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Sammanfattning 

Ända sedan vaccinering upptäcktes på 1800-talet har det funnits grupperingar som aktivt har 
bekämpat förekomsten av vaccinering och argumenterat för att de antingen är ineffektiva eller 
att de är farligare än de epidemier de hävdas bekämpa. Ibland har dessa anti-vaccin kampanjer 
varit mycket framgångsrika. Ca 4% procent av Sveriges befolkning uppger att de har litet eller 
mycket litet förtroende för forskare. Ca 20% att de inte tänkte vaccinera sig mot svininfluensan 
under 2009. Syftet med detta examensarbete var att genom en litteraturstudie undersöka hur 
media, riskuppfattning, religion, konspirationsteorier och utbildning inverkar på uppfattningen 
om vacciner. Resultaten visade att en skev, och ibland direkt felaktig, riskuppfattning om 
vacciners biverkningar ofta har uppstår till följd av att anekdotiska fallstudier sprids genom 
media. Likaså framgick att påverkan från samhället/sjukvården i termer av fakta är av ringa 
betydelse. Övertalningens natur hade förmodligen mest att göra med huruvida de som väljer att 
vaccinera sig, eller sina nära anhöriga, upplever att de blir bemötta med respekt, öppenhet och 
saklighet. 
 
Nyckelord: vaccin, konspirationsteori, riskkommunikation, kunskapsvaccin, 
kunskapsvaccinering, förtroende, tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Ever since vaccinations were discovered in the 19th century there have been those who have 
opposed them and have argued that they are either ineffective or actually more detrimental 
than the epidemics they allegedly remedy. Sometimes these anti-vaccine campaigns have been 
quite successful. Approximately 4% of all Swedes claim that they have little, or hardly any, 
confidence at all in scientists and, approximately, 20% claimed that they had no plan what so 
ever to get a vaccine against the swine-flu during 2009. The purpose with this thesis was to 
study how media, risk perception, religion, conspiracy theories and education affects the 
perceptions and the beliefs regarding vaccines through a literary study. The results showed that 
a biased, and sometimes false, perception of risks and side-effects of vaccines occurs as a 
consequence of anecdotal case studies being spread by media. It was also shown that the 
attempts from society to convince people to take the vaccine by means of providing facts, had 
very little to do with whether the individuals would be persuaded or not. What, however, 
seemed to be important in order to persuade individuals to vaccinate, or not, was whether they 
experience that they are treated with respect, openness, and objectivity. 
 
Nyckelord: vaccine, conspiracy theory, risk communication, mental vaccine, knowledge,  trust 
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 Inledning 

 

Vem i hela världen kan man lita på? / Hoola Bandola Band (1972) 

 

Information och dess flöde har upprepade gånger varit direkt livsavgörande för miljontals 
individer. Ett sådant exempel utgörs av en geolog i Thailand vid namn Sami Tamasaru, som 
2004 en tidig morgon fick höra på radionyheterna att en jordbävning hade drabbat Indonesien. 
Sami Tamasura räknade fort ut att om en sådan jordbävning faktiskt hade ägt rum var en 
förödande tsunami på väg mot Thailand. Sami Tamasaru försökte förtvivlat varna 
myndigheterna om den annalkande katastrofen, men visste inte exakt var han skulle vända sig 
och information som hade kunnat rädda tusentals människor kom aldrig allmänheten till 
handa. Vidare framkom att Tamasura tidigare hade varit chefsgeolog i Thailand och då framfört 
allvarliga varningar om just en sådan stundande tsunami. Sami Tamasura hade då blivit 
förflyttad från sin position, därför att den thailändska regeringen ansåg att hans 
domedagsprofetior var skadliga för turistnäringen (Guest & Harris, 2007). Onekligen skadades 
förtroendet för Thailands regering genom att de ignorerade en överhängande risk på grund av 
simpel girighet och att de visade ointresse för sina medborgares liv och hälsa. 

Vissa grupperingar hävdar att samma fenomen gäller för vaccin, dvs. att myndigheter 
manipulerar och tystar vetenskapsmän så att läkemedelsbolag kan tjäna astronomiska summor 
på att vaccinera folk och tystar ner riskerna med vaccinering precis som tobaksbolag aktivt 
försökt tysta ner och manipulera sanningen om riskerna med rökning (Sagan, 1997; Specter, 
2009; Ricks, 2010). 

Konspirationer och skandaler inom läkemedelsindustrin, läkarkåren och regeringar har 
bevisligen ägt rum, dock råder det stor oenighet om hur förekommande det är (Specter, 2009). 
För några år sedan cirkulerade rykten i bland annat Sverige och England om att 
mässlingvaccinet (även kallat Measles-, Mumbs- och Rubellavaccinet) gjorde barn autistiska. 
Bakgrunden till detta rykte utgjordes av en artikel som publicerades i ”The Lancet” med titeln 
”Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder 
in children” (Wakefield, et al., 1998), i vilken hävdades att autism är en förekommande 
biverkning av mässlingsvaccinet (Wakefield, et al., 1998). Dessvärre visade det sig att den 
studien inte bara var oetisk utan också bitvis direkt falsk och hade finansierats av en anti-
vaccingrupp. Studien hade underlåtit att rapportera att det förelåg jäv. Dessutom hade en av 
författarna personligen ansökt om ett patent för ett nytt alternativt mässlingsvaccin och hade 
därmed en egen ekonomisk agenda med artikeln. Tidskriften ”The Lancet” har idag tagit 
tillbaka artikeln och offentligt bett om ursäkt för att de hade publicerat en inte bara dålig, utan 
även en direkt falsk och tendentiös artikel. Mannen bakom artikeln blev bötfälld och fråntagen 
sin legitimation. Inga studier har kunnat reproducera artikelns resultat och när saken 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1B-3SGHJ0T-1C&_user=650452&_coverDate=02%2F28%2F1998&_alid=1223014886&_rdoc=31&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4886&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=78&_acct=C000035038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650452&md5=f5b691f8b3fcf1b70ed0f8bd8dfbc5c5
http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1B-3SGHJ0T-1C&_user=650452&_coverDate=02%2F28%2F1998&_alid=1223014886&_rdoc=31&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4886&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=78&_acct=C000035038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650452&md5=f5b691f8b3fcf1b70ed0f8bd8dfbc5c5
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studerades mer ingående kunde inget som helst samband mellan autism och vaccinet fastställas. 
Dessvärre lever den föreställningen vidare (Specter, 2009; Deer, 2004).  

Förutom kriteriet korrekt information för att kunna idka säkerhetsarbete och förebygga 
tragedier finns det dessutom ett behov av tillit och förtroende. Utan förtroende för en 
informationsavsändare kommer mottagaren inte att vara mottaglig. En undersökning av SOM-
institutet visade att 58% av Sveriges befolkning litade mycket, eller ganska mycket, på forskare. 
Fyra procent av Sveriges befolkning utryckte att de hade mycket litet, eller ganska litet, 
förtroende för forskare och 11% hade ingen uppfattning/åsikt om saken (Holmberg, Nilsson, 
& Weibull, 2009). Vad beror detta på? 

Det finns misstroende mot myndigheters säkerhetsarbete och sådana misstroendeyttringar 
skapar de konspirationsteorier som florerar och speciellt de som berör vaccinering. I USA finns 

numera en klausul i ”The Patriot Act” som ger myndigheterna tillstånd att tvångsvaccinera sina 
medborgare och som ger vaccintillverkarna juridisk immunitet i händelse av biverkningar och 
komplikationer (Ruppert, 2004; Ventura, 2009). Denna klausul ger konspirationsteoretikerna 
minst sagt ”vatten på sin kvarn”. 

TV4 genomförde en undersökning den 29e mars 2010 via sin hemsida där de frågade huruvida 
folk litade på läkemedelsindustrin i samband med att de visade ett tv-inslag om misstänkta 
mutskandaler rörande influensamedicinen tamiflu. Nittio procent av 448 personer svarade "nej" 
(TV4a, 2010). 

Figur 1. Så många litar på läkemedelsindustrin enligt TV4. (TV4. Kalla fakta, 2010) 
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Det råder ständigt meningsskiljaktigheter i offentligheten om vad som är sant respektive falskt 
(Shermer, 2002) och det uppstår fort motstridig information. Informationen och dess hantering 
skapar många problem samtidigt som det aldrig har funnits så mycket information som det 
finns idag (Härén, 2007). Fredrik Härén sade under en direktsänd föreläsning i SVT den 12 
september 2007: 

Om jag hade stått här på kunskapens dag för 15 år sedan och sagt så här; om 15 år kommer du 
ha tillgång till en teknik som gör det möjligt för dig att lyssna på 10 000 radiostationer, läsa 
10 000 dagstidningar, köpa en miljon sånger med automatisk direkt leverans, titta på miljoner 
med tv-klipp, läsa 40 miljarder sidor med information, läsa 100 tusentals böcker, ringa vem du 
vill på hela jorden, skicka brev till vem du vill på hela jorden, använd hur mycket du vill  ... 99 kr 
i månaden. Hade vi trott på det? Nä. Nu kan vi det...  trådlöst i skärgården, klaga på att det går 
långsamt. 

År 2009 bröt en influensa ut i Mexico som kom att kallas för svininfluensan. Tidigare hade just 
det influensaviruset av subtypen (H1N1) bara påträffats hos grisar och därav namnet. Den 18e 
januari 2010 konstaterade ”European Centre for Disease Prevention and Control” (ECDC, 
2010) att 14286 människor hade dött av viruset. Världshälsoorganisationen (WHO) förklarade 
”pandemic outbreak” och intog högsta beredskapsläge (Chan, 2009; Desenne, 2010; Taylor, 
2010).  

Hans Rosling, som är professor i internationell hälsa, kommenterade saken i Sveriges Television 
den 9:e Maj 2009 med att svininfluensan var en ”media hype”. Rosling (2009) menar att 
svininfluensan är en framtida potentiell katastrof, men att medias rapportering av saken är 
fullständigt oproportionerlig. För att ge perspektiv på saken påpekade han att det mellan den 
26 april och 6 maj 2009 dog 31 personer i svininfluensa och att 63 000 under samma tid dog i 
tuberkulos. Rosling (2009) hävdar att främsta anledningen till varför media bevakar 
svininfluensa och fullständigt ignorerar en pågående epidemi är att tuberkulos i princip bara 
drabbar fattiga länder.Ca 95% av alla tuberkulospatienter kommer från fattiga länder. Varje år 
insjuknar ca 9 miljoner människor i tuberkulos, varav ca en halv miljon är européer. Totalt dör 
varje år ca 1,7 miljoner människor i tuberkulos. År 2009 rapporterades 634 fall av tuberkulos i 
Sverige (Johansson, 2010). Den 7e maj 2009 publicerade Rosling ett ca 3 minuter långt 
videoklipp på Youtube där han redovisade den statistik han hade grundat sina uttalanden på 
(Rosling, 2009). 
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Tabell 1. Proportionen mellan antalet dödsfall och dess nyhetsrapportering för svininfluensa 
respektive tuberkulos (Rosling, 2009) 

 

Ca 41% av den amerikanska befolkning uppgav, när svininfluensan härjade som mest, att de 
inte tänkte vaccinera sig mot den (Specter, 2009). 

En liknande undersökning gjordes av Socialstyrelsen under december 2009 som visade att ca 
20% av svenskarna inte tänkte vaccinera sig. Ungdomar var den mest skeptiska gruppen. Den 
22 december 2009 hade ca 60% av svenskarna vaccinerat sig. Den främsta anledningen till 
varför fler människor hade uppgivit att de tänkte vaccinera sig, men inte gjorde det var dålig 
tillgänglighet till vaccinet, uppgav Anders Tegnell vid Socialstyrelsen (Bäsén, 2009). 

När väl epidemin var över satt flertalet landsting på ett överskott av vaccineringsdoser som 
aldrig kom till någon nytta, då dessa är färskvaror. Prislappen för detta överskott av vaccin för 
enbart Norrbottens läns landsting hamnade på ca 17 miljoner kronor (Berglund, 2010). 

Europarådets hälsokommitées viceordförande Paul Flynn som även är "MP" (motsvarande 

riksdagsman) i England uttalade offentligt att: ”WHO har vilselett regeringar att köpa in massvis 

med vaccindoser när svininfluensan i själva verket visat sig vara en mild pandemi. Detta har kostat 
regeringar mycket pengar som kunde ha spenderats bättre, stressat människor och skapat kaos i sjukvården. 
WHO har förstört mycket av sin trovärdighet då de slagit falskt alarm”. (Översatt och citerad av 
Svenska Dagbladet 2010-01-27) (Hall, 2010). 

Den 24:e januari 2010 åberopade Paul Flynn på sin hemsida ”The case for conspiracy grows 

stronger”. Flynn åberopade siffror från Brittiska hälsovårdsmyndigheten som visade att endast 70 
av de 350 som avled i svininfluensan i England var smittade av endast svininfluensan. Totalt var 
det ca 800 000 engelsmän som insjuknade i svininfluensan och den bedöms ha varit cirka en 
tiondel så farlig som en ”vanlig” influensa. Han avslutade sitt inlägg med:  
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The adverse reactions from the vaccines are disturbing. While I hate being alarmist about these, I 
would think seriously about not advising vaccination for my nearest and dearest. It's a decision that I 
already taken for myself.  As the risks from the flu fade, the risks of the vaccines increase. There was 
an hysterical reaction to MMR jab in my opinion that was not justified by the scientific trials. At 
the moment, the information of the flu vaccines is sketchy and tentative. If there are adverse side 
effects in unacceptable numbers, we will not know about them for many months. A clear picture will 
not emerge for weeks. (Flynn, 2010. st. 4). 
 

Björn Olsen vid Uppsala universitet, som är Sveriges mest kända influensaforskare, sade i 
Sveriges Television den 21 augusti 2009 att det är dyrt, onödigt och verkningslöst att vaccinera 
hela svenska folket mot svininfluensa. Olsen uppgav till Sveriges Television att de flesta 
svenskar redan har delvis immunitet mot viruset. När väl influensavaccineringen skulle komma 
igång skulle det vara för sent och de enorma summor det hade kostat att köpa in vaccin kunde 
staten istället lägga på att starta sin egen vaccintillverkning, som Sverige kommer att behöva i 
framtiden då virusstammarna muterar och nya pandemier uppstår. Anders Tegnell, ansvarig för 
pandemiplanen vid Socialstyrelsen försvarade agerandet med att vaccineringen har resulterat i 
uteblivna sjukskrivningar, som skulle ha kostat mer än vad vaccinationskampanjen kostade. 
Vidare påpekade Tegnell att vi ännu bara har sett början på pandemin (SVT, 2009).  

År 2007 publicerades en studie i "The Lancet" med titeln "Development of a rational scale to 
assess the harm of drugs of potential misuse" (Nutt, King, Saulsbury, & Blakemore, 2007). I 
studien uppgavs att de hade skapat en vetenskapligt baserad lista över de 20 farligaste drogerna, 
i vilken bland annat framgår att cannabis inte ens är i närheten av att vara lika skadligt/farligt 
som alkohol. Studien har granskats noga och inga felaktigheter med studien har kunnat 
påträffas (Gardner, 2009). En intressant bieffekt av denna studie är att den undergräver 
Socialstyrelsens förtroendekapital, då Socialstyrelsen har en lång tradition av att hävda att 
cannabis är en extremt farlig drog. Om svenskarna upplever att Socialstyrelsen har ljugit i 
cannabisfrågan är det fullt möjligt att det uppstår en "spillover effekt" och att de då även kan 
uppleva att myndigheten lika gärna också ljuger om vacciner. 

 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete var att klargöra vilka faktorer som samverkar till att människor 
väljer att inte låta sig, eller sina anhöriga, vaccinera sig. 

 Hur uppstår en föreställning om att ett vaccin är farligt? 

 Vad kan staten göra för att få sina medborgare att acceptera vaccinering? 

 



6 
 

 Teoretiskt ramverk 

  Theory of planned behavior 
Enligt Theory of Planned Behavior (TPB) föregås ett planerat beteende (t ex att vaccinera sig) av 
en intention. Den intentionen har, i sin tur, sina rötter i individens attityder, upplevda kontroll 
över situationen samt den subjektiva normen (Ajzen, 2003). Att mäta och undersöka folks 
attityder och intentioner är dock inte utan problem. 

Jag sa det bara, jag menade det inte / Okänd 

Att en individ säger sig tro på en utsaga, eller säger sig ifrågasätta en utsaga, behöver inte betyda 
att individen faktiskt gör det (Ajzen & Fishbein, 1980). Dennet (2006) använder i 
sammanhanget termen ”Belief in belief”. Uttrycket syftar på att det inte nödvändigtvis finns bra 
anledningar att tro på en utsaga, men att individer kan uppleva att de borde tro på en specifik 
sådan. Detta, i sin tur, kan leda till att individer falskeligen utger sig för att tro på utsagor. Det 
finns ett välkänt psykologiskt experiment från 50-talet i vilket människor som utsattes för 
grupptryck började instämma i uppenbart felaktiga beslut, trots att de ”innerst inne” visste att 
besluten var felaktiga (Asch, 1951).  

Om ett stort antal individer uttrycker misstro mot exempelvis vaccin mot en pandemi behöver 
det inte innebära att den gruppen faktiskt kommer avstå från att låta vaccinera sig när andra i 
deras omgivning börjar insjukna och dö. Ett sätt att testa ifall människor verkligen har en 
genuin tro på en utsaga som de hävdar att de har, har formulerats i ett brittiskt ordspråk som 
lyder ”Shut up and put your money where your mouth is” (Parry, 2009). Ordstävet är identiskt 
med svenskans ”Ska vi slå vad?”. Ordstävets essens är frågan om huruvida individen är beredd 
att riskera personlig förlust till följd av att lita på en utsaga.  

Om han har sagt det, kan det inte vara sant! / Okänd 

Flertalet individer vill inte hävda/erkänna att deras attityder är irrationella (Specter, 2009). 
Omfattande psykologisk forskning har dock visat att de vanliga orsakerna till varför en individ 
formar en attityd sällan är rationella. Exempelvis har det visats att åhörare sällan lyssnar på vad 
en talare faktiskt säger. De gör snarare en helhetsbedömning och gör överväganden om 
trovärdigheten i den information talaren ger utifrån ytliga egenskaper hos avsändaren såsom om 
avsändaren är attraktiv och/eller välklädd (Hovland & Weiss, 1951; Jain & Posavac, 2001; 
Eagly & Chaiken, 1975; Hallinan, 2009).  

Åsikter är som spikar, lätta att slå i, svåra att dra ut / Kinesiskt ordspråk 

När väl en attityd är befäst finns det ett antal mycket starka psykologiska försvarsmekanismer 
som gör att individen tenderar att ignorera information som hotar uppfattningen. Detta kallas 

bland annat för konfirmatorisk bias och det har i FMRI-studier (funktionell 
magnetresonansavbildning) påvisats att den information som bekräftar redan befästa 
uppfattningar processas på ett helt annat sätt i hjärnan än den information som hotar våra 
uppfattningar (Lindström, 2008) 
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En informationsavsändare som gör ett antal felaktiga förutsägelser om framtiden (t. ex, 
förutspår världens undergång vid ett specifikt datum) brukar vanligtvis förbruka sitt 
förtroendekapital och få mycket svårare att övertyga andra om sina vidare prediktioner. Dock 
finns det väl dokumenterat hur ett stort antal grupper fungerar precis tvärtom. Exempelvis har 
ett antal religiösa samfund upprepade gånger gjort felaktiga prediktioner om världens 
undergång, men det verkar inte ha påverkat medlemmarnas förtroende för den som gjorde de 
felaktiga prediktionerna (Festinger, Riecken, & Schacter, 1956). Snarare tvärtom, att bevisa för 
en individ att han/hon har fel verkar ibland bara förstärka tron på den felaktiga utsagan 
(Festinger, et al. 1956; Dawkins, 2006).  

  Riskkommunikation och riskperception 

 

Our perception of risk lives largely in our feelings / Paul Slovic (Hallinan, 2009, s. 95) 

 

Omfattande psykologiska experiment har visat att människor har en tendens att frukta saker 
som är mindre sannolika att drabba dem jämfört med det som sannolikt kommer att drabba 
dem (Gardner, 2009). Likaså har studier visat att människor har en tendens att kraftigt 
överskatta hur pass ofta vissa typer av katastrofer och olyckor inträffar, medan de drastiskt 
underskattar förekomsten av mindre dramatiska, men nyhetsvänliga olyckor. Fenomenet går 
ofta under namnet ”tillgänglighetsregeln” (eng. availability heuristics) som betecknar hur 
individer uppskattar ett fenomens förekomst på den enkla basis att de rapporteras mer frekvent 
i media (Glassner, 2009; Carlsson, Martin, & Buskist, 2004; Hallinan, 2009). Ett sådant 
exempel är rapportering av terroristattentat kontra rapportering av människor som dör till följd 
av jordnötsallergi. Det har dött fler amerikaner av jordnötsallergi sedan 1960-talet än av 
terroristattentat (Mueller, 2004).  

Mänskliga riskbedömningar förefaller att vara en sammansmältning av fakta och värderingar 
(Riskkollegiet, 1993, s. 14) 

Det finns praktiskt taget inga mediciner eller medicinska ingrepp som inte har någon form av 
biverkning. Av medicinens historia framgår frekvent hur biverkningar och komplikationer ofta 
har varit så allvarliga att patienterna har avlidit. ”The operation was a success but the patient 
died” var ett citat som kirurger under 1800-talet ofta tillskrevs (Burke, 1985). Mycket har dock 
förändrats sedan dess och idag är det mycket mindre förekommande att patienter dör ”i 
onödan” av komplikationer och biverkningar (Burke, 1985). 

Därmed inte sagt att alla biverkningar har eliminerats. Bara i USA konsumerades under 2008 
cirka 2,9 miljarder aspirintabletter och att ca 2000 amerikaner avled på grund av överkänslighet 
mot dessa (Specter, 2009).  

”I grunden styrs människors beteende gentemot olika riskkällor av hur de upplever olika risker, och inte av 

vilka riskerna faktiskt är” (Riskkollegiet, 1993,s. 5). 
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Annika Linde som är statsepidemiolog och chef för avdelningen för epidemiologi vid 
Socialstyrelsen sade i TV4 den 7 april 2010 (TV4, 2010b): 

”Journalist: Nu går det hejvilda diskussioner på nätet bland annat om att vaccinet är farligt, 

biverkningarna är farliga etc. vad säger du om det? 

Annika Linde: Jag säger att det är en oerhört olycklig felinformation. Den största felinformationen stod i 

en av våra kvällstidningar där det stod att mellan en på 10´000 och en på 100´000 riskerade 
förlamning och det är fullständigt horribelt. När jag läste det så tänkte jag att då ska jag inte vaccinera 
mig tänkte jag om det är på det sättet och då kontrollerade jag. Den värsta förlamningssiffran man 
någonsin har sett på något vaccin det var på ett mycket mycket dåligt framställt influensavaccin 1976 och 
det var riktigt dåligt. . Ingenting  som någonsin skulle tillverkas idag och då var det mellan 7-8 på en 
miljon som fick förlamningssjukdomen. Det är alldeles för mycket. Det väckte stor upprördhet. En på 
10´000 skulle alltså vara 100 på en miljon och det är så helt horribelt så det liknar ingenting. 

Journalist: Det stämmer inte helt enkelt? 

Annika Linde: Det stämmer inte, det är helt fel totalt fel! 

Jornalist: Men finns det någon risk? 

Annika Linde:  Eeh… när man influensavaccinera så är det en på en miljon som får. Som kan få 

förlamning och när man inte influensvaccinerar så är det 0.7 på en miljon och det här det finns ingen 
statistisk signifikans. Risken för den här förlmaningssjukdomen den finns alltid i samband med 
immunstimulering.” 

Vad som aktualiseras här är en intressant avvägning. Säg att en individ står inför valet att 
vaccinera sig och då utsätts för en 1%-ig risk att drabbas av en biverkning (ex. illamående) eller 
att inte ta vaccinet och därmed utsättas för en 1%-ig risk att insjukna i svininfluensa. 
Insjuknandet, i sin tur, garanterar illamående, men innebär dessutom ytterligare en 1%-ig risk 
att individen avlider. Ur ett strikt rationellt perspektiv är det säkrare att låta vaccineras sig i 
scenariot ifråga. 

Huruvida en individ vaccinerar sig, eller inte, är nästan alltid ett medvetet val, men däremot är 
det sällan ett medvetet val att bli infekterad av ett influensavirus. 

Riskuppfattningen utgör en del av den totala verklighetsuppfattningen, vilket innebär att om 
verklighetsuppfattningen är förvanskad blir även riskuppfattningen det. På samma sätt som 
verklighetsuppfattningen påverkas av interna och externa faktorer finns det ett antal faktorer 
som drastiskt påverkar hur en individ subjektivt upplever en risk. Faktorerna kan delas in i tre 
grupper (Riskkollegiet, 1993; Breck, 2002):  

A. De som har att göra med riskens uppkomstmekanismer. 

B. De som har att göra med riskens konsekvenser. 
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C. De som har att göra med möjligheterna att bemästra konsekvenserna. 

Nedan följer en lista på några av de vanligaste faktorerna som påverkas individers upplevelse av 
risk. 

Frivillig respektive ofrivillig risk. Aktiviteter som är påtvingade leder ofta till en större och mer 
påtaglig uppfattning av dess risker än om aktiviteten var frivillig (Starr, 1969). 

Förtrogen respektive icke förtrogen med risken. Detta ligger i linje med det gamla ordstävet 
”det man inte känner, fruktar man”. Även kallat för ”the dread factor” och syftar på hur en 
olycka kan ha ett dramatiskt värde. Exempelvis upplevs risken av en främmande sjukdom som 
mer påträngande än risken av en välkänd sjukdom (Levitt & Dubner, 2003). ”Medelsvensson” 
kan tolerera risker från biltrafiken utan större problem, men oroar sig för nya kemikalier som 
ännu inte har kunnat påvisas ha några som helst skadliga effekter för hälsan (Riskkollegiet, 
1993). 

Omedelbar respektive fördröjd konsekvens av risk. Om riskens konsekvenser visar sig inom en 
kort tidsintervall tenderar det att drastiskt förstärka riskupplevelsen. Människor som exempelvis 
idkar ett farligt, men konsekvensfördröjt beteende så som rökning upplever sällan sin rökning 
som en risk utan oroar sig istället för mer direkta (men betydligt osannolikare) konsekvenser så 
som att bli överfallen (Levitt & Dubner, 2003).  

Kontrollerbar respektive icke kontrollerbar risk. Flygrädda individer upplever ingen som helst 
risk med att köra sin bil till flygplatsen. Statistiskt sett är det dock betydligt farligare att köra bil 
till och från flygplatsen än att flyga. Skillnaden som förmodligen ligger bakom de olika 
riskupplevelserna är att när den flygrädda individen kör till flygplatsen upplever han/hon en 
viss nivå av kontroll över omständigheterna, vilket han/hon inte gör som passagerare på ett 
flygplan (Levitt & Dubner, 2003).  

 

Tabell 2. Lista över vanliga faktorer som påverkar riskuppfattningen (Breck, 2002). 

  
Mindre riskupplevelse 

 
Större riskupplevelse 

Kännedom och förtrogenhet Gammal 
Välkänd 
Förtrogen med 
 

Ny 
Okänd 
Inte förtrogen med 

Inflytande och kontroll Frivillig 
Kontrollerbar 
Självvald 
 

Ofrivillig 
Inte kontrollerbar 
Påtvingad av andra 

Nytta och rättvisa Personlig fördel 
Nyttig 
Rättvis 

Ingen personlig fördel 
Onyttig 
Orättvis 
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Verkan och konsekvens Fördröjd 

Kronisk 
Ej dödlig 

Omedelbar 
Katastrofal 
Dödlig 

 

Utöver de nämnda faktorerna finns det ytterligare ett antal faktorer och psykologiska fenomen 
rörande beslutsfattande som är av stor betydelse vid vissa typer av risker så som kön, kultur, 
personlighet m. m. (Breck, 2002). 

Individer som uppvisar starka inslag av personlighetsdraget ”neuroticism” har en tendens att 
skatta förekomsten av vissa tragedier samt deras konsekvenser högre än människor som 
uppvisar mindre av det draget. ”Neuroticism” är en av fem personlighetsvariabler i det mest 
använda personlighetstestet ”Big Five”. Samtliga personlighetsdrag i ”Big Five” korrelerar i 
tvillingstudier och indikerar därmed att stora delar av personligheten är genetiskt betingad 
(Pinker, 2002). Vidare har studier visat att kvinnor tenderar att generellt vara mindre 
riskbenägna än män (Dawkins, 2009; Gustafsson, 1997).  

Två specifika bedömningsbias som i högsta grad är aktuella i fallet influensavaccin är ”omission 
bias” och ”naturalness bias”. Benjamin Franklin skrev i sin självbiografi: 

In 1736 I lost one of my sons, a fine boy of four year old, by the smallpox taken in the common way… I 
long regretted bitterly and still regret that I had not given it to him by inoculation. This I mention for the 
sake of the parents who omit that operation, on the supposition that they should never forgive themselves if 
a child died under it; my example showing that the regret may be the same either way, and that, therefore, 
the safe should be chosen. (Specter, 2009, s. 85) 

Vad Franklin här beskriver är fenomenet ”omission bias”, dvs. människors tendens att 
uppskatta negativa konsekvenser av inaktivitet som mindre negativa än negativa konsekvenser 
av handling (DiBonaventura & Chapman, 2008) 

Naturalness bias är människors tendens att uppskatta något som är ”naturligt” framför något 
som är ”syntetiskt”. Gränsen för vad som är naturligt respektive syntetiskt är dock godtycklig. 
Kemiska substanser kan vara identiska oberoende av om de framställs ”naturligt” eller syntetiskt 
(DiBonaventura & Chapman, 2008). Ibland är syntetisk framställning av kemiska substanser ett 
villkor för att det ska vara möjligt att framställa vissa typer av läkemedel i de kvantiteter som 
behövs. Aspirin är ett sådant läkemedel som kan framställas ”naturligt” av blomman ”meadow 
sweet” (lat. Spirea Ulmaria), dock var det först när acetylsalicylsyra kunde framställas syntetiskt, 
som det var möjligt att massproducera medicinen (Burke, 1994).   

Que c´est ra c´est ra / Franskt ordspråk 

Olika kulturer tenderar att ha olika relation till risker och dess konsekvenser. Exempelvis kan 
en del kulturer uttrycka en tämligen fatalistisk hållning till liv och död. En psykiatriker som har 
uttalat sig rörande den svenska riskkulturen är psykiatrikern David Eberhard (2007), som 



11 
 

beskriver hur ”svenskens” relation till risker påminner mycket om panikångest. Han kallar 
fenomenet för det ”nationella paniksyndromet” och beskriver det som en följd av en mängd 
materiella faktorer av välstånd som särpräglat Sverige under lång tid. Svensken har haft det så 
tryggt och skyddat under så lång tid att han/hon har utvecklat en speciell form av det som 
populärt kallas ”trygghetsnarkomani”. Exempelvis har barnadödligheten i Sverige varit en av 
världens lägsta under lång tid (Ryytty, 2007) och som en bieffekt har ”sunt förnuft” fått stryka 
på foten. Föräldrar drunknar i orimliga och bitvis absurda säkerhetsföreskrifter från 
myndigheter som tillsammans får en effekt av att dumförklara föräldrar. ”Sverige är ett samhälle 
där man inte uppmanas att tänka själv” (Eberhard, 2007, s. 26). 

I studier har en ”efterklokhetseffekt” (”hind sight bias”) kunnat påvisas (Riskkollegiet, 1993; 
Hallinan, 2009). Det innebär att en företeelse upplevs som betydligt mer sannolik att inträffa 
efter det att den väl har inträffat. Riskkollegiet (1993) hänvisar till kulturgiganten Tage 
Danielssons (1987) välkända teatermonolog om sannolikheter:  

Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det 
är sannolikt. Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med 
sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är inte lika 
påtagliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter. Jag menar före Harrysburg så var det ju ytterst 
osannolikt att det som hände i Harrysburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju 
sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt. (s. 324) 

Annika Linde vid Socialstyrelsen förklarar i dokumentärfilmen ”Pandemi” (Hildebrand, 2009) 

att det förutom att det är en fråga om riskperception också är en fråga om riskpresentation och 
menar att om människor blir för rädda blir det direkt kontraproduktivt för säkerhetsarbetet 
samtidigt som risken som presenteras inte heller får verka trivial.  

  Prospektteorin 
Tversky och Khaneman (1980) har påvisat två fenomen som är centrala vid bedömning av risk, 

förlustaversion och riskaversion. Fenomenen har påvisats i en rad experiment och har även 
påträffats hos apor som har fått lära sig att hantera ”pengar” och spela enklare spel. Fenomenen 
går i enkelhet ut på att individer föredrar att ta chanser när det som står på spel är en utebliven 
förlust. Ett experiment som tydliggör detta är när individer får välja mellan två olika hazardspel. 
I det första tilldelas individen en summa pengar (100 kronor) och står inför att singla slant. Om 
myntet gör det ena utfallet vinner spelaren ytterligare 100kronor och spelet är därmed avslutat 
och spelaren har vunnit 200 kronor. Om slantsinglingen ger det andra utfallet varken vinner 
eller förlorar spelaren något och spelet är därmed avslutat och deltagaren har vunnit 100 
kronor. I det andra spelet tilldelas individen 200 kr och står inför att singla slant. Om myntet 
gör det ena utfallet förlorar spelaren 100 kronor (av de 200 han hade tilldelats) och därmed är 
spelet avslutat och spelaren har vunnit 100kronor. Om myntet gör det andra utfallet varken 
vinner eller förlorar spelaren något mer och därmed är spelet avslutat och spelaren har vunnit 
200kronor. Dessa två spel är matematiskt identiska, men likväl föredrar flertalet människor 
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(och apor) att spela det första spelet just för att det första spelet ger ett sken av att spelaren 
ingenting har att förlora på att försöka (Levitt & Dubner, 2009). 

Det finns en tröskeleffekt att ta med i beräkningen av vilka risker individer är beredda att 
tolerera. Exempelvis har det påvisats att individer är beredda att acceptera betydligt större risker 
om ett vaccin sänker risken att insjukna i en farsot från 10% till 0% än om risken att insjukna 
sjunker från 20% till 10%. För att uppnå 0% risk för ett insjuknande och därmed total säkerhet 
verkar individer vara beredde att acceptera större risker (Tversky & Kahneman, 1980). 

Metod 
Sökning av litteratur gjordes i LTUs ”cross-data base search”, vilken består av databaserna 
”Academic Search Elite”, ”Business Source Elite”, CINAHL, ERIC, PubMed och Scopus. 

Andra sökningar gjordes på Google scholar, LTUs universitetsbiblioteks söktjänst (LUCIA), 
Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida, Nationalencyklopedin samt Socialstyrelsens 
hemsida. De sökord som användes var ”vaccin”, ”vaccine”, ”conspiracy”, ”conspiracy theory”, 
”konspiration” och ”konspirationsteori”. Majoriteten av artiklarna som har använts var inte 
äldre än från 1998. Det gjordes även en sökning på uppsatser.se med samma sökord. 

Eftersom media är av stor betydelse för detta arbete har även ett antal icke-vetenskapliga källor 
med omstridd tillförlitlighet så som sökmotorerna Wikipedia och Google använts. Dessutom 
har det gjorts artikelsökningar på hemsidor för diverse svenska och internationella 
dagstidningar, radiostationer och tevestationer så som BBC, Sveriges Television, The Guardian, 
Norrländska Socialdemokraten, Aftonbladet m. m. Utöver tryckta källor och Internetsidor har 
även tv- och radiosända intervjuer samt spel- och dokumentärfilmer använts. Flertalet av dessa 
har hittats via sökningar med ovan nämnda sökord på Internetsidor som tillhandahåller video- 
och ljudmaterial såsom Google Video, Youtube, Veoh, Daily Motion och Pirate Bay.  

 Avgränsning 
Arbetet avser att i första hand behandla situationen i Sverige, men även att beröra situationen i 
andra länder och då främst USA, som har en lång och kontroversiell bakgrund av 
vaccinmotstånd.  
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 Resultat 

 Anti-vaccinationists past and present (Wolfe & Sharp, 2002). 

Arbetet utgör en historisk översikt av hur antivaccinrörelsen uppstod strax efter det att 
vaccinerna introducerades i början av 1800-talet, samt hur rörelsen har fortlevt. I studien kunde 
konstateras att rörelsens argument inte har förändrats nämnvärt på över 200 år. Det handlar i 
främsta hand om religiösa argument. Rörelsens framgångar fluktuerar och vaccinmotståndets 
utbredning tenderar att öka strax före en epidemi infinner sig och avtar sedan när väl epidemin 
har anlänt. I studien undersöktes hur pass effektiva olika typer av tvångsvaccineringsprogram 
har varit och det kunde konstateras att programmen har väckt minst sagt starka känslor, bland 
annat uppstod det våldsamma upplopp på olika platser i England när en av de första 
tvångsvaccineringslagarna stiftades 1853. I studien kunde även konstateras hur mycket svåra 
filosofiska problem aktualiserades tack vare vaccinproblematiken samt att många av dessa gamla 
frågor åter har aktualiserats i samband med kontroverser rörande vaccin i slutet av 1900-talet. 
Vidare, att det länge har funnits ett särskilt utbrett vaccinmotstånd i Nordamerika, där bland 
annat antivaccinrörelsen har arrangerat upplopp och kravaller i protest mot vaccinering.  

 Risk communication in the Internet age: The rise of disorganized skepticism 
(Krimsky, 2007). 

Detta arbete är en översikt och analys av vad "democritization of information" har inneburit 
och dess konsekvenser inom riskkommunikation. I studien utgås det från att det aldrig har 
funnits så mycket tillgång till information och kommunikationskanaler som idag och att det är 
mycket tack vare Internets utbredning. Med den nya tekniken kan praktiskt tagit vem som helst 
publicera vad som helst. Eftersom det ofta finns mycket starka intressen involverade i 
riskkommunikation blir det därmed öppet för människor som har starka intressen i riskfrågor 
att sprida information som tjänar deras intressen. I texten hänvisas till ett gammalt sociologiskt 
begrepp av Robert Merton som kallas "organized skepticism". Begreppet skildrar en kultur och 
ett samhälle som avstår ifrån att blint lyda på auktoriteter och istället granska sina auktoriteter 
med vetenskapliga metoder och organiserad skepticism. Författaren lanserar här begreppet 
"disorganized skepticism" och menar att fenomenet "organized skepticism" blir "disorganized" 
när det tappar den vetenskapliga metodiken och vem som helst kan publicera vad som helst. 
Det som försvårar problemet ytterligare är att det är ytterst sällan "disorganized skeptics" vill 
medge att de har en icke-vetenskaplig metod. Författaren har sammanfattat ett antal orsaker till 
varför Internet som informationskanal kan vara mycket vådligt: 

 En stor mängd av informationen på Internet är ej kontrollerad, vilket innebär att den 
kan vara högst “färgad” och ibland direkt falsk. 

 Internetsidor dateras eller uppdateras inte alltid och därmed kan information vara 
förlegad. 

 Till skillnad från vanlig media fortsätter riskinformation att cirkulera under väldigt lång 
tid, ibland för alltid. På Internet har sådan information mer ”staying power”. 
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Författaren argumenterar för att det nya informationssamhället har kommit att revolutionera 
hela dynamiken kring riskkommunikation. Från att ha varit ett linjärt system av 
informationsflöde har det numera blivit interaktivt och informationen löper helt plötsligt i alla 
möjliga riktningar. 

 Current Controversies in Vaccination (Maldonado, 2002). 

Författaren har sammanställt och överblickat den medicinska forskningen rörande vaccin och 
riskerna med vaccin. Författaren konstaterar att vaccin är ett av de 10 viktigaste medicinska 

genombrotten någonsin och är "the number one contribution to decreased global morbidity and 

mortality"(s. 3155). I arbetet konstateras dock likväl att det alltid finns en risk involverad i 
medicinska ingrepp och att det inte finns något vaccin som är till 100% effektivt. Det kommer 
alltså alltid att finnas individer som antingen inte får någon skyddande effekt av ett vaccin eller 
som kommer drabbas av biverkningar. Dock handlar det om extremt sällsynta fall, ofta en på 
miljonen, som drabbas av biverkningar och då inte nödvändigtvis allvarliga eller kroniska 
sådana. Dessutom finns det gott om anekdoter om olika typer av biverkningar som aldrig har 
dokumenterats inom sjukvården, förmodligen för att dessa biverkningar är ren hörsägen. 

I studien har kartlagts ett antal utbredda vanföreställningar om vacciner som till exempel att de 
innehåller "mercury" (kvicksilver), vilket inte riktigt stämmer. En del vaccin innehåller ett ämne 
som heter thimerosal som liknar kvicksilver, men skiljer sig från det ämnet med någon atom. 
Thimerosalet har dock tagits bort ur de flesta vacciner för att utesluta alla eventualiteter. Detta 
beslut, som var taget i största välmening, har dessvärre fått en negativ effekt då 
vaccinmotståndare har tolkat detta initiativ som en bekräftelse på att deras teorier var korrekta. 

Författaren hävdar att det är viktigt att korrekt och vetenskapligt underbyggt fakta i större 
omfattning fort kommer ut på Internet för att motverka de icke-vetenskapliga 
informationskällorna. Författaren hävdar vidare att det råder problem inom själva 
vaccinbranschen, dvs. att forskningen och utvecklingen av nya vaccin har halkat efter samt att 
antalet tillverkare har minskat. 

 The Right to Die? Anti-vaccination Activity and the 1874 Smallpox Epidemic in 
Stockholm (Nelson & Rogers, 1992). 

Arbetet utgör en historisk översikt av antivaccinrörelsen och dess verksamhet i främst 
Stockholm. I artikeln hävdas att de argument som antivaccinisterna använder inte har 
förändrats nämnvärt på över 200 år. Det har i främsta hand handlat om religiösa argument som 
t ex att vaccinera sig är att trotsa Guds vilja. Genom att studera medicinska data rörande 
smittkoppornas utbredning i Sverige även efter introduktionen av vaccinet kunde det 
konstateras att den smittkoppsepidemi som drabbade Sverige 1874 var ett resultat av 
antivaccinrörelsens "framgångar". Sverige var ett land som oerhört snabbt anammade vaccinet. 
Bara två månader efter att vaccinet hade introducerats i England började det användas i Sverige.  
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I studien konstateras att det har gjorts olika försök att ekonomiskt straffa respektive belöna 
människor så att det ska vaccinera sig i större utsträckning, men dessvärre har dessa försök varit 
mycket ineffektiva. Ett sådant försök var att de som inte vaccinerade sig och sedan insjuknade 
inte berättigades sjukersättning. Den grupp av människor som har varit mest mottaglig för 
antivaccinrörelsen har i främsta hand varit fattiga och lågutbildade. Dessa utgör oftast just den 
grupp som är mest trångbodd och därmed i största behov av vaccinering.  

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att myndigheterna misslyckades i grunden med att 
förhindra epidemin 1874, trots att det fanns både kunskap, infrastruktur och organisation för 
att lyckas. Författaren hävdar att en av anledningarna varför myndigheterna inte ville ingripa 
och göra de preventiva åtgärder de visste skulle ha effekt var för att de ansågs kosta för mycket. 
Denna den senaste smittkoppsepidemi som drabbade Sverige chockerade landet så till den grad 
att myndigheterna först då var beredda att vidta de åtgärder som krävdes för att utrota 
sjukdomen. En av de viktigaste orsakerna till att den senare mycket effektiva 
vaccineringskampanjen blev effektiv var att landets kyrkor hjälpte till med administrationen. 

 Vetenskapen i Samhället - resultat från SOM-undersökningen 2008 - Forskarsamhället 
kan inte andas ut (Holmberg & Weibull, 2009:1). 

SOM institutet bedriver frekvent olika typer av enkätundersökningar i Sverige för att undersöka 
svenska folkets attityder om diverse samhällsfenomen så som lagstiftning, politiska trender och 
problem i samhället. Ca 53% av Sveriges befolkning uppgav att de har ganska stort eller mycket 
stort förtroende för universitet och högskolor. Av alla de vetenskapliga disciplinerna var det de 
naturvetenskapliga disciplinerna, främst medicin, som är den mest betrodda. Andelen svenskar 
som dock uttryckte ett ganska litet eller mycket litet förtroende för sjukvårdens personal uppgår 
till 5%. Andelen som uttryckte mycket eller ganska stort förtroende för samma grupp är 82%. 
Studien påvisade också ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förtroendet för 
vetenskap, ju högre utbildning desto högre förtroende. I studien visades också att över en längre 
period har allmänhetens förtroende för vetenskaperna avtagit något. 
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Tabell 3. Tabell över svenskars utbildningsnivå respektive andelen i respektive populationer som 
uttalar ett mycket stort förtroende för de olika vetenskapliga discipliner (Holmberg & Weibull, 
2009.) 

 

 Childhood Immunization Refusal: Provider and Parent Perceptions (Fredrickson, D. 
D., Davis, T. C., Arnold, C. L., Kennen, E. M., Humiston, S. G., Cross, J. T., et al. 
2004). 

Denna studie utfördes genom att ett stort antal slumpmässigt utvalda läkare, både i privat och 
offentlig sektor, kontaktades av författarna. Författarna ville komma i kontakt med föräldrar 
som hade vägrat vaccinera sina barn via de läkare som de hade kontaktat. Trettiotvå 
fokusgrupper bestående av 5-10 föräldrar som inte hade vaccinerat sina barn samlades i totalt 
sex olika städer i USA. Deltagandefrekvensen var tämligen hög (77%) bland de tillfrågade. 
Under intervjuer med föräldrarna framkom bland annat att det var vanligast att föräldrar 
vägrade vaccinera sina barn med vissa enskilda vaccin. Andelen föräldrar som förvägrade sina 
barn all vaccinering var tämligen låg. Orsakerna till vaccinvägran var i främsta hand att 
föräldrarna fruktade biverkningar, vilka de hade fått höra om via media eller hörsägen. 
Trettiotre procent avfärdade informationen om att den sjukdom som vaccinet förhindrade var 
farlig, 28% åberopade religiösa orsaker, 30% filosofiska orsaker och 8% åberopade "anti-
government sentiment". 

Det kunde konstateras att det rådde ett stort antal direkt felaktiga vanföreställningar rörande 
vacciner och att dessa till stor del hade spridits via media. Det visade sig likaså att föräldrarna 
var mest mottagliga för den risk-nyttainformation som var personligt anpassad för deras 
situation och behov. Föräldrarna ville inte att deras läkare skulle föreläsa för dem eller bråka 
med dem om huruvida de skulle vaccinera sina barn eller ej. De uttrycktes en stark vilja att ha 
en personlig kontakt med vårdpersonalen och att bli bemötta objektivt, sakligt och respektfullt i 
frågan. Många föräldrar uttryckte en vilja att fråga läkarna huruvida de hade vaccinerat sina 
egna barn. Om så var fallet var det ofta den kunskapen som var avgörande för huruvida de ville 
vaccinera sina egna barn eller ej. 
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 Underimmunization among children: effects of vaccine safety concerns on 
immunization status (Battaglia, M., Gust, D., Maurice, E., Schwartz, B., Smith, P., 
Strine, T., et al. 2004). 

Detta arbete var en kvasiexperimentell studie där 2315 föräldrar som hade vägrat vaccinera sina 
barn intervjuades. Ca 52% av de tillfrågade föräldrarna var intresserade av att delta i studien. 
Dessutom intervjuades en kontrollgrupp med föräldrar som hade valt att vaccinera sina barn 
enligt programmet. Förutom djupgående intervjuer blev föräldrarna ombedda att skatta hur 
pass riskabla de ansåg vaccin vara på en 11-gradig skala (0 till 10) respektive uppskatta hur ofta 
biverkningar inträffade. Uppfattningen att vaccin var "somewhat safe" eller "not safe" var mer 
prevalent bland föräldrar som hade valt att inte vaccinera sina barn (20.2%) jämfört med 
kontrollgruppen (9,8%) (x2 = 8.24, p < .005)     

Det visade sig att de föräldrar som inte hade velat vaccinera sina barn statistiskt sett var mer 
sannolika att vara lågutbildade och/eller låginkomsttagare samt att ha stora barnaskaror.  

I studien upptäcktes även att de föräldrar som hade vaccinerat sina barn uttryckte identiska 
attityder och föreställningar om potentiella risker med att vaccinera barn med ett stort utbud av 
vaccin. De föräldrar som hade valt att inte vaccinera sina barn framstod som mer ängsliga. Det 
kunde fastställas att det är mycket viktigt att skräddarsy informationen för de föräldrar som ska 
ta del av den. Annars är det lätt hänt att vaccininformationen blir som att som ”slå in redan 
öppna portar”. Studien hade en mycket stor population, vilket var studiens främsta styrka. 

 Vaccination av barn - vanliga frågor om säkerhet och effekter (Olin, 2001). 

Denna artikel är en i huvudsak medicinsk sammanfattning av kända fakta och 
forskningsresultat rörande epidemier av infektionssjukdomar och vaccin. I artikeln konstateras 
att vaccin är den enskilt effektivaste förebyggande medicinska åtgärd som görs idag samt att 
summan av de uteblivna vårdkostnaderna som en följd av vaccinet handlar om mycket stora 
summor. Det är en mycket god affär för samhället att vaccinera barn. På 70-talet uppstod en 
trend i Stockholm att föräldrar nekade att vaccinera sina barn mot kikhosta och mellan 1977 
och 1979 utbröt en epidemi då 102 500 barn insjuknade. Tjugosju barn dog och 17 fick 
bestående neurologiska skador, dvs. tragedier som lätt hade kunnat förhindras. 

I artikeln berörs en del felaktiga föreställningar om infektionssjukdomar så som att förbättrad 
levnadsstandard och hygien har minskat förekomsten av infektionssjukdomar och att föräldrars 
oro inför biverkningar eller huruvida vaccinerna är effektiva skall bemötas med objektivitet. 
Författaren skriver att individers värderingar och religiösa övertygelser bör respekteras och att 
stereotypa föreställningar som hindrar individuellt bemötande bör undvikas. 
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 Vaccine preventable disease and immunizations: a qualitative study of mother´s 
perception of severity, susceptibility, benefits and barriers (Bond, Nolan, Pattison, & 
Carlin. 1998). 

Denna studie innefattade 45 semistrukturerade intervjuer med nyblivna mödrar som antingen 
hade låtit vaccinera sitt barn eller hade förvägrat sitt barn samtliga respektive vissa vaccin. 

De föräldrar som hade låtit vaccinera sina barn med samtliga vacciner uppskattade att risken av 
vaccinerna var mycket lägre än risken för att drabbas av de sjukdomar som de motverkade. 
Även om biverkningar infann sig i samband med vaccinering upplevde denna grupp att dessa 
obehag var ingenting i jämförelse med de obehag som en infektion av respektive sjukdom hade 
inneburit. 

De föräldrar som selektivt hade vaccinerat sina barn uttryckte att de var för vaccinering, men att 
de hade stött på olika hinder. Det vanligaste hindret var att barnet hade insjuknat i annan 
åkomma och att de därför ville avvakta med vaccinering tills barnet var friskt. Några föräldrar 
uppgav att de inte hade fullgjort vaccineringsprogrammet av ren lättja. Flertalet av dessa verkade 
vara okunniga om att vaccinering måste göras när barnet är i vissa åldrar. Denna grupp 
uttryckte större oro för vaccineringens biverkningar än de respektive sjukdomar de förhindrar. 
Många av dessa föräldrar upplevde likaså att "they had experienced vaccine failure", dvs. att 
vaccinerna inte hade varit fullt så effektiva som det hade utlovats. 

De föräldrar som inte överhuvudtaget hade vaccinerat sina barn uttryckte en rädsla för 
eventuella okända långtidseffekter av vaccinering. Dessutom var de ofta övertygade om att 
vaccinerna inte bara var ineffektiva, utan ibland direkt skadliga, även på kort sikt. Det var 
vanligt med en uppfattning om att vaccinering gjorde immunförsvaret svagare, ungefär som 
överanvändning av antibiotika. 

Ett antal föräldrar som antingen selektivt hade vaccinerat sina barn eller avstått från all 
vaccinering uttryckte en uppfattning att även om barnet drabbades av en vaccinerbar sjukdom 
kunde barnet likväl få vård och tillfriskna. En av föräldrarna formulerade sig enligt följande: 

"Well I just can´t see the need. If your child catches measles and... that developes in anything else, ... 

we´re not stuck out in the middle of the country without good doctors or hospitals." 

Det framkom också att vissa biverkningar av vaccinering så som att armen sväller upp och blir 
öm upplevdes mycket chockerande för många föräldrar, medan läkare visade tendenser att 
negligera sådana biverkningar och ta dem med ro, vilket i sin tur kunde upplevas som 
förolämpande. Föräldrarna uppskattade dock att de fick uttrycka sin syn på saken och att 
vårdpersonalen lyssnade på dem. 
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 Vanishing vaccinations: why are so many Americans opting out of vaccinating their 
children (Calandrillo, 2004) 

Detta arbete är en omfattande analys av problematiken kring vaccinmotstånd med fokus på de 
juridiska och politiska komplikationerna med att tvångsvaccinera människor. Författaren kunde 
konstatera att det ibland utbryter epidemier på olika specifika platser i USA och då oftast på 
platser där religiositeten är utbredd och därmed vaccinmotståndet. Calandrillo gör även 
omfattande ekonomiska analyser och visar att för varje dollar som spenderas på vaccin sparar 
staten in ett markant större belopp (7-14 dollar) tack vare uteblivna vårdkostnader samt 
uteblivna handikapp, som hade gjort individen oförmögen att arbeta.  

På 60-talet införde USA tvångsvaccinering i en del delstater och data har visat att bland annat 
dessa delstater hade 40-51% lägre förekomst av mässling strax därefter, vilket, i sin tur, fick ett 
stort antal delstater att följa deras exempel. Det hela har dock aktualiserat svåra juridiska 
problem och vissa hävdar att det är grundlagsvidrigt förfarande av en regering att 
tvångsvaccinera sina medborgare. I USA har högsta domstolen konstaterat att även om 
religionsfriheten och rätten att uttrycka sin religion ingår i yttrandefriheten innebär det inte att 

det tillåter "the right to expose the community or one´s children to harm from disease". Dock har ett 
antal delstater i USA idag ett system som innebär att föräldrar kan ansöka om tillstånd att 
slippa vaccinera sina barn och vissa delstater har satt det i system att så länge som föräldrarna är 
medlemmar av ett "nationally recognized and established church or religious denomination" har 
de den rätten. Dessvärre har det kunnat konstateras att just dessa barn löper 22-35 gånger större 
risk att insjukna i mässling än sina vaccinerade klasskamrater. 

Den demografiska grupp som uttrycker den starkaste misstron mot myndigheter och 
vaccineringsprogram är "communities of color", vilka har goda anledningar att inte lita på 
myndigheter. Författaren argumenterar därför bland annat för att myndigheter därför bör hållas 
strikt ansvariga för eventuella skador som uppstår i samband med vaccineringsprogram/-tvång.  
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 Analys 

 

A life saved is a statistic; a person hurt is an anecdote (Taleb, 2010, s. 112) 

 

Det verkar som om vaccinmotståndet kan delas in i två kategorier. Första gruppen är de som tar 
avstånd från den vetenskapliga metoden. Exempel på sådant motstånd är de religiösa argument 
som har funnits i över 200 år. Den andra gruppen är de motståndare som uppger att de 
tillämpar en vetenskaplig metodik och ofta kännetecknas av att de kritiserar den etablerade 
vetenskapen som talar till vacciners fördel. Huruvida dessa vaccinmotståndare verkligen är 
genuint vetenskapliga (organized skepticism) eller i själva verket pseudovetenskapliga 
(disorganized skepticism) är värt att studera. Ofta har vaccinmotståndare ertappats med att föra 
fram direkta faktafel eller blanda ihop begrepp. Trots att det har gått ett antal år sedan 
Wakefield blev av med sin läkarlegitimation på grund av den förfalskade studien (Wakefield, et 
al., 1998) cirkulerar fortfarande vanföreställningen om vacciners samband med autism. Det 
verkar som om den typen av vanföreställningar är immuna mot fakta. Specter (2009) 

kommenterar saken: "While rejecting scientific evidence themselves, denialists often explain their position 

by citing the “unscientific” approach of opponents." (s. 91). 

Vetenskap, i allmänhet, har ett stort folkligt stöd och åtnjuter stort förtroende, något som inte 
gäller för läkemedelsföretag, vilket blir paradoxalt eftersom läkemedelsföretag inte skulle kunna 
bedriva näringsverksamhet om de inte byggde på seriös vetenskap.  

Det verkar som om mycket av vaccinmotståndet hos ”vanligt” folk har lite att göra med statistik, 
sannolikhetslära och vetenskap i allmänhet. Istället verkar emotionella och sociala faktorer 
dominera beslutsfattandet och den informationskälla som oftast används är media och Internet, 
vilka oftast har vetenskapliga brister. I detta beslutsklimat verkar det som om många tar mentala 
genvägar och använder sig av tumregler för att motivera sina beslut, vilket stämmer väl överens 
med prospektteorin (1979) och de forskningsresultat som har kunnat påvisas inom 
riskkommunikation och riskperception (Breck, 2002).  

Många av de presenterade studierna har till stor del identiska resultat och stämmer väl överens 
med de psykologiska teorier som har presenterats i detta arbete. Exempelvis stämmer den 
utbredda viljan bland respondenter att få uppleva att de har stor kontroll över vaccinbeslutet 
(Bond, Nolan, Pattison, & Carlin. 1998) väl överens med de riskbedömningsteorier i vilka visas 
att frivillig aktivitet upplevs mycket mindre riskabel än påtvingad (Breck, 2002). Detta pekar på 
att den variabel i TPB-modellen som är av särdeles stor vikt för beslutet att vaccinera sig är den 
upplevda kontrollen över beteendet.  

I de studier som har påvisat att föräldrar gärna vill veta om läkaren själv skulle låta, eller har 
låtit, vaccinera sina egna barn med vaccinet stämmer resultaten väl överens med "Theory of 
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Planned Behavior", då ett sådant beteende är en garanti för att läkarens attityd är genuin och 
därmed starkt bidrar till den subjektiva normen att det är en bra idé att vaccinera sina barn. 

Prospektteorins studier av riskaversion stämmer väl överens med de resultat där föräldrar har 
upplevt att det bara finns risker med att låta vaccinera sig och sina barn. En uppfattning som 
grundar sig i bristande kunskaper om de sjukdomar som kan drabba ickevaccinerade individer. 

 

 Diskussion 
Hur uppstår föreställningen om att vaccin är farligt? 

Evolutionen har gett människan en serie kognitiva sårbarheter som gör det lätt att utveckla 
vidskeplighet, ungefär på samma sätt som att människan lätt utvecklar övervikt. Människor 
nyttjar mängder av mentala tumregler (heuristiks) av den enkla anledningen att de mentala 
resurserna är begränsade. En mycket framträdande sådan egenskap är att människor resonerar, 
till stor del, med känslor och har svårt för att undvika konfirmatoriskt bias (Pinker, 2002; 
1998). 

Vaccin är en förebyggande säkerhetsåtgärd. Det otacksamma med säkerhetsarbete är att när 
säkerhetsarbetet är effektivt finns det inga bra sätt att redovisa hur effektivt det är, därför att 
frånvaron av incidenter är säkerhetsarbetets syfte. Det är praktiskt taget omöjligt att redovisa 
händelser som hade kunnat, men inte ägde rum. 

Ett annat paradoxalt fenomen som har uppstått som en effekt av vaccinernas otroliga 
effektivitet är att de farsoter vaccinerna har bekämpat har glömts bort. Själva anledningen till 
varför vaccinerna kom till från första början glöms ofta bort och det enda som blir synligt för 
lekmannen i hans/hennes riskbedömning är de extremt sällsynta bieffekter som media gärna 
överrapporterar. Likaså har den moderna sjukvården en mycket låg frekvens av biverkningar 
och olyckor ur ett historiskt perspektiv och därmed utvecklas kulturen att ställa högre och högre 
krav på sjukvården. En gång i tiden betraktade patienterna och läkarna det som en stor 
framgång ifall patienterna över huvud taget kunde lämna sjukhusen levande (Specter, 2009). 

En annan källa till uppfattningen att vaccin är farligt kan ha sina rötter i misstro mot 
myndigheter och stater. Den svenska staten har, liksom andra stater, ”skelett i garderoben” och 
det finns goda anledningar att inte alltid lita på officiella sanningar. Dessutom verkar det som 
om att det tar väldigt lång tid för ett skadat förtroende för en myndighet att återhämta sig. Det 
verkar som ”spill-over” effekter är högst närvarande. När väl en myndighet har blivit ertappad 
med en lögn, även om det var en vit lögn, står många andra framtida utsagor från myndigheten 
inför stor skepticism. 

Vad kan staten göra för att få sina medborgare att acceptera vaccinering? 
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En åtgärd skulle kunna vara att lagstifta om att vaccinering är obligatoriskt eller att införa någon 
form av juridisk/ekonomisk konsekvens för de som avstår från att vaccinera sig. En sådan 
handling skulle dock kunna få ett stort antal allvarliga sidoeffekter och blir då direkt 
kontraproduktiv. Att döma av historien går det att tvångsvaccinera. Det har funnits många 
sådana kampanjer av tvångsvaccinering i historien som har varit framgångsrika (Calandrillo, 
2004). Dock gäller andra förutsättningar idag och om en sådan kampanj skulle fungera lika 
smidigt som sina föregångare är osäkert. En sådan lag skulle förmodligen vara högst 
genomförbar, men däremot är det mycket rimligt att den bara skulle få konspirationsteorierna 
och de negativa uppfattningarna att befästa sig ännu hårdare. Den skulle så att säga ”ge vatten 
på kvarnen” för konspirationsteoretiker. Förmodligen skulle många uppvisa en märklig form av 
cirkelresonemang och resonera ”om det nu är så hälsosamt, varför måste de då tvinga oss att ta 
det?”  

Under slutet av 1800-talet gjordes försök i Stockholm att stävja antivaccinkampanjerna med att 
de som inte vaccinerade sig inte heller beviljades sjukersättning från sin arbetsgivare om de 
insjuknade. Att döma av de historiska källorna var det en mycket resultatlös strategi (Nelson & 
Rogers, 1992). Att göra liknande åtgärder idag skulle kunna förstärka upplevelsen av en 
konspiration eller ett orättvist samhälle. Det är sannolikt att individer som har det sämre 
ekonomiskt ställt skulle resonera något i stil med ”jag har inte råd att inte förgifta mig”, 
samtidigt som andra kan resonera något i stil med ”jag har ingen glädje av några pengar om jag 
dör tack vare ett vaccin”. Dessutom framgår det tydligt av riskperceptionsforskningen att frivillig 
aktivitet upplevs mindre riskabel än tvingad aktivitet (Breck, 2002). 

Att initiera åtgärder för att förstärka förtroendet mellan allmänheten och myndigheter kan 
likaså ha en oönskad effekt. När den mikroskopiskt lilla dosen kvicksilver togs bort ur vaccin 
hade det inte någon vetenskaplig grund, utan det togs bort för att ”to be on the err of safety”. 
Åtgärden var i största välmening och med avsikten att göra upplevelsen av vaccin tryggare. 
McCormick (refererad av Specter, 2009) hävdar att det fick motsatt effekt, då borttagandet fick 

många individer att resonera i följande tankegångar ”Last year you told me this was safter than 

blazes…  Hmm… how can I possibly trust a word you say?” (s.70). 

Det framgår av litteraturen att många individer inte på något vis är mottagliga för argument i 
sakfrågan (Specter, 2009). Å andra sidan, framgår det av studier att om individer upplever en 
öppenhet och saklighet i diskussionen samt att om de bemöts med respekt och att deras 
farhågor inte avfärdas så tenderar de att ändra uppfattning (Olin, 2001; Fredrickson, et al. 
2004). Förebyggande åtgärder på sikt skulle kunna vara att staten gör sitt bästa för att främja 
och stödja de grupper och arbeten som aktivt arbetar för att fostra och utbilda i vetenskaplig 
metodik samt att vara vaksam mot antivetenskapliga trender i samhället så som viss religiös 
indoktrinering.  

Av arbetet har också framgått att utbildning korrelerar med förtroende för forskare så att höja 
kvalitén på utbildningen i Sverige skulle på sikt rimligtvis öka svenskens förtroende för 
forskare/vetenskapsmän. Dock bör det noga påpekas att utbildning inte är någon 
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mirakellösning för detta problem. ”Education doesn´t get you smart, it only gets you educated” 
som James Randi (2001) formulerade saken. 

Kanske är det aktuellt att desinformation om vacciner skulle omfattas av den så kallade 
kvacksalverilagen (SFS: 1998:531), men ett sådant beslut skulle kunna leda in på mycket 
komplicerade filosofiska och etiska resonemang rörande frågor som yttrandefrihet, demokrati 
m.m.  

 Resultatdiskussion 
Det råder stor enighet bland de vetenskapliga källorna rörande problemet med de medicinska 
konsekvenserna av att inte vaccinera. Det bör dock noga påpekas att det i arbetet, i sig, inte har 
studerats den medicinska sakfrågan på något större djup, utan i huvudsak fokuserat på den 
beteendevetenskapliga aspekten. Det är omöjligt att fastställa bortom allt tvivel om den 
medicinska expertisen är helt korrekt i alla relevanta frågeställningar, eftersom ingen kan veta 
vad framtidens forskning har för upptäckter att göra. Däremot verkar all genuin forskning i 
nuläget peka på att det inte råder någon medicinsk oenighet i frågan. De ibland mycket 
högljudda kontroverserna verkar ha sitt ursprung i mer psykologiska och sociala fenomen än 
forskningsbaserade fenomen.  

 Metoddiskussion 
Avgränsningen av detta arbete har varit problematisk. Problematiken väcker en serie mycket 
komplicerade och känsliga frågor, inte sällan av filosofisk natur. Saker som om huruvida staten 
har rätt att tvångsvårda sina medborgare eller huruvida föräldrar har rätt att ha religiösa anspråk 
gentemot sina barn. I USA har högsta domstolen fastslagit att folk har rätt leva ut sin egen 
religiösa eller filosofiska övertygelse även om det så kostar dem livet, men att den rätten 
förverkas så fort någon annan människas hälsa riskeras. Likväl är det vanligt förekommande att 
amerikanska föräldrar ansöker om undantag för att vaccinera sina barn på just religiösa eller 
filosofiska grunder och får det. Dessa barn lider en cirka 30 gånger större risk att drabbas av 
sjukdomar som mässling, och mässling är ingen ofarlig sjukdom (Calandrillo, 2004; Specter, 
2009). Filosofiska frågor av den magnituden, vilka berörs i arbetet kan dock omöjligt utredas 
eller besvaras tillfredsställande i ett arbete av denna typ. 

 Framtida forskning 
Eftersom frågan om varför människor väljer bort att vaccinera sig har så pass många tänkbara 
svar finns det mängder av olika områden som behöver utforskas vidare. Ett som ligger nära till 
hands är att människor med låg respektive ingen utbildning var överrepresenterade bland 
vaccinmotståndare och eftersom det finns starka indikationer på ett komplicerat samspel 
mellan låg/ingen utbildning och religiositet (Dawkins, 2006) bör detta eventuella samband 
undersökas vidare. Religiositet är även en variabel som har återkommit i några av studierna. 
Dennett (2006) hävdar dock att det i nuläget råder ett vetenskaplig tabu att studera religion, 
precis som sexualitet en gång i tiden ansågs vara för ”känsligt” för att studeras vetenskapligt. 
Religionens och utbildningens roll i denna komplicerade bild är ett starkt argument för att det 
behövs mer forskning om hur religion uppstår och fungerar.  
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iv 
 

Strone, o.a. 

Tidsskrift: Pediatrics 

Årtal: 2004 

Metod: Kvalitativ och 
kvantitativ studie 

respektive utbildning 
desto mindre chans 
till vaccinering för 
barnen. 

De föräldrar som 
rankade riskerna 
högre avstod att 
vaccinera sina egna 
barn i större 
utsträckning 

Titel: Vaccination av 
barn - vanliga frågor 
om säkerhet och 
effekter. 

Författare: Olin 

Tidsskrift: 
Socialstyrelsen 

Årtal: 2001 

Metod: 
Litteraturstudie 

Syftet med artikeln var 
att sammanställa 
kända medicinska 
fakta och 
forskningsresultat 
rörande vaccin och 
epidemier med 
avseende på 
infektionssjukdomar  

Vaccination har visat 
sig vara den mest 
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respektive valt att 
vaccinera sina barn 
intervjuades.  

Det finns stora 
likheter i de attityder 
som uttrycktes av 
föräldrar som valt att 
antingen fullt ut 
vaccinera sina barn 
eller bara ge sina barn 
vissa vaccin. Många av 
de föräldrar som inte 
hade gett sina barn 
komplett vaccinering 
förklarade det med 
yttre omständigheter 
så som att barnen 
varit sjuka i andra 
sjukdomar eller att 

Det verkar som om det 
råder en del olika 
uppfattningar av själva 
hälsobegreppet. En 
återkommande 
uppfattning var att ett 
utbrett användande av 
vaccin försvagade 
immunförsvaret ungefär 
som överanvändning av 
antibiotika. 
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children 
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Calandrillo 
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Arbetets frågeställning 
var: Hur många 
amerikaner är det som 
väljer att inte vaccinera 
sig själva eller sina 
barn och varför. 

Det går trender bland 
amerikanerna i 
vaccinmotstånd. Barn 
till religiösa föräldrar 
som vägrar 
vaccinering löper 22-
35 gånger större risk 
att insjukna i 
mässling. Även om 
religion skyddas av 
yttrandefriheten så 
hävdar USA:s högsta 
domstol att den 
yttrandefriheten inte 
omfattar att utsätta 
sina barn eller 
samhället för risken 
av sjukdom.  

I den amerikanska lagen 
menas att var människa 
har rätt till sin egen tro 
och religion så länge det 
inte går ut över någon 
annans liv och/eller 
hälsa. Barn till religiösa 
föräldrar drabbas av 
hälsorisker i mycket 
större utsträckning. 
Utgör inte därmed 
föräldrarnas beteende ett 
lagbrott? Andra 
argumenterar för att det 
är grundlagsvidrigt att 
tvångsvaccinera en 
medborgare. 

 


