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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Globalt sett ökar debatten gällande vaccinationer inom såväl vården som 

samhället i stort. Årligen skapas även ett nytt influensavaccin anpassat för 

det virus som tros dominera under säsongen. Sjuksköterskor som arbetar i 

vården behöver även indirekt ta personlig ställning till om de vill vaccinera 

sig mot influensa.  

Syfte: 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans inställning till att vaccineras mot 

influensa. 

Metod: En kvalitativ metod tillämpades för att beskriva sjuksköterskornas 

upplevelser gällande vaccination. Databaserna Cinahl complete och Medline 

with full text användes för att hitta vetenskapliga artiklar som grund för 

litteraturöversikten. Totalt tio kvalitativa artiklar analyserades för att forma 

teman som svar på syftet. 

Resultat: Resultatet utgörs av fem teman: influensavaccin upplevdes som mindre 

viktigt, negativa erfarenheter av influensavaccination, autonomi och önskan 

om mer information.  

Diskussion: Sjuksköterskorna hade en tendens till negativ inställning till 

influensavaccination samt uppgav att deras egna kunskaper om sådan 

vaccination som bristfällig. Inom sjukvården är det av vikt att sjuksköterskor 

innehar evidensbaserade kunskaper för att kunna utbilda patienterna gällande 

influensa och influensavaccination. I enlighet med Jean Watsons holistiska 

beskrivning av sjuksköterskans arbete har även sjuksköterskan ett moraliskt 

ansvar att skydda och värna om patientens säkerhet gentemot sjukdomar och 

smittspridning.  

Nyckelord: Influensa, autonomi, Jean Watson  

 



 

  
 
 

 

 

 

Abstract 

 

Background: Globally, the debate regarding vaccinations in both healthcare and society is 

increasing. Each year, a new flu vaccine adapted for the virus that is believed 

to dominate during the season is also created. Nurses working in health care 

indirectly need to take a personal position on whether they want to vaccinate 

themselves or not against influenza. 

Aim:  The aim was to describe nurse’s attitude towards being vaccinated against 

influenza.   

Method: A qualitative method was used to describe the nurses' experiences regarding 

vaccination. The Cinahl complete and Medline with full text databases were 

used to find scientific articles as the basis for the literature review. A total of 

ten qualitative articles were analyzed to form themes in response to the 

purpose. 

Results: The result consists of five themes: influenza vaccine was perceived as less 

important, negative experiences of influenza vaccination, autonomy and the 

desire for more information. 

Discussion: 
The nurses tended to have a negative attitude towards influenza vaccination 

and they stated their own knowledge about such vaccination as inadequate. 

In health care, it is important that nurses possess evidence-based knowledge 

in order to be able to educate patients regarding influenza and influenza 

vaccination. In accordance with Jean Watson's holistic description of the 

nurse's work, the nurse also has a moral responsibility to protect and guard 

the patient's safety against disease and spread of infection. 

Keywords:   Influenza, autonomy, Jean Watson  
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Inledning 

En allt mer växande debatt råder i samhället och i vården runt om i världen gällande 

vaccinationer och dess skydd, säkerhet och eventuella biverkningar. Vaccination mot mässling 

och svininfluensa är exempel på vad som har diskuterats frekvent i såväl sociala medier som i 

etablerad media. Antivaccinationsrörelsen växer sig större och ifrågasätter bland annat 

vaccinationens påverkan på barns hälsa. Även efter svininfluensapandemin skapades debatt kring 

influensavaccin och dess nödvändighet och säkerhet.  

Under vår praktik som sjuksköterskestudenter i primärvården diskuterades även där kring 

vaccinationers effektivitet och om vårdpersonal ska vaccinera sig mot influensa eller inte, vilket 

också bidrog till att en nyfikenhet växte. I framtiden som arbetande sjuksköterskor i vården 

kommer vi att få fatta egna beslut kring vaccination vid säsongsinfluensa eller eventuella 

pandemier som uppstår.  Dessa aspekter bidrog till intresset av att mer ingående undersöka 

sjuksköterskans inställning till influensavaccination. Fokus i denna litteraturöversikt kommer att 

vara sjuksköterskor i allmänhet och i ett globalt perspektiv. 

 

Bakgrund 

Vaccination globalt 

Världshälsoorganisationen (WHO) är en organisation som startades 1948 och som arbetar för 

bättre internationell hälsa och levnadsstandard (www.who.int). De definierar hälsa som ett 

välbefinnande där sociala, fysiska och psykiska aspekter ingår. I en rapport från 2019 har 

organisationen sammanställt de tio främsta hoten mot den globala hälsan, där de både varnar för 

ett växande vaccinmotstånd och för att en ny pandemisk influensa kan komma att uppstå. 

 Enligt Eliaçık, Hortu Örsdemir, Karadağ Öncel och Üzüm (2019) har vaccinationsprogram 

bidragit till en markant minskning av sjukdomar och infektioner. De framhäver att de 

grundläggande ståndpunkterna för sjukhuspersonal är att ge patienter en möjlig utväg att leva ett 

sunt liv. Under de senaste tio åren har 19,3 miljoner barn i världen inte blivit fullt vaccinerade på 

grund av bland annat ekonomiska förhållanden eller att kulturen de lever i, inte stödjer 

vaccination. I studien som Eliaçık et al. (2019) utförde i Turkiet framkom att mödrarnas egen 

inkomst och utbildningsnivå påverkade deras kunskaper om vaccination och villighet att 

vaccinera sina barn. Det fanns därtill en oro kring att antivaccinationsrörelserna har förorsakat 

felaktig information om vaccinationer i sociala medier och därmed bidragit till att människor 

känner en rädsla för att ge sina barn vaccinationer eller att själva bli vaccinerade. Författarna 

https://www.who.int/
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framhäver också vikten av att granska vårdpersonalens kunskaper kring vaccin och hur 

exempelvis en sjuksköterska kan vägleda patienter om vaccinationer (Eliaçık et al., 2019).  

 En studie av While (2019) lyfte varningar från (WHO) till allmänheten om att influensa är en 

global hälsorisk, som kan bli en epidemi eller pandemi om inte länder tar ansvar och vaccinerar 

sina befolkningar mot influensavirus. Under år 2009 när svininfluensapandemin bröt ut ställdes 

världens länder inför detta dilemma då de fick överväga olika behandlingsalternativ för att 

minska smittspridningen i ett globalt perspektiv. While (2019) beskriver vaccination som en av 

de mest värdefulla medicinska framstegen eftersom det förhindrar och reducerar påverkan av 

influensa. På längre sikt gör vaccination att personer med hög risk att insjukna eller som lider av 

kronisk sjukdom minskar risken att drabbas av influensa. Vaccination kan även minska 

användandet av antibiotika som kan bli påföljden på grund av följdsjukdomar av influensa 

(While, 2019).  

Under svininfluensapandemin år 2009 gjordes även en studie i Tyskland där delar av den 

tyska befolkningen intervjuades om deras kunskaper, attityder och eventuell oro kring 

smittspridningen av svininfluensan (Böhmer, Krause, Reiter, Walter & Wichmann, 2012). Det 

var endast 18 procent av deltagarna som ansåg att det fanns hög risk för epidemi och att risken 

för att själva drabbas ansågs låg. Många av deltagarna valde att inte vaccinera sig eftersom det 

fanns en oro kring biverkningar och att vaccinationerna inte utvärderades tillräckligt ofta. Det 

vanligaste motståndet för att avböja vaccination mot svininfluensan var den låga risken att själva 

drabbas av influensa och en misstro till vaccinet. Tyskland införde att alla människor som 

tillhörde riskgrupper skulle få vaccinet inledningsvis, men det var många av dessa som valde att 

avböja vaccinet eftersom de upplevde att risken att drabbas som låg (Böhmer et al., 2012). 

Studien hjälpte därtill att forska kring hur attityder, kunskap och inställning skulle kunna 

användas som hjälpmedel för att nå ut till befolkningen att förstå konsekvenserna av att drabbas 

av svininfluensa och vikten av vaccination för att minska smittspridning och därmed minska 

risken för större utbrott (Böhmer et al, 2012).  

I en studie av Bell, Edelstein, Mounier-Jack, Ramsay och Zatoński (2019) med deltagare från 

Rumänien och Polen uttrycktes ett behov av stöd och information från vården för att fatta beslut 

gällande influensavaccination eftersom den typen av vaccination tenderar att upplevas som 

onödig eller riskfylld, samt att de även kan uppleva själva beslutet gällande en vaccination som 

ångestfyllt. Resultatet visade att det var värdefullt för patienterna att känna att de fick tillförlitlig 

information för att förstå hur vaccination fungerar och vad det innebär. Patienterna i studien 

upplevde även vissa svårigheter att lita på sjukvården och att de tenderade att känna mer 



 

 
 7 (37) 

 

 

 

förtroende för läkare jämfört med sjuksköterskor i frågor som exempelvis vaccination (Bell et 

al., 2019).  

 

Vaccination i Sverige  

Enligt Folkhälsomyndigheten har Sverige haft speciellt utformade vaccinationsprogram sedan 

1800-talet då befolkningen vaccinerades mot smittkoppor (www.folkhalsomyndigheten.se). De 

olika vaccinationsprogrammen har därefter lett till att ett stort antal sjukdomar har minskat, 

däribland mässling, tuberkulos och polio. Den svenska befolkningen har rätt att erbjudas vaccin 

om de tillhör något av de olika vaccinationsprogrammen, som exempelvis barnvaccinationer och 

vaccinationer till riskgrupper. Riskgrupper definieras av Folkhälsomyndigheten som gravida 

personer eller de som äldre än 65 år, samt de personer som har diabetes mellitus, kronisk 

njursvikt eller leversvikt, kroniska lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar. Även personer med 

nedsatt immunförsvar, nedsatt lungfunktion eller hostfunktion räknas som riskgrupper.  

Vårdpersonal rekommenderas att vaccinera sig mot hepatit B, på grund av risken för 

blodsmitta som förekommer i arbetet, och mot influensa främst på grund av deras arbete med att 

vårda riskgrupper (www.folkhalsomyndigheten.se). Influensavaccination rekommenderas även 

för att minska sjukfrånvaro bland vårdpersonal, men i enlighet med Arbetsmiljöverket kan inte 

en arbetstagare tvingas till vaccination (www.av.se). De rekommenderar dock arbetsgivare att 

erbjuda gratis vaccination på arbetsplatser där personalen kan komma att riskera att smittas.  

 

Influensa och influensavaccination 

De tre vanligaste typerna av influensa beskrivs av Melhus (2010) med kategorierna A, B och C. 

Influensa typ A ger upphov till flest sjukdomar, men det finns också i allmänhet mer kunskap 

och forskning om denna typ av influensa. Vidare beskrivs influensa typ A som att det troligen 

uppkommer av ett virus som överförs från djur till människor i samhället. För befolkningen i 

Sverige uppträder influensa i regel under vinterhalvåret, som så kallad säsongsinfluensa, med 

antingen influensa typ A eller B som dominerar. Den kliniska blicken påvisar att influensa typ B 

har liknande symtom som influensa typ A, medan influensa typ C har en måttligare utbrott 

främst hos barn och med färre symtom (Melhus, 2010).  

 Vårdhandboken beskriver vidare de vanligaste symtomen vid influensa som snabbt 

uppkommen hög feber, frossa, kroppslig värk, huvudvärk och torrhosta 

(www.vardhandboken.se). Smittorisken är hög gällande influensavirus och sker som droppsmitta 

och aerosolsmitta. Hygienrutiner ska därtill följas på varje vårdavdelning och vårdmottagning för 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.av.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/
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att förhindra smittspridning av influensa. Den oftast förekommande smittan i vård och omsorg är 

kontaktsmitta, därför är det viktigt att ha god handhygien för att förhindra smittan att växa 

vidare. För att skydda sig mot smitta finns skyddskläder, handdesinfektion och basala 

hygienrutiner för hur händerna tvättas korrekt för att minska spridningen. Vid influensa är det 

vanligt att andra sjukdomar tillstöter, såsom öroninflammation, lunginflammation och 

bihåleinflammation. I exceptionella situationer kan människan drabbas av inflammationer i 

nervsystemet, men det är mycket sällsynt. Majoriteten av de som insjuknar blir friska inom en 

vecka och utan att ha behövt uppsöka sjukvård (www.vardhandboken.se) .  

Rekommendationerna enligt Folkhälsomyndigheten är att den som tillhör en riskgrupp eller 

har någon anhörig i en riskgrupp bör vaccineras mot influensan (www.folkhalsomyndigheten.se). 

Detta eftersom det finns en ökad risk att drabbas av komplikationer och följdsjukdomar av 

influensan eller att en eventuell grundsjukdom som patienten har kan försämras. Genom att en 

stor del av befolkningen vaccineras skapas även en flockimmunitet, som ger ett övergripande 

skydd även för dem som inte har möjlighet att vaccinera sig mot sjukdomen 

(www.folkhalsomyndigheten.se). I artikeln av Anderson, Grafe, McCumber och Wendelboe 

(2015) framhävs även att själva insjuknandet i influensa med tillhörande symtom kan mildras på 

de vårdplatser där personalen är vaccinerade mot influensa.  

 

Vaccination i sociala medier  

I samhället råder en växande misstro mot vaccinationer som bland annat tar sig uttryck i sociala 

medier (Frisch, Melbye, Hviid & Vinsløv Hansen, 2019).  Det finns en misstänksamhet mot 

exempelvis vaccin mot barnsjukdomar såsom röda hund, mässling och påssjuka där kopplingar 

görs till att vaccinationerna orsakar autism. På grund av denna misstro har forskare studerat ifall 

något samband finns mellan just dessa vaccinationer och autism, men deras resultat visade att det 

inte finns någon rimlig anledning att koppla autism till vaccinationer.  

Bristande information gällande vaccinationer är även en växande problematik i samhället 

(Berry, Leask, Steffens & Wiley, 2017). Enligt forskare använder sig människor allt mer av att 

uppsöka information på internet för att få svar på frågor gällande hälsa, sjukdomar och 

vaccination istället för att vända sig till sjukvården.  

I artikeln av Andrezén Carlsson, Blomberg, Eriksson, Hagberg, Jonsson & Leissner (2017) 

förklaras användandet av sociala medier som en viktig funktion för exempelvis barn och 

ungdomar där de kan finna människor som har samma erfarenheter gällande eventuella 

sjukdomar som de själva har. Samtidigt som sociala medier kan ha denna positiva effekt betonas 

att sjukvården ändå behöver kunna hantera negativa åsikter gällande vaccinationer och att 

http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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internet kan ge missvisande information gällande dessa till människor i samhället (Anderzén 

Carlsson et al., 2017).  

 

Sjuksköterskans roll 

Internationella sjuksköterskeorganisationen (International council of nurses) skapade år 1953 en 

gemensam global etisk kod för sjuksköterskor att arbeta efter (www.icn.ch). Denna kod har 

reviderats ett antal gånger fram till den senaste versionen som lades fram år 2012. Grunden i den 

etiska koden är att sjuksköterskan ska arbeta för att främja patientens hälsa och autonomi, genom 

att förhindra sjukdom eller lidande, med egenskaper som respektfullhet och trovärdighet. 

Sjuksköterskans roll definieras med att vara autonom och kunna samarbeta med olika sorters 

människor i samhället. En viktig del i sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, motverka dålig 

miljö för patienter och att det finns en rättssäker hälsopolitik att forma sig efter. Det innebär att 

sjuksköterskan har en roll att hålla sig uppdaterad på ny kunskap och att ha en öppen inställning 

mot patienterna som hen möter i sitt dagliga arbete (www.icn.ch).    

 Sjuksköterskan skall även eftersträva ett etiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder för att 

minska smittspridning och säkra patienternas rätt till säker vård (Johansson, Nilsson Kajermo & 

Wallin, 2009). Vidare ska sjuksköterskan tillämpa ett kostnadseffektivt arbete då det åligger ett 

ekonomiskt ansvar att arbeta utifrån riktlinjer och beprövade metoder. För detta har även 

sjuksköterskan ett eget ansvar att uppdatera sina kunskaper (Johansson, Nilsson Kajermo & 

Wallin, 2009). Dessa riktlinjer förtydligas även i Patientsäkerhetslagen där sjuksköterskans 

uppgift att agera patientsäkert förtydligas. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659), 6 kap. 1 § och 

2 § beskriver att sjuksköterskan ska följa lagar och föreskrifter för patienternas säkerhet, samt att 

vård ska ges med stöd av vetenskapliga grunder och med beprövade metoder. Lagen betonar 

även att sjuksköterskan har eget ansvar i sitt arbete gällande patienter.  

  

Problemformulering 

Under de senaste åren har vaccination varit ett omtalat ämne i både media och inom sjukvården 

och det tillkommer även motståndsrörelser mot vaccination. Människor har generellt blivit 

tveksamma till influensa vaccinets effekter och biverkningar efter exempelvis 

svininfluensapandemin. Sjuksköterskan har därtill som ansvar och skyldighet att främja hälsa 

och förespråka evidensbaserad kunskap, såsom att vaccination ger ett bra och säkert skydd mot 

influensa. Författarna vill därför fördjupa kunskapen kring vad just sjuksköterskor har för 

inställning när de blir erbjudna av arbetsgivaren att vaccineras mot influensa.  
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Syfte 

Syftet var undersöka sjuksköterskans inställning till att vaccineras mot influensa. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I denna litteraturöversikt har författarna valt Jean Watsons omvårdnadsteorier som teoretisk 

utgångspunkt för arbetet. Watson (2008) bygger sin teori om den mänskliga omsorgen på ett 

holistiskt perspektiv där sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att skydda och värna om 

patienten. Sjuksköterskan har även förmågan att se individen och samhället som en samspelande 

enhet samtidigt som även patienten ses som en unik person med sina egna behov, önskemål och 

förutsättningar.  

Watson (2008) beskriver att sjuksköterskan kan tillämpa kunskap som andra inte alltid ser och 

förstå varför människor väljer att göra på olika sätt. Sjuksköterskan har följaktligen en central 

roll och uppgift att förmedla evidensbaserad kunskap i vårdandet, såväl som till den enskilde 

patienten som till samhället i stort. Ansvaret ligger inte heller enbart i vad som händer i nuet utan 

också för vad som sker i ett större perspektiv och för just detta krävs förmågan till det öppna 

holistiska synsättet (Watson, 2008).  

Watsons holistiska fokus anses lämpligt som underlag för författarnas valda syfte. Detta 

eftersom utrymme ges för att förstå sjuksköterskans inställning till vaccination i ett brett 

perspektiv relaterat till den omvårdnad som ges samt för att bredda förståelsen för 

sjuksköterskans roll i samhället.  

 

Metod  

I föreliggande litteraturstudie har författarna tillämpat Fribergs (2018) metod om hur en 

litteraturöversikt frambringar en överblick över forskningsläget och ger lärdom att tolka, välja 

och analysera vetenskapliga artiklar. Syftet med en litteraturöversikt är att samla in kunskap om 

det ämne som har undersökts och att ge en sammanfattande överblick av forskningen kring 

området (Friberg, 2018). Resultatet görs i enlighet med Fribergs metod som är baserat på tio 

kvalitativa och vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskans inställning till att bli 

vaccinerad mot influensa (Fribergs, 2018).  
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Datainsamling  

Östlund (2018) beskriver att i den inledande fasen av informationssökning genomförs en 

överblick om ämnet som hjälp till att begränsa sökområdet. Författarna läste nyhetsartiklar, 

webbplatser och tidningsartiklar för att få en bred kunskap om ämnet.  

Den egentliga informationssökningen är fas nummer två, som var mest krävande tids- och 

reflektion mässigt för författarna. Där lades målet upp för arbetet, metodiskt och hur planeringen 

skulle gå till. För att skapa en förutsättning för en djupare förståelse över ämnet genomfördes 

databassökningar i Cinahl complete med inriktning på vetenskapliga artiklar i ämnesområdet 

vårdvetenskap med inriktning omvårdnad och rehabilitering. Sökningar gjordes även i databasen 

Medline with full text som inriktar sig på vetenskapliga artiklar främst gällande biomedicin och 

psykologi. I Medline fanns fördelen att artiklarna i regel går att hitta i fulltext. Författarna valde 

att inledningsvis göra fritextsökningar för att hitta lämpliga ämnesord. Fritextsökningen som 

gjordes var nurse’s attitude towards vaccination i både Cinahl och i Medline. I Cinahl användes 

mesh-termer i ämnesordlistorna cinahl subject headings och de sökord som användes var 

registered nurses och attitude to vaccines.  I Medline användes ämnesordlistor mesh 2019 och 

sökord som användes var nurses, attitude och vaccination. För att inte utesluta några artiklar 

användes en sökteknik som kallas boolesk söklogik, där sökord sammankopplas och synonymer 

med två operatörer AND och OR för att få ett bredare resultat.  

I  databaserna Cinahl och Medline användes begränsningarna engelska som språk och en 

tidsperiod mellan åren 2004-2019. I Cinahl Complete användes även ytterligare peer reviewed 

som begränsning, men den möjligheten saknas för författarna i Medline. Inledningsvis användes 

även begränsningen på tio år för att få relevant och ny forskning, men under arbetets gång 

ändrades sökning till 15 år eftersom det tioårsperioden gav för få träffar för författarnas 

litteraturöversikt. I Medline användes även fulltext som en begränsning. Titlarna i sökresultaten 

lästes därefter igenom och valdes ut för att därefter läsa igenom tillhörande abstrakt. Kvalitativa 

artiklar valdes då författarna ville skapa en djupare förståelse om fenomenet kring det syfte som 

valts till litteraturstudien.  

 

Urval  

Författarna valde att fokusera på en typ av vaccination för att minska antalet träffar i 

sökningarna. Influensavaccination valdes som inklusionskriterier, samt peer rewied, engelsk text 

och ett tidsspann på 15 år användes för att kunna välja ut artiklar som svarade på författarnas 

syfte. Exklusionskriterierna som valdes var artiklar som inte var vetenskapligt granskade, artiklar 

som inte svarade på syftet, annat språk än engelska och artiklar som handlade om andra 
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vaccinationer än influensa valdes också bort. Författarna använde sig även utav det faktum att 

artiklarna innehade doi-nummer och att de var publicerade i vetenskapliga tidskrifter som 

granskningsunderlag. Urvalsprocessen resulterade i början i åtta artiklar som svarade på syftet. 

På grund av att antalet artiklar dock var för få fick författarna göra en fritextsökning på nytt 

under arbetets gång, där användes samma inklusionskriterier och exklusionskriterier och 

ytterligare två artiklar hittades. De tio artiklarna redogjordes slutligen i matris 2 (se bilaga 2).  

 

Dataanalys 

I dataanalysen tillämpades Fribergs metod (2018) med fem steg. Inledningsvis numrerades 

artiklarna för att göra det enklare för författarna att hålla reda på vilket resultat som hörde till rätt 

artikel samt också för att förenkla kommunikationen mellan författarna gällande artiklarna. 

Sedan lästes artiklarna individuellt med öppenhet och följsamhet för att få en övergripande 

uppfattning om dess innehåll. Andra steget var att författarna koncentrerade sig djupare specifikt 

på resultaten i artiklarna och försöka urskilja hur de svarade på litteraturöversiktens syfte. För att 

få fram detta lästes vardera artikels resultat igen och färgmarkeringar gjordes med 

färgmarkeringspennor över de stycken i texterna som relaterade till författarnas syfte.  

Steg tre innebär för författarna att göra en översikt av varje resultat av valda artiklar, vilket 

kan göras med ett schematiskt sammanfattning på varje resultatets teman för att få en bra 

översikt (Friberg, 2018). Resultat ska enligt Friberg utformas utifrån teman för att öka 

förståelsen och utformning av arbetet. Därför skrevs de insamlade fynden upp, med varsitt 

nummer beroende på vilken artikel de tillhörde, i ett gemensamt dokument mellan författarna för 

att få en överskådlig blick. Med hjälp av detta kunde begrepp, ord och citat sorteras ut och bilda 

rubriker som hjälpte författarna att ytterligare få en klarare överblick och se vilka fynd som 

hittats. Författarna parade därefter ihop de numrerade resultaten till de som de ansåg passade 

med varandra.  

Under steg fyra har författarna jämfört likheter och skillnader mellan resultaten av studierna 

och på detta sätt skapas nya teman av de resultat som har likheter (Friberg, 2018). Genom detta 

kunde författarna urskilja vad som huvudsakliga teman och underteman för resultatet.  

Det femte steget i Fribergs (2018) analys ska författarna skapa och presentera analysen på ett 

begripligt och läsvärd sätt, samt också ha i beaktande examensarbetet ska läsas och granskas. 

Teman skapades ur analysen till resultatet så läsarna ska på ett begripligt sätt läsa texten utifrån 

de referenser som skapats.  
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Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) betonar vikten av olika principer för att säkra att forskning utformas på ett 

etiskt korrekt sätt, där integritet och mänskliga rättigheter bevaras. Detta kan vara att skydda 

deltagarnas anonymitet och att de frivilligt har gett samtycke till att deltaga i studien. Därtill är 

det av betydelse att deltagarna har informerats om studiernas syften innan de påbörjas. 

“Rättviseprincipen" och "göra-gott-principen" tar fasta på att deltagarna i forskningen inte skall 

skadas eller behandlas med orättvisa då det innebär en utsatthet och sårbarhet i att deltaga i 

offentliga studier (Kjellström, 2017). Dessa aspekter definieras även i Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460) som utfärdas av Sveriges riksdag och som även 

beskriver att svensk forskning ska granskas etiskt av Etikprövningsmyndigheten. Därför var det 

för författarna av stor vikt att de artiklar som valdes till litteraturöversikten även hade genomgått 

en motsvarande etisk granskning i de länder de genomfördes eller att etiska principer såsom 

anonymitet tydligt hade applicerats. I de artiklar där ingen tydlig etisk granskning nämndes, men 

som ändå tolkades av författarna som etiskt utformade studier, valde författarna att använda 

dessa artiklar på grund av den brist på kvalitativ forskning som fanns att tillgå för att kunna svara 

på det valda syftet för arbetet.  

Till denna litteraturöversikt har författarna även bevarat ett etiskt förhållningssätt genom att 

de med en öppen inställning har granskat artiklar och gjort det slutgiltiga urvalet på ett icke 

dömande sätt för att undvika påverkan av deras egna förförståelse om det valda ämnet. Denna 

förförståelse grundas på kunskaper som erhållits under sjuksköterskeutbildningen samt vad 

författarna själva läst om i olika medier gällande vaccinationer. Författarnas egna insikt om sin 

egen förförståelse har även gynnat förmågan att kunna reflektera kritiskt gällande arbetets 

utformning, vilket är värdefullt för dess trovärdighet ur ett etiskt perspektiv (Kjellström, 2017).  

 Författarna har även kunnat motivera sitt val av syfte med att ha hög relevans för såväl 

forskningen som för författarnas egna framtida arbete som sjuksköterskor. Enligt Kjellström 

(2007) är det av stor vikt att forskning utförs i syfte att fördjupa förståelsen och kunskapen om 

något som kan vara av nytta för individer eller samhället i ett längre perspektiv.  

 

 

Resultat 

Efter dataanalysen framkom följande teman: influensavaccin upplevdes som mindre viktigt, 

negativa erfarenheter av influensavaccination, autonomi och önskan om mer information.  
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Influensavaccin upplevdes som mindre viktigt enligt sjuksköterskorna 

Sjuksköterskorna ansåg att influensa inte utgör ett hot för deras hälsa och de som arbetat under 

utbrottet av svininfluensapandemin upplevde sig till en början orolig över svininfluensan, men 

förklarade att de ändrat inställning och ser den endast som farlig för riskgrupper (Drury, Hegney 

& Koh, 2011). I artikeln av Elger et al. (2017) upplevde sjuksköterskorna att det kan vara 

positivt att ibland bli sjuk i influensa eftersom de ansåg att det skulle vara nyttigt för 

immunförsvaret. Det fanns även sjuksköterskor som förklarade sin inställning med att influensa 

är inte en allvarlig sjukdom och att de oroade sig mer över andra smittsjukdomar som hepatit B 

(Baka et al., 2018). I artikeln av Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker (2010) upplevde 

sjuksköterskorna även att influensavaccin var onödigt, med förklaringen att de upplevde det som 

viktigare att vaccinera sig mot hepatit och tuberkulos som de ville skydda sig själva och sina 

familjer mot (Baka et al., 2018).   

Sjuksköterskor med tidigare erfarenheter av att vårda patienter som var sjuka i svår akut 

respiratorisk sjukdom (SARS) upplevde att influensa var en ofarlig sjukdom i jämförelse med 

SARS (Drury, Hegney & Koh, 2011).  Sjuksköterskor upplevde även att det var onödigt för både 

patienter och de själv,  som inte hade några riskfaktorer att drabbas av influensa, att vaccinera sig 

(Raftapoulos, 2008). 

Sjuksköterskorna ansåg att influensavaccination inte gynnar deras egen hälsa (Elger et al., 

2017). Mortaliteten för influensa ansågs vara låg, samt att verksamma behandlingar var lätta att 

nå, vilket gjorde att sjuksköterskorna inte kände någon oro över att de själva eller deras familjer 

skulle smittas (Cheung, et al., 2011). De hade inställningen att de kan medicineras, med 

virushämmande läkemedel, ifall de skulle bli smittade och sjuka i influensa (Drury, Hegney & 

Koh, 2011). I artikeln av Quinn (2014) upplevde sjuksköterskor att kosttillskott och 

alternativmedicin var effektiva hjälpmedel för att skydda sig mot influensasmitta och därför 

kände de inte behov av vaccination. Sjuksköterskorna hade uppfattningen att influensa endast 

smittar när symtom visas (Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 2010). 

På grund av deras arbete i vården upplevde sjuksköterskorna att de är skyddade mot 

smittsamma sjukdomar (Baka et al. (2018). De uppfattade sig som immuna mot influensa och att 

denna immunitet byggs upp under arbetets gång (Quinn, G. (2014). I artikeln av Raftapoulos 

(2008) upplevde sjuksköterskorna att deras kontakt med patienterna varje dag gör att de blir 

immuna mot många smittor, som exempelvis influensa.  

De sjuksköterskor som upplevde sig ha en god hälsa kände att de inte behöver vaccinera sig 

mot influensa (Elger et al., 2017). De ansåg att deras immunförsvar var starkt och då var de inte i 
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behov av vaccinet (Raftapoulos, 2008; Willis & Wortley, 2007). De upplevde sig inte vara 

mottagliga för influensa på samma sätt som patienter med diabetes, kroniska sjukdomar eller 

gravida som tillhör riskgrupper (Raftapoulos, 2008). Känslan av att vara unga, friska och 

hälsosamma uppgavs vara motivation till att inte vaccinera sig eftersom influensa inte utgör en 

risk för dem personligen  av (Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 2010; Raftapoulos, 2008).  För 

att slippa smittas av influensavirus ansåg sjuksköterskorna att man ska leva hälsosamt 

(Raftapoulos, 2008). Sjuksköterskorna kände inte att de behöver vaccinera sig mot influensa i 

syfte att skydda patienterna. (Baka et al. (2018). De som arbetade med unga patienter upplevde 

sig inte som en riskfaktor om de arbetade utan att vara vaccinerad mot influensa (Ofstead, 

Poland, Rhudy & Tucker, 2010).  

God handhygien ansåg sjuksköterskorna var ett tillräckligt bra skydd för att hindra 

smittspridning av influensa (Drury, Hegney & Koh, 2011; Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 

2010; Willis & Wortley, 2007). De kände en stor tillit till sin egen och sina kollegors standard på 

handhygien (Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 2010). Användning av ansiktsmask och att tvätta 

händerna innan och efter patientkontakt ansågs även vara en lika effektiv barriär som vaccination 

mot influensa (Baka et al., 2018). Bra handhygien i kombination med att använda plasthandskar 

upplevde sjuksköterskorna som ett tillräckligt skydd för att motverka smittspridning till 

patienterna som de vårdade (Raftapoulos, 2008). 

 

Negativa erfarenheter av influensavaccination  

Sjuksköterskorna kände en rädsla för biverkningar och långsiktiga negativa effekter av 

influensavaccin (Baka et al., 2018; Cheung, Griffiths, Lee, Wong & Wong 2011; Elger, 

McLennan, Nicca, Pless & Shaw, 2017; Raftapoulos, 2008). De uttryckte att de var oroliga för 

att de ska bli sjuka av vaccinet om de genomgick en influensavaccination (Elger et al., 2017; 

Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 2010; Quinn, 2014; Raftapoulos, 2008). Funderingar 

uttrycktes även specifikt gällande svininfluensavaccinet, att de inte riktigt förstod vad det innebar 

och de kände oro över om de kommer bli skyddade eller om de kommer att bli sjuka i 

svininfluensa av vaccinationen (Quinn, 2014). Det fanns även en oro att vaccination är skadligt 

för immunförsvaret genom att vaccinet försämrar dess funktion (Elger et al., 2017). I artikeln av 

Cheung, et al. (2011) uttryckte sjuksköterskorna under svininfluensapandemin att det var 

lämpligare att avvakta med vaccination eftersom vaccinet då var så pass nytt.  

Erfarenheter från tidigare vaccinationer upplevdes av sjuksköterskorna som att de hade känt 

sig sjuka efteråt, ibland upp till månader efter vaccinationen (Elger et al., 2017). De hade även 
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upplevt efter tidigare vaccinationer att andra personer i deras omgivning hade blivit sjuka i 

influensa, vilket gjorde att de därefter kände sig negativt inställda till att vaccinera sig igen 

(Willis & Wortley, 2007). I artikeln av Baka et al. (2018) uttryckte sjuksköterskorna även en 

tveksamhet till hur effektivt influensavaccinet är, samtidigt som de återberättade om 

biverkningar som de hört att andra hade upplevt eller som de själva upplevt. I artikeln av Quinn 

(2014) berättade sjuksköterskorna att de kände till familjemedlemmar, kollegor eller andra 

personer i sin närhet som upplevt negativa erfarenheter och biverkningar efter 

influensavaccination. En av sjuksköterskorna berättade om en händelse, där en person hade dött 

ett par dagar efter en influensavaccination och tänkte då att personen kanske hade överlevt om 

den inte hade fått vaccinet.  

Media uppgavs även vara en orsak till att sjuksköterskorna kände en negativ inställning till 

vaccination, som de förklarade berodde på den mediala rapportering som gjordes under 

svininfluensapandemin (Quinn, 2014). De ansåg även att media påverkar allmänheten negativt 

genom att inte använda sig av evidensbaserad information, som till exempel upplevdes vid 

svininfluensan och deras rapportering kring den (Baka et al., 2018) . Sjuksköterskor uppgav att 

kostnaderna för vaccination och deras stressiga scheman och obekväma arbetstider upplevdes 

som hinder för att vaccinera sig (Baka et al., 2018). De upplevde även att platsen för vaccination 

låg på ett obekvämt avstånd från arbetet eller hemmet och efter arbetsdagen vill de hellre 

prioritera att åka hem för att vila (Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 2010).  

I artikeln av Elger et al. (2017) tog sjuksköterskorna upp funderingar kring läkemedelsföretag 

och hur vaccin framställs. De ansåg att det finns många olika typer av virus och att det därför blir 

svårt att hitta rätt vaccin, samtidigt som de också upplevde att företag tävlar mot varandra för att 

vara den som först skapar influensavaccinet (Elger et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att 

influensavaccinet blev framstressat och att det därför var låg kvalité på vaccinet som framställdes 

(Elger, McLennan, Pless & Shaw, 2016). I artikeln av Ofstead, Poland, Rhudy och Tucker 

(2010) berättade sjuksköterskorna att de hade läst i media om kopplingen mellan de olika typerna 

av virus och att hitta rätt vaccin för det. Deras attityd varierade på grund av olika allmän 

inställning till vaccination i allmänhet och influensa vaccin. En idé som kom upp var att 

sjuksköterskorna som valde att inte ta vaccin, skulle vara tvungna att bära munskydd för att 

minska risken för smittspridning (Elger, McLennan, Pless & Shaw, 2016).   

 

Autonomi  

Kroppslig integritet och att ta egna beslut över sin kropp var av stor vikt för sjuksköterskan 

gällande valet att vaccinera sig (Elger et al., 2017). De upplevde att det är personlig rättighet att 
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kunna bli sjuka ibland, särskilt eftersom de till så stor del själva vårdar och tar hand om andra 

sjuka människor (Elger et al., 2017). Att tvingas till vaccination upplevdes av sjuksköterskor som 

ett övergrepp och de liknade det vid att en patient aldrig skulle tvingas att vaccinera sig (Quinn, 

2014).  

Sjuksköterskor upplevde i artikeln av Willis och Wortley (2007) en målsättning att gynna 

influensavaccinationer för både kollegor och patienter för att sträva efter att med vilja ta fler 

vaccinationer och de själva tar vaccinationer. Men det fanns bland de ovaccinerade 

sjuksköterskor en oro kring att främja vaccin när de själva inte vill bli vaccinerade. Vaccination 

upplevdes som ett personligt val och de ville inte att kollegor som blivit vaccinerade ska 

uppmuntra om det, inte heller patienter (Willis & Wortley, 2007). 

I studien av Baka et al. (2018) uppgav sjuksköterskorna både inställningen att obligatoriska 

influensavaccinationer på arbetet kan vara nödvändigt och att det ska vara ett eget val. De kände 

en oro för att ifall de accepterar en obligatorisk vaccination, så kan det den därefter leda till fler 

obligatoriska moment i deras arbete (Elger et al., 2017; Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 

2010). Sjuksköterskorna kände en misstro till sin omgivning på arbetet gällande vaccinationer 

(Elger et al., 2017). De upplevde att arbetsgivarens motivation till obligatoriska vaccinationer 

skulle bero på att de vill minska sjukfrånvaron bland de arbetande sjuksköterskorna (Quinn, 

2014). De upplevde även att arbetsgivaren inte var lika angelägen gällande vaccinationer av 

andra sjukdomar, som de var av influensavaccinationer (Baka et al., 2018). Valfrihet och 

självbestämmande nämndes som deras största orsaker till att inte acceptera obligatoriska 

vaccinationer mot influensa, men en del av skulle i slutänden gå med på att vaccinera sig om de 

infördes (Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker, 2010). De uttryckte även att de inte vill känna 

moralisk press från arbetsgivaren att vaccinera sig mot influensa (Elger et al., 2017). Att bli 

tvingad till vaccination associerades med maktlöshet och de upplevde att de i sina roller som 

sjuksköterska är de kapabla att ta egna beslut gällande vaccination (Quinn, 2014).  

 

Önskan om mer information 

Gällande valet att vaccinera sig upplevde sjuksköterskorna att informationen de fått på 

arbetsplatsen gällande influensavaccin var förvirrande och de önskade därför att få mer 

evidensbaserad kunskap (Quinn, 2014). I artikeln av Ofstead, Poland, Rhudy & Tucker (2010) 

uttryckte de en önskan om att få mer information som klargjorde vilka biverkningar som kan 

uppstå och hur många dödsfall som inträffat till följd av influensa och influensavaccinet. De ville 

även känna sig mer delaktiga i framställandet av information och vid organisationen av 

influensavaccination (Quinn, 2014). Den information som fanns tillgänglig upplevdes av 
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sjuksköterskorna som föråldrad och i behov av uppdatering (Baka et al., 2018). Samtidigt ansåg 

de att deras egen kunskap var bristfällig gällande vaccinationens effekter och biverkningar som 

kunde tillkomma (Baka et al., 2018; Harris, Hasan, Traynor & Zwar, 2007.  

        I artikeln av Willis och Wortley (2007) upplevde både vaccinerade och ovaccinerade 

sjuksköterskor att det fanns stort underskott av information angående vaccination, speciellt 

influensavaccination, och att de ville ha mer undervisning i ämnet. Deltagarna som var både 

ovaccinerade och vaccinerade sjuksköterskor tog upp en myt att vaccination består av levande 

smittämne. Men ett understöd av de vaccinerade sjuksköterskorna fanns att det ville främja 

vaccinationen så fler tog det i skyddande syfte och ett ansvar mot patienterna som är i riskgrupp 

att drabbas. Alla de ovaccinerade sjuksköterskorna påstod att ifall det hade fått bättre information 

om influensa och vaccination hade det haft en annan uppfattning (Willis & Wortley, 2007). I 

artikeln av Quinn (2014) upplevde sjuksköterskorna att deras beslut kanske skulle kunna 

påverkas om informationen gällande vaccination gavs på ett mer personligt sätt, som under ett 

samtal med en person de känner förtroende för.  

  

 

Diskussion 

Diskussionen har delats in i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

motiveras valda artiklar och genomförd metod för litteraturöversikten där fördelar och nackdelar 

med arbetet lyfts fram. I resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat med 

bakgrund, syfte och vald omvårdnadsteori som utgångspunkt.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt gjordes i enlighet med Friberg (2018) och syftet var att undersöka 

sjuksköterskans inställning till att bli vaccinerad. Inledningsvis valde författarna som syfte att 

undersöka sjuksköterskans kunskap och inställning till att bli vaccinerad mot influensan. 

Begreppet ”kunskap” valdes sedan bort eftersom författarna ville undvika ett tvådelat syfte och 

därmed fokusera på att utgå från ett enhetligt syfte för att underlätta att svara på och diskutera 

kring detta i resultat respektive resultatdiskussion. Syftet ändrades därmed till att undersöka 

sjuksköterskans inställning till att bli vaccinerad. Artiklar som inkluderades var de som beskrev 

sjuksköterskans inställning till att själv bli vaccinerad och exkluderade artiklar blev som inte 

svarade på syftet. Sökningarna i databaserna blev inledningsvis för få med endast en tioårsperiod 

och tidsspannet utökades till att innefatta15 år. För att vara säker på att forskningen var relevant 
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för ämnet och att artiklarna redovisade senaste forskningen granskades artiklarna i enlighet med 

Friberg (2018) och kriterier för en säker granskning. Författarna beslutade att inte begränsa vilka 

länder som skulle ingå i studien eftersom databaserna gav få antal träffar, vilket medförde ett 

begränsat antal artiklar att utgå från. 

      I databasökningen användes olika sökord för att få fram relevanta artiklar och forskning. 

Författarna använde sig utav sökordet vaccine i båda sökdatabaserna, istället för influenza 

vaccine för att få en bredare grund och fler artiklar. Sökordet nurse användes i medline, men i 

cinahl användes istället registered nurse som är en motsvarighet till nurse.  Men genomgående 

försökte författarna att använda sig utav sökord som var lika varandra i databaserna för att få ett 

så tillförlitligt resultat som möjligt. Den sista artikel sökningen användes sökord som var sparade 

sedan tidigare från första fritext sökningen. I många av artiklarna som kom upp vid databas 

sökningarna var olika former av specialistsjuksköterskor var författarna extra uppmärksamma på 

att artiklarna endast skulle handla om allmän sjuksköterskors inställning till att bli vaccinerad. 

Författarna använde sig endast utav kvalitativa artiklar, på grund av att syftet med studien var att 

undersöka sjuksköterskans inställning och hur deras upplevelse var med egna ord.  

      Motiveringen till varför författarna gjorde artikel sökningarna med så lång tid emellan. Detta 

på grund av deadlines under arbetets gång kunde författarna endast presentera åtta artiklar till 

resultatets handledningsträff och därför fick det göras ytterligare en artikelsökning senare under 

arbetets gång där det två sista artiklarna hittades till resultatet, för att söka på de två sista 

artiklarna användes sökhistoriken för att söka fram artiklarna (Östlundh, 2018). Författarna 

använde sig utav Friberg (2018) metod i litteraturöversikten, vilket funderade positivt och hjälpte 

till att strukturera upp arbetet. Artiklarna lästes först var för sig, vilket gjorde att författarna fick 

tid att reflektera själva och inte påverkade varandra gällande resultatet. Arbetet fungerade även 

konstruktivt mellan författarna eftersom utrymme gavs för diskussioner mellan parterna samt att 

författarna kunde reflektera och delge synpunkter om arbetet. Författarna använde sig utav två 

artiklar med nästan identiska författare, där endast ett namn skilde dem åt. Båda artiklarna 

inkluderades slutligen eftersom både likheter och olikheter i dem båda artiklarna fanns med. Den 

första artikeln handlade om varför sjuksköterskor avstod vaccination och den andra om hur 

inställningen är gällande åtgärder för att öka influensavaccination. Databaserna Cinahl och 

Medline valdes eftersom författarna skrev en litteraturstudie med vårdvetenskaplig grund därav 

val av databaser. Det gjordes även ytterligare granskningar på artiklarna för att var säker på att 

det var vetenskapliga.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans inställning till att bli vaccinerad 

mot influensa. Resultatet som framkom visade till viss del delade åsikter, men generellt sett 

fanns en avståndstagande inställning hos sjuksköterskorna till influensavaccin. Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte vill känna sig tvingade till vaccination på arbetet, i form av obligatoriska 

influensavaccinationer eller moralisk press eftersom det skulle kännas kränkande mot deras 

självbestämmanderätt. Andra fynd i resultatet var att sjuksköterskorna verkade känna bristande 

tillit till organiseringen av influensavaccination. Detta tog sig uttryck i både en slags tveksamhet 

till deras arbetsgivares avsikter gällande influensavaccination och i en brist på förtroende för 

tillverkningen av influensavaccin. Sjuksköterskorna i det sammanfattade resultatet uttryckte även 

oro över biverkningar och mindre önskvärda effekter av vaccinet samtidigt som de uppgav ett 

behov av att få mer information och kunskap kring influensavaccinets egenskaper och verkan. I 

resterande resultatdiskussion kommer huvudsakligen sjuksköterskornas upplevelse av 

influensavaccin, behov av information och autonomi att lyftas fram.  

 

Influensavaccin upplevdes som mindre viktigt  

I temat influensavaccin upplevdes som mindre viktigt framkom att sjuksköterskorna generellt sett 

upplevde influensa som en harmlös sjukdom. De upplevde även sig själva som friska personer 

och verkade därför inte känna sig hotade på ett personligt plan av att drabbas av influensa, 

möjligtvis eftersom de inte definierade sig själva som att vara i någon typ av riskgrupp. Detta 

återspeglas även i senare forskning där enbart en tredjedel av sjuksköterskorna upplevde att de 

genom sitt arbete var i högre risk att smittas av influensavirus jämfört med övrig befolkning. De 

senaste fem åren hade också knappt en tredjedel av sjuksköterskorna erhållit influensavaccin 

(Ciofi et al., 2019). Enligt resultatet i litteraturöversikten upplevde sjuksköterskorna att de erhöll 

en slags immunitet mot influensa på grund av deras arbete i sjukvården, vilket även kan förklara 

att de inte heller upplever sig vara utsatt för någon större smittorisk.  

 Sjuksköterskorna kände även generellt sett tillit till att deras egna hygienrutiner räcker till för 

att skydda patienterna och de upplevde därför vaccination som onödigt för dem själva. De 

verkade även känna en stor tillit till varandra som grupp, eftersom de litade på sina kollegors 

standard på hygienrutiner. Att tillämpa handhygien stämmer in med vedertagna riktlinjer som 

visar att basala hygienrutiner utgör en viss barriär mot smittspridning av influensavirus 

(www.vardhandboken.se). I studien av Cowling et al. (2019) framgick dock att sjuksköterskorna 

generellt sett motgick detta genom att arbeta fastän de var sjuka, då de upplevde influensa som 

ingen allvarlig sjukdom. Detta bekräftar resultatet i denna litteraturöversikt där sjuksköterskorna 
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upplevde influensa som harmlös, vilket således kan leda till att sjukdomen bagatelliseras och 

därmed kan leda till att sjuksköterskorna brister i sin roll att främja hälsa och att förebygga 

sjukdom.  

 

Negativa erfarenheter av influensavaccin  

I temat negativa erfarenheter av influensavaccin framkom att sjuksköterskorna upplevde 

misstänksamhet till influensavaccinets innehåll och framställning. Sjuksköterskorna uppgav även 

negativa erfarenheter av influensavaccin i form av rädsla för vaccin och misstänksamhet mot 

tillverkningen av vaccin. De upplevde även att influensavaccination var lågprioriterat eftersom 

momentet kräver tid av dem som de hellre ville lägga på annat eller att platsen för vaccination 

låg på en otillgänglig plats. Detta fenomen bekräftas i ytterligare forskning där sjuksköterskorna 

även uttryckte att de inte visste var de kunde vaccinera sig mot influensa (Cowling et al., 2019). 

När influensavaccination däremot upplevs som tillgängligt, i form av gratis vaccinationer på 

arbetsplatsen, så har forskning visat att det även inverkar positivt på antalet influensavaccinerade 

sjuksköterskor (Ball et al., 2018). Därför är det även i denna fråga värdefullt att applicera 

Watsons holistiska perspektiv för att förstå helheten kring vilka orsaker som kan finnas till 

sjuksköterskornas inställning till influensavaccination och vilken effekt deras inställning även 

har i ett större perspektiv på samhällsnivå. Genom att ta dessa olika aspekter i beaktning kan 

förutsättningar skapas för att uppmuntra sjuksköterskor att vaccinera sig mot influensa när de 

arbetar inom vården (Watson, 2008). Sjuksköterskorna i resultatet för litteraturöversikten 

uppvisade även en oro för eventuella biverkningar från influensavaccin. I de fall där olika 

biverkningar nämndes, som inte är typiska för influensavaccin, eller där influensavaccin 

nämndes som upplevd orsak till dödsfall kunde detta möjligtvis bero på att sjuksköterskorna 

misstog dessa händelser för symtom på eller konsekvenser av andra sjukdomar. Att ha upplevt 

negativa känslor kring ett vaccin kan möjligtvis medföra att det blir problematiskt att ändra 

inställning i framtiden. Detta belyses även i studien av Lee et al. (2013) som visat att 

sjuksköterskornas inställning till influensavaccination påverkades negativt av 

svininfluensapandemin år 2009, då antalet vaccinerade sjuksköterskor minskade under ett antal 

år efteråt, vilket motiverades med oro gällande biverkningar. Därför är det av vikt att förstå vilka 

attityder sjuksköterskor har gällande influensavaccination och förebygga att felaktiga 

uppfattningar cementeras. Detta eftersom de kan leda till bristande behov av att uppsöka 

information eller en problematik och motsättning att anamma ny kunskap kring influensa och 

influensavaccination. Om sjuksköterskor även besitter en inställning att vaccination är skadligt 

för hälsan eller att influensa är gynnsamt för immunförsvaret, kan de således påverka patienter 
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på ett direkt eller indirekt sätt, i deras sätt att vara eller tala om vaccinationer. Följdaktligen kan 

detta vara skadligt för patienten och samhället, vilket strider mot sjuksköterskans arbete och 

ansvar som skall utgå från en evidensbaserad kunskap (Johansson, Nilsson Kajermo & Wallin, 

2009; SFS, 2010:659). Detta kan även leda till att patienter förmedlar denna inställning vidare till 

andra människor och kan exempelvis påverka personer i riskgrupper till att inte vaccinera sig 

mot influensa. En negativ inställning till influensavaccination hos sjuksköterskorna kan påverka 

samhället i stort genom att tilliten till sjukvården riskerar att skadas, om sjuksköterskor själva 

motsätter sig det sjukvården förespråkar. Sjuksköterskor har därför även ett ansvar att arbeta för 

att främja hälsa och förebygga sjukdom i ett större och globalt perspektiv (www.icn.ch). Genom 

att motverka att rädslor till vaccin befäster sig i samhället och eventuellt skapar ett växande 

motstånd till vaccination.   

 

Autonomi 

I resultatet framgick att värnandet om den egna personliga autonomin är starkt förankrat i 

sjuksköterskorna, vilket tog sig uttryck när de ställdes inför frågan om obligatoriska 

influensavaccinationer. Då uttrycktes en stark vilja att ta egna beslut över sin kropp och att få 

bevara den som den är, med den hälsa som de upplevde sig ha. Valet kring influensavaccination 

upplevdes som en personlig upplevelse för sjuksköterskorna, både för de som valde bort 

vaccination och för de som valde att vaccinera sig. De som valde bort vaccination motiverade 

detta genom att uttrycka en stark önskan om självbestämmande. De som valde vaccinationen 

uttryckte generellt sett att valet baserades på att skydda sig själva eller sina familjer. Vidare 

forskning bekräftar ytterligare vikten av den personliga aspekten kring vaccination, då skydd för 

patienterna visat sig generellt sett inte vara sjuksköterskornas motivation till att vaccinera sig 

mot influensa (Lee et al., 2013).  

 I vården är det en sjuksköterskas plikt att värna om såväl patientens hälsa som dennes 

autonomi (www.swenurse.se). Sjuksköterskorna i resultatet visade dock en inställning att deras 

egen autonomi inte upplevdes vara lika självklar och de uppvisade en viss misstänksamhet till att 

vaccineras mot influensa på arbetsplatsen. Detta eftersom de upplevde att de då vaccinerar sig 

mot influensa enbart för att förhindra sjukfrånvaro i arbetsgruppen. Det finns således en 

möjlighet att sjuksköterskorna i resultatet, som ställdes inför frågan om obligatoriska 

influensavaccinationer på arbetet, skulle kunnat uppvisa en mer positivt inställning till 

influensavaccination om obligatoriska vaccinationer inte hade nämnts i studierna. Detta på grund 

av att obligatoriska moment på arbetsplatser kan associeras med kränkningar av sin autonomi 
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och därmed framkalla negativa känslor eller en defensiv hållning när ens egna självbestämmande 

ifrågasätts (Bekaert & Van Hooste, 2019).  

 Följaktligen uppvisade dock inte sjuksköterskorna någon betydande reflektion kring riskerna 

med att inte vaccinera sig mot influensa. Riskbeteenden på arbetsplatser, som att exempelvis inte 

följa riktlinjer, har i forskning visat sig kunna associeras till graden av engagemang och 

arbetsglädje som upplevs av arbetstagarna (Cheung, Huang et al., 2015). Även kvaliteten på 

ledarskapet har visats sig påverka arbetstagarnas värderingar och riskbeteenden på arbetsplatsen 

(Hillen, Kuntz, Pfaff & Seibert, in press). Detta kan betyda att sjuksköterskor som avstår 

rekommendationer om influensavaccination uppvisar ett typ av riskbeteende och påverkas 

eventuellt till detta av arbetsmiljön som råder och deras egen personliga inställning till sin 

arbetsplats. Ett bristande engagemang eller tillit skulle således kunna leda till bristande 

gemenskap på arbetsplatsen och att ens egna person ställs emot eller tar ett slags avstånd från 

resten av arbetsgruppen eller patienterna. Ett bristande engagemang kan även var orsaken till att 

sjuksköterskor i resultatet upplevde att de ger mycket av sig själva i sin vård till patienterna och 

att de därför själva har rätt att bli sjuka ibland. I enlighet med Watson (2008) blir det även här av 

stor vikt att som sjuksköterska applicera det holistiska perspektivet och se sambandet mellan att 

både samhället och ens egen person gynnas av influensavaccination för att minska smittspridning 

och att riskgrupper drabbas. Sjuksköterskan drar därför nytta av att försöka urskilja och förstå 

ens egna och andras olika beteenden, för att kunna främja ett positivt arbetsklimat som i sin tur 

även främjar samarbeten mellan kollegor och en bättre hälsa för patienterna och hela samhället.   

 

Önskan om mer information  

Sjuksköterskorna i resultatet uppvisade bristande kunskaper gällande influensa, då de exempelvis 

uppfattar sjukdomen som enbart smittsam vid uppvisande av symtom eller att de skulle kunna bli 

sjuka i influensa av att vaccinera sig, samtidigt som de själva uttryckte att de besitter bristande 

kunskaper och att de önskar bli mer informerade kring influensa och influensavaccination.  

Resultatet tolkas därför som att sjuksköterskorna hade viljan att öka sina kunskaper eftersom de 

uttryckte att där fanns en brist på information. De uppvisade även en tendens att hänvisa till 

information från sin omgivning eller olika medier, vilket visar ett intresse för mer information 

gällande influensavaccination. Att vara informationssökande och att försöka förstå helheten 

kring något som upplevs som svårt eller diffust instämmer med Watsons teorier om det holistiska 

perspektivet som grund för sjuksköterskans arbete och omvårdnad (Watson, 2008). 

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett ansvar att representera sig som trovärdig och 

att hålla sig uppdaterad gällande information och riktlinjer (www.swenurse.se). Även 
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Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) påvisar att sjuksköterskan ska arbeta patientsäkert och 

kunna förmedla rätt information till patienter, vilket exempelvis kan gälla evidensbaserad 

kunskap om biverkningar och effekter av influensavaccination. Då vaccination är beprövat 

genom forskning är det också värdefullt om sjuksköterskan har goda kunskaper gällande 

biverkningar som kan uppstå efter vaccination  (www.folkhalsomyndigheten.se). En fördel kan 

vara om sjuksköterskan själv har vaccinerat sig och därmed kan stödja sina kunskaper med egen 

erfarenhet för att skapa förtroende hos patienter som överväger influensavaccination.  

I litteraturstudiens resultat visade sjuksköterskorna en bristande reflektion kring deras eget 

ansvar i rollen som sjuksköterska. Sjuksköterskorna lyfte fram deras behov av mer information 

kring influensavaccination, men återgav exempelvis inga händelser där de prövat eftersöka 

evidensbaserad information. I resultatet framgick inte heller om sjuksköterskorna tillämpade 

reflektion kring deras tillvägagångssätt för att uppsöka information, som exempelvis när de 

hänvisade till hörsägen i sin omgivning eller vad de läst om i olika medier när de berättade om 

sin inställning till influensavaccination.  

Enligt slutsatser av Eliaçık et al. (2019) visade sig föräldrars utbildningsnivå inverka på deras 

inställning till vaccinationer och att vaccinera sina barn. Forskning visar därtill att 

sjuksköterskors grad av utbildning spelar en stor roll i deras inställning till vaccination och 

uppsökandet av information i ämnet (Ciofi et al., 2019). Sjuksköterskor med mer avancerad 

utbildning tenderar att till högre grad vända sig till vetenskapliga studier medan grundutbildade 

sjuksköterskor söker information från källor via internet eller personer i sin närhet såsom 

kollegor på arbetsplatsen. Ett exempel som påvisade detta var att kunskaper gällande effekten av 

flockimmunitet var bristfällig bland de grundutbildade sjuksköterskorna (Ciofi et al., 2019).  

Studien av Lee, Lee och Wong (2013) visade även att sjuksköterskor med mindre 

arbetserfarenhet var mindre benägna att vaccinera sig mot influensa, vilket kan visa på en 

bristande kunskap om influensa och influensavaccination. Följdaktligen kan detta betyda att 

sjuksköterskans arbetserfarenhet även kan ha betydelse för deras motivation till 

informationssökande och att utöka sina kunskaper ytterligare kring exempelvis 

influensavaccination. Kopplat till beskrivningen av Watson (2008) gällande sjuksköterskans 

moraliska ansvar att främja patienternas och samhällets hälsa kan detta tolkas som att dessa 

egenskaper också kräver arbetserfarenhet för att kunna träda fram i sjuksköterskornas 

kompetens. För att anamma ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskor behöva arbeta en viss tid 

med övning av såväl det praktiska arbetet som i att reflektera med kritiskt tänkande.  

Osäkerheten som sjuksköterskorna upplevde i litteraturöversiktens resultat, gällande sina 

kunskaper om influensavaccination, kan även negativt påverka deras roll i att utbilda patienter 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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om influensa. Att uppleva otillräckliga kunskaper kan leda till ett sänkt självförtroende och 

kanske även hämma ens egen utveckling i rollen som sjuksköterska. I forskning framkom att 

patienter tenderar att uppleva influensavaccination som något riskfyllt, då de var oroliga över 

vaccinets biverkningar och effekter, men att antalet som vaccinerades mångdubblades om 

vårdpersonalen, som de var i kontakt med, själva innehar goda kunskaper om influensa och 

influensavaccin (Falcone, Johnson & Vess, 2019). Detta skulle kunna förklaras med att 

sjuksköterskor med bristande kunskaper om influensa och influensavaccination känner sig inte 

tillräckligt trygga i sina kunskaper för att förmedla dem vidare till patienter eller andra personer i 

sin omgivning, medan en sjuksköterska som innehar goda evidensbaserade kunskaper om 

influensavaccination kan positivt påverka antalet patienter som väljer att vaccinera sig mot 

influensa. 

Studien av Cowling et al. (2019) visade även att endast en liten del sjuksköterskorna 

rekommenderade influensavaccinationer till patienterna och de som rekommenderade dem var 

ofta även de sjuksköterskor som själva valde att vaccinera sig mot influensa. Enligt Bell et al. 

(2019) framkom därtill att patienterna kunde uppleva svårigheter kring att förstå hur influensa 

och influensavaccin fungerar och beslutet att vaccinera sig kan vara problematiskt, vilket skapar 

ett behov av tillräcklig information gällande dessa frågor. Detta visar på vikten av att 

sjuksköterskor är välinformerade med vetenskapliga kunskaper för att kunna utbilda patienter 

och dela med sig av sin information och kunskap.  

I vissa fall kan även patienter känna lägre förtroende för sjuksköterskors kunskaper om 

vaccination, i jämförelse med andra personalkategorierna kunskaper (Bell et al., 2019). Detta är 

värdefullt att ha i åtanke och inte automatiskt förutsätta att en patient känner sig trygg i en 

vårdsituation, men att en sjuksköterska som är trygg i sina kunskaper kan ge ett tillförlitligt 

intryck och skapa förutsättningar för miljöer och upplevelser som patienterna känner sig trygga i. 

Detta visar även ytterligare vikten av att sjuksköterskorna har adekvata kunskaper och 

erfarenheter gällande influensavaccination för att kunna utbilda patienterna och gynna fortsatta 

vaccinationer i samhället. Ur ett etiskt perspektiv kan patienternas vård och hälsa bli försummade 

om sjuksköterskor inte tillämpar evidensbaserad vård eftersom bristande kunskaper kan leda till 

brister och misstag i vården, såsom smittspridning av influensavirus. Bristande kunskaper kan 

även leda till att sjuksköterskorna förmedlar inkorrekt information och utbildning till patienterna, 

som exempelvis gällande smittspridning av influensavirus eller hur patienten kan främja sin 

hälsa och lindra symtom vid influensa.  
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Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat visar en bristande information och kunskap hos sjuksköterskor 

gällande vikten av vaccination för att förebygga influensa. Det är därför av stor vikt att detta 

ämne lyfts fram bland sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Det är även betydelsefullt att 

sjuksköterskor får aktuell, evidensbaserad utbildning eller information om influensa och 

influensavaccination. Resultatet visar även gällande influensavaccinering på arbetsplatser att där 

finns ett behov hos sjuksköterskorna att få känna sig delaktiga i planering och organisering av 

dessa moment. Det kan därför vara av vikt att fokusera på att samarbeta med sjuksköterskorna, få 

dem att känna sig delaktiga i processen, ge tydlig information och visa ett intresse för att förstå 

sjuksköterskornas syn på att vaccinera sig.  

 

Förslag till fortsatt forskning   

Resultatet visade att sjuksköterskorna innehade en tendens till bristande kunskaper gällande både 

influensavaccinationer och egenskaper för influensa såsom symtom och smittvägar. Förslag på 

studier kan därför vara att undersöka mer djupgående gällande sjuksköterskornas tillit till 

evidensbaserad kunskap och kring vilka tillvägagångssätt de tillämpar för att söka information. 

Författarna anser att ytterligare forskning är nödvändig kring detta ämne för att vidare kunna 

kartlägga om och hur sjuksköterskans kunskap och inställning påverkar deras och allmänhetens 

val kring vaccination. Utifrån resultatet ser författarna att fler studier kan behöva genomföras 

gällande sjuksköterskornas upplevelser av den omgivande miljön på arbetsplatsen och hur det 

påverkar deras arbete och välmående. Författarna ser även att det finns behov att genomföra mer 

kvalitativ forskning gällande sjuksköterskans inställning till att vaccineras eftersom under 

arbetets gång upptäcktes att det råder en betydande brist på just detta. Det finns även en brist på 

kvalitativ forskning gällande sjuksköterskans inställning till andra vaccinationer än influensa 

som författarna föreslår kan vara av betydelse.  

 

Slutsats 

Vaccination och influensa är debatterade ämnen som har tagits upp i samhället och olika medier 

och som författarna själva blev varse om kan vara en komplicerad fråga även för sjuksköterskor.  

Utifrån resultatet kom författarna fram till att sjuksköterskors inställning påverkades främst av 

deras kunskaper och egna förmågor till kritiskt tänkande gällande ämnet. Det saknades även 

reflektion kring hur deras egna kunskaper och inställning påverkar patienterna och den vård de 

tillämpar. Detta är insikter som författarna själva kommer att bära med sig i sitt framtida yrke 
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som sjuksköterskor för att i ett större perspektiv främja hälsan för både patienten som individ och 

för människor i samhället. 
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Kvalitativ studie. 
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nurses 

decline 
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vaccination: 

a qualitative 

study. 

2017, Schweiz, BMC 
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attitudes 

towards 
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a qualitative 

study. 
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Influenza and other 

respiratory viruses. 

Syftet var att undersöka 

attityden hos icke-

vaccinerad vårdpersonal 

gällande åtgärder som 

syftar till att öka graden 

av influensavaccination 

 

 

 

  

Metod:  

Kvalitativ studie. 

 

Urval::  

18 sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Analys: 

Innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna var negativt inställda 

till obligatoriska vaccinationer, men 

upplevde vaccinationer som baserades 

på egen valfrihet som acceptabelt samt 

också om vaccinationer var ett krav 

redan för att få påbörja anställningen.  

Harris, M., 

Hasan, I., 

Traynor, V. & 

Zwar, N.  

 

 

 

Barriers and 
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influenza 

vaccination 

among high-

risk groups 

aged less 

than 65 

years – 

views from 

general 

practitioners 

and practice 

nurses. 

2007, Australien, 

Australian and New 

Zealand journal of 

public health. 

Syftet var att undersöka 

synpunkter från läkare 

och utbilda 

sjuksköterskor om hinder 

för influensavaccination 

bland patienter yngre än 

65 år.  

Metod:  

Kvalitativ studie.  

 

Urval: 

Åtta sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: 

Fokusgrupper med 

intervjuer.  

 

Analys:  

Tematisk kategorisering. 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att influenza 

vaccination har inte blivit accepterat väl 

av personer yngre än 65 år. Genom att 

de föreslagna strategier kan förbättra 

täckningen av vaccinationer om de 

genomförs.  
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Ofstead, C. L., 

Poland, G. A., 

Rhudy, L. M. & 

Tucker, S. J. 

 

Personal 

choice or 

evidence-

based 

nursing 

intervention 

nurses' 

decision-

making 

about 

influenza 

vaccination. 

2010, USA, 

Worldviews on 

evidence-based 

nursing. 

Syftet var att förstå vilka 

faktorer som påverkar 

sjuksköterskans beslut att 

vaccinera sig mot 

influensa.  

 

 

Metod:  

Kvalitativ, deskriptiv 

studie. 

 

Urval: 

14 sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analys: 

Innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskor som kände sig osäkra på 

eller redan visste att de inte skulle ta 

influensavaccin kommande 

influensasäsong.   

 

Största temat som identifierades var att 

sjuksköterskor prioriterar 

influensavaccin lågt.  

Andra teman var handtvätt som 

prevention mot influensa, skepticism till 

vaccin, rädsla för biverkningar, 

opraktiska platser för vaccinationer, och 

en känsla av god hälsa.  

Raftopoulos, V.  

 

 

Attitudes of 

nurses in 

Greece 

towards 

influenza 

vaccination. 

2008, Grekland, 

Nursing standard. 

Syftet var att utforska 

kunskaper, attityder och 

övertygelser gällande 

influensavaccin hos 

sjuksköterskor. 

 

 

Metod:  

Kvalitativ studie.   

 

Urval:  

42 sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer med 

fokusgrupper. 

 

Analys: 

Innehållsanalys och 

konceptuell analys. 

 

 

De främsta skälen till att inte vaccinera 

sig var för att sjuksköterskorna tyckte 

influensavaccin är onödigt samt att de 

kämde oro för vaccinets effektivitet och 

eventuella följdsjukdomar. De upplevde 

även att de har god hälsa och som att de 

inte är mottagliga för att bli sjuka i 

influensa. Sjuksköterskorna uppgav 

även att de upplevde bristande 

information gällande vaccination och att 

tillgången på vaccination var bristfällig.  
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Quinn, G.  Nurses’ 

experiences 

of the 

seasonal 

influenza 

vaccine in 

residential 

care. 

2014, Irland, British 

journal of nursing. 

Syftet var att förstå vad 

som oroar sjuksköterskor 

gällande influensavaccin..  

 

Metod:  

Kvalitativ studie. 

 

Urval::  

11 sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer  

 

Analys: 

Tematisk kategorisering. 

Sjuksköterskornas kände oro för 

influensavaccinets effekter och 

biverkningar. Deras inställning 

påverkades även av rykten, media och 

närstående. Information gällande 

influensavaccinationer upplevdes som 

bristfällig på arbetsplatsen. 

Willis, B. C. & 

Wortley, P. 

Nurses’ 

attitudes and 

beliefs about 

influenza 

and the 

influenza 

vaccine: a 

summary of 

focus groups 

in Alabama 

and 

Michigan. 

2007, USA, 

American journal of 

infection control. 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

inställning gällande 

influensa eftersom 

information riktat till 

sjuksköterskor är 

begränsad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ studie.  

 

Urval: 

71 sjuksköterskor. . 

 

Datainsamling: 

Intervjuer i fokusgrupper.  

 

Analys: 

Tematisk kategorisering. 

Sjuksköterskorna var oroliga över 

effekter och biverkningar av vaccin. 

Gällande obligatoriska vaccinationer var 

åsikterna blandade, en del var oroliga 

över att vaccinera sig mot influensa och 

sedan senare bli sjuk få influensa i alla 

fall och att det skulle leda till 

konsekvenser på arbetet.  

Deltagarna trodde dock att 

vaccinationerna skulle öka ifall det hela 

gjordes mer bekvämt eller förmånligt 

för dem. Resultatet visade också att 

sjuksköterskorna var mindre benägna att 

uppmuntra patienterna till att vaccinera 

sig.  De uppgav att bättre utbildning och 

information skulle kunna få dem att 

uppmuntra patienterna mer.  
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