UNDERSÖKNING OM ACCEPTANS FÖR VACCINATION MOT COVID-19

Hög vaccinationsvilja mot covid-19
– mars 2021
Under pandemin med covid-19 följer Folkhälsomyndigheten hur människor förhåller sig till
vaccination mot covid-19 genom en webbenkät
som besvaras varje månad.

Vaccinacceptans innefattar kunskap, attityder och
beteenden men även praktiska och strukturella
aspekter. För att få svar på frågor om detta skickades
en enkät till 3483 deltagare, varav 89 procent svarade. 502 deltagare fick möjlighet att ge fritextsvar,
vilket 87 procent av dessa gjorde. Frågorna besvarades 11- 22 mars.
Hög vaccinationsvilja i alla åldersgrupper

Av de som svarade på enkäten uppger drygt 91 procent att de kommer vaccinera sig mot covid-19 när
de erbjuds att göra det, 69,5 procent kommer helt
säkert att vaccinera sig och 21,8 procent kommer
troligen att göra det. En mindre andel, 5 procent,
uppger att de skulle tacka nej till vaccination och 4
procent vet ännu inte sitt beslut. Den höga vaccinationsviljan ses i samtliga åldersgrupper, men är allra
högst bland personer som är 70 år och äldre (figur
1).
Anledningar till vaccination

För att få kunskap om deltagarnas motiv för att
vaccinera sig ställde vi frågor om det. Majoriteten
uppger att det är viktigt att vaccinera sig både för
att skydda andra i sin omgivning och för sin egen
hälsas skull (figur 2). Att skydda andra i sin omgivning är ganska eller mycket viktigt för 91 procent.
Andelen som anger att vaccination är viktigt för att
skydda andra var högst i åldersgrupperna 18-19 år
(94 procent) och 30-39 år (95 procent) (figur 3).

Sammantaget uppger 78 procent att vaccination för
den egna hälsans skull är ganska eller mycket viktigt. Bland personer som är 60 år och äldre är andelen högre, nära 90 procent (figur 3).
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Figur 1. Vaccinationsvilja, andel personer per åldersgrupp som
tackar ja till vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet.
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Figur 2. Exempel på citat i frisvar, från personer som svarar att
de helt säkert kommer att vaccinera sig.
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Figur 3. Andel per åldersgrupp som anser att det är viktigt att
vaccinera sig för sin egen hälsas skull eller för att skydda andra i
sin omgivning

De källor där deltagarna uppgav att de främst sökte
information om vaccination mot covid-19 var media
(62 procent), myndigheter (till exempel Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Socialstyrelsen) (55 procent) och familj, vänner eller bekanta (42 procent) (figur 5).
Detta skiljer sig från motsvarande kunskap i relation till barnvaccinationsprogrammet, där föräldrar
uppger att deras främsta informationskälla är vårdpersonal.
Informationskällor

Frågor och funderingar inför beslut

Inför beslut om vaccination är frågor och funderingar en naturlig del. Även inför vaccination mot
covid-19 då människor står inför en ny situation, ny
sjukdom och nya vacciner är frågor och funderingar
förväntade. Frågorna kan komma att ändras över
tid, allt eftersom kunskapsläget kring både sjukdomen och vaccinationerna utvecklas.
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Figur 5. Källor som används för att söka information om vaccination mot covid-19

Att vaccinen är
vältestade och
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Om undersökningen
Vaccinacceptans följs upp varje månad genom en webbenkät i Hälsorapport, en löpande undersökning som drivs av
myndigheten. Urvalet av deltagare till panelen är representativt för befolkningen när det gäller ålder, region och kön.
Enkäten baseras på Världshälsoorganisationen WHO:s
underlag (WHO tool for behavioural insights on COVID-19).

Lite fundersam om
det finns biverkningar, vi får se hur
vaccinen fungerar.

Läs mer om undersökningen på
www.folkhalsomyndigheten.se

Figur 4. Exempel på citat i frisvar, från personer som svarar att
de troligen kommer att vaccinera sig.

Bland deltagarna svarade 5 procent att de i dagsläget
kommer att tacka nej till vaccination mot
covid-19. Fyra procent svarade att de ännu inte
vet vilket beslut de kommer att fatta angående
vaccination. Viktiga faktorer för beslut om
vaccination som nämns bland dessa deltagare i
fritextsvar är biverkningar och hur väl vaccinen
fungerar.
Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten 2021. Artikel 21080.

Andel

