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Fakta: Vaccin
Globalt är det kanske det mest 
diskuterade ämnet just nu. 
ICON gräver sig ned i vaccinets 
historia, status, motstånd och 
betydelse.
Text Karolina Modig

Skyddslängd 
> 5 år

13–14 år

Livslång

Livslång

> 15 år

Livslång

> 10 år

Historia: På 1790-talet 
skapade läkaren Edward 
Jenner immunitet mot 
smittkoppor genom att 
använda kokoppssmitta. 
Jenner tog var från kokop-
por på en mjölkerska och 
ympade in smittämnet 
på den åttaåriga pojken 
James Phipps, som då 
fick kokoppor. När Jenner 
senare injicerade var från 
smittkoppor i pojken hände 
ingenting – pojken hade 
blivit immun mot smittkop-
por. Ingreppet var dock 
riskfyllt eftersom Phipps 
lika gärna hade kunnat dö. 
Under 1700-talet dödade 
smittkoppor 60 miljoner 
människor i Europa. 

VACCIN FÖR BARN 

Antal barn som vaccinerades mot 
dessa sex sjukdomar:

VIKTIGA ÅRTAL 

10+90D 87+13D
De flesta svenska barn vaccineras 
även mot påssjuka och röda hund. 

1970- 
talet 2021

Mindre än  
10 procent.

87 procent mot 
lunginflammation

86 procent mot 
polio, difteri, kik-
hosta, stelkramp 

och mässling.
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analys:  vad händer om vi slutar kriga?  |  min ikon: sarah klang

Ordet vaccination kommer från 
det latinska ordet för kokoppor 
– ”vacca” betyder ko. 

1796: Den brittiske 
läkaren Edward 

Jenner utvecklar 
det första vaccinet 

mot  smittkoppor.

1816: Sverige inför som första 
land i världen obligatorisk 

smittkoppsvaccination. 
1874: Det 

sista stora 
smittkopps-

utbrottet slår 
ut i Sverige.

1885: Fransmannen Louis Pasteur  
framställer vaccin mot rabies med en  

ny metod. Avdödat virus från en rabies-
smittad kanin injiceras i en pojke som har 

blivit biten av en rabiessmittad hund.1937: Ett vaccin 
mot gula febern 
utvecklas av den 

sydafrikanske läka-
ren Max Theiler. 

1944: Det allmänna barnvaccina-
tionsprogrammet, som inkluderade 
vaccin mot tuberkulos, difteri och 

stelkramp, införs i Sverige. 

1940-tal:  
De första  

vaccinen mot  
säsongsinfluen-

sa utvecklas.

2020: Vaccin  
mot covid-19 

utvecklas. 
Massvaccinatio-
nen mot covid-19 
inleds i Sverige 

den 26 december.
2020: Även pojkar 

erbjuds HPV-vaccin  
i årskurs fem.  

2010: HPV-
vaccinet ingår 
i det allmänna 
barnvaccina-

tionsprogram-
met för flickor i 

årskurs fem. 

2009: Svininflu-
ensan klassas 

som en pandemi 
och massvac-

cination inleds i 
Sverige. Ungefär 

60 procent av 
befolkningen 

vaccineras med 
Pandemrix. En-

ligt Läkemedels-
verket drabbas 

150-200 individer 
av narkolepsi 

som en följd av 
vaccinationen. 

1980:  
WHO förklarar  

smittkopporna som 
utrotade.

1976:  
Inte längre  

obligatoriskt 
med smittkopps-

vaccination  
i Sverige.

1971: Vaccin mot  
mässling blir del i barn- 

vaccinationsprogrammet.  

1957: Vaccinering 
mot polio inleds  

i Sverige.

1951: Max Theiler får 
Nobelpriset i medicin för 

sin metod att tillverka 
vaccin genom att låta 

gula febern-virus växa i 
celler från bland annat 

kycklingembryon.

Världens sex vanligaste dödliga barnsjukdomar: mässling, polio,  
stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos.

VACCA

Antal barn som varje år  
räddas från att dö i vanliga  
sjukdomar tack vare vaccin:  

2–3 miljoner barn. 

Under de senaste 20 åren har vaccin 
räddat över 20 miljoner liv.

20 miljoner barn i världen  
får inte grundvaccinerna.

Var 20:e sekund dör ett barn av 
en sjukdom som hade kunnat för-
hindras med vaccin. Det är cirka 

1,5 miljoner barn per år.

I de länder med högst andel 
dödsfall hos barn under  

fem år har 50 % av barnen  
ett fullgott skydd mot de vanli-

gaste barnsjukdomarna.
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Hej Ali Mirazimi, virusforskare och 
adjungerad professor på Karolinska 
Institutet. Hur hade världen sett ut    
i dag om vi inte hade haft vaccin?

– Ser man till covid-19-pandemin 
hade det inte alls sett bra ut. Så fort 
man hade öppnat dörren hade dödsta-
len gått upp. Man hade behövt börja 
tänka helt annorlunda, det öppna 
samhället hade ifrågasatts på riktigt. 
Framför allt de äldsta hade påverkats 
rejält. Antingen hade de gått bort i 
ännu större utsträckning, eller så hade 
de levt i ett stängt samhälle, vilket 
också hade drabbat både dem och 
anhöriga extremt hårt. Om man ser till 
vaccin ur ett historiskt perspektiv så 
kunde de sjukdomar som vi i dag i prin-
cip har utrotat – smittkoppor, spanska 
sjukan etcetera – döda vem som helst. 

Den riktade inte i första hand in sig på 
gamla och sköra, som covid-19 ändå 
gör. Hade vi inte haft vaccin mot dem 
hade de kunnat slå ut stora delar av 
befolkningen, i alla åldrar och sam-
hällsskikt.

I flera länder har vaccinskepti-
cism och antivaccinrörelser vuxit de 
senaste åren. Varför?

– Det är baksidan av att ha det 
väldigt bra. Vaccin ifrågasattes 
inte när man hade sjukdo-
mar där människor utan 
undantag dog om man inte 
vaccinerade sig. Hade de 
värsta sjukdomarna funnits 
kvar hade man också förstått 
varför man vaccinerar sig. Kär-
nan är att vaccinet har lyckats utrota 
många sjukdomar. De finns inte längre 

i samhället och då förstår man inte 
konsekvenserna av dem.

Hur ser framtidens vaccin ut? 
Kommer vi se mer av mRNA – snabb 
och syntetisk framställning – eller 
hur går spekulationerna?

– Absolut, de har kommit för att 
stanna. Många av de vaccin som redan 
finns och funkar i dag kan eventuellt 
också sadla om till de nya koncepten. 

De är enklare, mer effektiva och 
skulle kanske kunna använ-

das till de sjukdomar som vi 
ännu inte har lyckats hitta 
vaccin till, till exempel HIV. 

Det finns mycket vi inte har 
upptäckt än, som hur vi ska 

bota cancer.  Jag tror verkligen 
att mRNA kommer att kunna bidra till 
mycket positivt framåt. 

MÄSSLING 

VACCINMOTSTÅND 

Motstånd mot vaccin har funnits sedan sekelskiftet 1900-tal, när smittkopps-
spridningen började minska. Minskningen skedde dock tack vare immunitet 
och just vaccination av barn. Ett växande antal föräldrar har på senare år 
börjat avstå från att vaccinera sina barn, trots att de har tillgång till vaccin. 

18–24-åringar är 28 % mindre  
benägna att tro att vaccinering  
är säkert, jämfört med personer 

som är 65 eller äldre. 

25–34-åringar är 39 % mindre 
benägna att tro att vaccinering  
är säkert, jämfört med personer 

som är 65 eller äldre.

7 % av svenska 
befolkningen 
anser att 
riskerna med 
vaccination är 
större än nyttan.

VANLIGA ANTIVACCINARGUMENT:

1: Vaccin = autism.
USA:s förra president Donald Trump har 
flera gånger hävdat att vaccination av barn 
kan leda till autism. Uppfattningen är vanlig 
bland vaccinationsmotståndare och går 
tillbaka till en forskningsstudie som senare 
har visat sig vara falsk.

2: Läkemedelsbolagen går inte  
att lita på.
Argumentationen är att läkemedelsbo-
lagens vinstintresse gör att de vill att så 
många som möjligt ska vaccinera sig utifrån 
rena finansiella vinster. 

Länder med flest vaccinskeptiker: 

• Frankrike, Bulgarien, Polen.

MINSKAD TILLTRO TILL VACCIN MÄRKS I BLAND ANNAT: 

2007 2013 2019

7 100

32 000

82 600

Ökad misstro mot vaccin syns även i Filippinerna och Sydkorea. Forskare härleder 
ökningen i negativa attityder till politisk instabilitet och religiös extremism.
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ÖKAD TILLTRO TILL 
VACCIN MÄRKS I 
BLAND ANNAT:

Frankrike

Storbritannien

Ökad tilltro till vaccins 
säkerhet syns även i 
Finland, Italien och 
Irland.

 

Antal fall av mässling  
i Europa: 

Mässling har kommit  
tillbaka i länder där  
sjukdomen var utrotad. 

Totalt antal mässlingsfall: 
2018: 51 000
2019: 168 000

Kontinenter med det största 
antalet rapporterade mäss-
lingsfall 2019: 
- Afrika och Europa.

Vaccintillverkning i stor skala sker i hönsägg 
— där växer virus fort och hönsäggen  

är lättillgängliga. Varje år använder man  
350 miljoner hönsägg globalt för att  

tillverka influensavaccin.

Mellan 70 % 
och 95 % av 

befolkningen 
måste vara vac-
cinerade mot en 
viss sjukdom för 
att den inte ska 

sprida sig.

95+5D

70+30D

2018

47 %

2019

52 %

2018

22 %

2019

30 %

2015

2 %

2019

3 %

2015

1 %

2019

17 %

2015

1 %

2019

3 %

2015

4 %

2019

7 %

36+64D 34+66D26+74D36 % 34 % 26 %

Hongkong Ryssland Albanien

95+5D 93+7D92+8D95 % 93 % 92 %

Irak Liberia Senegal

Länder där minst  
andel av befolkningen 
anser att det är viktigt  

att barn vaccineras:  

Länder där flest  
anser att det är viktigt  

att barn vaccineras:  

Afghanistan Azerbajdzjan Indonesien Serbien


