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Abstrakt 
 

Att känna osäkerhet inför MPR vaccinationen kan innebära att beslutet att 
vaccinera sina barn upplevs påfrestande för föräldrarna. Eftersom föräldrar i 
allmänhet vill sitt barns bästa vill de inte på något sätt riskera att göra sitt barn 
illa. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars osäkerhet 
inför att vaccinera sina barn med MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och 
röda hund. Sexton vetenskapliga artiklar har genom databaserad sökning 
identifierats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fyra kategorier: att bli påverkad av media, att ha för lite 
kunskaper, att känna oro och rädsla för vaccinets biverkningar samt att känna 
brist på förståelse från vårdpersonal och anhöriga. Osäkerheten som föräldrar 
känner kan inverka på beslutet om de väljer att vaccinera sina barn eller inte. 
Därför tycker vi att det är viktigt att föräldrar erbjuds tid för samtal 
tillsammans med distriktsköterskan angående tankar och funderingar kring 
MPR-vaccinet. En handlingsplan bör utarbetas för att utgöra hjälp och stöd 
vid samtal med föräldrarna. Genom ökad kunskap hos vårdpersonal om hur 
föräldrars osäkerhet vid vaccinationer kan bemötas så kan föräldrar lättare 
fatta ett tryggt beslut grundat på fakta och inte på spekulationer. 
 
Nyckelord: föräldrar, upplevelse, oro, MPR-vaccination, kvalitativ 

innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Föräldrars känsla för att vara ytterst ansvariga för sina barns liv kan skapa en stress i 

vardagslivet. Känslan av stress kan bero på den oro som de känner för att inte klara av 

barnens alla behov eller om någonting skulle hända dem (Starke, 2003). Om barn blir 

sjuka och är i behov av vård kan föräldrar behöva stöd och hjälp för att kunna hantera sin 

oro och rädsla (Tamm, 1996). Föräldrar kan uppleva chock, förnekan och ilska över det 

som har hänt, men även känslor av skuld och hopplöshet är vanliga. Vissa föräldrar 

upplever en så pass stark oro att de blir deprimerade (Enskär, 1999). Varje förälder som 

är fäst vid sitt barn känner skuld och ansvar när någonting händer barnet, den känslan kan 

finnas oavsett om det är någonting som föräldern kunnat påverka eller inte (Tamm, 

1991). Hos föräldrar som har barn som är under behandling för svårare sjukdom uppstår 

ofta existentiella tankar och frågor om meningen med vad som har skett. Ena stunden kan 

präglas av hopp för att i nästa stund förvandlas till förtvivlan. När behandlingen avslutas 

upplevs detta ofta som stressigt av föräldrarna. Känslorna kan uttryckas som att det är 

skönt att behandlingen är slut men att oron ändå finns där för framtiden och eventuella 

återfall. Ibland är rädslan för recidiv så stor att föräldrarna önskar att man fortsätter 

behandlingen istället för att sätta ut den (Enskär, 1999).  

 

Kunskap, närhet och respekt kan vara ett bra stöd när det gäller för vårdpersonal att 

hjälpa föräldrarna. Omvårdnaden kan inrikta sig på att finnas till för föräldrarna. Ibland är 

det som behövs att bara finnas till- för att trösta eller förklara men det kan också vara att 

lyssna till deras känslor medan vissa vill ha kroppslig närhet. Det kan även förekomma att 

föräldrarna har skuldkänslor för att inte tidigare ha upptäckt sjukdom eller att det är deras 

fel att barnet är sjukt, då är det viktigt att som vårdpersonal tala om att de inte gjort något 

fel. Föräldrar behöver också få höra att det inte finns något rätt eller fel när det gäller 

känslor inför situationen. För all personal som är involverad i omvårdnaden av ett barn 

och dess föräldrar är det viktigt med insikten om att alla är olika och har därför olika 

önskemål och som vårdpersonal skall detta respekteras (Enskär, 1999). 

 

Föräldrar har fått ett större inflytande över sina barns sjukvård de senaste årtionden vilket 

också har lett till att barnen har större chans att vara delaktiga i vården. Trots att föräldrar 

förväntas verka för sitt barns bästa, så väntas de även att göra bedömningar och handla 
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utifrån egna och vårdpersonalens intressen (Runeson, Enskär, Elander & Hermerén, 

2001). Detta kan bland annat skapa en intressekonflikt när det gäller beslut om 

vaccinationer.  

 

Sedan år 1982 ingår vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska allmänna 

vaccinationsprogrammet. Denna kombination av vaccin som kallas MPR ges vid 18 

månaders ålder samt vid 12 års ålder (Socialstyrelsen, 2002). Under 1980-talet så ökade 

vaccinationsgraden kraftigt och det bidrog till att större mässlingsutbrott kunde 

förhindras. Från 2000-talets början har dock denna trend vänt. Det är inte bara frekvensen 

som sjunkit utan det verkar som att fler och fler föräldrar väljer att skjuta upp 

vaccinationen bortom 18-månaders dagen (Asikainen, Giesecke, & Svensson, 2003).  

 

MPR vaccinet skyddar emot sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund. Mässling är 

en virussjukdom som är mycket smittsam. Symtomen är hög feber, hosta, utslag och 

allmänpåverkan. Svåra komplikationer i samband med sjukdomen kan exempelvis vara 

lunginflammation, öroninflammation, svår hjärninflammation och ibland även dödsfall 

(Bedford, 2003). En annan virussjukdom är påssjuka som angriper spottkörtlar och det 

centrala nervsystemet. Komplikationer till påssjuka kan vara lindrig hjärninflammation 

och trots ett relativt odramatiskt förlopp kan detta ge bestående dövhet. Vuxna män som 

drabbas av sjukdomen kan han bli steril om bägge testiklarna angrips. Röda hund är i de 

flesta fall en oförarglig virussjukdom. Sjukdomen kan hos en gravid kvinna ge upphov 

till fosterskador som hörsel och ögonskador, samt hjärnskador och hjärtfel 

(Socialstyrelsen, 2002). 

 

Enligt Jackson-Baker och Williams (2001) har det publicerats flera larmrapporter de 

senaste åren om eventuella biverkningar av vaccinet. År 1998 publicerades en studie 

(Jackson-Baker & Williams, 2001) som ville påvisa ett möjligt samband mellan MPR- 

vaccinationen och kopplingen till autism samt mag-tarm sjukdomar. Sedan dess har det 

gjorts många studier kring ämnet för att fastställa om sambandet existerar. Dessa studier 

har inte funnit något vetenskapligt samband mellan vaccinationen och sjukdomarna 

(Jackson-Baker & Williams, 2001). Om färre föräldrar väljer att vaccinera sina barn kan 
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det innebära att större epidemier kan uppkomma i framtiden (Asikainen et al.2003). För 

att utrota mässling, påssjuka och röda hund behövs en minst 90-procentig 

vaccinationstäckning (Thunström, 2000).  

 

Genom ökad kunskap om föräldrarnas upplevelser av oro inför MPR vaccination kan 

omvårdnaden för bemöta deras oro förbättras. Inom omvårdnadsvetenskapen finns det 

inte mycket forskat kring föräldrars upplevelse av att vaccinera sina barn och det är 

därför viktigt att genomföra denna studie. Syftet med denna kvalitativa studie var att 

beskriva föräldrars upplevelse av osäkerhet inför att vaccinera sina barn med MPR vaccin 

mot mässling, påssjuka och röda hund. 

 

Metod 
Studien grundar sig på internationella vetenskapliga artiklar. Sökningen av litteratur 

förekom i olika databaser. De databaser som användes var Medline, Cinahl och 

Academic Search. De sökord som användes var vaccination, parents, children, MMR, 

measles, mumps, rubella, side-effects, fear, concerns, autism, immunization och 

inoculation. Orden brukades i olika kombinationer för att utesluta att någon artikel inte 

skulle exkluderas av sökmotorn. Litteratursökningen begränsades till år 1998 och framåt 

eftersom det var det årtal då Wakefield publicerade sin studie om det möjliga sambandet 

mellan MPR och autism samt Chron´s sjukdom. Majoriteten av använda artiklar var från 

år 2000 till 2003. Förutom litteratursökning i databaser granskades även referenslistor i 

artiklar för att finna ytterligare litteratur.  Resultatet av sökningen blev 54 artiklar varav 

16 artiklar motsvarade syftet och har använts i analysen.  

 

Analys 

Denna studie har varit av kvalitativ karaktär och analyserats genom innehållsanalys. 

Analysen gjordes på manifest grund, vilket innebär att inget tolkande har gjorts av 

författarna utan arbetet har varit nära texten. Latent innehållsanalys innebär att forskaren 

är ute efter den underliggande betydelsen i varje textavsnitt. Då den underliggande 

betydelsen eller det latenta innehållet kodas fokuseras det på tonen och den 

underförstådda känslan, medan att koda det manifesta innehållet enbart beskriver de 
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synbara och uppenbara komponenterna av kommunikation (Downe-Wamboldt, 1992). 

Innehållsanalys innebär en process av att organisera och samordna kvalitativ berättande 

information i syfte att åstadkomma teman och kategorier (Polit & Beck, 2003). Denna 

metod kan skapa både organiserad och opartisk betydelse för att kunna dra en giltig och 

rättvis slutsats från olika sorters data exempelvis muntlig, synlig eller skriftlig data i syfte 

att beskriva ett valt fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Texter som analyseras med hjälp 

av innehållsanalys kan bestå av tidigare publicerat material eller material som tagits fram 

för syftet av studien (Cole, 1988). Genom att använda innehållsanalys kan kunskap och 

förståelse för en specifik företeelse uppnås (Downe-Wamboldt, 1992). Kunskapen får 

man genom att ta ut data från texter som besvarar syftet med studien (Cole, 1988).  

Burnard (1991) beskriver innehållsanalys såsom en metod som står nära det ursprungliga 

datamaterialet och samtidigt kan vidareutveckla det till kategorier vilket gör att läsaren av 

en studie gjord genom innehållsanalys lättare kan ta till sig kunskap. De kategorier som 

till slut bildas ska vara varandra uteslutande, innehållet i en kategori ska inte kunna passa 

in i en annan kategori (Polit & Beck, 2003). 

  

I denna litteraturstudie har innehållsanalys inspirerats av Downe-Wamboldt (1992) 

använts. I det första momentet lästes materialet igenom noggrant (Tabell 1). De 

textenheter som motsvarade syftet med studien togs ut. Artiklarna granskades av bägge 

parter var för sig för att uppnå samstämmighet i bedömningen. De utvalda textenheterna 

lästes åter igen igenom och några plockades bort då dessa inte besvarade syftet med 

studien. En kodning av materialet gjordes också för att få en överblick av data materialet. 

Därefter kondenserades textenheterna, jämfördes samt sammanfördes i kategorier. 

Kategorierna reducerades då kategorier med liknande innehåll sammanfördes till bredare 

kategorier. Under hela analysen lästes textenheterna igenom ett flertal gånger och 

jämfördes med de slutgiltiga kategorierna för att få en bättre validitet. Slutligen mynnade 

analysen ut i fyra kategorier som beskrev föräldrars upplevelse av osäkerhet inför att 

vaccinera sina barn med MPR. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 16) 
 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Bedford och Elliman, 
(2000). 
 
 

 
Litteraturstudie 

  
Översikt 

 
Oro hos föräldrar för 
vaccinets säkerhet 
samt rädsla för att 
vaccinet kan 
överbelasta barnets 
immunsystem. 
 

 
Daniels, (2002). 
 
 

 
Kvalitativ studie 

 
48 föräldrar 
 

 
Gruppintervjuer som 
bandades och skrevs 
av. 

 
Informationen som 
gavs angående risker 
och fördelar med MPR 
vaccinet upplevdes 
inte som objektiv. 
 

 
Duffel, (2001). 
 

 
Kvantitativ studie 

 
126 föräldrar 

 
Enkät 

 
Huvudsakliga skälet 
att inte vaccinera var 
oro för vaccinets 
säkerhet. 
 

 
Gellin, Maibach och 
Marcuse, (2000). 
 
 

 
Kvantitativ studie 

 
1600 
föräldrar 

 
Telefon undersökning 

 
Oro för att barnens 
immunsystem 
påverkades av 
kombinerade 
vaccinationer. 
 

 
Halsey och Hyman, 
(2000). 
 

 
Litteraturstudie 

 
 

 
Översikt över 
vetenskapliga studier 
om MPR. 

 
Föräldrar är oroliga 
över kopplingen 
mellan MPR och 
autism eftersom det 
har fått mycket 
uppmärksamhet I 
media. 
 

 
Hobson-West, (2003) 
 
 
 
 
 

 
Litteraturstudie 

 
 

 
Översikt över 
vetenskapliga studier 
om MPR och 
inställning till 
vaccination hos 
föräldrar. 

 
Medias publicitet 
angående MPR gjort 
föräldrar förvirrade 
och oroliga och många 
kräver separata 
injektioner av 
vaccinen. Många 
upplever att det är 
svårt att se vinsterna 
med vaccinationen. 
 

 
Offit, Quarles, Gerber, 
Hackett, Marcuse, 
Kollman, Gellin och 
Landry, (2002). 
 
 

 
Review 

 
63 artiklar 

 
Analys av barns 
reaktioner på 
vaccinering samt den 
teoretiska kapaciteten 
av ett barns 
immunsystem. 
 

 
Föräldrar är oroade 
över att kombinerade 
vaccin överbelastar 
barnets immunsystem 
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Forts. Tabell 1 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 16) 
 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Pareek och Pattison, 
(2000). 
 
 

 
Kvantitativ studie 

 
173 föräldrar 
 

 
Enkät 
 

 
Mödrar hade skrämts 
av media och många 
ansåg att vaccinet 
orsakade autism och 
Crohn´s sjukdom 
 

 
Raithatha, Holland, 
Gerrard och Harvey, 
(2003). 
 

 
Kvalitativ intervju 

 
55 föräldrar 

 
Intervjuer med halv-
strukturerade frågor. 
Fenomenologisk 
analys. 
 

 
Föräldrar oroar sig för 
vaccinsäkerheten. 
 

 
Ramsay, Yarwood och 
Lewis, (2002). 
 

 
Kvantitativ studie 

 
1000 mödrar 

 
Tvärsnittsundersöknin
gar av föräldrars 
attityder. 
 

 
Mödrar är oroliga 
angående 
vaccinsäkerheten. 
 

 
Samuelsson och Blennow, 
(2003). 
 

 
Kvalitativ attitydstudie 

 
5 föräldrar 

 
Intervjuer. 
Fenomenografisk 
analys 
 

 
Rädsla hos föräldrar 
för påverkan på 
immunsystemet. 
Bristande tillit till 
samhället angående 
information om 
vaccinet. 
 

 
Smailbegovic, Laing, och 
Bedford, (2003). 
 

 
Kvantitativ studie  

 
76 föräldrar 

 
Enkät 

 
Föräldrar vill ha färsk 
information, bli 
bemötta efter 
individuella behov och 
att 
sjukvårdspersonalen 
som informerar dem 
vet vad de pratar om. 
 

 
Sporton och Francis, 
(2000). 
 

 
Kvalitativ studie 

 
13 föräldrar 

 
Intervjuer med halv-
strukturerade frågor.  
Analys genom 
konsekvent och 
systematisk 
granskning. 
 

 
Risk för biverkningar 
ansågs vara ett skäl att 
inte vaccinera och 
vårdpersonal 
bedömdes inte kunna 
ge objektiv 
information. 
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Forts. Tabell 1 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 16) 
 
 

 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Stoddart, Evans, Condon, 
Freeman, Grizzell och 
Mullen, (2001). 
 

 
Kvalitativ studie 

 
48 föräldrar 

 
Gruppdiskussioner 

 
Alla föräldrar tyckte 
att valet av MPR var 
svårt och stressande. 
De kände press från 
sjukvårdspersonal att 
vaccinera. 
 

 
Taylor, Miller, Lingam, 
Andrews, Simmons och 
Stowe, (2002). 
 

 
Kvantitativ studie 

 
473 barn 

 
Barn med autism 
identifierades och 
sjukvårdsjuornal samt 
vaccinationsjuornal 
studerades 
 

 
Föräldrar hade ändrat 
inställning till MPR 
efter medias publicitet.

 
Taylor, Miller, Farrington, 
Petropoulos, Favot-
Mayaud, Jun och Waight, 
(1999). 
 

 
Kvantitativ studie 

 
498 barn 
 

 
Barn med autism 
identifierades från år 
1979- 1998. 
Information från 
jounaler studerades 
tillsammans med 
vaccinationjournal. 
För att finna bevis en 
förändring av 
incidensen eller ålder 
vid diagnos som 
kunde sammankopplas 
med introduktionen av 
MMR år 1988. 
 

 
Media har påverkat 
föräldrars förtroende 
för MPR på ett 
katastrofalt sätt, 
genom att 
vaccinationsfrekvense
n har sjunkit. 
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier om föräldrars upplevelser av osäkerhet inför att 

vaccinera sina barn med MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (Tabell 2). 

Kategorierna beskrivs i texten nedan och presenteras med citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att bli påverkad av media 

Att ha för lite kunskaper  

Att känna oro och rädsla för vaccinets biverkningar 

Att känna brist på förtroende för vårdpersonal och myndigheter 

 

Att bli påverkad av media 

Föräldrar upplevde att medias rapporteringar om MPR haft stark inverkan på deras beslut 

angående vaccination (Pareek & Pattison, 2000; Stoddart, Evans, Condon, Freeman, 

Grizzell & Mullen, 2001). På grund av publiciteten i media om det möjliga sambandet 

mellan MPR vaccin, autism och inflammatorisk tarmsjukdom kände många föräldrar ett 

större tvivel till vaccinationen och säkerheten ifrågasattes (Daniels, 2002; Pareek & 

Pattison, 2000). Det var också på grund av medias publiceringar som föräldrar kände sig 

osäkra när det gäller de eventuella biverkningarna (Pareek & Pattison, 2000; 

Smailbegovic, Laing & Bedford, 2003). Mödrar som tillfrågats menade att just debatten i 

media har fått dem att ifrågasätta sitt beslut om att vaccinera sina barn (Samuelsson & 

Blennow, 2003). Sedan publiceringen av Wakefield´s studie år 1998 så känner föräldrar 

ett minskat förtroende för MPR och vaccinations täckning har också sjunkit (Stoddart et 

al., 2001). Trots att föräldrarna förstod att medias rapporteringar kunde vara 

sensationsmakeri så var myndigheterna oförmögna att övertyga dem eftersom de kände 

att deras oro inte togs på allvar (Daniels, 2002). Många föräldrar upplevde det svårt att 

tyda rapporteringarna som spreds i media och via Internet (Gellin, Maibach, & Marcuse, 

2000).  
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It was because of the media and the press that I looked into the MMR and 
decided well whoa, I’m not having that you know, otherwise, before, I didn’t 
just didn’t think anything of it (Stoddart et al., 2001, p. 906). 
 
From what I understand from the media, MMR is more risky than actual 
diseases (Smailbegovic et al., 2003, p. 307). 
       

 

Att ha för lite kunskaper  

Föräldrar medgav att de inte hade kunskap om hur vaccinet fungerade och därför inte 

visste om det var bra eller dåligt att vaccinera sina barn (Smailbegovic et al., 2003). De 

tyckte också att det var svårt att få självständig, objektiv och ny information om risker 

och fördelar med det kombinerade mässling, påssjuka och röda hund vaccinet (Daniels, 

2002). Föräldrarna menade att information som fanns tillgänglig för att hjälpa dem med 

beslutet om att vaccinera eller inte var mycket bristfällig, motsägande, opålitlig och 

sjukvårdspersonalen var inte tillgänglig för att stödja dem (Raithatha, Holland, Gerrard & 

Harvey 2003; Stoddart et al., 2001). Många mödrar angav att deras huvudkälla för 

information om MPR kom från olika medier och främst från tv snarare än från 

sjukvårdspersonal (Pareek & Pattison, 2000). Många upplevde också att informationen 

var överdriven för att övertyga om vaccinets effektivitet (Sporton & Francis, 2001). En 

del menade att informationsbladen om MPR var menade att övertyga för vaccination 

istället för att vara objektiva (Raithatha et al., 2003). 

 

Some parents believed that the information given to them by health 
professionals was biased (Smailbegovic et al., 2003, p. 309). 
 
There´s either the goverment sort of, yes, you know it´s definitely very safe 
ande every child should have it or there´s the other side where, you know, 
they shouldn´t have any etc, and it´s very hard to try and work out from those 
two what to do (Stoddart et al., 2001, p. 907). 
 
 

Att känna oro och rädsla för vaccinets biverkningar 

Föräldrar ansåg att MPR var riskabelt och upplevde en stor oro över den påstådda 

kopplingen till autism och inflammatorisk tarmsjukdom (Smailbegovic et al., 2003; 

Stoddart et al., 2001). Många trodde att detta samband inte var löst och var därför ovilliga 
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att acceptera MPR (Stoddart et al., 2001). Föräldrar uttryckte att det huvudsakliga skälet 

för att inte vaccinera var funderingar kring säkerheten (Duffel, 2001). De flesta kände att 

de inte kunde lita på att vaccinet var ofarligt och uttryckte en rädsla för att deras barn 

skulle kunna drabbas av biverkningar (Pareek & Pattison, 2000). Även de som valt att 

vaccinera upplevde denna rädsla (Raithatha et al., 2003). Många föräldrar trodde att 

separata vaccin för mässling, påssjuka och röda hund skulle vara ett säkrare alternativ 

(Daniels, 2002). Föräldrar menade att vaccin stressar och försvagar barns omogna 

immunsystem och på grund av detta valde vissa att inte vaccinera (Daniels, 2002; Gellin 

et al., 2000). En del uttryckte sig om att vaccinationen var farligare än själva sjukdomen 

och att vaccinationen skulle kunna överbelasta barnets immunsystem och på så sätt skada 

barnet (Smailbegovic et al., 2003). Föräldrar var rädda att spädbarns immunsystem inte 

var tillräckligt utvecklat för att hantera kombinerade vaccinationer (Offit et al., 2002). 

Föräldrarna kände också oro över att vara ansvarig för beslutet att vaccinera sina barn 

med MPR. Många upplevde att ansvar för eventuella biverkningar skulle vara mycket 

värre att bära, än ansvar för att för att barnet drabbas av sjukdom. Vissa föräldrar kände 

att de inte ville ge sitt medgivande för vaccination av sina barn av rädsla för möjliga 

biverkningar (Sporton & Francis, 2001).  

 
You have this doubt in your mind, however small I may feel it may be 
...autism...Crohn´s disease...why put parents through the anxiety of thinking, 
Well did I do it by giving them the immunisation or would it have occurred 
naturally? (Stoddart et al., 2001, p. 905). 
 
MMR is too much for the immune system to cope with (Smailbegovic et al., 
2003, p. 307). 
 
I think I would feel worse if anything happened to him as a result of being 
vaccinated, than if anything happened to him as a result of catching a 
childhood illness, I´d feel a lot worse if I´d had him done and he was brain 
damaged or he became autistic….   
(Sporton & Francis, 2001, p. 186). 
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Att känna brist på förtroende för vårdpersonal och myndigheter 

Föräldrar ansåg att det var svårt att ha en öppen diskussion med sjukvårdspersonal 

(Daniels, 2002). En del var även rädda att ställa frågor då de inte ville bli sedda som 

bråkiga (Daniels, 2002). Många föräldrar kände också press av vårdpersonalen att 

acceptera MPR-vaccin samt att vaccinera sina barn. De upplevde att ingen hänsyn togs 

till deras vilja eller behov (Raithatha et al., 2003). En del föräldrar som valt att vaccinera 

sitt barn med MPR upplevde att de tagit det beslutet på grund av press från personalen 

istället för att fatta ett självständigt beslut (Stoddart et al., 2001). I en del länder får läkare 

betalt efter antal vaccinationer de utför och enligt Daniels, (2002) kände sig föräldrar illa 

till mods då allmäntjänstgörande läkare fick betalt efter antal vaccinationer som utfördes. 

De upplevde att de inte kunde vara säkra på att det var för barnets bästa. Många ville ha 

möjlighet att själv välja vad barnen skulle få för vaccinationer om dem överhuvudtaget 

skulle få någon. Föräldrars upplevelse var att marknadsföringen av MPR vaccin handlade 

om vinster och bekvämlighet och de satte sitt eget barns bästa framför de sociala 

fördelarna av vaccination (Daniels, 2002).  

 
But I don´t belive blindly in everything that they tell me, I do think it should 
be questioned (Raithatha et al., 2003, p. 162). 

 
Just because it’s easier and cheaper for the government to deal in those 
triples, doesn’t mean that if you want them as single vaccinations you should 
be, you know, you should be able to have that (Stoddart et al., 2001, p. 908). 

 
They reported unwelcome pressure from professionals to accept 
immunisation and many immunisers had accepted MMR because of this 
pressure rather than making an informed choice (Stoddart et al., 2001, p. 
907). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelse av oro inför att 

vaccinera sina barn med MPR- vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Analysarbetet resulterade i fyra kategorier: Att bli påverkad av media, att ha för lite 

kunskaper, att känna oro för vaccinets biverkningar och att känna brist på förtroende för 

vårdpersonal och myndigheter. 

 

Föräldrar upplevde oro inför vaccinationen med MPR av olika orsaker. En orsak till att 

föräldrar kände oro var påverkan från media. Enligt Elliman och Bedford (2002) har 

medias exponering om MPRs samband med autism och inflammatorisk tarmsjukdom 

gjort att föräldrar känner stor oro för vaccinets säkerhet, detta trots obefintliga 

vetenskapliga bevis. Media har rapporterat om emotionella och dramatiska historier om 

föräldrar som oroats över att deras barn skadats av MPR, istället för att rapportera om 

vetenskapliga studier om MPR och eventuella biverkningar. Enligt Koslap-Petraco och 

Parsons (2003) kommer oron som föräldrarna uttrycker ofta från publicitet av 

antivaccineringsgrupper som skriver om extremt ovanliga händelser som har inträffat 

strax efter vaccination. Elliman och Bedford menar vidare att på grund av medias sätt att 

rapportera om MPR och dess eventuella samband till autism blev resultatet att föräldrar 

förlorade förtroendet för vaccinet och antalet vaccinerade barn sjönk i England. Clements 

och Ratzan (2003) skriver att media publicerar en blandning av forskningsbevis, teorier 

och åsikter om MPR vilket har lett till att föräldrar anser att det måste ligga en viss 

sanning i det hela.  

 

I denna litteraturstudie beskrev föräldrar brist på kunskap om hur vaccinet fungerar och 

missnöje med informationen som tillhandahålls.  Zimmerman, Schlesselman, 

Mieczkowski, Medgser och Raymund (1998) menar att många föräldrar idag inte har 

någon egen erfarenhet av sjukdomarna som vaccinet skyddar emot. De fann även att en 

del föräldrar ansåg att även om barnen drabbas av sjukdomen så är det mindre farligt än 

vaccinering, vilket även Clemens och Ratzan (2003) fann. Studier av Impicciatore, 

Bosetti, Schiavio, Pandolfini och Bonati (2000) visar att en anledning till att barnen inte 

blev komplett vaccinerade var att mödrarna inte fick tillfredsställande information om 
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vaccination. Clemens och Ratzan (2003) fann att föräldrar ansåg att de fått otillräcklig 

och förvirrande information om MPR och att det hade försvårat deras beslut om att 

vaccination. 

 

Föräldrar kände också oro för att göra illa sina barn genom att vaccinera och barnet 

därmed kunde drabbas av allvarliga biverkningar. Trots all vetenskaplig forskning som 

bevisar att det inte finns något samband mellan MPR och autism eller inflammatorisk 

tarmsjukdom så önskar föräldrar separata injektioner i tron att det minskar risken för 

allvarliga biverkningar (Elliman & Bedford, 2002). Enligt Offit och Coffin (2003) gör 

oro för biverkningar hos MPR vaccinet också att föräldrar förutom att be om separata 

vaccinationer även gärna vill senare lägga vaccineringen, med följd av att barnet förblir 

oskyddad ytterligare en tid. Mera och Hackley, (2003) menar att många föräldrar som 

väljer att inte vaccinera sina barn fokuserar på risken på vaccinets biverkningar snarare än 

på sjukdomen som vaccinet kan förebygga. Det kan innebära att föräldrar överskattar 

riskerna med vaccination och undviker det, även om risken för biverkningar är betydligt 

mindre förekommande än de skador barnet kan drabbas av genom att få sjukdom 

(Sansford, 2003).  

 

Det framkom i denna litteraturstudie att föräldrar kände brist på förtroende för 

vårdpersonal och myndigheter. Enligt Griffey (2003) känner föräldrar att deras frågor och 

funderingar kring MPR och eventuella biverkningar inte besvaras och tas på allvar av 

myndigheter. Clemens och Ratzan (2003) menar att föräldrar inte är säkra på vem de ska 

lyssna till och vem de kan lita på när det gäller vaccinering. En studie gjord av Daneman, 

Macaluso och Guzetta (2003) visar på att föräldrar uppskattar och har förtroende för 

miljöer inom vården som uppmuntrar till deras deltagande och engagemang. Vissa 

sjuksköterskor kände sig dock hotade av just sådana miljöer på grund av enligt dem 

själva minskad auktoritet i sitt arbete. Vidare så framkom det i den studien att brist på 

kommunikation mellan vårdgivare och föräldrar ansågs vara ett hinder för föräldrars 

deltagande i vården. Det resulterade i att föräldrar förblev ovetande om vad som skulle 

hända deras barn och vad som förväntades av dem (Daneman et al., 2003). I Thompson, 

Hupcey och Clarks (2003) studie om föräldrars utvecklande av tillit till sjuksköterskor 
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framkom det att när föräldrars förväntningar på vården infriades så ansåg sig föräldrarna 

ha ett generellt förtroende till sjuksköterskorna. Om dessa förväntningar inte infriades så 

uppstod istället brist på förtroende. Föräldrarnas förväntningar på sjuksköterskorna 

handlade ofta om att de önskade att få hålla sig väl informerade och de ville vara 

delaktiga i beslutsfattande som gällde deras barn. Dessutom önskades förståelse för 

behov av stunder av ensamhet tillsammans med sitt barn. Det som också ansågs som 

mycket viktigt för att få förtroende till sjuksköterskorna var enligt föräldrarna att de fick 

snabba och ärliga svar på sina frågor. De värdesatte också information av 

sjuksköterskorna om sådant som rörde barnets vård (Thompson et al., 2003). I en studie 

av Noyes (1999) berättade mödrar att de värderade högt att sjuksköterskan avsatte tid för 

dem och tillät dem att få tillgång till aktuell information och på så sätt få större förståelse 

för omvårdnaden av barnet. 

 

I denna litteraturstudie har det framkommit att föräldrar känner tveksamhet inför att 

vaccinera sina barn med MPR trots att säkerheten och effektiviteten är bevisad och 

dokumenterad. Det framkom också att informationen som föräldrarna fick inte ansågs 

vara objektiv och att det fanns brist på förtroende gentemot vårdpersonal och 

myndigheter. Eftersom föräldrars osäkerhet till MPR vaccinet inverkar på beslutet om 

vaccination är det viktigt att vi kan möta deras oro med kunskaper om både för och 

nackdelar med vaccination. Enligt Thompson et al., (2003) är det mest essentiella för att 

skapa förtroende mellan föräldrar och sjuksköterskor, att föräldrarna ges tid tillsammans 

med sjuksköterskan för frågor och funderingar och att sjuksköterskan kan ge adekvat 

information. I en studie där sjuksköterskor tillfrågats om hur de kan skapa förtroende till 

föräldrarna svarade de tillfrågade att de i sin profession som sjuksköterskor måste ta 

föräldrars oro på allvar. Detta kan uppnås genom att visa dem respekt och lyssna på vad 

de har att säga (Helseth, 2002). Därför anser vi att föräldrarna bör erbjudas mer tid 

tillsammans med distriktssköterskan för att få möjlighet att etablera förtroende till denne 

och gemensamt få föra en öppen och saklig diskussion inför vaccinationer. Då finns 

också en möjlighet för distriktssköterskan att upptäcka var rädslan kommer ifrån och 

samtidigt kunna klargöra påståenden som är felaktigt grundade. Enligt Thompson et al., 

(2003) bör mer forskning inom omvårdnad fokusera på att studera hur föräldrar uppfattar 
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sjuksköterskans stöd och hur det kan påverka känsla av förtroende. I vårt arbete som 

distriktssköterskor kommer vi att möta föräldrar och därför vill vi genomföra en empirisk 

studie där föräldrar intervjuas om sina känslor inför MPR vaccinationen. Resultatet av 

detta material kan sedan tillsammans med fakta om MPR vaccination sammanställas till 

en handlingsplan och utgöra ett stöd och hjälpmedel för personal vid samtal med 

föräldrarna. Den ska innehålla sådan information som föräldrarna behöver för att kunna 

fatta ett tryggt beslut och känna att det är det bästa för sitt barn (jfr. Koslap-Petraco & 

Parsons, 2003). Efter arbetet med denna litteraturstudie kan vi konstatera att 

omvårdnadsforskningen inom detta område måste förbättras. Det vi upplever som styrkan 

med vårt arbete är insikten om att det är nödvändigt med ytterligare studier inom 

området. Detta för att vidga förståelsen och kunskapen om hur vi som distriktssköterskor 

på ett bättre sätt kan bemöta föräldrars osäkerhet. De allra flesta vetenskapliga rapporter 

som publicerats finns i medicinska tidskrifter och detta visar en stor brist av forskning 

inom omvårdnadsforskningen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

Referenslista 

 
* = Artiklar som har ingått i analysen 

 

Asikainen, T., Giesecke, J., & Svensson, Å. (2003). Mässlingen rotar sig åter i Sverige. 

Läkartidningen, (100), 40, 3126-3130. 

 

Bedford, H. (2003). Measles: the disease and its prevention. Nursing Standard, (17), 24, 

46-52. 

 

* Bedford, H., & Elliman, D. (2000). Concerns about immunization. British Medical 

Journal, (320), 240-243. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analyzing interview transcripts in qualitative research. 

Nurse Education Today, 11, 461-466. 

 

Clements, C. J., & Ratzan, S. (2003). Misled and confused? Telling the public about 

MMR vaccine safety. Journal of Medical Ethics, 29, 22-26. 

 

Cole, F. (1988). Content Analysis: Process and Application. Clinical Nurse Specialist, 

(2), 1, 53-57. 

 

Daneman, S., Macaluso, J., & Guzzetta, C. (2003) Healthcare providers attitudes toward 

parent participation in the care of the hospitalized child. Journal for Specialists in 

Pediatric Nursing, (8), 3, 90-98 

 

* Daniels, J. (2002). Parents found it difficult to obtain objective information and advice 

about the combined mumps, measles, and rubella vaccine. Evidence-Based Nursing, (5), 

4, 904-910. 

 



 19

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications and issues. Health 

Care for Women International, 13, 313-321. 

 

* Duffel, E. (2001). Attitudes of parents towards measles and immunization after a 

measles outbreak in an anthroposophical community. Journal of Epidemiol Community 

Health, 55, 685-686. 

 

Elliman, D, & Bedford, H. (2002). Measles, mumps and rubella vaccine, autism and 

inflammatory bowel disease: advising concerned parents. Pediatric drugs, (10), 4, 631-

635. 

 

Enskär, K. (1999). Omvårdnad av barn med cancer. Studentlitteratur: Lund. 

 

* Gellin, B., Maibach, E., Marcuse, E. (2000). Do parents understand immunizations? A 

telephone survey. Pediatrics, (106), 5, 1097-1102. 

 

Griffey, H. (2003). Adress parental fears over childhood vaccinations. Practice Nurse, 

(25), 5, 35-38. 

 

* Halsey, N., & Hyman, S. (2000). Measles-Mumps-Rubella Vaccine and Autsistic 

Spectrum Disorder: Report From the New Challenges in Childhodd Immunizations 

Conference Convened in Oak Brook, Illinois, June 12-13, 2000. Pediatrics. (107), 5, 1-

23. 

 

Helseth, S. (2002). Help in times of crying: nurses approach to parents with colicky 

infants. Journal of Advanced Nursing. (40), 3, 267-274. 

 

* Hobson-West, P. (2003). Understanding vaccination resistance: moving beyond risk. 

Health, Risk & Society, (5), 3, 273-283. 

 



 20

Impiccviatore, P., Bosetti, C., Schiavio, S., Pandolfini, C., Bonati, M. (2000) Mothers as 

Active Partners in the Prevention of Childhood Diseases: Maternal Factors Related to 

Immunization Status of Preschool Children in Italy. Preventive Medicine, 31, 49-55. 

 

Jackson-Baker, A., & Williams, J. (2001). Advising on the MMR vaccine. Midwives 

Journal, (4), 5, 166. 

 

Koslap-Petraco, M-B., & Parsons, T. (2003). Communicating the benefits of combination 

vaccines to parents and health care providers. Journal of pediatric health care, (17), 2, 

53-57. 

 

Mera, K., & Hackley, B. (2003). Childhood vaccines: How safe are they? American 

Journal of Nursing, (103), 2, 79-88. 

 

Noyes, J. (1999). The impact of knowing your child is critically ill: a qualitative study of 

mothers experiences. Journal of Advanced Nursing, (29), 2, 427-435. 

  

Offit, P., & Coffin, S. (2003). Communicating science to the public: MMR vaccine and 

autism. Vaccine, 22, 1-6. 

 

*Offit, P., Quarles, J., Gerber, M., Hackett, C., Marcuse, E., Kollman, T., Gellin, B., 

Landry, S. (2002). Adressing parents concerns: Do multiple vaccines overwhelm or 

weaken the infant´s immune system? Pediatrics, (109), 1, 124-129. 

 

* Pareek, M., & Pattison, H. (2000) The two-dose measles, mumps, and rubella (MMR) 

immunisation schedule: factors affecting maternal intention to vaccinate, British Journal 

of General Practice, 50, 969-971. 

 

Polit, D., & Beck, C. (2003). Nursing research- Principles and Methods. Lippincott 

Williams & Wilkins: Philadelphia. 

 



 21

* Raithatha, N., Holland, R., Gerrad, S., & Harvey, I. (2003). A qualitative investigation 

of vaccine risk perception amongst parents who immunize their children: a matter of 

public health. Journal of Public Health Medicine, (25), 2, 161-164. 

 

* Ramsay, M. E., Yarwood, J., Lewis, D., Campbell, H., & White, J. M. (2002). Parental 

confidence in measles, mumps and rubella vaccine: ecidence from vaccine coverage and 

attitudinal surveys. British Journal of General Practice, 52, 912-916. 

 

Runeson, I., Enskär, K., Elander, G., & Hermerén, G. (2001). Professionals perceptions 

of children´s participation in decision making in healthcare. Journal of Clinical Nursing, 

10, 70-78. 

 

* Samuelsson, K., & Blennow, M. (2003). Föräldrar har tillit till barnvaccinationer. 

Läkartidningen, (100), 40, 3132-3135. 

 

Sansford, K., (2003) A mother who refuses to vaccinate her child. American Family 

Physician, 67, 3. 

 

* Smailbegovic, M. S., Laing, G. J., & Bedford, H. (2003). Why do parents decide 

against immunization? The effect of health beliefs and health professionals. Child Care 

Health and Development, (29), 4, 303-311. 

 

Socialstyrelsen (2002). Vaccination under andra året.  www.soc.se  

 

* Sporton, RK., & Francis, S-A. (2001). Choosing not to immunize: are parents making 

informed decisions. Family Practice, (18), 2, 181-188. 

 

Starke, M. (2003) A different parenthood. Göteborgs Universitet. 

 



 22

* Stoddart, H., Evans, M., Condon, L., Freeman, E., Grizzell, M., & Mullen, R. (2001). 

Parents´perspectives on the MMR immunosation: a focus group study. British Journal of 

General Practice, 51, 904-910.  

 

Tamm, M. (1991). Psykologiska teorier i vården. Akademiförlaget:Göteborg. 

 

Tamm, M. (1996). Hälsa och sjukdom i barnens värld. Liber: Stockholm. 

 

*Taylor, B., Miller, E., Farrington, P., Petropoulos, M-C., Favot-Mayaud, I., Jun, L., & 

Waight, P. (1999). Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological 

evidence for a causal association. The Lancet. (353), 12, 2026-2029. 

 

*Taylor, B., Miller, E., Lingam, R., Andrews, N., Simmons, A., & Stowe, J. (2002). 

Measles, mumps, and rubella vaccination and bowel problems or developmental 

regression in children with autism: population study. British Medical Journal. (324), 16, 

393-396. 

 

Thompson, V., Hupcey, J., & Clark, M-B. (2003). The development of trust in parents of 

hospitalized children. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, (8), 4, 137-147. 

 

Thunström, M., Hagelin, E., Magnusson, M., Sundelin, C. (2000). Barnhälsovård. 

Stockholm. Liber AB. 

 

Zimmerman, R K., Schlesselman, J., Mieczkowski, T., Medsger, A., & Raymund, M. 

(1998). Physician concerns about vaccine adverse effects and potential litigation. Archive 

of pediatric and adolescent medicine, 152, 12-19. 

 

 


