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Barnvaccinationsprogram - allmänt program för barn

• Erbjuds alla barn - kostnadsfritt och på frivillig 
grund

• Vaccin mot nio sjukdomar + HPV-vaccination till 
flickor

• Ofta kombinationsvacciner, så som MPR-vaccination 
(mässling, påssjuka och röda hund)

• Hur väl fungerar programmet?
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Andel barn i Sverige vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda 
hund (MPR) vid 2 års ålder

Källa: Folkhälsomyndigheten
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”Det vore väldigt olyckligt om man skulle 
rucka på den fina balans och förtroendet 
som har tagit oss till 97 procents 
vaccinationstäckning” 

Ann Lindstrand, f.d. chef på enheten för 
vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten (ETC 2018-
01-10)

Pågående diskussion om behovet av ett obligatoriskt 
barnvaccinationsprogram
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Pågående diskussion om behovet av ett obligatoriskt 
barnvaccinationsprogram

”Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och 
skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De 
utsa ̈tter ocksa ̊ andra människor för fara när de motverkar 
förebyggande av smitta.”

Sofia Arkelsten (m)



www.som.gu.se

Vilken är din åsikt om följande förslag?

”Införa obligatoriskt 
vaccinationsprogram för barn”

Vad tycker svenskar i denna just nu debatterade 
och intressanta fråga?
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Vad förklarar svenskarna inställningen obligatoriskt 
vaccinationsprogram för barn? 

1. Egen eller 
anhörigas 
erfarenhet av 
vaccinationer

2. Användning av 
media och 
sociala medier 

3. Förtroende  för 
sjukvården och 
beslutsfattare 
samt syn på 
demokratin
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  Annan utbildning Utb. inom hälsa och sjukvård

INGA SIGNIFIKANTA SKILLNADER
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  Barn i hushållet   Ej barn i husållet

Hur ser ditt hushåll 
ut? 

INGA SIGNIFIKANTA SKILLNADER
Ej barn i hushållet
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  16-29 år   30-49 år   50-64 år   65-85 år
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  Minst fem dagar i v.   1-3 dagar i v.   Mindre än 1 dag i v.

Läser morgontidning...
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Dagligen Någon gång till flera dagar i veckan Aldrig

Använder 
sociala medier...

INGA SIGNIFIKANTA SKILLNADER
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Ej förtroende för sjukvårdspersonal
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Ej förtroende för sjukvården Förtroende för sjukvården
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Förtroende för riksdagen Ej förtroende för riksdagen
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Inte nöjd med hur demokratin fungerar i Sverige

Nöjd med hur demokratin fungerar i Sverige



www.som.gu.se

Sammanfattning
• En klart majoritet av svenskarna stödjer förslaget om 

obligatorisk vaccinationsprogram för barn

• Starkare stöd återfinns bland 
– Äldre
– Morgontidningsläsare
– Personer som hyser förtroende för 

sjukvårdspersonal/sjukvården
– Personer som är nöjda hur demokratin fungerar

• Resultaten viktiga i ljuset av en pågående diskussion om 
behovet av ett obligatoriskt barnvaccinationsprogram
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Stort tack för att ni lyssnade!

bjorn.ronnerstrand@som.gu.se
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