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Sammanfattning 

Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem och god handhygien 

är det främsta verktyget i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Följsamhet till 

handhygien är globalt sett låg. Sjuksköterskans händer är den främsta källan för att 

sprida smitta därför är sjuksköterskans beteende vad gäller handhygien viktig. 

Sjuksköterskans avsikt att utföra handhygien kan förklaras av den inre dimensionen 

som enligt Theory of planned behaviour är attityder, subjektiva normer och upplevd 

beteendekontroll.  

Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva vilka attityder, subjektiva normer 

och upplevda beteendekontroller som påverkar sjuksköterskans följsamhet av 

riktlinjer för handhygien. 

Metod: Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt och baserades på 

fjorton artiklar av kvantitativ- och kvalitativ metod som har sökts ur databaserna 

PubMed, CINAHL och Web of Science. 

Resultat: Studiens resultat visade att det utifrån perspektivet av Theory of planned 

behaviour finns attityder, subjektiva normer och upplevda beteendekontroller som 

påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för handhygien. Sjuksköterskan 

upplevde att personligt skydd var en framträdande attityd som motiverade till 

handhygien. Under subjektiv norm så framträdde patienten, kollegor och förebilder 

som motiverande faktorer till att utföra handhygien och att känslan av att det är 

enkelt att utföra handhygien var den mest framträdande faktorn under upplevd 

beteendekontroll. 

Sammanfattning: Följsamhet till riktlinjer för handhygien är låg trots nationella 

insatser och kampanjer för att öka följsamheten. Resultatet visade att 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för handhygien främst påverkades av 

personligt skydd, patienten, kollegor, förebilder och känslan av att det är enkelt att 

utföra handhygien. Litteraturöversiktens resultat kan användas för att öka 

kunskapen om området och utveckla nya strategier för att öka sjuksköterskans 

följsamhet till riktlinjer för handhygien.  

 

Nyckelord: attityd, avsikt, beteende, följsamhet, hand hygien, sjuksköterska, 

subjektiv norm, upplevd beteendekontroll  

 



 

 

 

Abstract  

Background: Healthcare-associated infections are a global problem and good hand-

hygiene is the main tool in the fight against healthcare- associated infections. 

Adherence to hand hygiene is globally low. The nurse’s hands are the main source 

of spreading infection, and because of that the nurse’s behavior towards hand 

hygiene is important. The nurse’s intention to perform hand hygiene can be 

explained by the internal dimension, who are, according to the Theory of planned 

behaviour, attitudes, subjective norms and perceived behavioural control. 

Aim: The aim of this literature review was to describe the attitudes, subjective 

norms and perceived behavioural controls that affect nurses’ adherence to guidelines 

for hand hygiene. 

Method: This study was conducted as a literature review and based on fourteen 

articles of quantitative and qualitative method from the databases PubMed, 

CINAHL and Web of Science. 

Results: The results of the literature review demonstrate that, from the perspective 

of the Theory of planned behaviour, there were attitudes, subjective norms and 

perceived behavioural controls that affected nurses’ adherence to guidelines for 

hand hygiene. Nurses felt that personal protection was an important attitude that 

motivated to hand hygiene. In subjective norm the patient, colleagues and role 

models emerged as motivating factors to perform hand hygiene and the feeling that 

it is easy to perform hand hygiene was the most prominent factor under perceived 

behavioural control. 

Summary: Adherence to guidelines for hand hygiene is low in spite of national 

efforts and campaigns to increase adherence. The results showed that nurses’ 

adherence to guidelines for hand hygiene was mainly influenced by personal 

protection, the patient, peers, role models and the feeling that it is easy to perform 

hand hygiene. The results of this literature review can be used to increase the 

knowledge in this area and develop new strategies to increase nurses’ adherence to 

guidelines for hand hygiene.  

 

 

Keywords: adherence, attitude, behaviour, compliance, hand hygiene, intention, 

nurse, subjective norm, perceived behavioral control 
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1. INLEDNING 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt om handhygien för att 

vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort och ständigt aktuellt bekymmer inom 

vården. I Sverige så orsakar VRI varje år uppskattningsvis 750 000 extra vårddagar 

vilket kostar samhället ungefär 6,5 miljarder kronor (Sveriges Kommuner och 

Landsting [SKL], 2015a). Under författarnas kliniska placeringar så 

uppmärksammades att riktlinjerna för handhygien inte alltid efterföljdes så som de 

borde.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Handhygien  

Under 1800-talet var det många kvinnor som dog i barnsängsfeber (Lane, Blum & 

Fee, 2010). Ignaz Semmelweis var en förlossningsläkare som upptäckte att läkarna 

som gick mellan obducering och barnafödande smittade de nyblivna mödrarna. 

Detta kom han fram till då han uppmärksammade att avdelningen där barnmorskor 

utbildades hade en dödlighet i barnsängsfeber hos mödrarna på under fyra procent 

medan avdelningen där läkarna undersökte patienter efter att de hade obducerat, där 

hade mödrarna tio procents dödlighet. När Semmelweis läkarkollega dog då han fick 

ett sår i fingret i samband med obduktion av en kvinna som hade avlidit i 

barnsängsfeber så stod smittvägen klar för Semmelweis. Semmelweis införde 

handtvätt med klorvatten innan läkarna som obducerade äntrade avdelningen med 

barnaföderskor och dödligheten sjönk från tio procent till under fyra procent, lika 

som avdelningen där barnmorskor utbildades (a.a.). 

2.1.1 Smittvägar 

Smittspridning sker via följande vägar: kontaktsmitta, droppsmitta, luftburen smitta, 

blodburen smitta, tarmsmitta och insektsburen smitta varav kontaktsmitta är den 

vanligaste smittvägen (Ransjö & Edstedt, 2015). Denna litteraturöversikt kommer 

att behandla kontaktsmitta som överförs via direkt- eller indirekt kontakt. 

Smittspridning via direktkontakt sker från den sjuka individen till den friska 

individen via fysisk kontakt. Indirekt smittspridning sker från den sjuka individen 

via en kontaktyta, som till exempel förorenade händer eller dörrhandtag, till den 

friska individen (a.a.). Smitta överförs vanligast via hälso- och sjukvårdpersonalens 
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händer, därför är handhygien den viktigaste preventiva åtgärden för att motverka 

vårdrelaterade infektioner (Allegranzi & Pittet, 2009). 

2.1.2 Riktlinjer för handhygien 

För att kunna utföra korrekt handhygien så ska underarmar och händer vara fria från 

armbandsur och smycken, naglarna ska vara utan konstgjort material och hållas 

kortklippta, dessutom ska ärmarna på arbetskläderna sluta ovanför armbågarna 

(Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], 2015:10). Handhygien ska utföras 

enligt Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg (a.a.): 

  

            Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, 

eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller 

omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. 

Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, 

om de är eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av eller omsorg om en person som kräks 

eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. 

(§5). 

 

Världshälsoorganisationen (WHO, u.å.a.) tog år 2009 fram riktlinjer för handhygien 

för fem tillfällen då handhygien ska utföras vilket Folkhälsomyndigheten och SKL 

(2014) har översatt och tagit fram materialet ”Rena händer räddar liv”. De fem 

tillfällena är: ”1. Före patientkontakt; 2. Före rent eller aseptiskt arbete; 3. Efter orent 

arbete; 4. Efter patientkontakt; 5. Efter kontakt med patientens närmiljö” (WHO, 

u.å.a., s.3). 

Pittet (2000) och Allegranzi och Pittet (2009) har i litteraturöversikter visat att 

följsamhet till riktlinjer för handhygien är låga, vilket även påvisas i en studie av 

Istenes, Bingham, Hazelett, Fleming & Kirk, (2013). 

Den fysiska miljön har visat sig vara viktig för att kunna tvätta och desinfektera 

händerna vid rätt tillfälle (Aziz, 2014). Handfat, flytande tvål och alkoholbaserad 

gel ska finnas lättillgängligt på strategiska platser, till exempel alkoholbaserad gel 

vid patientsängens fotända (a.a.). Men i en studie av Collins McLaughlin & Walsh 

(2012) beskrevs att sjuksköterskans motivation till handhygien var grundat på det 

mentala beslutet att tvätta/desinfektera händerna.  
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2.2 Vårdrelaterade infektioner 

VRI definieras av Socialstyrelsen (2006) som infektionstillstånd som är förvärvade 

via vårdkontakt antingen i slutenvård eller i öppenvård och de kan drabba både 

patient och vårdpersonal. VRI är ett stort problem i världen och enligt WHO (2014) 

så drabbas flera miljoner patienter årligen av VRI. De vanligaste VRI är 

urinvägsinfektion, postoperativa sårinfektioner, infartsrelaterade infektioner i 

blodbanor, lunginflammation och magsjuka (Lindahl, Skyman & Fryklund, 2009).  

I Sverige så satsar SKL på kampanjer med bland annat broschyrer och planscher 

med påminnelser om handhygien och de genomför årligen återkommande 

punktprevalensmätningar för att mäta följsamheten till basala hygienrutiner (SKL, 

2014). En studie av Harne-Britner, Allen & Fowler (2011) påvisar att endast 

kunskap om handhygien inte upprätthåller följsamhet till riktlinjer för handhygien. 

Vidare så visar deras studie att följsamheten till riktlinjer för handhygien efter insatta 

kampanjer tillfälligt gick upp men inte höll i sig över en sex månaders period. Pittet 

(2000) påvisar även i sin litteraturöversikt att de flesta insatser med syfte att öka 

följsamheten till riktlinjer för handhygien endast ger kortlivade effekter. I Sverige 

har andelen patienter med VRI stadigt legat vid 9% de senaste fyra åren, våren 2015 

var andelen 9, 6% (SKL, 2015b). Förutom ett lidande för den drabbade så förlängs 

vårdtiden och kostnaderna för samhället ökar (Socialstyrelsen, 2006). Den viktigaste 

åtgärden i kampen mot att förebygga VRI är en god handhygien (Collins 

McLaughlin & Walsh, 2012; Pittet et al., 2011; WHO, 2009).  

 

2.3 Florence Nightingale 

Florence Nightingale (1820-1910) föddes i en välbärgad familj och kände tidigt i 

livet ett kall till sjukvården (Tamm, 2004). År 1853 startade Krimkriget där många 

engelska soldater blev sjuka och sårade (Nightingale, 1924/1989). Sjukvården i fält 

var dåligt skött och Florence fick i uppdrag att åka till Krim för att organisera 

sjukvården (Tamm, 2004). Florence möttes av mycket svåra förhållanden i 

sjukvårdsmiljön där de sjuka och sårade soldaterna vistades. Det var till exempel 

smutsiga kläder, avföring runt sjukvårdstälten och smutsigt vatten som användes för 

att laga mat, dricka och tvätta kläder. Den vanligaste dödsorsaken var fältsjukan, 

olika magåkommor, på grund av den dåliga miljön och hygienen (a.a.). Florence 

utförde hygieniska åtgärder i sjukvårdslägren vilket ledde till en sänkning av 
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dödligheten från 42% till 2% (Holmdahl, 1994). I hennes bok Notes on nursing: 

What it is and what it is not så betonar Florence att sjukvården till stor del går ut på 

att bevara renlighet och hur viktigt det är att sjuksköterskan är mån om sin och 

patientens personliga renlighet. Florence skriver även att sjuksköterskan ska tvätta 

händerna flera gånger under dagen. Hon lyfter även hur viktigt det är att hålla 

sjukhusmiljön och luften ren. Sjuksköterskan skulle skura golven, tvätta väggar och 

kläder och vädra rummen (a.a.). Florence viktigaste budskap är att sjuksköterskan 

inte ska skada patienten (Nightingale, 1924/1989). 

 

2.4 Theory of Planned Behaviour 

Icek Ajzens teori, Theory of Planned Behaviour (TPB), är en teoretisk modell som 

är utformad för att förutse och förklara mänskligt handlande i specifika sammanhang 

(Ajzen, 1991). TPB är den mest använda teoretiska ramen vid forskning inom 

hälsoområdet när syftet är att undersöka och beskriva vad som påverkar en persons 

beslut till handling (Ajzen, 1991; Collins McLaughlin & Walsh, 2012; White et al., 

2015a). Centralt för TPB är personens intention, avsikt, till att utföra en handling 

och avsikten styrs enligt TPB av tre komponenter (Ajzen, 1991):  

1. Vilken attityd individen har till den specifika handlingen. Enligt TPB så 

utvecklas attityder från det som individen förknippar med beteendet, vad det 

krävs av individen för att utföra beteendet och vilken uppfattning om resultatet 

som individen har. Enligt teorin så lär sig individen att föredra beteenden som 

leder till åtråvärda resultat, individen får alltså en positiv attityd till beteendet. 

Det beteende som enligt individens upplevelse får negativa konsekvenser lär sig 

individen att undvika, det vill säga, individen får en negativ attityd till beteendet. 

2. Subjektiv norm, individens upplevelse av omgivningens förväntningar. Enligt 

TPB så påverkas individens beteende av vad viktiga personer eller grupper i 

individens omgivning anser angående det planerade beteendet. De kan vara 

positivt eller negativt inställda till beteendet. 

3. Den upplevda beteendekontrollen över att kunna utföra handlingen. Enligt TPB 

spelar individens uppfattning om tillgängliga resurser för planerad handling en 

avgörande roll. Individen påverkas av tidigare egna erfarenheter men även av 

närståendes upplevelser. Desto mer resurser och mindre hinder individen 
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upplever är tillgängliga desto starkare blir upplevelsen av kontroll över 

beteendet (a.a.).  

Sammanfattningsvis, desto starkare avsikt och tro på sin egenförmåga personen har 

till att utföra handlingen, desto större sannolikhet är det att handlingen blir utförd 

(Ajzen, 1991). 

 

2.5 Sjuksköterskans ansvar  

Enligt  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskan ansvarig för att vården 

sker i överensstämmelse med patientens säkerhet (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2012).  

Patientsäkerhet innebär att patienten bör skyddas från skador som kan undvikas om 

vård utföres enligt rätt rutiner och kunskapsbaserade metoder (SSF, u.å.). Enligt 4§ 

i Patientsäkerhetslagen säger den att ”hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att 

bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls” (SFS 2010:659). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att god vård innebär en hög hygienisk standard 

som säkerställer patientens trygghet. 

Sjuksköterskan som yrkesutövare är personligen ansvarig för att bevara sin 

yrkeskompetens inom omvårdnad genom att vara aktivt kunskapssökande (SSF, 

2014). Professionellt förhållningssätt förutsätter att sjuksköterskan noggrant följer   

riktlinjer inom omvårdnad samt deltar i riktlinjernas utarbetning (a.a.).  

 
2.6 Problemformulering 

Handhygien är det viktigaste verktyget som sjuksköterskor har för att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. Trots återkommande kampanjer, 

punktprevalensmätningar och den fysiska tillgängligheten till handsprit och 

tvättmöjligheter som finns ute i verksamheten så fortsätter andelen patienter som 

drabbas av VRI i Sverige att ligga runt 9%. Det är angeläget att hitta nya 

infallsvinklar till åtgärder för att höja följsamheten till riktlinjerna för hand hygien. 

Därför vill författarna undersöka vad som påverkar sjuksköterskors beslut att följa 

handhygiensrutiner, utifrån perspektiv av Theory of Planned Behaviour. Detta är 

viktigt då vårdrelaterade infektioner medför ökat lidande, längre vårdtider och ökade 

kostnader för samhället. 
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2.7 Syfte 

Att beskriva vilka attityder, subjektiva normer och upplevda beteendekontroller som 

påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för handhygien. 

 

3. METOD 

3.1 Design 

Vald design är litteraturöversikt, vilket är en strukturerad sammanställning över det 

aktuella kunskaps- och forskningsläget inom ett utvalt problemområde (Segesten, 

2012). En litteraturöversikt ämnar besvara ett specifikt syfte (Polit & Beck, 2012).  

 

3.2 Urval 

Litteratursökningen har genomförts under februari och mars 2016 i databaserna 

PubMed, CINAHL och Web of Science. PubMed är en databas som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom odontologi, medicin och omvårdnad, CINAHL 

innehåller vetenskapliga artiklar inom sjukgymnastik, arbetsterapi och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). Web of Science är en databas som består av tre 

databaser där det bland annat går att söka i medicinska tidskrifter (Lunds 

Universitet, u.å.). De sökord som har använts har valts utifrån TPB och relevans för 

syftet: handhygien, sjuksköterska, följsamhet, beteende, attityd, subjektiv norm, 

upplevd beteendekontroll och avsikt. Med hjälp av svenska MeSH har sökorden 

översatts från svenska till engelska: hand hygiene, nurse, adherence, behaviour, 

attitude och intention. Följsamhet har även översatts till engelskans compliance då 

båda översättningarna används som begrepp för följsamhet. Subjektiv norm och 

upplevd beteendekontroll är översatta med hjälp av ordbok, subjective norm och 

perceived behavioural control, då de inte ingick i svenska MeSH. De booleska 

operatorerna AND och OR har använts och trunkering (Östlundh, 2012). Sökorden 

har använts i olika kombinationer med varandra i alla tre databaser och 

kombinationerna och sökresultatet är redovisat i Tabell 1 i Bilagor. Sökningarna i 

de olika databaserna resulterade i ungefär lika sökresultat och mättnad angående 

relevanta artiklar uppnåddes tidigt.  

Författarna har även sökt artiklar manuellt utifrån relevanta artiklars referenslistor. 

Det resulterade i två artiklar utvalda till resultatet, n=2, vilka redovisas i Tabell 2 i 

Bilagor.  
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Artiklarna som hade relevanta titlar valdes ut för att läsa abstrakt och de artiklarna 

som hade relevanta abstrakt för litteraturöversiktens syfte valdes ut för att läsa 

artikeln i fulltext. De artiklar som inte presenterades i databasen med fulltext 

kontrollerades med artikelns titel i databasen Google Scholar för att hitta artikeln i 

fulltext. Fanns artikeln inte i Google Scholar så beställdes artikeln via fjärrlån från 

Högskolan Dalarnas bibliotek. De artiklarna som har lästs och som har svarat mot 

litteraturöversiktens syfte har kvalitetsgranskats. 

 

De inkluderade artiklarna skulle vara vetenskapliga, godkända av etisk kommitté, 

skrivna på engelska och inte vara äldre än 10 år. Artiklarna skulle behandla 

handhygien, sjuksköterskor, attityder, beteenden, subjektiv norm och upplevd 

beteendekontroll. Artiklar av kvantitativ- och kvalitativ metod har inkluderats då 

båda metoderna var relevanta för litteraturöversiktens syfte. En artikel hade både 

kvantitativ- och kvalitativ metod och artikelgranskades utifrån den kvalitativa 

granskningsmallen. Vid artikelgranskning har artiklar som erhållit Medel- eller Hög 

kvalitetsgrad inkluderats i litteraturöversikten. 

Fjorton artiklar valdes ut till denna litteraturöversikt vilka är från Australien (n=4), 

Belgien (n=1), Egypten (n=1), Holland (n=2), Hong Kong (n=1), Iran (n=1) Kanada 

(n=2) Schweiz (n=1) och Turkiet (n=1). Länderna där de utvalda artiklarna är 

utförda i är med i WHO:s kampanj, Clean Care is Safer Care, vilket betyder att 

dessa länder har samma riktlinjer för handhygien (WHO, u.å.b.). Åtta artiklar var av 

kvantitativ metod, fem artiklar var av kvalitativ metod och en artikel hade både 

kvantitativ- och kvalitativ metod. Artiklarna är redovisade i Tabell 3, Bilaga 3. 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

De utvalda artiklarna har granskats med hjälp av modifierade mallar för kvalitativa 

och kvantitativa studier utifrån Forsberg & Wengström (2013) och Willman, Stoltz 

& Bahtsevani (2011) där de kan få poäng som graderar betyg: Hög kvalitet (>80%), 

Medel kvalitet (60>79%) och Låg kvalitet (<60%). För de kvalitativa artiklarna kan 

maxpoäng 25 erhållas och för de kvantitativa artiklarna kan maxpoäng 29 erhållas 

(a.a.). Granskningsmallarna är redovisade i Bilaga 4 och Bilaga 5. 
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3.4 Tillvägagångssätt 

Databaserna delades upp mellan författarna vid artikelsökningen. Sökresultaten 

skickades som listor med relevanta titlar mellan författarna. Författarna har utifrån 

den uppdelade sökningen i databaserna var för sig läst abstrakt, hela artiklar och 

artikelgranskat sökresultaten. Sökresultaten har diskuterats under sökningens gång. 

Till litteraturöversikten har litteratur och artiklar sökts individuellt och gemensamt. 

Styckena i litteraturöversikten är skrivna både individuellt och gemensamt, de 

individuellt skrivna styckena är sedan bearbetade gemensamt för att skapa en helhet 

i arbetet. Författarna har övervägande träffats fysiskt. 

 

3.5 Analys och tolkning av data 

För att analysera resultatet från de utvalda artiklarna har innehållsanalys använts 

(Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Hela 

artiklarna har lästs för att få förståelse för innehållet. Resultatavsnittet i artiklarna 

har lästs flera gånger för att skapa en uppfattning om helheterna och detaljerna i 

resultatet. Kategorier och subkategorier identifierades som var relevanta till 

examensarbetets syfte och sammanställdes utifrån resultatens likheter respektive 

olikheter (a.a.).  

 

3.6 Etiska överväganden 

Målet var att alla artiklar skulle vara godkända av etisk kommitté. En etisk kommitté 

följer principer som vägleder i granskning av forskning, vilka är de fyra 

huvudkraven (CODEX, 2015). De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dessa krav är till för 

att värna om studiedeltagaren. Det innebär att deltagaren ska informeras av 

forskaren om studiens syfte, deltagaren ska själv bestämma om medverkan i studien 

och ska kunna avsluta sin medverkan när som helst. De personuppgifter som 

forskaren har om deltagarna ska skyddas på ett sådant sätt att konfidentialiteten 

bevaras och de får inte nyttjas på annat sätt än för vetenskapligt syfte (a.a.). 

Författarna har strävat efter att i översättningen av artiklarna från engelska till 

svenska inte förvränga innebörden i artiklarna (Sjuksköterskornas samarbete i 

Norden, 2003). 
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Författarna är medvetna om och har strävat mot ett objektivt förhållningssätt och en 

neutral analysprocess som har lett fram till resultatredovisningen för att inte 

förvränga resultatet (Kjellström, 2012). Ingen artikel är exkluderad för att den inte 

stödjer resultatet. Källor är refererade och citat har använts för att inte plagiera (a.a.). 

 
4. RESULTAT 

Resultatet har delats in tre huvudkategorier och elva underkategorier som är 

relaterade till teoretiska modellen TPB:s tre komponenter; Attityder, Subjektiv norm 

och Upplevd beteendekontroll. 

 

4.1 Attityder 

Attityder kan vara positiva eller negativa och skapar motivation för att utföra eller 

undvika specifika beteenden. 

4.1.1. Positiv attityd 

Whitby, McLaws och Ross (2006) enkätundersökning besvarad av 754 

sjuksköterskor visade att positiv attityd till handhygien var viktig för 

sjuksköterskans motivation till att utföra handhygien vilket även visades i studien 

av McLaws, Maharlouei, Yousefi och Askarian (2012) där sjuksköterskors 

följsamhet till handhygien var beroende på om händerna var synligt rena eller synligt 

smutsiga. I den kvantitativa studien av De Wandell, Maes, Labeau, Vereecken och 

Blot (2010) visade sjuksköterskorna överlag positiv attityd till handhygien, men 

trots positiv attityd så kunde sjuksköterskorna underskatta följderna av bristande 

följsamhet till handhygiensriktlinjer. White et al. (2015b) har i sin kvalitativa studie 

med fokusgrupper funnit att sjuksköterskorna upplevde olika motivationer till att 

utföra handhygien, den starkaste motivationen till att utföra handhygien i White et 

al. (2015b) studie var patientsäkerhet som oftast lyftes. Även att minska 

smittspridning var en stark motivation.  

4.1.2. Negativ attityd 

I studien av Lohiniva et al. (2015) där 96 sjuksköterskor deltog i fokusgrupper så 

ansåg de flesta av sjuksköterskorna att handhygien inte hindrade smittspridning. 

Endast sjuksköterskorna som jobbade på neonatalavdelning ansåg att handhygien 

kunde rädda liv och att handhygien var viktig i vården av nyfödda barn. Dålig attityd 

gentemot handhygien var en faktor som påverkade följsamheten till handhygien 

negativt i studien av McLaws et al. (2012) där deltagarna fick besvara en enkät. 
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4.1.3. Personligt skydd  

Att utföra handhygien för att skydda sig själv mot smitta är en stark motivation till 

att utföra handhygien (Boscart, Fernie, Lee & Jaglal, 2012; Erasmus et al., 2009; 

Jang et al., 2010; Whitby et al., 2006; White et al., 2015b). I studien av Lohiniva et 

al. (2015) så trodde sjuksköterskorna att följsamhet till handhygienrutiner inte gav 

personligt skydd utan att det var handskar, förkläde och munskydd som skyddade.  

4.1.4. Skydda kollegor och familjemedlemmar 

I studien av White et al. (2015c) där 797 sjuksköterskor besvarade en enkät så var 

den största motivationen till att utföra handhygien att skydda sina arbetskollegor 

från smitta. Även risken att smitta sjuksköterskans egna familjemedlemmar 

framkom som motivation till att följa handhygienrutiner (Boscart et al., 2012; Jang 

et al., 2010).  

  

4.2 Subjektiv norm 

Subjektiv norm är personens upplevelse av omgivningens förväntningar på specifika 

beteenden, positiva eller negativa. 

4.2.1 Allmän påverkan av subjektiv norm 

En prospektiv studie av White et al. (2015a) har undersökt sjuksköterskors avsikt 

till att utföra handhygien och subjektiv norm var en viktig del för att förutsäga 

sjuksköterskans avsikt till att utföra handhygien. Subjektiv norm framkom även som 

framträdande faktor i en kvantitativ studie av Tai, Mok, Ching, Seto & Pittet (2009) 

men i en artikel av De Wandell et al. (2010) visade sjuksköterskornas enkätsvar på 

en neutral till positivt rådande social norm, och deras resultat visade också på att 

social påverkan inte var en förutsägande faktor för följsamhet till handhygien. I en 

studie av Huis et al. (2013) så ökade följsamheten till handhygienrutiner efter 

implementering av en grupp- och ledarstrategi där social påverkan var en viktig 

faktor. En jämförelse gjordes mot en vanlig strategi, grupp- och ledarstrategin hade 

då ett bättre resultat (a.a.). 

4.2.2. Patienten 

Patientens förväntningar var den starkaste subjektiva normen till att utföra 

handhygien (Sax, Uckay, Richet, Allegranzi & Pittet, 2007; White et al., 2015b). I 

studien av White et al. (2015b) så beskrevs att patienten var uppmuntrande till att 

sjuksköterskan utförde handhygien. Dock så kunde patienten även vara negativt 
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inställd till handhygien då patienten kunde uppleva att sjuksköterskan ansåg att 

patienten var smutsig (a.a.).  

4.2.3. Kollegor 

Arbetskollegornas närvaro och förväntningar beskrevs som den främsta subjektiva 

normen som motiverade till att följa riktlinjerna för handhygien (McLaws et al., 

2012; Sax et al., 2007; White et al., 2015b). I White et al. (2015b) så beskrev en av 

sjuksköterskorna att kollegor kunde fråga: ”Kan du tvätta händerna och komma och 

hjälpa mig?”, vilket i studien visade att sjuksköterskekollegor stödjer varandra. En 

överordnad kollegas förväntningar på att handhygien skulle utföras var också en 

viktig faktor för följsamhet till handhygien (Alp et al., 2011; Sax et al., 2007). 

Däremot i studien av Boscart et al. (2012), som omfattade semistrukturerade 

intervjuer med sex sjuksköterskor, så beskrev sjuksköterskorna att de föredrog att 

fokusera på att förbättra sitt eget beteende angående riktlinjer till handhygien och de 

ville inte jobba med kollegor som inte utförde handhygien. Whitby et al. (2006) 

enkätundersökning visade att sjuksköterskorna upplevde ett starkare tryck från 

läkare och administratörer än från sina sjuksköterskekollegor, detta resultat liknade 

resultatet i studien av White et al. (2015c) där andra yrkesgrupper inom vården 

förutom sjuksköterskor och läkare, var en signifikant faktor för sjuksköterskornas 

följsamhet till handhygien. Närvaro och förväntningar att utföra handhygien av 

personal från infektionskontrollsenheten motiverade också till ökad följsamhet till 

handhygien (McLaws et al., 2012; White et al., 2015b). Det var även viktigt att 

teamet jobbade tillsammans för att upprätthålla en bra följsamhet till handhygien 

(Jang et al., 2010).  

4.2.4. Förebilder 

Kollegor som förebilder var en starkt påverkande faktor för avsikten att utföra 

handhygien (Alp et al., 2011; Jang et al., 2010; Whitby et al., 2006). Dock så ville 

sjuksköterskorna i studien av Boscart et al. (2012) varken vara ledare eller förebilder 

vad gäller handhygien. Påminde de kollegor så upplevde de att det ledde till 

konflikter: 

 

” ...once you say something you make them feel like you are watching them, 

looking for some mistakes, and of course, they’re going to retaliate.” 

(Boscart et al., 2012, s. 8). 
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I den kvalitativa studien av Erasmus et al. (2009) så lyftes dåliga förebilder som en 

faktor som negativt påverkade följsamheten till handhygien, de menade att de tog 

efter beteendet som förekom på avdelningen de jobbade.  

Sjuksköterskorna i Lohiniva et al. (2015) studie lyfte doktorernas följsamhet till 

handhygien som förebild, de ansåg att doktorernas följsamhet var låg vilket ledde 

till bristande följsamhet hos sjuksköterskorna. En grupp av sjuksköterskor nämnde 

att de ibland jobbade vidare utan att utföra handhygien trots att de hade blod på 

händerna (a.a.). 

 

4.3 Upplevd beteendekontroll 

Upplevd beteendekontroll är individens upplevda resurser för att kunna utföra den 

specifika handlingen, till exempel adekvat kunskap och tillgängliga redskap. 

4.3.1. Känslan av att det är enkelt att utföra handhygien 

Känslan av att det är enkelt att utföra handhygien var den starkast främjande faktorn 

i flera studier där sjuksköterskorna besvarade enkäter där de värderade sin 

följsamhet till handhygien (Alp et al., 2011; McLaws et al., 2012; Sax et al., 2007; 

Tai et al., 2009; Whitby et al., 2006). I studien av White et al. (2015a) så var upplevd 

beteendekontroll tillsammans med avsikt att utföra handhygien de starkaste 

signifikanta faktorerna till att utföra handhygien.  

4.3.2. Kunskap och påminnelser 

Faktorer som ingår under upplevd beteendekontroll och som enligt tre studier 

främjade motivationen till handhygien var adekvat utbildning om riktlinjer för 

handhygien och olika sorters påminnelser för att utföra handhygien som till exempel 

visuella (affischer, riktlinjer) eller verbala (Alp et al., 2011; Boscart et al., 2012; 

White et al., 2015b). Brist på kunskap om effekterna av handhygienprodukter 

påvisades i studien av Lohiniva et al. (2015). 

Upplevd god egenförmåga är individens tro på sin förmåga att utföra en specifik 

handling med framgång, på engelska self-efficacy. I studien av De Wandel et al. 

(2010) så var upplevd god egenförmåga en faktor som påverkade positivt på 

följsamheten till handhygien. 
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4.3.3. Hinder 

Hinder för att utföra handhygien var bristande tillgång till handfat med vatten och 

tvål och alkoholbaserad gel (Jang et al., 2010; Lohiniva et al., 2015; White et al., 

2015b). Även tidsbrist, nödsituationer, stor arbetsbörda, brist på utbildning och 

glömska uppfattades som hinder för att noggrant kunna följa handhygiensrutiner 

(Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2010; Lohiniva et al., 2015; White et al., 2015c;  

White et al., 2015b). 

 

” If someone falls then you are not going to walk to the sink first… I guess 

you might forget to in that situation because your focus is basically off your 

hand hygiene and it’s more on the patient.” (White et al., 2015b, s. 6). 

 

Hudirritation på händerna upplevdes som ett hinder för att utföra handhygien 

(Erasmus et al., 2009; Jang et al., 2010; Lohiniva et al., 2015; White et al., 2015b). 

Om egenförmågan upplevdes som dålig så tydde det på att följsamheten till 

handhygien blev sämre (De Wandel, 2010). 

 

5. DISKUSSION  

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka attityder, subjektiva normer och 

upplevda beteendekontroller som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer 

för handhygien. Resultatet har delats in i tre huvudkategorier: Attityder, Subjektiv 

norm och Upplevd beteendekontroll, som är de tre komponenterna som utgör Theory 

of Planned Behaviour (TPB). Huvudfynden visade att personligt skydd, patienten, 

kollegor, förebilder och känslan av att det är enkelt motiverade till att utföra 

handhygien. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor utför sina arbetsuppgifter i tät kontakt med patienter vilket innebär 

att sjuksköterskans händer är den vanligaste källan för att överföra smitta via direkt- 

och indirekt kontakt i vårdmiljön (Ransjö & Edstedt, 2015). I studierna av Boscart 

et al (2012), Erasmus et al (2009), Jang et al (2010), Whitby et al (2006) och White 

et al (2015b) så var sjuksköterskorna medvetna om smittorisken vilket motiverade 
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dem att utföra handhygien enligt riktlinjer, för personligt skydd. I studien av White 

et al (2015b) var patientskydd mest motiverande till handhygien men personligt 

skydd nämndes också. I studien av Whitby et al (2006) berättade en sjuksköterska 

att: 

 

 ” You are at risk all the time, which is probably why you wash your hands 

all the time.” s. 486 

 

Enligt Ajzen (1991) så är attityder till handlingar negativa eller positiva baserat på 

individuella värderingar, vad handlingen tillför individen eller inte. I citatet ovan så 

var attityden till handlingen att utföra handhygien positiv för att sjuksköterskan 

bevarade sin hälsa, det är en självbevarelsedrift. Enligt ICN:s etiska kod så ska 

sjuksköterskan utföra sina yrkesuppgifter för att skydda sin egen hälsa så att 

sjuksköterskans förmåga att vårda patienter inte riskeras vilket överensstämmer med 

riktlinjer för handhygien som skydd för både patient och sjuksköterska (SSF, 2012). 

Författarna anser att sjuksköterskan i första hand är en människa och behovet att 

skydda sig själv är den främsta motiverande faktorn i situationer som kan innebära 

eventuella smittorisker eller fara. Nightingale var en föregångare inom sjukvården 

då hon prioriterade hygien och förespråkade ett sjukvårdssystem med 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser (Lee, Clark & Thompson, 

2013.). Hennes hygieniska arv är lika aktuellt idag som då för att förhindra 

vårdrelaterade infektioner (a.a.). Det är intressant att flera studier beskriver att 

personligt skydd var den starkaste motivationen till att utföra handhygien i kontrast 

till att en av sjuksköterskans yrkesansvar är att skydda patienterna (SSF, 2012), där 

handhygien är en central del. 

 

Under subjektiv norm så var det flera faktorer som framträdde. I Ajzens (1991) 

Theory of Planned Behaviour så är definitionen på subjektiv norm att det är viktiga 

personer som antingen stödjer handlingen eller inte stödjer handlingen  (i denna 

litteraturöversikt är handlingen att utföra handhygien) vilket stöds av resultatet i 

litteraturöversikten. Patienter, kollegor och förebilder som redovisas i 

litteraturöversiktens resultat hade alla förmågan att påverka sjuksköterskornas 

följsamhet, både åt det positiva och åt det negativa hållet. Patienten var en viktig 
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person som påverkade sjuksköterskans följsamhet till handhygien (Sax et al., 2007; 

White et al., 2015b). Patientens roll undersöktes djupare i en studie av Pittet et al. 

(2011) där de undersökte samhällsinvånares, patienters och vårdpersonalens åsikt 

angående att involvera patienten att fråga vårdpersonalen om de hade rengjort 

händerna. Invånare och patienter trodde överlag att vårdpersonalen redan hade utfört 

handhygien, och att de skämdes för att fråga om handhygien. Två tredjedelar av 

vårdpersonalen ansåg dock att följsamhet till handhygien skulle öka om patienten 

frågade om de hade utfört handhygien. Författarna till den studien ansåg att 

involvera patienten att fråga om handhygien är nästa steg i att öka och bibehålla en 

hög följsamhet till handhygien (a.a.). Longtin et al. (2009) studie med intervjuer av 

patienter visade också på att patienten var en viktig person som kunde påverka 

följsamheten till handhygien hos vårdpersonalen men att det var viktigt att 

vårdpersonalen bjöd in och uppmuntrade patienten att vara delaktig att fråga om 

handhygien då patienten kunde uppleva det som genant att fråga. Författarna till 

litteraturöversikten har upplevt att patienternas åsikter angående handhygien har 

spelat stor roll vid utförandet av handhygien vilket stämde överens med resultaten i 

de föregående studierna. 

 

Kollegor uppfattades i studierna av McLaws et al. (2011), Sax et al. (2009) och 

White et al. (2015b) som en viktig påverkande faktor för att motivera till utförande 

av handhygiensrutiner. I White et al. (2015b) så beskrev en av sjuksköterskorna att 

kollegor kunde fråga: ”Kan du tvätta händerna och komma och hjälpa mig?”, vilket 

speglade sjuksköterskekollegornas stöd och påverkan på varandra. Författarna 

tycker att det är viktigt att sjuksköterskan verkar för ett arbetsklimat som främjar 

samarbete med respekt kollegor sinsemellan, vilket även ICN:s etiska kod lyfter 

(SSF, 2014). Förebilder ansågs vara viktiga faktorer som motiverade till följsamhet 

för handhygiensrutiner i studierna av Alp et al. (2011), Jang et al. (2010) och Whitby 

et al. (2006). I studien av Lohiniva et al. (2015) så saknades kollegor som förebilder 

som utförde god handhygien för att påverka följsamheten positivt. Denna studie var 

den första studien i Egypten som undersökte avgörande faktorer som påverkade 

följsamhet till handhygien. Arbetskulturen i Egypten var, enligt Lohiniva et al. 

(2015), uppbyggd så att sjuksköterskorna gjorde som dom blev tillsagda av 

doktorerna vilket speglades negativt i följsamheten till handhygien. Författarna tror 
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att det är viktigt att ta fram standardiserade riktlinjer för handhygien för alla länder 

vilket främjar följsamhet till handhygiensrutiner med mål att minska förekomsten 

av VRI, vilket Världshälsoorganisationen har gjort i och med kampanjen Clean Care 

is Safer Care där 177 länder deltar per den 13 maj 2016 (WHO, u.å.b.). Detta är även 

en hjälp för länder i utveckling av sin sjukvård. 

 

Boscart et al. (2012) studie var intressant eftersom sjuksköterskorna i studien hellre 

fokuserade på att förbättra sina egna insatser vad gäller handhygien. När 

sjuksköterskorna påminde sina kollegor så upplevde de att det ledde till 

konsekvenser som till exempel konflikter mellan kollegorna. De ville heller inte 

jobba med kollegor som inte utförde handhygien och de ville inte vara varken ledare 

eller förebilder (a.a.). Författarna till litteraturöversikten uppfattade att Boscart et al. 

(2012) studie speglade en grupp med sjuksköterskor där de såg till sitt egna 

personliga ansvar för att följa handhygiensrutiner medan kollegornas påminnelser 

uppfattades som en källa för eventuella konflikter i teamet. I ICN:s etiska kod så har 

sjuksköterskor ett ansvar att skydda patienten mot eventuella misstag från 

medarbetare, vad gäller handhygien så ska sjuksköterskan påminna medarbetare om 

att utföra handhygien vid behov (SSF, 2012). Det är viktigt med ett arbetsklimat i 

teamet som tillåter konstruktiv kritik för att kunna stötta varandra och för att 

förebygga eventuella misstag. Boscart et al. (2012) studie var ett exempel på ett 

arbetsgruppsklimat som gjorde det svårt att samarbeta för patientens bästa. 

 

Sjuksköterskan ska främja gruppens samarbete och visa respekt för sina 

medarbetare, dock så utövar sjuksköterskan sitt yrke med personligt ansvar (SSF, 

2012). Nightingale (1924/1954) anser att sjuksköterskan i sin yrkesroll ska känna 

kallelse för att göra det bästa och det rätta för patienten utifrån sin egen föreställning 

om vad som är det rätta och inte utföra sina arbetsuppgifter med önskan om att inte 

bli ertappad av till exempel en kollega eller chef.  

 

”… sjuksköterskan har inte att göra med skor, inte heller med mejsel och marmor utan med 

mänskliga varelser, och om hon för sin egen bekvämlighets skull inte ser efter sina patienter 

sätter inga tillsägelser henne i stånd att göra det.” (Nightingale, (1924/1954, s. 141). 
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Författarna tolkade att Nightingale (1924/1954) menade att sjuksköterskan ska 

sträva efter att utvecklas inom yrket för att bli en så bra sjuksköterska som möjligt, 

att agera med yrkesstolthet med patienten i centrum och inte utifrån att det ”bara” är 

ett jobb där det kan användas genvägar för sin egen bekvämlighets skull. 

Sjuksköterskan som lever upp till Nightingales vision är en förebild för andra 

sjuksköterskor. 

 

Upplevd beteendekontroll är en viktig del i Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 

1991). Det verkade som att tillgången till externa och interna resurser spelade en 

stor roll för utförandet av handhygien. I flertalet av studierna som ligger till grund 

för denna litteraturöversikt så nämndes de tillgängliga resurserna i någon form  

(Boscart et al., 2012; De Wandel et al., 2010; Erasmus et al., 2009; Jang et al., 

Lohiniva et al., 2015; 2010; Sax et al., 2007; Tai et al., 2009; White et al., 2015c; 

White et al., 2015b). I kategorin upplevd beteendekontroll så var känslan hos 

sjuksköterskorna att det var enkelt att utföra handhygien den mest motiverande. Att 

ha tillgång till externa resurser såsom tvättställ och alkoholbaserad gel och interna 

resurser såsom kunskap var grundläggande för att handhygien ska kunna utföras 

(Aziz, 2014; De Wandel et al., 2010; Jang et al., 2010; Sax et al., 2007; White et al., 

2015c; White et al., 2015b). Författarna till litteraturöversikten menar att hastigt 

uppkomna situationer och brist på resurser, som till exempel tomma behållare med 

handsprit, försvårar utförandet av handhygien. 

Ajzen (1991) beskriver i TPB de tillgängliga externa resurserna som faktisk 

beteendekontroll, till exempel att det finns alkoholbaserad gel, men menar att det är 

den upplevda beteendekontrollen som är den intressanta psykologiska faktorn. Med 

upplevd beteendekontroll menas individens upplevelse av att det är enkelt att utföra 

handhygien, om det upplevs enkelt att utföra så är sannolikheten för att det utförs 

större vilket påvisats i flera studier (Alp et al., 2011; McLaws et al., 2012; Sax et 

al., 2007; Tai et al., 2009; Whitby et al., 2006; White et al., 2015a). Författarna 

upplevde att känslan av att det är enkelt att utföra handhygien verkade vara en 

framträdande faktor som påverkade beslutet att utföra handhygien och inte 

tillgängligheten till externa resurser. Intressant att notera är att SKL:s kampanjer, 

punktprevalensmätningar och det framtagna materialet ”Rena händer räddar liv” 
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koncentrerar sig mest på de externa resurserna och på vilket sätt sjuksköterskan ska 

utföra handhygiensrutinerna och inte på de interna resurserna (SKL, 2014). 

 

5.3 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt vilket författarna ansåg var en 

relevant metod för att söka och sammanställa kunskap inom det valda området för 

studien. 

  

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och Web of 

Science för att de innefattar vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning vilket 

var relevant för denna litteraturöversikt. Författarna valde TPB som teoretiskt 

perspektiv vilket speglade sig i syftet och som resulterade i sökorden hand hygiene, 

nurse, adherence, compliance, behaviour, attitude, subjective norm, perceived 

behavioural control och intention. Sökningen genomfördes med dessa sökord i alla 

tre databaser i olika kombinationer, i varje kombination så var hand hygiene och 

nurse med eftersom de gav en ram till sökningen och var centrala för syftet vilket 

författarna ansåg gav relevanta sökresultat. Trunkering användes för att få med 

sökordet med de olika ändelserna, till exempel nurs* vilket gav träffar med nurse, 

nurses, nursing. Sökningen visade på samma artiklar relevanta för syftet i de tre 

databaserna i de sökordskombinationerna som användes i början av 

artikelsökningen vilket gav mättnad tidigt, vilket tydde på att de funna artiklarna var 

relevanta för syftet. Artikelsökningen och de utvalda artiklarna redovisas i Tabell 1, 

Tabell 2 och Tabell 3 i Bilaga 1, 2 och 3. Detta gör att litteraturöversiktens validitet 

styrks (Polit & Beck, 2012). 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, skrivna på 

engelska, inte äldre än 10 år och godkända av etisk kommitté. Artiklarna skulle 

behandla handhygien, sjuksköterskor, attityder, beteenden, subjektiv norm, och 

upplevd beteendekontroll. Sökningen inleddes med fem års avgränsning vilket 

visade sig ge för få relevanta artiklar. Litteraturöversiktens syfte utifrån TPB gav ett 

mer avgränsat forskningsområde, författarna utökade därför avgränsningen till tio 

år vilket gav ett större underlag med relevanta artiklar. 
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Sökningen ledde till elva artiklar som motsvarade alla inklusionskriterier och 

litteraturöversiktens syfte. Enligt riktlinjerna för examensarbete var elva artiklar för 

lite då det bör vara femton artiklar. Detta medförde att tre artiklar, som inte 

motsvarade inklusionskriteriet vad gäller etikgodkännande, inkluderades från 

sökningen i databaserna varav en artikel från Turkiet som använde enkät uppgav att 

etikgodkännande inte var nödvändig och i ytterligare två artiklar, en från Holland 

och en från Iran, så gick det inte att utläsa i artikeln om de blivit godkända av etisk 

kommitté. Artiklarna inkluderades i litteraturöversiktens resultat trots att de inte 

motsvarade det inklusionskriteriet med argumentet att tidskrifterna som publicerat 

artiklarna utför sakkunnig granskning (peer reviewed) av artiklarna som de 

publicerar (Östlundh,2012). Inkluderingen av de artiklarna gjorde att 

litteraturöversiktens resultat blev baserat på en större mängd relevanta studier 

omkring vald problematik. 

 

Artiklarna kommer från olika delar av världen vilket tyder på att problematiken är 

global och att litteraturöversikten kan vara generaliserbar (Polit & Beck, 2012). 

Författarna valde att inkludera artiklar med både kvalitativ- och kvantitativ metod 

för att båda metoderna var relevanta för syftet. Artiklarna granskades utifrån 

granskningsmallar, författarna har strävat efter att vara objektiva och har granskat 

texten utifrån aktuell kunskapsnivå vilket innebar att kvalitetsgranskningen 

möjligtvis kunde varit mer korrekt om författarna hade haft mer erfarenhet av 

litteraturstudier. Författarna har kvalitetsgranskat artiklarna var för sig vilket är en 

svaghet då tolkningen av artiklarna kan ha skiljt sig åt. Detta kan ha resulterat i att 

någon artikel kan ha tolkats vara av lägre eller högre kvalitet. De artiklarna som 

väckte osäkerhet diskuterades för att tillsammans tolka tveksamheterna och komma 

överens. 

En artikel inkluderade båda metoderna och vid kvalitetsgranskningen så granskades 

den metoden som var mest framträdande, den kvalitativa metoden, vilket gjorde att 

artikelgranskningen kan ha blivit svagare då tolkningen blev mer subjektiv.  

 

När innehållsanalysen genomfördes så lästes innehållet flera gånger för att få en 

uppfattning om resultatets detaljer och helhet (Forsberg & Wengström, 2013; 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att återge artiklarnas resultat utan 
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förvrängning så har författarna strävat efter att vara neutrala men en viss 

subjektivitet kan inte uteslutas eftersom författarna försökte bilda sig en uppfattning 

om resultatet, som är skrivet på engelska, och återge resultatet i svensk text med 

egna ord (Kjellström, 2012). Detta styrker litteraturöversiktens validitet (Polit & 

Beck, 2012) och en till styrka är att författarna tillsammans diskuterat resultaten för 

att försöka uppnå objektivitet i litteraturöversiktens resultat.  

 

De fjorton utvalda artiklarna som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat 

är både av kvalitativ- och kvantitativ metod. Författarna anser att det kan ses som 

en styrka då fler än en metod kommer fram till liknande resultat. Detta ökar även 

litteraturöversiktens reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Fyra av de ingående artiklarna 

har samma författare och är utförda i Australien, se tabell 3 i Bilaga 3, vilket 

författarna till denna litteraturöversikt anser vara en styrka då författaren har forskat 

inom området med olika metoder och något olika infallsvinklar och har uppnått 

samstämmiga resultat.  

 

5.4 Etikdiskussion 

Författarna anser att utförandet av handhygien enligt riktlinjerna är något som 

sjuksköterskan ska beakta dagligen i sitt yrke. Patienten befinner sig i en 

beroendeställning gentemot sjuksköterskan och litar på sjuksköterskans omvårdnad 

vilket gör sjuksköterskan ansvarig för sina handlingar (SSF, 2010). Sjuksköterskan 

som vill ge en god vård ska handla utifrån ett etiskt perspektiv, att värna om 

patientens sårbarhet, vilket innebär att ”... människan är känslig, mottaglig och 

därför skör, ömtålig och utsatt för lidande” (SSF, 2010, s.8). Sjuksköterskan är 

patientens advokat och att noggrant följa handhygiensrutiner är att handla utifrån 

sjuksköterskans etiska och moraliska skyldighet för att ge en god vård som värnar 

om patientens bästa, att inte vara följsam gentemot handhygiensrutiner innebär att 

handla emot etiska principer (Mortell, 2012).  

 

6. KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 

Vårdrelaterade infektioner är ett aktuellt problem inom vården globalt och i Sverige 

så fortsätter andelen patienter som får VRI att stadigt ligga omkring 10% trots 

återkommande kampanjer. Denna litteraturöversikt bidrar med kunskap om vilka 
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attityder, subjektiva normer och upplevda beteendekontroller som påverkar 

sjuksköterskans beslut angående avsikten att utföra handhygien. Resultatet visade 

att personligt skydd, patienten, kollegor, förebilder och känslan av att det är enkelt 

att utföra handhygien var de mest framträdande faktorerna som motiverade till 

följsamhet till handhygien. Denna kunskap kan ge underlag för att utarbeta 

innovativa och relevanta strategier för att förbättra följsamheten till handhygien ute 

i den kliniska vardagen. God följsamhet till handhygien innebär att vårdrelaterade 

infektioner minskar vilket leder till minskade kostnader för samhället. 

 
7. KONKLUSION/SLUTSATS 

Följsamhet till riktlinjer för handhygien är låg trots nationella insatser och 

kampanjer för att öka följsamheten. Resultatet visade att sjuksköterskans följsamhet 

till riktlinjer för handhygien främst påverkades av personligt skydd, patienten, 

kollegor, förebilder och känslan av att det är enkelt att utföra handhygien. 

Litteraturöversiktens resultat kan användas för att öka kunskapen om området och 

utveckla nya strategier för att öka sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer för 

handhygien.  

 

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Utifrån resultatet i denna litteraturöversikt så anser författarna att det är nödvändigt 

att öka kunskapen om patientens roll för att positivt påverka sjuksköterskans 

följsamhet till handhygien. Sjuksköterskan uppfattar patienten som en viktig person 

som kan påverka beslutet att utföra handhygien. I fler studier så framkom att 

sjuksköterskor ansåg att patientens delaktighet, genom att till exempel fråga om 

sjuksköterskan hade tvättat händerna, främjade följsamhet till handhygiensrutiner. 

Men det framkom även att patienten kände sig obekväm att fråga sjuksköterskan om 

hon hade tvättat händerna. Ett förslag till vidare forskning är att ta fram strategier 

för att göra patienten delaktig för att främja sjuksköterskans följsamhet till 

handhygiensrutiner. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  

 

Tabell 1. Artikelsökning 

 
Databas  Sökord  Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=12 

Web of 

Science 

2011-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND attitud* 

1521 

310 

50 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

Web of 

Science 

2011-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND behaviour 

1521 

310 

75 

0 

0 

8 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

PubMed 

2011-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND attitud* 

1561 

457 

79 

0 

1 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

PubMed 

2011-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND behaviour 

1561 

457 

64 

0 

0 

6 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

PubMed 

2006-2010 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND attitud* 

844 

239 

71 

0 

0 

16 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

PubMed 

2006-2010 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND behaviour 

844 

239 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Web of 

Science 

2006-2010 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND attitud* 

825 

169 

25 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Web of 

Science 

2006-2010 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND behaviour 

825 

169 

36 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

CINAHL 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND attitud* 

1548 

497 

86 

0 

0 

10 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

CINAHL 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND adherence 

OR compliance 

1538 

494 

 

307 

0 

0 

 

8 

0 

0 

 

4 

0 

0 

 

1 

PubMed 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND adherence 

OR compliance 

2428 

703 

 

403 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 



 

31 

 

Web of 

Science 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND adherence 

OR compliance 

2387 

489 

 

289 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

CINAHL 

2006-2016 

hand hygiene 

AND behavior 

AND nurs* 

1883 

198 

71 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

PubMed 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND subjective 

norm 

2407 

696 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PubMed 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND intention 

2407 

696 

12 

0 

0 

9 

0 

0 

5 

0 

0 

1 

PubMed 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND “perceived 

behavioural 

control” 

2407 

696 

 

1 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

0 

Web of 

Science 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND “subjective 

norm” 

2361 

482 

 

2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

Web of 

Science 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND intention 

2361 

482 

20 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Web of 

Science 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND “perceived 

behavioural 

control” 

2361 

482 

 

 

1 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

CINAHL 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND intention 

 

1538 

494 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CINAHL 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND “subjective 

norm” 

1538 

494 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

CINAHL 

2006-2016 

“hand hygiene” 

AND nurs* 

AND “perceived 

behavioural 

control” 

1538 

494 

 

 

1 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 
 

  



 

32 

 

Bilaga 2 
 

Tabell 2. Sammanställning av manuellt sökta artiklar som ligger till grund 

för resultatet (n=2). 

Titel Författare 
År 

Källa Författare 
År 

Why Healthcare Workers 
Don’t Wash Their Hands: 
A Behavioral Explanation 

Whitby, McLaws & 
Ross  
 
2006 

Using a theory of 
planned behaviour 
framework to 
explore hand 
hygiene beliefs at 
the ‘5 critical 
moments’ among 
Australian 
hospital-based 
nurses 

White et al.,  
 
2015b 

Focus Group Study of 
Hand Hygiene Practice 
among Healthcare 
Workers in a Teaching 
Hospital in Toronto, 
Canada 

Jang, et al.,  
 
2010 

Using a theory of 
planned behaviour 
framework to 
explore hand 
hygiene beliefs at 
the ‘5 critical 
moments’ among 
Australian 
hospital-based 
nurses 

White et al.,  
 
2015b 
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Bilaga 3  

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till 

                grund för resultatet 

 

                                                                                                                                                
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

s- 

grad 

Alp, E. et 

al. 

 

2011 

 

Turkiet 

Importance of 

structured 

training 

programs and 

good role 

models in hand 

hygiene in 

developing 

countries 

“The aim of this study 

is to identify the beliefs 

and perceptions 

associated with hand 

hygiene performance in 

two different 

institutions with limited 

resources and recently 

established infection 

control programme 

later than developed 

institutions.” 

Kvantitativ 

 

Enkät- 

undersökning 

N= 941 enkäter 

besvarade varav 

703 enkäter var 

besvarade av 

sjuksköterskor 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna hade 

starka positiva attityder 

till handhygienens 

betydelse för att 

motverka VRI. 

Förebilder var rankat 

högt som subjektiv 

faktor som påverkade 

positivt på 

följsamheten till 

handhygien. Hög 

arbetsbelastning 

påverkade följsamheten 

till handhygien 

negativt. 

Hög 

 

82% 

Boscart, 

V.B., et al. 

 

2012 

 

Kanada 

Using 

psychological 

theory to inform 

methods to 

optimize the 

implementation 

of a hand 

hygiene 

intervention 

“The purpose of this 

study was therefore to 

explore barriers and 

facilitators to current 

HH practices and the 

implementation of the 

EMS intervention to 

improve HH practice 

from the perspective of 

nurses and 

administrators.” 

Kvalitativ 

 

Semistrukturera

de intervjuer 

utifrån 

‘Theoretical 

domains 

framework’ 

N=9, 6 

sjuksköterskor och 

3 administratörer 

Flertalet teman 

framträdde vilka var: 

Kunskap, Färdigheter, 

Social/professionell roll 

och identitet, 

Uppfattning om 

förmågor, Uppfattning 

om konsekvenser, 

Motivationer och mål, 

Minne, uppmärksamhet 

och beslutsprocesser, 

Miljösammanhang och 

resurser, Sociala 

influenser, Känsla, 

Beteendereglering, 

Beteendekaraktärer. 

Hög 

 

88% 



 

34 

 

De 

Wandel, 

D., et al. 

 

2010 

 

Belgien 

Behavioral 

Determinants of 

Hand Hygiene 

Compliance In 

Intensive Care 

Units 

“To identify and 

describe predictors and 

determinants of 

noncompliance with 

hand hygiene 

prescriptions in 

intensive care unit 

nurses by means of a 

questionnaire.” 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökn

ing 

N=107 

78 kvinnor och 29 

män, 1 deltagare 

saknade uppgift 

om kön 

Positiv attityd, social 

influens och 

egenförmåga var 

motiverande faktorer 

för att utföra 

handhygien. Dålig 

egenförmåga och 

tidbarriärer upplevdes 

som hinder för att 

utföra handhygien. 

Medel 

 

79% 

Erasmus, 

V., et al. 

 

2009 

 

Holland 

A Qualitative 

Exploration of 

Reasons for 

Poor Hand 

Hygiene 

Among 

Hospital 

Workers: Lack 

of Positive Role 

Models and of 

Convincing 

Evidence That 

Hand Hygiene 

Prevents Cross-

Infection 

“To study potential 

determinants of hand 

hygiene compliance 

among healthcare 

workers in the hospital 

setting.” 

Kvalitativ 

 

Fokusgrupper 

Individuella 

strukturerade 

intervjuer 

N= 65 deltagare 

varav 47 

sjuksköterskor, 4 

läkare, 3 

överläkare och en 

medicin student. 

Sjuksköterskor menade 

att positiv attityd, 

personligt skydd och 

förebilder påverkade 

följsamheten till 

handhygien. 

Hög 

 

88% 

Huis, A. et 

al. 

 

2013 

 

Holland 

Impact of a 

team and 

leaders-directed 

strategy to 

improve nurses’ 

adherence to 

hand hygiene 

guidelines: A 

cluster 

randomised trial 

“We tested whether an 

innovative, theory 

based, team and 

leaders-directed 

strategy would be more 

effective in increasing 

hand hygiene 

compliance rates in 

nurses than a literature 

based state-of-the-art 

strategy” 

Kvantitativ 

 

Observationer 

 

Cluster 

randomised 

controlled trial 

N=2733 

sjuksköterskor 

Resultaten visar att 

social influens och 

starkare ledarskap som 

en åtgärd ger högre 

följsamhet till riktlinjer 

för handhygien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

83% 



 

35 

 

Jang, J-H., 

et al. 

 

2010 

 

Kanada 

Focus Group 

Study of Hand 

Hygiene 

Practice among 

Healthcare 

Workers in a 

Teaching 

Hospital in 

Toronto, 

Canada 

“In order to better 

understand the 

behavioral 

determinants of hand 

hygiene in our hospital, 

we undertook a focus 

group study.” 

Kvalitativ 

 

Intervjuer med 

fokusgrupper, 

semi-

strukturerad 

intervjuteknik 

N= 153 varav 24 

sjuksköterskor 

Fyra teman framgick 

från intervjuerna med 

fokusgrupper, de var 1. 

Följsamhet till riktlinjer 

för handhygien 

äventyras av kunskap 

och uppfattningar, 2. 

Handhygien utförs för 

personligt skydd, 3. 

Den fysiska miljön 

påverkar utförandet av 

handhygien, 4. 

Professionellt ansvar. 

Hög 

 

88% 

Lohiniva, 

A.L., et al. 

 

2015 

 

Egypten 

Determinants of 

hand hygiene 

compliance in 

Egypt: building 

blocks for at 

communication 

strategy 

“This qualitative study 

aimed to understand the 

behavioural 

determinants of hand 

hygiene in order to 

develop sustainable 

interventions to 

promote hand hygiene 

in hospitals.” 

Kvalitativ  

 

Fokusgrupper 

N= 96 

sjuksköterskor, 91 

kvinnor, 5 män 

Fyra övergripande 

teman framträdde vilka 

var: 1. Attityder och 

övertygelser relaterade 

till 

handhygiensåtgärde,. 2. 

Kunskap om 

handhygien, 3. 

Miljöbegränsningar och 

4. Sociala och 

kulturella normer. 

Hög 

 

88% 

McLaws, 

M-L., et al. 

 

2012 

 

Iran 

Predicting hand 

hygiene among 

Iranian health 

care workers 

using the theory 

of planned 

behavior 

“This study was 

conducted to identify 

significant predictors of 

handwashing 

associated with hospital 

elective (clean) and 

hospital inherent (dirty) 

contacts.” 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökn

ing 

N=1077 varav 

83% var 

sjuksköterskor 

Resultatet visar att vid 

rena kontakter så 

påverkades 

följsamheten positivt 

av känslan av att det är 

enkelt att utföra 

handhygien och  

arbetskollegor. 

Negativa attityder 

gentemot handhygien 

påverkade följsamheten 

negativt. Vid orena 

kontakter så 

påverkades 

sjuksköterskornas 

utförande av 

handhygien positivt av 

infektionskontrolls 

personal och positiv 

attityd. En negativ 

faktor var 

sjuksköterskor som inte 

förväntade sig att 

handhygien skulle 

utföras. 

Medel 

 

72% 



 

36 

 

Sax, H., et 

al. 

 

2007 

 

Schweiz 

Determinants of 

Good 

Adherence to 

Hand Hygiene 

Among 

Healthcare 

Workers Who 

Have Extensive 

Exposure to 

Hand Hygiene 

Campaigns 

“To quantify the 

different behavioural 

components of 

healthcare workers’ 

motivation to comply 

with hand hygiene in a 

healthcare institution 

with a 10-year history 

of hand hygiene 

campaigning.” 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökn

ing med frågor 

utifrån TPB 

N=1042, varav 

1008 informerade 

om kön (290 män, 

718 kvinnor) 

271 läkare, 629 

sjuksköterskor 

141 vårdbiträden 

Sjuksköterskor tror att 

VRI gör att patienter 

stannar längre på 

sjukhusen, de tycker att 

handhygien har hög 

prioritet för säkerheten, 

att patientens 

förväntningar på 

handhygien influerar 

starkt på motivation till 

att utföra handhygien 

och att upplevd 

egenförmåga också 

starkt influerar 

motivation för 

handhygien. 

Hög 

 

86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai, 

J.W.M., et 

al. 

 

2009 

 

Hong 

Kong 

Nurses and 

Physicians’ 

Perceptions of 

the Importance 

and Impact of 

Healthcare-

Associated 

Infections and 

Hand Hygiene: 

a Multi-Center 

Exploratory 

Study in Hong 

Kong 

“The objectives of this 

study were to identify 

local nurses’ and 

physicians’ perceptions 

of HCAIs and hand 

hygiene in Hong Kong 

and to determine 

variables that influence 

their hand hygiene 

behaviour so as to 

tailor an effective 

promotional strategy to 

the setting.” 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts-

studie 

 

Enkätundersökn

ing 

N=1008, 

906 

sjuksköterskor, 

102 läkare 

 

Upplevd 

beteendekontroll och 

subjektiva normer 

influerar 

sjuksköterskornas 

motivation till 

handhygien mest. När 

kön tas med i 

beräkningen så är 

endast upplevd 

beteendekontroll 

viktigt. 

Hög 

 

86% 

Whitby, 

M., et al. 

 

2006 

 

Australien 

Why Healthcare 

Workers Don’t 

Wash Their 

Hands: A 

Behavioral 

Explanation 

“Our investigations 

focus on elucidating 

and determining the 

origin of the behavioral 

determinants of 

handwashing in nurses 

in the healthcare 

setting.” 

Kvantitativ och 

Kvalitativ 

 

Kohortstudie 

 

Intervjuer i 

fokusgrupper 

och 

enkätundersökn

ing 

 

Kvantitativ, n= 

1238 

sjuksköterskor 

varav 754 

sjuksköterskor 

besvarade enkäten 

 

Kvalitativ, n= 64 

barn 9-10 år, 16 

mödrar och 64 

sjuksköterskor 

Resultat från intervjuer 

I fokusgrupp: 

Sjuksköterskor 

upplevde att patientens 

skick, patientkontakten 

de hade, bedömningen 

av arbetsuppgiften som 

skulle utföras med 

patienten och den 

aktuella 

arbetsbelastningen 

påverkade utförandet 

av handhygien.  

Resultat enkät: 

attityden gentemot 

handhygien var viktig 

för avsikten att utföra 

handhygien, förebilder 

var lika viktiga. Även 

ansträngningen som 

krävs för att utföra 

handhygien var en 

viktig faktor. 

Hög 

 

80% 



 

37 

 

White, 

K.M., et 

al. 

 

2015c 

 

Australien 

Key beliefs of 

hospital nurses’ 

hand-hygiene 

behaviour: 

protecting your 

peers and 

needing 

effective 

reminders 

“this study aimed to 

identify key beliefs 

underlying hospital 

nurses’ hand-hygiene 

decisions to consolidate 

strategies that 

encourage compliance” 

Kvantitativ 

 

Prospektiv 

 

Enkätundersökn

ing i två steg 

efter 

implementering 

av ‘5 moments 

for hand 

hygiene’. Först 

en enkät för att 

undersöka 

underliggande 

övertygelser 

och två veckor 

senare en 

uppföljande 

enkät för att 

undersöka 

beteende till 

handhygien. 

N= 797, 88 män, 

687 kvinnor, 22 

uppgav inte kön 

Skydda sina kollegor,  

avsaknad av tid och 

glömska var de 

övertygelser som 

sjuksköterskorna i 

studien angav som 

största influenser till 

motivation för 

handhygien. 

Medel 

 

79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White, 

K.M., et 

al. 

 

2015b 

 

Australien 

Using a theory 

of planned 

behaviour 

framework to 

explore hand 

hygiene beliefs 

at the ´5 critical 

moments´ 

among 

Australian 

hospital-based 

nurses 

“The aim of this study 

was, therefore, to 

qualitatively explore 

the behavioural, 

normative, and control 

beliefs related to 

performing hand 

hygiene as guided by 

the WHO 5 moments 

among hospital-based 

nurses to identify the 

modal salient beliefs, 

within a TPB 

framework, to target in 

a future quantitative 

study informed by the 

TPB, as well as 

potential interventions 

to encourage 

compliance.” 

Kvalitativ 

 

Fokusgrupps- 

diskussioner 

med Theory of 

Planned 

Behavior som 

ram. 

N=27 

sjuksköterskor, 

23 kvinnor och 4 

män 

Handhygien för att 

skydda patienterna, 

kollegor som ger 

positivt stöd och 

förekomst av 

tvättmöjligheter för att 

utföra handhygien var 

de övertygelser som 

framhölls som största 

anledningen till att 

utföra handhygien. 

Hög 

 

84% 



 

38 

 

White, 

K.M., et 

al. 

 

2015a 

 

Australien 

Understanding 

the 

determinants of 

Australian 

hospital nurses’ 

hand hygiene 

decisions 

following the 

implementation 

of a national 

hand hygiene 

initiative 

“The aim of this study 

was to test the utility of 

an extended TPB in 

predicting hospital 

nurses’ intentions and 

behaviour to comply 

with hand hygiene 

recommendations 

following the 

implementation of a 

national hand hygiene 

initiative.” 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökn

ing med 

uppföljande 

mätning av 

beteende, via 

mail eller 

telefon, två 

veckor efter 

ifylld enkät. 

Vid inledande 

enkätundersöknin

gen N= 2378 

(84% kvinnor, 

11,2% män, 4,8% 

uppgav inte kön). 

Vid uppföljande 

samtal/email, 

N=797 

Intention och upplevd 

beteendekontroll var 

utmärkande för att 

förutsäga handling, 

intention var här 

starkast av de två. 

Hög 

 

83% 
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Bilaga 4 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
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Bilaga 5 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    

 


