

kontinuerlig dialog för att avgöra om resultatet i varje enskild artikel svarade på syftet med 

litteraturöversikten. Med en öppen dialog underlättades arbetet att hålla sig till syftet med 

litteraturöversikten och undvika att hamna på sidospår (Friberg, 2017). Likheter och 

skillnader från respektive artikel färgkodades, på så vis kunde gemensamma nämnare tydligt 
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identifieras. Därefter sammanställdes resultatet av de elva artiklarna i teman och subteman. 

Dessa teman och subteman presenteras i litteraturöversiktens resultat och beskriver vilka 

faktorer föräldrar anser påverkar deras beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot 

influensa. 

 

Forskningsetiska överväganden 
De vetenskapliga artiklar som användes i denna litteraturöversikt har referee-granskats och 

togs endast med i arbetet om de höll forskningsetisk standard och var granskade av en etisk 

kommitté eller motsvarande. Viktiga punkter att ta hänsyn till vid forskning är etiska motiv 

för studien, riskanalys, metodfrågor, urval av deltagare och dess informerade samtycke samt 

deltagarnas anonymitet och möjlighet att avbryta sin medverkan i studien när de vill 

(Sandman & Kjellström, 2013). En studie kan anses som etiskt god om den uppfyller tre krav: 

den skall grundas på relevanta frågeställningar, uppfylla god vetenskaplig kvalitet samt ha 

genomförts på ett vis där etiska övervägande tagits i beaktning. Då denna litteraturöversikt har 

berört frågor och uppfattningar som i dagens samhälle är omdebatterade var det av stor vikt 

att det material som användes var etiskt försvarbart för att undvika resultat där förförståelse 

kunnat färga resultatet. Redovisning av data och forskningsresultat har beskrivits med en 

strävan om saklighet och neutralitet, förförståelse har tagits i beaktning för en neutral 

presentation av resultatet. Detta för att undvika att rikta litteraturöversikten åt ett specifikt 

håll. Författarnas förförståelse innefattade både egna och studerade upplevelser om att 

föräldrar som känner osäkerhet och ställer frågor gällande influensavaccination blivit 

ifrågasatta och inte alltid blivit bemötta på ett ändamålsenligt vis. Den diskussion som är 

vanligt förekommande på sociala medier idag har också varit en del att ta i beaktning, där 

många föräldrar och vårdpersonal tilltalar varandra med hårda ordalag gällande att vaccinera 

eller ej. Artiklarnas resultat granskades och analyserades med en strävan om objektivitet, där 

förförståelse använts som en styrka i att försöka se flera sidor av ämnet. 

 

Resultat 

Faktorer som kan påverka föräldrar i sitt beslutfattande gällande att vaccinera sitt barn mot 

influensa beskrivs under följande teman: Ansvar för någon annans liv. Information. 

Samhällsdebatt och sociala influenser. Biverkningar. Immunförsvaret - vaccinets och dess 

effekt samt tidigare erfarenheter.  
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Ansvar för någon annans liv 

Att skydda sitt barn från ohälsa 

Föräldrar uppgav att beslutsfattande gällande hälsa och vaccination var svårare när det 

handlade om att ta beslut och ansvar för en annan individ, sitt barn, än om beslutet enbart rört 

sig själv (King & Leask, 2017). Detta var en faktor som påverkade föräldrars beslut att 

vaccinera sitt barn mot influensa negativt. Föräldrar som var tveksamma till att vaccinera sitt 

barn mot influensa uppgav att de själva skulle kunna tänka vaccinera sig mer bekymmersfritt. 

Föräldrar uppgav att de skulle skuldbelägga sig själva vid händelse att någonting skulle gå fel 

med vaccinationen, som akuta reaktioner eller följdsjukdomar (Bond & Nolan, 2011; King & 

Leask, 2017). Det upplevdes som ett stort ansvar att ta beslut med dessa tankar närvarande, 

vilket påverkade föräldrarnas beslut gällande att vaccinera sitt barn mot influensa. Att utsätta 

sitt barn för risker relaterade till influensavaccination upplevdes vara en faktor som ledde till 

ett minskat vaccinationsdelatagande. Föräldrar upplevde att beslutsfattande gällande sitt barns 

influensavaccination innebar ett stort ansvar där faktorer som att skydda barnet var av stor 

vikt. Detta ansvar sågs även som en belastning då känslan av att vara tvungen att fatta det 

rätta beslutet var en faktor som ledde till stress (Bond & Nolan, 2011). Andra föräldrar 

uppgav att en faktor som påverkade till att vaccinera sitt barn mot influensa var att skydda 

barnet från sjukdom, att göra allt i sin makt för att skydda barnet var en viktig aspekt (Bond & 

Nolan, 2011; Massé & Désy, 2012). Att vaccinera sig själv för att inte föra smitta vidare till 

sina barn var en faktor som påverkade föräldrar till vaccinationsdeltagande (Massé & Désy, 

2012). Detta gällde särskilt föräldrar med barn tillhörande en riskgrupp. Rädsla för vad som 

skulle hända om barnet drabbades av influensa var en faktor de tog hänsyn till gällande att 

skydda sitt barn från ohälsa. 

 

Solidaritet till medmänniskor 

I Sverige ansåg många att vaccinera sig vid en pandemi var en skyldighet där aspekter som 

solidaritet till medmänniskor var av värde (Determann et al., 2016). I en studie uppgav 

deltagarna att en faktor till att vaccinera sig mot influensa var att göra det rätta och följa 

regler. Precis som att använda bilbälte i trafiken liknades att vaccinera sig vid en pandemi 

vara lika viktigt för samhället. En frekvent återkommande faktor som sågs som en fördel till 

att vaccinera sig mot influensa var att undvika att föra smitta vidare till andra individer (Flood 

et al., 2010; Determann et al., 2016). Social rättvisa, medborgerlig plikt och solidaritet till 

medmänniskor var faktorer som påverkade individer i sitt beslutsfattande gällande 

influensavaccination (Massé & Désy, 2012; Determann et al., 2016). Den faktor som var av 
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störst betydelse var det ansvar som upplevdes gällande att skydda den närmsta familjen 

(Massé & Désy, 2012). I synnerlighet var det av vikt att skydda barn och äldre, de som ansågs 

kunna bli allvarligt drabbade av influensa. Ur ett samhällsperspektiv sågs även vikten av att 

skydda de svaga i samhället, individer tillhörande en riskgrupp. Många ansåg att individer 

tillhörande en riskgrupp skulle prioriteras och vara de som först skulle få tillgång till 

vaccination vid en pandemi. Trots tidigare åsikter med tveksam inställning till vaccination 

kände föräldrar att de vid en pandemi hade svårt att hålla fast vid tidigare värderingar. 

Föräldrar uppgav att de kände en ökad sympati för medmänniskor relaterat till samhällets 

påtryckningar samt de vaccinationskampanjer som förekom, detta var något som resulterade i 

ett ökat vaccinationsdeltagande.   

 
Information  
Källa till information, sortera och tyda - vad är sant? 

En stor majoritet av föräldrarna använde sig av media för att söka information gällande 

influensavaccination (Torun, Torun & Catak, 2010). Källan till information uppgavs ha 

betydelse för trovärdigheten (Determann et al., 2016). Flera individer uppgav att de saknade 

uppdaterad och relevant information och att detta bidrog till osäkerhet om vad som var 

aktuellt idag. Otillräcklig samt otydlig information om influensavaccination var en faktor som 

påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn (Bond & Nolan, 2011). 

Bristande information kring vaccinet och dess verkan fick föräldrar att avstå från att vaccinera 

sitt barn mot influensa. Detta ledde även till tveksamhet gällande vaccination generellt. En 

förälder uppgav att den främsta anledningen till tveksamhet gällande vaccination var att 

hennes frågor inte togs på allvar av vårdpersonalen. Detta var något som ledde till ofullständig 

information då hennes frågor inte bevarades på ett ändamålsenligt vis. En önskan fanns om att 

få ta del av relevant information för att kunna fatta ett medvetet beslut. Andra föräldrar 

uppgav att sjuksköterskan främst informerade om positiva effekter gällande vaccination och 

sällan nämnde några negativa aspekter, detta var något som föräldrar uppgav ledde till skepsis 

(Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010). Vissa föräldrar upplevde ilska och irritation relaterat 

till otillräcklig information, irritation över att inte själva besitta eller ha tillgång till relevant 

kunskap angående vaccination och sjukdomar (Bond & Nolan, 2011). Detta var något som 

hindrade dem från att fatta ett medvetet beslut grundat på evidens. Föräldrar upplevde 

svårigheter med att förstå, hitta samt utvärdera information gällande vaccination (Austvoll-

Dahlgren & Helseth, 2010). En faktor som påverkade föräldrar var svårigheter att hantera 

stora mängder av information. Detta relaterat till egen kompetens samt viljan att göra det 
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bästa för sitt barn gjorde det svårt för föräldrar att veta vilken information som var relevant 

för dem.  

 

Vårdpersonalens rekommendationer 

En avgörande faktor gällande föräldrars beslutsfattande av att vaccinera sitt barn mot 

influensa var vårdpersonalens rekommendationer (Chau et al., 2017; Flood et al., 2010; Liao, 

Lam, Cowling & Fielding, 2016). Den viktigaste informationskällan gällande vaccination 

uppgav föräldrar var sjuksköterskan (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010). Sjuksköterskans 

roll var av betydelse och ett stöd för föräldrar när de upplevde osäkerhet kring beslutsfattandet 

gällande vaccination av sitt barn. Föräldrar var i behov av mer ingående information från 

vårdpersonal kring rekommendationer, detta för att kunna fatta beslut gällande att vaccinera 

sitt barn mot influensa (Sampson, Wong & MacVicar, 2011; King & Leask, 2017). Andra 

föräldrar upplevde att information från vårdpersonal ibland var tvetydig och svår att tolka 

vilket gjorde föräldrarna otrygga i sitt beslutsfattande gällande influensavaccination (King & 

Leask, 2017). Läkare var inte alltid överens om vilka åtgärder som ska vidtas vid en pandemi, 

sådan information betraktades som svår att tolka och hantera (Determann et al., 2016). 

Föräldrar uttryckte ett behov av att få information från en trovärdig källa (King & Leask, 

2017). Läkare ansågs som en pålitlig källa enligt många föräldrar, tyvärr var dessa inte alltid 

tillgänglig för att svara på frågor. En förälder uttryckte att sjuksköterskan är samhällets 

instrument för att ge stöd så att föräldrar kan känna sig trygga (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 

2010). Föräldrar uppgav att sjuksköterskan hade en viktig roll gällande att förmedla 

information och bygga ett förtroende mellan föräldrar och vården. Föräldrar uppgav att det 

skulle underlätta beslutsfattandet gällande vaccination om sjuksköterskan gav dem ärlig 

information beträffande alla aspekter av vaccination, både gällande fördelar och nackdelar 

(Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010). 

 

Förtroende för myndigheter 

Föräldrarnas förtroende för Folkhälsomyndigheten var en faktor som påverkade till ett högre 

vaccinationsdeltagande (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010; Tourn, Tourn & Catak, 2010). 

Ett starkt förtroende för myndigheter ledde till en ökad sannolikhet att vaccinera sitt barn mot 

influensa (Tourn, Tourn & Catak, 2010). I Sverige ansåg många att Folkhälsomyndigheten 

var en pålitlig informationskälla gällande influensavaccination, detta skiljer sig från vissa 

andra länder i Europa där invånare var mer skeptiska till myndigheter (Determann et al., 

2016). I Sverige uppgav invånare att det fanns ett förtroende för information som kom från 
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regeringen. Det fanns en tendens att rätta sig efter regeringens uppmaningar, detta trots ett 

minskat förtroende efter svininfluensapandemin år 2009. I vissa europeiska länder var 

förtroendet för regeringen lågt, en faktor som genererade ett lägre vaccinationsdeltagande 

gällande influensavaccination. 

 

Samhällsdebatt och sociala influenser  
Bekantskapskrets, släkt och vänner 

Sociala influenser ansågs vara en betydande faktor som påverkade föräldrarnas 

beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot influensa (Liao, Lam, Cowling & Fielding, 

2016). En faktor som föräldrar ansåg vara viktig att ta hänsyn till gällande sociala influenser 

var andra föräldrars beslut gällande att vaccinera sitt barn mot influensa. Om föräldrar i ens 

närhet valde att vaccinera sitt barn kände andra föräldrar att även de borde vaccinera sitt barn. 

Beslutsfattandet kring vaccination påverkades även av vaccinationsbeteende och åsikter 

gällande vaccination hos människor i sin bekantskapskrets, familj, släkt och vänner 

(Determann et al., 2016; Liao, Lam, Cowling & Fielding, 2016; Massé & Désy, 2012). Att 

observera hur personer i ens närhet valde att göra betraktades vara en faktor som underlättade 

beslutsfattandet. Ju fler personer i närheten som valde att vaccinera sig mot influensa desto 

större blev sannolikheten att man själv beslutade att vaccinera (Determann et al., 2016; Chau 

et al., 2017). En förälder uppgav att det fanns en generell känsla av sunt förnuft gällande att 

vaccinera sitt barn och att denna känsla var kopplad till åsikter och traditioner bland släkt och 

vänner (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010).  

 

Nyhetsrapportering och media  

Föräldrar uppgav att de i beslutsfattandet gällande vaccination av sitt barn vägde in egna 

övertygelser gällande influensavaccination och vaccination i allmänhet (Sampson, Wong & 

MacVicar, 2011). Dessa övertygelser var ofta relaterade till medias rapportering och då i 

synnerlighet medias larmrapportering kring vaccination. Medias larmrapporter om 

vaccination var en bidragande faktor till föräldrars uppfattning om vaccination generellt. 

Beslutsfattande gällande influensavaccination blev således en balansgång mellan medias 

rapportering och egen kunskap. En förälder uppgav att om media skulle rapportera om fler 

positiva effekter av influensavaccination skulle detta kunna leda till ett högre 

vaccinationsdeltagande, medan rapportering kring negativa effekter av influensavaccination 

kan leda till ett minskat deltagande. Larm från media om negativa effekter av 

influensavaccination och vaccination generellt var en bidragande orsak till att föräldrar 
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ifrågasatte säkerheten av vaccination och om de tog det rätta beslutet gällande att låta sitt barn 

vaccineras. Samson, Wong och MacVicar (2011) menar att anekdotisk information i 

jämförelse med evidensbaserade fakta ofta är mer slagkraftig och en faktor som påverkar 

föräldrar i sitt beslutsfattande gällande vaccination.  

 Medias rapportering kring vaccination vid utbrott av influensa var en faktor som påverkade 

beslutsfattandet gällande vaccination (Determann et al., 2016; Sampson, Wong & MacVicar, 

2011; Flood et al., 2010; King & Leask, 2017). Enligt King och Leask (2017) har rapportering 

från media varit en bidragande orsak till lägre vaccinationsdeltagande då viss rapportering har 

orsakat rädsla. I Sverige finns ett högt förtroende för nyhetsrapportering där man till stor del 

anser att media har ett stort inflytande på individers beslutsfattande gällande vaccination 

(Determann et al., 2016). Det fanns personer som ansåg att medias rapportering var vinklad 

och generaliserande, något som i beslutsfattandet gällande influensavaccination bidrog till 

osäkerhet. Då medias rapportering vid några tillfällen vinklades att anklaga individer till att 

inte vara solidariska genom att inte vaccinera sig upplevdes vara en faktor som bidrog till 

skepsis. 

 Andra föräldrar uppgav att medias rapportering hade fungerat som en lugnande faktor där 

rädsla för sjukdomens allvarlighetsgrad hade minskat (King & Leask, 2017). Detta var något 

som ledde till ett minskat vaccinationsdeltagande då oro för sjukdomen minskade och 

övertygelse om att vaccin mot influensa var överflödigt. Föräldrar uttryckte att media hade en 

viktig funktion och roll i att beskriva verkligheten (Austvoll-Dahlgren & Helseth, 2010). Att 

media många gånger berörde perspektiv som var negativa gällande vaccination var något som 

sågs som trovärdigt i relation till att vården i huvudsak berörde positiva aspekter med 

vaccination.  

 

Biverkningar 
Faktorer som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn var 

vaccinets säkerhet, dess effekt och risken för biverkningar (Chau et al., 2017; Liao, Lam, 

Cowling & Fielding, 2016; Torun, Torun & Catak, 2010). Föräldrar som kände ambivalens 

gällande vaccination var rädda för att barnet kunde drabbas av svåra biverkningar (Bond & 

Nolan, 2011; Flood et al., 2010). Deltagare i en studie upplevde oro inför vaccinets säkerhet 

om en ny pandemi skulle utbryta (Determann et al., 2016). Detta relaterat till att tiden skulle 

vara begränsad för kontroll och utvärdering av vaccinets säkerhet och eventuella 

biverkningar. Deltagarna uppgav att de vägde för- mot nackdelar i sitt beslutsfattande 

gällande influensavaccination, att drabbas av influensa eller av eventuella biverkningar av 
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vaccinet vägdes mot varandra. En faktor som bidrog till ett högre vaccinationsdeltagande var 

känslan av ovisshet, vad det skulle innebära att drabbas av sjukdomen (Bond & Nolan, 2011). 

Individer tillhörande en riskgrupp uppgav större rädsla för att drabbas av influensa än andra 

individer (Determann et el., 2016). En faktor som påverkade föräldrar till att vaccinera sitt 

barn var uppfattningen om att allvarliga biverkningar var sällsynta (Bond & Nolan, 2011). De 

trodde att sjukdomen i sig skulle vara mer allvarlig än biverkningarna. Vissa föräldrar uppgav 

att bristande kunskap gällande biverkningar fick dem att avstå från att vaccinera sitt barn mot 

influensa, något som även ökade deras tveksamhet till vaccination generellt.  

En faktor som påverkade föräldrar till att avstå från vaccination var rädslan för ännu 

oupptäckta biverkningar och att dessa skulle kunna innebära en långsiktig hälsorisk för barnet 

(Bond & Nolan, 2011). I en förlängning trodde föräldrarna att dessa långsiktiga biverkningar 

skulle kunna medföra sjukdomar som astma, allergi eller eksem. Vissa föräldrar var av 

uppfattningen att vaccinets biverkningar kunde medföra att barnet drabbades av allvarliga 

sjukdomar. Föräldrar ansåg att de ämnen som vaccinet innehöll kunde vara skadliga och ge 

konsekvenser som försämrad hälsa hos barnet.  

 
Immunförsvaret – vaccinet och dess effekt 
En faktor som i flera studier påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt 

barn var att undvika sjukdom (Chau et al., 2017; Liao, Lam, Cowling & Fielding, 2016; Flood 

et al., 2010; Bond & Nolan, 2011). Föräldrar önskade minska risken för att barnet skulle 

smittas och insjukna i influensa och såg detta som en av de viktigaste anledningarna till att 

vaccinera sitt barn. En faktor som flera individer uppgav var viktig vid ett utbrott av influensa 

var att försöka förutse vilken påverkan sjukdomen skulle kunna ha på egen hälsa (Determann 

et al., 2016). Många var av uppfattningen att de inte skulle bli allvarligt sjuka av att få 

influensa utan att symptomen skulle vara lindriga och att det egna immunförsvaret skulle 

kunna hantera sjukdomen (Determann et al., 2016; Bond & Nolan, 2011). Föräldrar uttryckte 

oro inför vaccinets effekt på immunförsvaret där den största faktorn till rädsla uppgavs vara 

hur barnets immunförsvar skulle påverkas av vaccinet och eventuellt försvagas av detta 

(Sampson, Wong & MacVicar, 2011; Flood et al., 2010; Bond & Nolan, 2011). Övertygelse 

om att immunförsvaret gynnas av att få utvecklas på egen hand utan inverkan av vaccin var en 

faktor som påverkade föräldrar vid beslutsfattandet gällande att vaccinera sitt barn. Oro kring 

att överbelasta kroppen med vaccin var en faktor som föräldrar uppgav ledde till osäkerhet 

gällande influensavaccin och dess påverkan på immunförsvaret (Flood et al., 2010). 

Otrygghet upplevdes särskilt gällande beslutsfattandet av att vaccinera riktigt små barn, 
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spädbarn mot influensa (Bond & Nolan, 2011). Föräldrarna kände en osäkerhet kring 

utvecklingen av barnets immunförsvar och om vaccinet skulle kunna ha en negativ inverkan 

på det. Flera föräldrar var av uppfattningen att deras barn inte skulle bli allvarligt sjuka av att 

få influensa utan endast insjukna lindrigt, en övertygelse fanns om att barnets immunförsvar 

skulle kunna hantera sjukdomen, en faktor som blev avgörande i beslutsfattandet gällande 

influensavaccination. Detta i kombination med antaganden om att endast barn tillhörande en 

riskgrupp eller barn med nedsatt immunförsvar kunde bli allvarligt sjuka av influensa, var 

faktorer som bidrog till att föräldrar valde att avstå från influensavaccination (Bond & Nolan, 

2011; Flood et al., 2010). Föräldrar uppgav att om barnet hade ett starkt och väl utvecklat 

immunförsvar samt fick en allsidig kost fanns en tilltro att detta både skulle kunna underlätta 

symptomen om barnet insjuknade i influensa men även bidra till att barnet inte smittades lika 

lätt (Bond & Nolan, 2011).  

 
Tidigare erfarenheter 
Föräldrar uppgav att tidigare erfarenheter var en faktor som påverkade beslutsfattandet 

gällande att vaccinera sitt barn mot influensa (King & Leask, 2017). Svininfluensapandemin 

som utbröt år 2009 har skapat ett avtryck hos många individer och påverkar uppfattning om 

influensavaccination och dess säkerhet än idag (Blyth et al., 2014). Föräldrar upplevde ett 

minskat förtroende generellt för vaccination och dess säkerhet relaterat till tidigare 

erfarenheter från svininfluensan samt debatten som rådde kring vaccinet Pandemrix 

(Determann et al., 2016). Pandemrix orsakade att många individer insjuknande i narkolepsi, 

något som än idag uppgavs påverka individer till ett lägre förtroende för influensavaccination. 

Föräldrar uppgav att erfarenheter relaterade till svininfluensapandemin resulterade i ett högre 

vaccinationsdeltagande kommande influensasäsong, då föräldrar upplevt att sjukdomen 

drabbat många allvarligt (Flood et al., 2010). Andra föräldrar uppgav att tidigare erfarenheter 

gällande influensavaccination ofta kunde relateras till negativa upplevelser, där föräldrar hört 

talas om barn som påverkats negativt av vaccin (King & Leask, 2017). Minnet av tidigare 

händelser påverkade föräldrar i deras beslutsfattande gällande vaccination trots att sambandet 

var diffust gällande vilket vaccin det handlade om eller under vilka omständigheter det 

inträffat (King & Leask, 2017). Föräldrar uppgav att de efter svininfluensapandemin fått en 

annan uppfattning gällande influensavaccination (Blyth et al., 2014). Innan pandemin fanns 

en uppfattning om att vaccination mot influensa var säker, där oro för risker med vaccinet 

sågs som obetydliga. Efter pandemin uppgav föräldrar att deras uppfattning ändrats till den 

motsatta, med än rädsla för vaccinet och dess effekt.  
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Tidigare erfarenheter av att barnet insjuknat i influensa var en faktor som påverkade 

beslutsfattandet gällande att vaccinera sitt barn (Flood et al., 2010). Föräldrar som hade 

erfarenhet av att vårda sitt barn hemma relaterat till influensa uppgav att de idag var mer 

angelägna om att vaccinera sitt barn inför kommande influensasäsong. Föräldrar som tidigare 

vaccinerat sig själva eller sitt barn mot influensa hade en större benägenhet att göra det igen. 

Andra föräldrar var av uppfattningen att influensavaccin främst var avsett för äldre personer, 

då föräldrarna uppfattat att det tidigare varit äldre personer som rekommenderats att vaccinera 

sig (Sampson, Wong & MacVicar, 2011). En del föräldrar hade tidigare erfarenheter av att 

äldre personer uppgett att de insjuknat i influensa på grund av vaccinet och ville därför 

undvika att utsätta sitt barn för den risken.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den studiedesign som användes i detta examensarbete var en litteraturöversikt (Friberg, 

2017). Genom denna design gavs möjligheten att samla aktuell forskning i form av 

vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. En styrka med denna design var 

att under kort tid kunna kartlägga ett specifikt område av forskning, där det resultat som 

framkom kunnat åskådliggöra vad som varit föremål för forskning respektive vad som ännu 

inte forskats om. Nackdelen med att använda en litteraturöversikt som studiedesign är att 

resultatet kan ha påverkats av förförståelse då det är omöjligt att förhålla sig helt objektivt vid 

val av artiklar. En styrka med att vara två författare i detta arbete har varit möjligheten att föra 

dialog och kritiskt ifrågasätta varandras åsikter och uppfattningar, detta för att sträva efter ett 

så objektivt förhållningssätt som möjligt.  

Litteratursökningen i valda databaser har genererat många nyligen publicerade 

vetenskapliga artiklar. Detta har betraktats som en styrka då ämnet är aktuellt och föremål för 

nutida debatt. Svårigheter i datainsamlingen har funnits då vissa valda sökord genererat 

ohanterliga mängder träffar, vilket har hanterats genom omsorgsfull användning av ämnesord 

samt vissa manuella sökningar. En svårighet under datainsamlingen har varit att göra 

likvärdiga sökningar i flera olika databaser då de olika databaserna inte haft samma valbara 

begränsningar eller ämnesord identiska med varandra. Detta har resulterat i att sökningarna 

inte genererade lika begränsande sökträffar i alla databaser utan har behövt anpassas efter 

respektive databas ämnesordslista. Detta var en faktor som gjorde det svårare att hitta artiklar 

som passade till syftet med litteraturöversikten. Vid framtida studier ses ett behov av att tidigt 
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i arbetsprocessen avsätta tid för att hantera litteratursökningar på ett mer effektivt och 

hanterbart sätt.  

En aspekt gällande urvalet som under arbetets gång uppmärksammats är den problematik 

som kan uppstå vid urval och gransknings av vetenskapliga artiklar publicerade i en tidskrift. 

Att en artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift och granskad via peer-rewied är en 

faktor svår att förhålla sig till som förstagångsförfattare av ett examensarbete. Då det vid 

upprepade tillfällen under litteraturöversiktens gång visade sig förekomma artiklar som trots 

granskning beträffande flera betydelsefulla kriterier ändå var av bristfällig kvalitet. Tidigare 

forskning ifrågasätter validiteten av granskning via peer-rewied inför publicering i 

vetenskapliga tidskrifter och uppmanar till ett kritiskt förhållningssätt vid egen granskning av 

artiklar (Jasper, Vaismoradi, Bondas & Tutunen, 2013). Detta relaterat till ett ökat tryck och 

strävan till publicering samt ett ökat utbud av vårdvetenskapliga tidskrifter, beskrivs ett behov 

av utökade metoder för att säkerställa validitet och reliabilitet gällande granskning av 

vetenskapliga artiklar. Vid eventuella fortsatta studier kring detta ämne ses ett behov av att 

avsätta mer tid till grundligare undersökningar gällande vilka vetenskapliga tidskrifter som är 

av högst relevans att använda i arbetet. 

Genom den analys och färgkodning som gjordes av resultatet utformades olika teman och 

subteman. Färgkodning gjorde det tydligt att utläsa vilka faktorer som hade betydelse för 

föräldrar gällande att vaccinera sitt barn. Genom detta systematiska arbete kunde 

gemensamma nämnare identifieras och de mest frekvent återkommande faktorerna redovisas. 

Valda artiklar lästes och granskades noga av båda författarna, sedan jämfördes 

granskningarna för att tydliggöra artiklarnas tillförlitlighet. Medvetenhet om förförståelse har 

varit en styrka då detta resulterat i noggrannhet och försiktighet gällande att tyda och redovisa 

resultatet, vilket ger studien trovärdighet.  

 

Resultatdiskussion 
Av de faktorer som i resultatet redovisats kunde flera relateras till sjuksköterskans roll, där 

bemötande och omvårdnad var av vikt för att föräldrar skulle kunna fatta ett tryggt beslut. 

Nedan kommer resultatet från litteraturöversikten relateras till Callista Roys adaptionsmodell 

(RAM). Aspekter avseende sjuksköterskans omvårdnad och bemötande av föräldrar kommer 

att relateras till relevant litteratur och tidigare forskning.   
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Individanpassad vård – vägen till ett tryggt beslut 

Att fatta beslut för en annan individ, sitt barn kan innefatta känslor av osäkerhet och stress. 

Individer tillhörde en riskgrupp är de som rekommenderas vaccination årligen mot influensa. 

Att vara förälder till ett barn i en riskgrupp kan innebära en stor ansvarskänsla där föräldrar 

med all kraft vill skydda sitt barn från ohälsa. Faktorn att känna ansvar för någon annans liv är 

ur ett omvårdnadsperspektiv intressant då det i mötet mellan föräldrar och sjuksköterska kan 

uppkomma frågor gällande influensavaccination som måste kunna besvaras på ett 

ändamålsenlig vis. Detta för att främja hälsa hos barnet men även för att föräldrar ska få 

relevant fakta och information för att kunna fatta ett autonomt beslut grundat på evidens.      

Föräldrar som ställs inför att fatta beslut gällande att vaccinera sitt barn mot influensa ställs 

inför att tolka och anpassa sig till den verklighet och de förutsättningar som råder i dagens 

samhälle (Roy, 2009). Enligt Callista Roy (2009) behöver individer i situationer som är 

svårhanterliga adaptera, anpassa sig till och bearbeta den verklighet som råder. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av Roys adaptionsmodell (RAM) stötta föräldrar till att fatta 

beslut och samtidigt hjälpa dem att finna en förståelse för rådande situation och de krav som 

omgivningen ställer. Detta kan generera en vård som är individanpassad och leda väg till ett 

tryggt beslut. Att känna osäkerhet gällande vaccination av sitt barn kan påverkas av residuala 

stimuli, dessa stimuli avser inre och yttre processer som påverkar en människas tillvaro. Dessa 

processer kan innefatta egna värderingar relaterade till både fysisk och social miljö samt 

tidigare erfarenheter. Dessa processer kan påverka människan till olika slutsatser och 

beteenden. Detta kan relateras till påverkan från bekantskapskrets, släkt och vänner, vilket 

både kan upplevas vara ett stöd eller ett hinder i relation till beslutsfattande gällande att 

vaccinera sitt barn mot influensa. Ett stöd i bemärkelsen att föräldrar kan få vägledning i 

beslutsprocessen, eller som ett hinder då föräldrar kan uppleva yttre stimuli som 

påtryckningar till att fatta ett visst beslut.  

En faktor som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande vaccination var tidigare 

erfarenheter. Svininfluensapandemin år 2009 uppgavs vara en anledning till oro gällande årlig 

influensavaccination än idag. Vid en framtida pandemi är det av vikt att sjuksköterskan under 

tidspress kan förhålla sig professionellt och informera föräldrar som känner ambivalens och 

har frågor gällande vaccination (Carlsen & Glenton, 2016). Uppriktig och ärlig information 

gällande alla aspekter av vaccination kan generera en individanpassad vård där föräldrar 

känner trygghet och förtroende. Sjuksköterskans omvårdnadsmål är att främja hälsa, både på 

individ- och samhällsnivå (Roy, 2009). Att med hjälp av RAM stötta föräldrar gällande 

beslutsfattande av vaccination kan relateras till att hjälpa föräldrar känna ett sammanhang till 
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omgivningen och den situation som råder. Målet med RAM är att underlätta samspelet till 

omgivningen, något som ska leda till balans samt välmående, både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Att som förälder anpassa sig efter rådande omständigheter kan jämföras med att ta 

ställning till vaccination vid ett rådande utbrott av influensa. Med adaption menar inte Roy att 

föräldrar ska vara följsamma och anpassa sig efter sjuksköterskans rekommendationer, istället 

menar Roy att adaption är ett resultat av att människan kan låta personliga värderingar 

samverka med omgivningens förutsättningar. Genom att bearbeta personliga perspektiv 

tillsammans med omgivningens förutsättningar kan balans uppnås och integritet bevaras samt 

en individanpassad vård främjas. Vare sig föräldrars beslutsfattande leder till vaccination eller 

ej har sjuksköterskan uppfyllt sin uppgift gällande omvårdnad då föräldrar fattat ett beslut 

som resulterat i adaption. Då föräldrarna funnit balans och kunnat hanterat och varit delaktiga 

i situationen, istället för att kapitulera inför sjuksköterskans rekommendationer. 

 

Global utveckling  

Ökad globalism har lett till stora mängder människor i rörelse, mellan olika länder och 

världsdelar, detta har resulterat i att smittspridning av sjukdomar har ökat (Eriksson & 

Majanen, 2012). En fråga att beakta i sammanhanget är om vaccination är ett krav på global 

hälsa. Roys adaptionsmodell innefattar etiska aspekter av att främja hälsa på såväl samhällelig 

som på global nivå (Roy, 2009). Den etiska aspekt som beskrivs är att se längre än till de egna 

behoven som råder just här och nu. Att genom vaccination förhindra att smitta sprids vidare i 

samhället och globalt kan ses som en medverkande kraft till det etiskt och gemensamt goda. 

Detta kan kopplas till resultatdelens tema och subtema om ansvar för någon annans liv samt 

solidaritet till medmänniskor. En konsekvens av detta blir att föräldrar måste väga beslut 

gällande vaccination i relation till omvärldens krav eller kan valet att avstå från vaccination 

vara ett sätt att på individnivå ta kontroll över egen hälsa och skydda sig från samhälleliga 

påtryckningar. Roy menar att användning av hennes adaptionsmodell skulle kunna stötta 

sjuksköterskan i arbetet med att möta ett samhälle i global förändring (Roy, 2011). Vid en 

pandemi menar Roy att sjuksköterskan har en viktig roll i samhället, där uppgiften att 

förmedla relevant information till befolkningen är av vikt. Med hjälp av en omvårdnadsteori 

kan sjuksköterskan utveckla strategier för att möta dagens förändrade globala behov.  
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Information från vårdpersonal 

En faktor som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot 

influensa var vårdpersonalens rekommendationer. Föräldrar ansåg att sjuksköterskan var den 

viktigaste källan till information. För att bemöta föräldrar i beslutsprocessen gällande att 

vaccinera sitt barn mot influensa bör sjuksköterskan ha ett förhållningssätt som gynnar en 

individanpassad vård (Roy, 2009). En individanpassad vård kan främjas genom att 

sjuksköterskan verkar för en vårdrelation som präglas av möjlighet till dialog och 

tvåvägskommunikation (Fernbach, 2011). Genom detta kan sjuksköterskan tillsammans med 

föräldrarna föra en dialog som ämnar leda fram till den vård som är bäst för barnet. 

Sjuksköterskan kan i mötet bekräfta föräldrar genom att svara på deras frågor och funderingar 

samt tydligt informera om vilka för- respektive nackdelar influensavaccin har. Detta kan 

generera att föräldrar tillåts fatta beslut där delaktighet och självbestämmande inkluderas.  

Patientlagen (Patientlagen, SFS 2014: 821), 1§ ämnar styrka patienters ställning inom 

sjukvården och främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta innebär att 

föräldrarna som är beslutsfattare för sitt barn ska bemötas enligt lagens mening.   

En faktor som påverkade föräldrarna i sitt beslutsfattande var betydelsen av information. 

Att få mer information gällande vaccinets effekt, säkerhet och biverkningar uppgav föräldrar 

kunna leda till en känsla av trygghet. Hälso- och sjukvården ska informera föräldrarna enligt 

3§, kap 3, i patientlagen SFS 2014:821, och ge dem möjlighet till att reflektera över given 

information, detta för att kunna fatta ett autonomt beslut. Genom reflektion kan ett beslut 

fattas med stöd av de konsekvenslogiker som ligger till grund för en individs beslutsprocess. 

Detta kan leda till ett rationellt beslut där insikten till olika valmöjligheter funnits. 

Sjuksköterskans informativa roll är av vikt för att föräldrar ska ges möjlighet att fatta ett 

medvetet beslut där alla aspekter av vaccination synliggjorts.  

 

Föräldrar kommer pålästa – utmaningar och möjligheter 

Det har under de senaste decennierna skett stora förändringar kring hur människor 

kommunicerar och tar emot information, detta är relaterat till informationsteknikens 

progression (Eriksson & Majanen, 2012). Utvecklingen av informationsteknik har resulterat i 

omedelbar tillgång till information av stora kvantiteter. Denna utveckling är global och 

information kring ett visst ämne kan spridas snabbt världen över. Sociala medier har en 

central roll i dagens samhälle och nyttjas både som ett verktyg för informationsspridning och 

informationssökning. Till stor del är denna informationsutveckling positiv då individer fått 

möjlighet att söka fakta kring hälsorelaterade frågor snabbt. Dock finns en risk då information 
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på internet inte alltid grundar sig på evidensbaserade fakta (Öncel & Alvur, 2013). Internet är 

idag en av de största källorna till information där många föräldrar söker information om 

influensa samt råd om de bör vaccinera sitt barn eller ej. Sökningar via internet kan ha en 

varierande grad av evidensbaserad information relaterat till språk, ämne och kategori av 

hemsida. En studie visade att sökningar via Google där föräldrar sökte svar på frågor om 

influensavaccination visade endast 32 av 112 internetsidor korrekt information, medan 

resterande sidor visade felaktig eller irrelevant information (Öncel & Alvur, 2013). Att söka 

hälsorelaterad information på internet har visat sig vara en grund och en källa till att söka 

vidare information. Många föräldrar som sökt information via internet har sedan kontaktat 

vården för att få ytterligare information om ämnet.  

En faktor som påverkade föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera sitt barn mot 

influensa var betydelsen av sociala influenser. Inom sociala influenser ansågs hänsynstagande 

till bekantskapskrets, släkt och vänner samt nyhetsrapportering och media vara centrala 

faktorer. Media och internet är av många föräldrar den mest frekvent använda källan till 

hälsorelaterad information (Gargano et al., 2015). En konsekvens av medias stora 

informationsflöde är att patienter innan mötet med vården idag ofta är pålästa inom ämnet 

(Ahluwalia, Murray, Stevenson, Kerr & Burns, 2010). Detta kan skapa nya förutsättningar i 

mötet mellan sjuksköterska och föräldrar där sjuksköterskans roll och vårdrelation med 

föräldrar förändras relaterat till den kunskap de har med sig (Ahluwalia et al., 2010). 

Vårdpersonal har tidigare uppvisat en negativ inställning till patienter som kommer pålästa. 

Detta har relaterats till en känsla av kontrollförlust kring givandet av information samt att 

vårdpersonal upplevde oro över att framstå som mindre kompetenta. Utvecklingen kring 

informationsteknik går inte att hålla tillbaka, den kommer fortsätta utvecklas (Eriksson & 

Majanen, 2012). Detta medför särskilda krav på att sjuksköterskan måste erhålla ett 

reflekterande förhållningssätt och hela tiden utvärdera sitt eget arbetssätt.  

 Sjuksköterskan möter idag ofta föräldrar som är pålästa gällande ämnet influensa och 

vaccination. I detta möter sjuksköterskan en utmaning, där förhållandet mellan 

evidensbaserade fakta och den information föräldrarna bär med sig kritiskt måste granskas. 

Detta för att kunna hjälpa föräldrar fatta beslut baserat på relevanta fakta. Sjuksköterskan kan 

ibland känna sig förkommen då patienter kommer pålästa och sjuksköterskans syfte att 

informera på traditionellt vis kan behöva anpassas (Ahluwalia et al., 2010). Att föräldrar 

kommer pålästa behöver inte endast vara en faktor till konflikt utan kan även ses som en 

möjlighet till en individanpassad vård med större delaktighet. Att som sjuksköterska möta 

pålästa föräldrar med en positiv inställning kan relateras till sjuksköterskans självförtroende 
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gällande egen profession (Barnoy, Volfin-Pruss, Ehrenfeld & Kushnir, 2011). De 

sjuksköterskor som kände förtroende till egen kunskap och profession kunde mer naturligt 

hantera patienter som var pålästa och se detta som en del av arbetet.  

 Att som förälder känna att beslut tillåts fattas med stöd från sjuksköterskan kan generera att 

autonomi och integritet bevaras. Detta kan i sin tur leda till en vårdrelation där paternalism 

motverkas och maktförhållanden upphävs. Detta kan generera att sjuksköterskan och föräldrar 

kan uppnå en mer jämlik relation där föräldrars delaktighet ges utrymme (Eriksson & 

Majanen, 2012). 

 

Kliniska implikationer  
Resultatet av denna litteraturöversikt kan användas av sjuksköterskor som kommer i kontakt 

med föräldrar som har tankar och frågor gällande influensavaccination. Resultatet kan läsas 

för att få en förståelse för vilka faktorer som påverkar föräldrar vid beslutsfattandet gällande 

att vaccinera sitt barn mot influensa. Detta kan generera att sjuksköterskan får stöd i hur och 

vad hon bör inrikta sitt arbete på, samt vilken information som bör finnas tillgänglig relaterad 

till de faktorer som framkommit i resultatet. Resultatet kan ge en fingervisning om vilken 

information som bör finnas tillgänglig för föräldrar. Detta kan komma till nytta för föräldrar 

och andra patientgrupper i liknande situationer då sjuksköterskan kan vara förberedd inför 

mötet. På ett samhälleligt plan kan detta generera en mer lätthanterlig situation vid en 

framtida pandemi, då faktorer som kan påverka föräldrar redan studerats och använts som ett 

underlag i sjuksköterskans arbete. Detta kan generera handlingsberedskap vid en pandemi. 

Inför den årliga säsongen av influensa kan detta resultat användas som ett underlag till 

sjuksköterskans arbete och vad hon vidare kan behöva fördjupa sig i.  

 
Förslag till fortsatt forskning  
Resultatet belyser faktorer som kan påverka föräldrars beslutsfattande gällande att vaccinera 

sitt barn mot influensa. Dessa faktorer har väckt nya frågor med intresse för hur 

sjuksköterskan på bästa sätt kan hantera dessa faktorer i mötet med föräldrarna. Eftersom 

vaccination är ett aktuellt och omdebatterat ämne ses ett behov av mer forskning kring ämnet 

relaterat till sjuksköterskans profession, då resultatet även belyser att sjuksköterskan anses 

vara den viktigaste källan till information gällande vaccination. Detta relaterat till att många 

föräldrar idag är insatta i ämnet ställer krav på sjuksköterskans förhållningsätt. Att undersöka 

hur sjuksköterskan upplever dessa situationer och vilka strategier hon använder för att hantera 

dessa ses som ett förslag till vidare forskning.  
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Slutsats  
Resultatet har synliggjort att det finns ett behov för sjuksköterskan att anpassa omvårdnaden 

för att kunna möta föräldrars individuella behov vid beslutsfattandet gällande att vaccinera sitt 

barn mot influensa. Ett kunskapsglapp har genom resultatet uppmärksammats där föräldrar 

som känner osäkerhet inför att vaccinera sitt barn inte alltid bemöts på ett ändamålsenligt vis. 

Resultatet från denna litteraturöversikt fyller en funktion då det kan bidra till att 

sjuksköterskans kunskapsbild vidgas. Detta kan leda till att bemötande och omvårdnad från 

sjuksköterskan underlättas och förbättras. Genom att använda Roys adaptionsmodell som ett 

verktyg i relation till resultatet kan sjuksköterskan stötta föräldrar till att låta egna värderingar 

samverka med givna omständigheter. Detta kan generera en mer individanpassad vård och 

leda till att föräldrar kan hantera och finna balans i sitt beslutsfattande gällande att vaccinera 

sitt barn mot influensa. Att fatta beslut gällande att vaccinera sitt barn mot influensa har 

genom denna litteraturöversikt visat sig vara en komplex process med flera olika påverkande 

faktorer. Ställningstagande till vaccination är sällan helt binärt utan grundar sig ofta på en 

sammansättning av flera faktorer.  
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tillgång till vaccin. 
Sjukdomens förväntade 
allvarlighetsgrad. Tidigare 
erfarenheter relaterat till 
influensa och vaccination 
mot influensa.  
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3. Bond, L., 
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Making sense of 
perceptions of 
risk of diseases 
and 
vaccinations: a 
qualitative study 
combining 
model of health 
beliefs, decision-
making and risk 
perception. 

2011, 
Australien, 
BMC Public 
Health. 
 
 

Med syfte att undersöka 
effekten av subjektiv 
riskuppfattning och 
teorier relaterade till 
beslutsfattande gällande 
vaccination. Detta för 
att bättre förstå 
skillnader gällande 
beteende mellan 
personer som är 
vaccinerade eller inte är 
vaccinerade. 
 

Intervjustudie.  
Urval: Föräldrar till barn 14–
16 månader (n=45) som 
antingen var fullt 
vaccinerade, ofullständigt 
vaccinerade eller inte alls 
vaccinerade.   
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Tematiskt analys 
enligt Patton (1990). 

Faktorer som påverkade 
föräldrarnas beslutsfattande 
gällande vaccination var: 
Immunförsvarets och vaccinets 
effekt på det. Betydelsen av 
information för att kunna fatta 
beslut. Sjukdomens 
allvarlighetsgrad samt 
sannolikheten att drabbas av 
sjukdom. Ansvar för någon 
annans liv och att fatta beslut 
för sitt barn. Osäkerhet kring 
biverkningar. 

4. Chau, J. P. 
C. L., Lo, S. 
H. S., Choi, 
K. C., Chau, 
M. H. K., 
Tong, D. W. 
K., Kwong, 
T. K. Y., & 
Thompson, 
D. R. 

Factors 
determining the 
uptake of 
influenza 
vaccination 
among children 
with chronic 
conditions 
 

2017, Kina, 
The Pediatric 
Infectious 
Disease 
Journal. 

Med syfte att undersöka 
vilka faktorer som har 
betydelse för 
vaccinationsdeltagandet 
gällande 
influensavaccination 
hos barn med kroniska 
sjukdomar.  

Intervjustudie. 
Urval: Föräldrar till barn med 
kronisk sjukdom (n=623) 
värvades från olika 
pediatriska avdelningar. 
Datainsamling: Individuella 
intervjuer. 
Analys: Deskriptiv statistik 
och logistisk 
regressionsanalys. 

Faktorer som påverkade 
föräldrars beslutsfattande 
gällande att vaccinera sitt barn 
mot influensa var: Att undvika 
sjukdom.  Sjukdomens 
förväntade allvarlighetsgrad. 
Risker och biverkningar av 
vaccination samt sociala 
influenser. 
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5. Determann, 
D., Bekker-
Grob, E., 
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Voeten, H., 
Richardus, J 
A., das, E., & 
Korfage, I. 

Future 
pandemics and 
vaccination: 
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and attitudes 
across three 
European 
countries. 

2015, 
Nederländerna, 
Vaccine. 

Med syfte att undersöka 
allmänhetens åsikter 
och attityder gällande 
vaccination vid 
eventuella framtida 
pandemier. 

Intervjustudie. 
Urval: En oberoende 
forskningsbyrå valde ut 6-9 
deltagare från varje land, 
Sverige, Polen och 
Nederländerna. Totalt n= 41 
varav 20 var föräldrar.  
Datainsamling: Diskussioner 
i fokusgrupper.  
Analys: Tematisk analys 
enligt Morgan (1997) och 
Kitzinger (1995) 

Faktorer som påverkade 
deltagarnas beslutsfattande 
gällande vaccination var: 
Förväntad allvarlighetsgraden 
gällande sjukdom och framtida 
pandemi. Reducera risk för 
sjukdom och smitta. Vaccinets 
kvalitet samt biverkningar. 
Effekt på immunförsvaret. 
Solidaritet till medmänniskor.  
Följa regler. 
Sociala influenser. 
Förtroende för staten och 
vårdpersonalens 
rekommendationer. Tidigare 
erfarenenheter. Betydelse av 
information.  
 

6. Flood, E. 
M., 
Rousculp, M. 
D., 
Ryan, K. J., 
Beusterien, K. 
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Divino, V. M., 
Toback, S. L.,  
Sasané, M., 
Block, S. L., 
Hall, M. C., & 
Mahadevia, P. 
J. 

Parents’ 
decision-
making 
regarding 
vaccinating 
their 
children 
against 
influenza: a 
web-based 
survey 

2010, USA, 
Clinical 
Therapeutics. 

Med syfte att undersöka 
vilka faktorer som 
påverkar föräldrars 
beslutfattande gällande 
att vaccinera sitt barn 
mot influensa. 

Enkätstudie. 
Urval: Randomiserat urval, 
500 hushåll med barn i 
åldrarna 2–12 år. 
Datainsamling: Enkäter.  
Analys: Analytisk statistik 

Faktorer som påverkade 
föräldrarnas beslutsfattande 
gällande att vaccinera sitt barn 
mot influensa var: Reducera risk 
för att insjukna föra smitta 
vidare. Rädsla för biverkningar 
och vaccinets innehåll. 
Vaccinets påverkan på 
immunförsvaret. 
Rekommendationer från 
myndigheter och vårdpersonal. 
Medias rapportering. Tidigare 
erfarenheter.  
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7. King, C., & 
Leask, J. 

The impact of 
a vaccine scare 
on parental 
views, trust 
and 
information 
needs: a 
qualitative 
study in 
Sydney, 
Australia 

2017, 
Australien, 
BMC Public 
Health 

Med syfte att 
undersöka vad vaccin-
suspension haft för 
effekt på föräldrarnas 
förtroende för 
influensavaccination 
samt vilken effekt detta 
haft på föräldrars 
kunskap, attityder, 
förtroende och 
informationsbehov 
gällande 
influensavaccination 
samt bredare 
vaccinationsprogram.   

Intervjustudie. 
Urval: Föräldrar (n=25) från 
tre förskolor valdes ut i olika 
socioekonomiska områden 
och på olika geografiska 
platser. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Grundad teori enligt 
Charmaz (2006). 

Faktorer som påverkade 
föräldrarnas beslutsfattande 
gällande att vaccinera sitt barn 
mot influensa var: Medias 
rapportering. Möjlighet till att 
kunna sortera och förstå 
information samt om 
informationen kom från en 
trovärdig källa. Övertygelse om 
att ens barn inte skulle insjukna 
i influensa. Ansvar för någon 
annans liv, att skydda sitt barn. 
Sannolik för biverkningar. 
Tidigare erfarenheter.  
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influences on 
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decision-
making 
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against 
seasonal 
influenza for 
young children 
in Hong Kong: 
a longitudinal 
study, 2012-
2013. 

2016, Kina, 
International 
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Behavioral 
Medicine. 

Med syfte att 
undersöka vilken 
påverkan psykosociala 
influenser har på 
föräldrars 
beslutsfattande 
gällande 
influensavaccination av 
sitt barn. 

Longitudinell enkätstudie. 
Urval: Randomiserat urval  
(n=1226). 
Datainsamling: 
Enkätundersökning via 
telefon. 
Analys: Deskriptiv analys, 
faktoranalys samt strukturell 
ekvationsmodellering. 

Faktorer som påverkade 
föräldrarnas beslutsfattande 
gällande att vaccinera sitt barn 
mot influensa var: Att undvika 
sjukdom. Sociala influenser. 
Övertygelse om att inte insjukna 
i influensa. Rädsla för 
biverkningar. Vårdpersonalens 
rekommendationer.  
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2014, Canada, 
Health 
Expectations. 

Med syfte att undersöka 
hur befolkningen i 
Quebec påverkades av 
folkhälsomyndigetens 
uppmaningar relaterade 
till etiska principer vid 
vaccinationskampanjen 
under 
svininfluensapandemin.  

Intervjustudie. 
Urval: Randomiserat urval 
(n=100).  
Datainsamling: Diskussion i 
fokusgrupper. 
Analys: Grundad teori enligt 
Charmaz (2006) 

Faktorer som påverkade 
deltagarnas beslutsfattande 
gällande influensavaccination 
var: Ansvar för någon annans liv 
och solidaritet till 
medmänniskor. 
Sociala influenser.   

10. Samson, 
R., Wong, L., 
& MacVicar, 
R. 

Parental reasons 
for non-uptake 
of influenza 
vaccination in 
young at-risk 
groups: a 
qualitative study 

2011, 
Storbritannien, 
British 
Journal of 
General 
Practice.  

Med syfte att undersöka 
vilka faktorer som 
påverkar föräldrars 
beslutsfattande gällande 
att vaccinera sitt barn 
eller ej tillhörande en 
riskgrupp mot 
influensa.  

Enkätstudie med uppföljande 
intervjustudie. 
Urval: Föräldrar med barn i 
ålder 2–16 år (n=7) 
diagnostiserade med en 
kronisk sjukdom som ej 
vaccinerats mot influensa de 
senaste sju månaderna.  
Datainsamling: Enkäter och 
intervjuer. 
Analys: Grundad teori enlig 
Charmaz (2006).   

Faktorer som påverkade 
föräldrarnas beslutsfattande 
gällande att vaccinera sitt barn 
mot influensa var: Svårighet att 
fatta beslut och ta hänsyn till 
flera källor av information. 
Medias rapportering och sociala 
influenser. Vårdpersonalens 
rekommendationer. Påverkan 
och överbelastning på 
immunförsvaret. Tidigare 
erfarenheter.  
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D., Torun, F., 
& Catak, B. 
 
 
 

Healthcare 
workers as 
parents: attitudes 
toward 
vaccinating their 
children against 
pandemic 
influenza 
A/H1N1 

2010, 
England, 
BMC Public 
Health 

Med syfte att undersöka 
vad föräldrar som även 
arbetar som 
vårdpersonal har för 
attityder gällande att 
vaccinera sitt barn mot 
influensa.  

Enkätstudie. 
Urval: Föräldrar som även 
arbetade som vårdpersonal på 
ett sjukhus i Istanbul 
(n=105). 
Datainsamling: 
Enkätundersökning.  
Analys: Analytisk statistik 
med regressionsanalys. 

Faktorer som påverkade 
föräldrarnas beslutsfattande 
gällande att vaccinera sitt barn 
mot influensa var: Rädsla för 
biverkningar samt förtroende för 
vaccinets effektivitet. 
Informationskällor. Medias 
rapportering. Förtroende för 
folkhälsomyndigheten.  

 


