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Sammandrag 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vad som skiljer i personlighet mellan studenter 

som vaccinerade sig mot svininfluensan och studenter som inte vaccinerade sig. Studien 

genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning på 194 studenter från ett universitet i 

Svealand. Deltagarna fick besvara psykometriska personlighetstester som mätte känslighet, 

ångest, depression, sympati och pålitlighet. Därefter utfördes statistiska test i SPSS för att i 

huvudsak beräkna medelvärdesskillnader. 

 

Resultaten visar att vaccinerade studenter är signifikant känsligare än ovaccinerade studenter. 

Vaccinerade studenter är också mer ångestfyllda men skillnaderna är inte signifikanta. Det 

finns inga nämnvärda skillnader i depression, sympati eller pålitlighet. Typ av utbildning och 

kön predicerar heller inte vaccinering. 

 

Sammanfattningsvis ska känslighet därmed ses som den viktigaste prediktorn för vilka 

personer som vaccinerar sig vid pandemier. Resultatet kan generaliseras till den svenska 

befolkningen eftersom studiens andel vaccinerade motsvarar befolkningens andel 

vaccinerade. Studiens urval motsvarar däremot inte den svenska populationens genomsnittliga 

utbildningsnivå. Å andra sidan har utbildningsnivå inte visat sig vara en betydande faktor för 

hälsoskyddande beteenden i tidigare forskning, varför mitt resultat bör betraktas som 

betydelsefullt.  

 

 

 

Nyckelord: Vaccinering, Svininfluensa, Känslighet, Ångest, Highly Sensitive Person, 

Hälsoskyddande beteende. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine which personality aspects that are differing from 

students who got vaccinated against the swine flu, to students who did not get vaccinated. 

This study carried out a quantitative survey on 194 students from a mid-region university in 

Sweden. The participants were to answer psychometric personality tests on sensitivity, 

anxiety, depression, sympathy and dependability. Thereafter, statistical tests were conducted 

through SPSS, mainly to calculate mean differences. 

 

The results conclude that vaccinated students are significantly more sensitive than un-

vaccinated students. Vaccinated students are also more anxious but these differences are not 

significant. There are no notable differences in depression, sympathy or dependability. Type 

of education and sex do not either predict vaccination.  

 

Finally, sensitivity shall be viewed as the most important predictor in a person’s likeliness to 

get vaccinated at pandemics. The findings can be generalized to the Swedish population 

because the proportion of vaccinated students in this study corresponds to the proportion of 

vaccinated people of the Swedish population. However, the sample of this study does not 

correspond to the educational level of the Swedish population. On the other hand, educational 

level has not been shown as an important determinant in health protective behaviors in former 

research literature, why my result should be considered as meaningful. 

 

 

 

Key words: Vaccination, Swine Flu, Sensitivity, Anxiety, Highly Sensitive Person, Health 

Protective behavior. 
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Förord 

 

Jag vill främst tacka min handledare Sven-Åke Bood som har gett mig kvalitativ och 

kvantitativ (!) hjälp med idéer, bred kunskap och stöttning genom hela arbetets gång.  

 

Jag vill tacka programledarna, kursledarna och administratörerna för respektive 

utbildningsprogram som har hjälpt mig med det snåriga projektet att hitta lämpliga klasser för 

enkätutdelningen. Jag vill tacka universitetslärarna som har gett mig tillåtelse till att ta de i 

genomsnitt 15 minuterna i anspråk av deras respektive föreläsningar, till enkätifyllnad. Jag 

vill särskilt tacka alla 194 universitetsstuderande deltagare för att ni var villiga och 

tillmötesgående att fylla i enkäten varpå jag känner mig tvungen att bränna av klyschan: ”utan 

er hade det aldrig varit möjligt!” 

 

Jag vill också tacka mina vänner och bekanta som deltog i pilotundersökningen och som givit 

mig konstruktiv kritik och idéer längs resans gång.  

 

Om jag har glömt att tacka någon som jag borde, beror det på mina tillkortakommanden och 

inte på att ni inte har haft betydelse.  

 

Tack ska ni ha allihop!
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Inledning 

 

I början av april 2009 slog Världshälsoorganisationen (WHO) larm om att en ny 

influensaepidemi brutit ut från Mexiko och spridit sig till över 100 länder med 

hundratusentals insjuknande. Några månader senare uppgraderade WHO influensan till en 

pandemi (Jones & Salathé, 2009). Influensa A(H1N1) heter officiellt ”Den nya influensan” 

men kom ganska snart att kallas för svininfluensan. I takt med eskalerande insjukningar och 

dödsfall skickade WHO rekommendationer till världens regeringar att vidta preventiva 

åtgärder samt massvaccineringar (Sjukvårdsguiden, 2009). Totalt har 1126 insjukningar varav 

32 dödsfall av svininfluensan bekräftats i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2010). Ett vaccin 

med avsikt att förhindra spridningen av svininfluensan framställdes av internationella 

läkemedelsbolag som sålde produkten vidare till läkemedelsmyndigheter i beställande länder. 

Läkemedelsverket i Sverige godkände vaccinet och mobiliserade sedan massvaccineringen 

via landstingen åt den svenska befolkningen under hösten 2009 (Sjukvårdsguiden, 2009). Det 

var sedan upp till varje svensk medborgare att ta ställning till ifall man ville vaccinera sig. 

Särskild prioritet och uppmuntran till vaccinering gavs åt personer som tillhörde 

riskgrupperna, däribland gravida och astmatiker (Sjukvårdsguiden, 2009).  

 

Enligt Smittskyddsinstitutet (2010) valde 60 % av den svenska befolkningen att vaccinera sig. 

Vilka faktorer som har styrt oss i våra val är hittills relativt outforskat. Varför vissa 

vaccinerade sig vissa medan andra avstod är frågan som ännu inte fått svar. Jag utgår ifrån att 

psykologiska faktorer styr hur vi bedömer det potentiella hotet från pandemier. En 

litteraturgenomgång av aktuellt forskningsläge ger förhoppningsvis klarhet om de 

psykologiska nyckelbegreppen inom hälsopsykologi. 

 

Tidigare forskning om hälsoskyddande beteenden 

Tidigare forskning visar ett samband mellan riskbedömning och hälsopreventiva åtgärder, 

däribland vaccinering mot influensapandemier. En viktig faktor till vaccinering är hur man 

bedömer riskerna. En större andel som bedömer risken att insjukna i influensa vaccinerar sig, 

jämfört med andelen som inte bedömer sig insjukna. En meta-analys upprättades (Brewer et 

al., 2009) för att mäta sambandet mellan riskbedömning och andelen vaccinerade mot 

infektionssjukdomar. Med drygt 15000 deltagare är den generella slutsatsen att individer som 

uppfattar en stor sannolikhet och individuell mottaglighet mot att insjukna samt uppfattar 
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infektionssjukdomar som extra allvarliga, har intentionerna att vaccinera sig i större 

utsträckning. Riskbedömning ska därmed fortsättningsvis ses som en central komponent i 

hälsobeteendeteorier (Brewer et al., 2009). Den metodiska kvaliteten i meta-analysen grundar 

sig i att villkorade frågor ställdes om vad respondenterna tror skulle inträffa om de inte skulle 

vaccinera sig. Tillvägagångssättet med att tillfråga om framtida beteenden ökar möjligheten 

att riskbedömningen motiverar beteendet och inte vice versa. De bivariata korrelationerna 

mellan uppfattad sannolikhet att insjukna och vaccinering (r = .26), mellan uppfattad 

individuell mottaglighet och vaccinering (r = .24) samt uppfattat allvar med 

infektionssjukdomen och vaccinering (r = .16) är alla signifikanta och styrker de 

hälsobeteendeteorier (Rogers 1975; Conner & Sparks 2005) som beskrivs längre fram. Hos 

högriskpersoner finns en starkare korrelation till vaccinering, vilket vidare styrker teorierna 

om hälsoskyddande beteende (Brewer et al., 2009). 

Bish & Michie (2010) upprättade en demografisk sammanställande studie med data insamlad 

från bland annat Hong Kong, Singapore, Nederländerna och Storbritannien. Studien har mätt 

graden av hälsoskyddande beteenden under pandemier. Resultatet visar att det finns 

demografiska skillnader i hälsoskyddande beteende som respons på en pandemi. 

Resultatmönstret är inkonsekvent men samtidigt relativt entydigt gällande att kvinnor, äldre 

personer, välutbildade och icke-vita har högre benägenhet att anta hälsoskyddande beteenden 

vid pandemier. Dessa grupper har uppgett högre nivåer av uppfattad mottaglighet och ett 

större uppfattat allvar med infektionssjukdomen i fråga, samt en större tro på effektiviteten av 

de rekommenderade åtgärderna (Bish & Michie, 2010). Ett annat intressant resultat från 

samma studie visar att högre nivåer av ångest och spänning är positivt korrelerat med 

riskbedömning. Ett samband mellan ålder och vaccinering hittades i studier från Hong Kong 

och Singapore där äldre personer är mer benägna till vaccinering, då de känner sig mer 

mottagliga för en influensaepandemi. Yngre människor i samma länder är mer benägna att 

följa preventiva rekommendationer. I liknande studier från Australien och USA fann man 

dock inget samband mellan ålder och vaccinering.  

 

Studier i Hong Kong och Singapore visar att kvinnor är mer benägna att anta preventiva 

åtgärder mot Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), medan det från en Australiensisk 

studie inte finns någon könsskillnad kring vaccinering. Det finns inget tillräckligt stöd för ett 

samband mellan etnicitet och undvikande åtgärder vid pandemier (Bish & Michie, 2010). I 

Hong Kong är högutbildade mer benägna att anta preventiva åtgärder mot SARS och 
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fågelinfluensan. I Australien och Korea var de högutbildade mer benägna att vaccinera sig 

mot SARS, medan de lågutbildade var mer benägna till hälsoskyddande beteenden. I USA var 

respondenter med lägre utbildning mer benägna att vaccinera sig, medan det inte fanns något 

sådant samband i Nederländerna. Bish & Michie (2010) drar slutsatsen att etnicitet, 

utbildning, kön och ålder är oklara prediktorer av vaccinering. 

 

Studier från Hong Kong och Storbritannien påvisar positiva samband mellan den uppfattade 

allvarligheten av pandemierna SARS och fågelinfluensan med ett undvikande beteende. 

Respondenter i Hong Kong och Singapore med högre nivåer av generell oro och ångest har 

visat sig vara mer benägna att anta rekommenderade preventiva beteenden (Bish & Michie, 

2010). I Singapore är respondenter med större tillit till myndigheter mer benägna att anta 

försiktighetsåtgärder gällande SARS och svininfluensan. I Kanada har inkonsekvent 

information från myndigheterna lett till ifrågasättande av trovärdigheten av informationen och 

minskad benägenhet till rekommenderade beteenden (Bish & Michie, 2010). Enligt en studie 

från USA av Jones & Salathé (2009) bidrar emotionella tillstånd som till exempel oro till 

hälsoskyddande beteenden. Studien visar samtidigt att det finns en ovilja mot vaccinering 

samtidigt som icke-farmaceutiska ingrepp, exempelvis social distansering, skulle kunna vara 

ett effektivare sätt att minska pandemins konsekvenser. 

 

Wong & Sams (2009) studie från Malaysia mätte rädslan för svininfluensapandemin hos olika 

etniska grupper i Malaysia, i relation till riskundvikande och hälsoskyddande beteenden. Av 

de dryga 1000 telefonrespondenter var cirka 63 % av malajerna rädda för svininfluensan 

medan däremot bara 37 % av indierna var rädda.  Nivåer av rädsla är signifikant korrelerat 

med ett undvikande eller skyddande beteende. Telefonintervjuerna utfördes när pandemin var 

som allvarligast i Malaysia. De demografiska frågorna visade att yngre, högutbildade, 

förvärvsarbetande och stadsbor är mer rädda än övriga. Studien visar också att kunskap 

predicerar hälsoskyddande beteende (Wong & Sam, 2009).  

 

En fransk studie (Setbon & Raude, 2010) har undersökt sambanden mellan 

vaccinationsintentioner och attityder. De predicerande faktorerna till vaccinering är främst oro 

och riskbedömning samt tidigare erfarenhet av vaccinering mot säsongsinfluensa. Tro på 

konspirationsteorier är negativt korrelerat med vaccinationsintentioner. Den enda 

sociodemografiska prediktorn som har hittats gäller de personer över 60 år, som har en hög 
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intention till vaccinering. Detta skulle dock enligt Setbon & Raude (2010) kunna tolkas 

snarare beroende på att 60-åringar har högre erfarenhet av vaccinering av säsongsinfluensa. 

 

Tidigare forskning om oro och ångest 

En amerikansk studie (Kanadiya & Sallar, 2010) på studenter mellan 18 och 24 år har 

undersökt åsikter och kunskaper om svininfluensan. Endast 27 % av respondenterna hade 

intentionen att vaccinera sig vilket hade koppling till uppfattningen om att vaccinet var 

osäkert. Det fanns också kunskapsluckor om influensavirusets smittsamhet och en uppfattning 

att regeringen inte gjort tillräckligt för att kontrollera pandemin (Kanadiya & Sallar, 2010). En 

kinesisk studie efter utbrytandet av SARS visar på positiva signifikanta korrelationer mellan 

preventiva hälsobeteenden såsom maskanvändning och uppfattad mottaglighet och högre tillit 

till myndigheters preventiva hälsoprogram (Tang & Wong, 2003). En studie (Leung et al. 

2005) från Hong Kong har undersökt nivåer av oro vid olika tidpunkter av SARS och funnit 

att orosnivåer var särskilt höga vid utbrytandet av SARS medan de sjönk allteftersom antalet 

dödsfall minskade. Individer med hög uppfattad sannolikhet att drabbas av SARS hade 

signifikant högre orosnivåer samtidigt som närvaro av symptom visade sig vara den starkaste 

prediktorn till preventiva skyddsåtgärder. Denna longitudinella studie visade inga signifikanta 

demografiska skillnader (Leung et al., 2005). 

 

En amerikansk studie (Kinnealey & Fueik, 1999) har undersökt sambandet mellan sårbarhet
1
, 

ångest och depression. Vuxna individer utan psykiska diagnoser delades in i två grupper; de 

sårbara och de icke-sårbara enligt mätinstrumentet ADULT-SI (Kinnealey & Fueik, 1999). 

Resultatet visar att extra sårbara vuxna har högre nivåer av ångest och depression och att 

sambandet är signifikant. Tidigare studier har visat detta samband hos barn och denna studie 

bekräftar forskning om sådana psykologiska kopplingar. 

 

Hälsobeteendeteorier 

Jungs teorier om att känslighet är medfött har bekräftats av flera forskare (Aron, 2006). 

Känslighet är medfött och cirka 20 % av undersökta befolkningar består av så kallade Highly 

Sensitive Persons, jämnt fördelade på män och kvinnor. Neurotiska symptom såsom 

depression, ångest och blygsamhet produceras oftare hos extra känsliga personer än okänsliga 

                                                 
1
 Eng. Sensory defensiveness. 
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personer. Ett särskilt introvert mönster har hittats hos extra känsliga personer, vilka agerar 

med försiktigt observerande och noggrant utväntande av rätt beteende. Av dem som söker 

psykologisk hjälp är cirka 50 % extra känsliga personer (Aron, 2006). 

 

Protection Motivation Theory (PMT) slår fast att ett hälsoskyddande beteende kommer från 

den kognitiva bedömningen av en händelse såsom farlig och trolig att inträffa. Därtill formas 

övertygelsen om att en rekommenderad respons effektivt kan förhindra den händelsen att 

inträffa (Rogers, 1975). Om händelsen inte ses som allvarlig eller trolig att inträffa eller om 

man upplever att ingenting kan göras åt situationen, uppstår inget skyddsmotiv eller någon 

beteendeförändring. Man hanterar och undviker en farlig händelse, snarare än flyr från sin 

rädsla (Rogers, 1975). PMT ska ses som en social kognitionsmodell för att predicera 

hälsobeteenden (Norman et al., 2005). När så kallade fear appels
2
 uppstår blir mottagaren av 

rädsla motiverad att reducera den otrevligt uppfattade rädslan. Reducerandet av rädsla sker 

antingen via skyddande, undvikande eller förnekande beteenden. Skyddsmotivationen 

grundas i uppfattat allvar och mottaglighet (Norman et al., 2005). 

 

Theory of planned behavior (TPB) fokuserar på förhållandet mellan attityder och beteenden. 

Människors generella attityder formas efter noggrann övervägning av tillgänglig information. 

Det finns ett mellanled mellan attityd och beteende som kallas beteendeintention. Varje 

beteende består av en handling, en riktning, en kontext och en tidpunkt. Specifika attityder 

borde därför predicera specifika beteenden. Intentionen, i form av motivation eller en 

medveten plan, att engagera sig i ett beteende är den största faktorn till ett faktiskt beteende. 

Denna teori kan appliceras på hälsobeteende. Intentioner har visat sig vara signifikant starkare 

prediktorer av hälsosamma kostvanor hos dem vars intentioner behålls stabila under sex 

månader efter att hälsosammare kostvanor införts (Conner & Sparks, 2005).  

 

En liknande teori, Health Belief Model (HBM) hävdar att kognitionen har betydelse för vårt 

hälsobeteende. Vår uppfattade mottaglighet mot värsta tänkbara hälsoproblem och vetskapen 

om att ett hälsobesök, exempelvis hos läkaren, skulle kunna förhindra detta scenario, är en 

viktig prediktor i hälsobeteendet (Sheeran & Arbraham, 2005) 

 

                                                 
2
 Meddelanden eller varningar med syftet att försöka övertyga en individ till att följa förutbestämda handlingar. 
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Sammanfattande forskningsläge 

Flera studier (Brewer et al., 2007; Bish & Michie, 2010; Jones & Salathé, 2009; Wong & 

Sam, 2011) visar att riskbedömning är positivt korrelerat med hälsoskyddande beteenden. 

Forskningen ger däremot ingen tydlig bild av sambanden mellan etnicitet, ålder, kön, 

utbildningsnivå och hälsoskyddande beteenden, vaccinering inräknat. Bish & Michies (2010) 

sammanfattande studie visar att demografiska aspekter i vissa enskilda studier är korrelerade 

med hälsoskyddande beteenden såsom vaccinering och undvikande av stora folkmassor. De 

psykologiska hälsoteorierna är enstämmiga med att riskbedömning utgår från en social 

kognition där vi utvärderar sannolikheten för att utsättas för hälsofaror, varpå vi agerar i 

enlighet med kognitionen. Det är därför rimligt att hävda att mer predicerande faktorer till 

vilka som vaccinerar sig mot svininfluensan ligger i individuella personlighetsskillnader. För 

att undersöka individuella faktorer, återstår att testa personlighetsdrag och jämföra skillnader 

mellan vaccinerade och ovaccinerade. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vad som skiljer i personlighet mellan studenter 

som vaccinerade sig mot svininfluensan och studenter som inte vaccinerade sig. Eventuellt 

uppkomna skillnader i personlighet blir ett betydelsefullt bidrag för predicerandet av vilka 

personer som i framtiden kommer att vaccinera sig vid pandemier. 

 

Frågeställning 

Tidigare forskning har visat på positiva samband mellan uppfattad risk att insjukna i 

infektionssjukdomar och vaccinering. Jag bedömer att känslighet kan vara en betydelsefull 

faktor som predicerar hur individer bedömer risker, och att känsliga individer vill skydda sig 

mot hälsorisker såsom influensapandemier. Det är därför intressant att undersöka ifall 

känslighet är en prediktor till vaccinering. 

 

Fråga 1: Är vaccinerade studenter känsligare än ovaccinerade studenter, och kan 

känslighet ses som en prediktor för vaccinering? 
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Individer med mycket ångest bär definitionsmässigt på generellt högre nivåer av oro. Oron 

mot den egna hälsan, andras hälsa och att samhället skulle lamslås om inga åtgärder vidtas, 

bedömer jag som betydande inslag hos ångestfyllda personer. Enligt Bish & Michie (2010) 

bär de personer som bedömer hälsorisker allvarligt, på oro över sin egen hälsa, och vidtar 

tillgängliga åtgärder. Tidigare forskning (Wong & Sam, 2011; Jones & Salathé, 2009) har 

visat på samband mellan riskbedömning och oro/ångest vid pandemier. Det är därför 

intressant att undersöka ifall ångest är en prediktor till vaccinering. 

 

Fråga 2: Är vaccinerade studenter mer ångestfyllda än ovaccinerade studenter, och 

kan ångestnivå ses som en prediktor för vaccinering? 

 

 

Personer med högre grad av depression bär definitionsmässigt på högre nivåer av 

nedstämdhet och likgiltighet. Depression korrelerar med ångest och oro i flera studier 

(Kinnealey & Fuiek, 1999; Benham, 2006). Det är därför intressant att undersöka ifall 

depressionsnivå är en prediktor till vaccinering. 

 

Fråga 3: Är vaccinerade studenter mer deprimerade än ovaccinerade studenter, och 

kan depressionsnivå ses som en prediktor för vaccinering? 

 

 

En sympatisk och okritisk person brukar vara osjälvisk och medgörlig. Personer som tänker 

på andras välbefinnande vidtar åtgärder som ur ett samhällsperspektiv är vettiga. 

Vaccineringens viktigaste syfte var att stoppa spridningen av influensaviruset och att undvara 

möjligaste mån människor konsekvenserna av pandemin. Det är därför intressant att 

undersöka ifall sympati är en prediktor till vaccinering. 

 

Fråga 4: Är vaccinerade studenter mer sympatiska/okritiska än ovaccinerade 

studenter, och kan sympati ses som en prediktor för vaccinering? 

 

 

En pålitlig person är definitionsmässigt samvetsgrann och ansvarsfull. Enligt Bish & Michie 

(2010) vidtar personer preventiva åtgärder, som i större utsträckning tror på de 

rekommenderade åtgärderna från myndigheterna. Pålitliga personer gör vad som krävs och 
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förväntas av dem från samhällets sida. Plikttrogenheten ifrågasätter inte myndigheters 

grundval eller trovärdigheten hos WHO:s bedömning av behovet av massvaccineringar. Enligt 

Rogers (1975) medför hög tillit till effektiviteten av hälsoskyddande åtgärder, en ökad 

benägenhet att agera. Det är därför intressant att undersöka ifall pålitlighet är en prediktor till 

vaccinering. 

 

Fråga 5: Är vaccinerade studenter mer pålitliga/självdisciplinerade än ovaccinerade 

studenter, och kan pålitlighet ses som en prediktor för vaccinering? 

 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Totalt besvarade 194 universitetsstudenter enkäten från tre olika utbildningar på ett universitet 

i Svealand. Medelåldern är cirka 26 år (SD = 6.27). Den äldsta deltagaren är 53 och den 

yngsta är 20. Kvinnorna är i genomsnitt 27 år och männen är i genomsnitt 25 år. Ett kriterium 

för att få delta är att man hade tagit studenten när vaccineringen ägde rum, hösten 2009. Med 

anledning av att många gymnasieskolor vaccinerade sina elever på skolorna, skulle 

gruppåverkan kunna äventyra det självständiga valet till vaccinering. För att uppnå 

representativitet på studenter, valde jag medvetet att uppsöka tre skiljda typer av utbildningar. 

Civilingenjörer är tekniskt inriktade, sjuksköterskor är vårdinriktade och lärare är pedagogiskt 

inriktade med stor spridning på ämnesinriktningar. För att minimera det externa bortfallet 

sökte jag upp klasser där samtliga eller åtminstone en bred majoritet var äldre än 20 år och 

därmed hade tagit studenten vid tiden för vaccineringen. I de totalt sex klasser jag besökte var 

det endast i en klass där det fanns några studenter som inte nådde upp till ålderskravet.  

 

Ett stratifierat urval (Hayes, 2000) utfördes mellan tre studentgrupper med ambitionen att 

insamla lika stort antal deltagare i varje grupp. Civilingenjörsstudenter (n = 36) och 

högskoleingenjörsstudenter (n = 32), utgjorde kvoten för ”Ingenjörer”, (n = 68). 

Sjuksköterskestudenter från två olika klasser utgjorde kvoten för ”Sjuksköterskor”, (n = 69). 

Lärarstudenter med inriktning mot gymnasieskolan eller högstadiet (n = 29), samt 
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distanslärarstudenter med inriktningar mot förskolan och grundskolans tidigare år (n = 28), 

utgjorde kvoten för ”Lärare”, (n = 57).  

 

Eftersom kön är en betydelsefull faktor kring främst personegenskapen känslighet, var jag 

noggrann med att få en jämn könsfördelning. Civilingenjörerna består av 45 män och 23 

kvinnor. Sjuksköterskorna består av 15 män och 54 kvinnor. Lärarna består av 15 män och 41 

kvinnor. Sammanlagt besvarade 75 män (39 %) och 118 kvinnor (61 %) enkäten. På grund av 

svårigheter med att hitta en stor klass av lärarstudenter, blev nödlösningen en klass med 

distanslärarstudenter där majoriteten var kvinnor.  

 

Design 

Jämförelser mellan medelvärden av vaccinerade och ovaccinerade studenter har en oberoende 

mellangruppsdesign (Hayes, 2000). Varje student fick oberoende besvara de psykometriska 

testerna vid ett tillfälle varpå de kunde kategoriseras i två jämförande grupper. Den oberoende 

variabeln är vaccinering. Studien iscensätter dock ingen experimentell manipulation.  

Indelningen i grupper har skett tack vare att respondenternas redan upprättade beteende 

(vaccinering och underlåtande av vaccinering) har frambringat två jämförbara grupper 

(vaccinerade och ovaccinerade). Jag förlitade mig innan studien påbörjades på att urvalet 

skulle bli generaliserbart mot den svenska befolkningen där 60 % har vaccinerat sig 

(Smittskyddsinstitutet, 2010). Det visade sig att 62 % av deltagarna hade vaccinerat sig (n = 

119). Därmed infriades mina förhoppningar om representativitet utifrån andelen vaccinerade. 

Däremot kan resultatet inte generaliseras mot befolkningen utbildningsmässigt, eftersom 

samtliga deltagare i studien är universitetsstudenter.  

 

Instrument 

Instrumenten i denna studie är validerade svenska översättningar av väletablerade 

psykometriska tester.  

 

HSP - Highly Sensitive Person Scale. Eftersom tidigare forskning visat samband 

mellan känslighet och riskbedömning (Brewer et al., 2005; Leung et al., 2005) valde jag ett 

testinstrument som mäter sensorisk känslighet. Testet (Benham, 2006) konstruerades 1997 för 

att mäta sensorisk känslighet mot subtila stimuli och överväldigande och okontrollerade 
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situationer. En studie av Benham (2006) som använt HSP visar att det finns kopplingar mellan 

sensorisk känslighet, upplevd stress och fysiska symptom samt att kvinnor är signifikant 

känsligare än män. Respondenten besvarar 27 frågor på sjugradiga skalor om hur känslig man 

känner sig mot bland annat sinnesintryck och okontrollerbara situationer. Exempelvis frågas: 

”Blir du irriterad när människor försöker få dig att göra för många saker på en gång?”, ”Störs 

du av intensiva sinnesintryck, såsom starka ljud eller kaotiska scenarier?” Maxpoängen är 189 

och gränsvärdet för när man anses vara en Highly Sensitive Person är 119 poäng.  

 

HAD – Hospital Anxiety and Depression Scale. En studie av Kinnealey & Fueik 

(1999) visar på sambandet mellan sensorisk känslighet, ångest och depression. HAD 

utvecklades 1983 och mäter ångest och depression. Instrumentet testas på patienter med 

mentala och somatiska problem (Mykletun et al., 2001). Patienten besvarar sju påståenden 

som mäter ångest och sju påståenden som mäter depression. Exempelvis får man uppskatta 

graden av: ”Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad” för ångest och ” Jag kan skratta 

och se det roliga i saker och ting” för depression. Det finns fyra svarsalternativ på en 

ordinalskala. Svaren summeras och maxpoängen är 21 för ångest respektive depression. Det 

kritiska gränsvärdet där man enligt psykiater har depression eller ångest är 11 poäng. Här ska 

betonas att det stora flertalet av människor bär dagligen på ett visst mått av både ångest och 

depression, utan att kunna säga sig ”ha ångest” eller ”vara deprimerad”. I denna studie finns 

totalt ett tiotal deltagare som kom över minst ett av gränsvärdena.  

 

TIPI - Ten-Item Personality Inventory. Testet kommer ursprungligen från NEO- 

Personality Inventory (femfaktormodellen) 1992 och mäter de fem största domänerna av 

personligheten (Gosling et al., 2003). Men med dess 240 items är testet tidskrävande för 

forskning och instrumentet omkonstruerades till tio items. TIPI består av tio 

personegenskaper att ta ställning till hur pass väl man anser att de stämmer in på sin egen 

personlighet. Valideringen av TIPI mot NEO-PI har visat sig överlag vara tillfredsställande. 

Dock har valideringen haft sämst bäring på item sympatisk/okritisk (agreeableness) och 

öppenhet (openness), (Gosling et al., 2003). Varje item består av två personegenskaper såsom 

pålitlig/självdisciplinerad och sympatisk/varm som respondenten får självskatta på sjugradiga 

skalor. Respondenten får också skatta motsatserna, såsom rörig/slarvig och kritisk/grälsjuk. 

Instrumentet resulterar i att man får fem poängvärden, ett på vardera extrovert-introvert, 

sympatisk-kritisk, pålitlig-slarvig, emotionellt stabil-ängslig och öppensinnad-okonventionell. 

Maxpoängen per item är 7. Jag använder instrumentet främst för att undersöka 
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personlighetsdragen som jag hädanefter titulerar sympatisk/okritisk och 

pålitlig/självdisciplinerad. De medföljande personlighetsdragen testar jag utan grund i 

forskning. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten består av fem sidor. Först besvaras bakgrundsfrågor om kön, ålder, vad man studerar, 

ifall man vaccinerade sig mot svininfluensan samt i fall man tillhörde riskgruppen. På den 

första sidan ifylls också TIPI. På den andra sidan ifylls HAD och på sida 3 till 5 ifylls HSP. 

Jag förtydligade instruktionerna till TIPI och raderade tre misstänkta filler items vilka jag 

bedömde irrelevanta. Någon instruktion till HAD fanns inte i mitt exemplar, men jag 

bedömde att det skulle räcka med att muntligt berätta för respondenterna vad detta 

testinstrument avser att mäta. Instruktionen till HSP bedömde jag som tillfredsställande och 

lämnade därför orörd. 

 

Genomförande 

Idén till att jämföra vaccinerade personer med ovaccinerade väcktes långt tidigare än 

uppsatsen påbörjades. I anknytning till vaccination kring pandemier sökte jag upp relevanta 

forskningsartiklar, därefter började jag formulera frågeställningar. Vissa forskningsartiklar 

påverkade valet av frågeställningar, medan vissa frågefunderingar påverkade valet av 

forskningsartiklar. Sedan valde jag ut lämpliga testinstrument till min enkät. Därefter 

genomförde jag en pilotstudie med 15 personer, vid olika tillfällen, för att undersöka om 

frågorna var tydliga och för att uppskatta den ungefärliga tidsåtgången. Jag har aldrig haft för 

avsikt att byta ut frågor på redan validerade test, däremot har det varit till fördel att veta vilka 

frågor som uppfattas som mindre tydliga, i syfte att förebygga missförstånd hos de faktiska 

deltagarna i studien. 

 

Vid detta stadium återstod att leta rätt på lämpliga deltagare. Jag besökte primärt 

programledaren för respektive utbildning som härledde mig till kursansvarig. Det visade sig 

vara ett snårigt projekt som krävde flera kontakter med ansvariga där jag vid varje tillfälle 

presenterade mig själv, mitt syfte och visade upp en fysisk enkät för att få ett etiskt 

godkännande till att få distribuera enkäterna. Slutligen kunde de kursansvariga leda mig till 

undervisande lärare i klasser som är tillräckligt stora och med studenter i målgruppen. 
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Kontakterna med de undervisande lärarna gick smidigt och jag gavs tillåtelse till 15 minuter 

av deras respektive föreläsningstid. Presentation och ifyllande av enkäter tog igenomsnitt 15 

minuter och utfördes antingen i början av eller i slutet av en föreläsning vid totalt sju olika 

tillfällen under perioden 19 april till 10 maj 2011. Genom min närvaro försäkrade jag mig om 

att kunna vara till hjälp vid uppkomna frågor samt att öka den allmänna motivationen till 

ifyllandet.  

 

Databearbetning 

Redan efter att data hade samlats in från den första klassen började jag att kalkylera och 

summera svaren utefter instrumentens facit. Kalkyleringen av TIPI var den mest besvärliga. 

Rättningen av HAD och HSP handlade om att lägga ihop varje svar till en totalsumma vilket 

gick relativt smidigt. Datan är bearbetad via statistikverktyget IMB SPSS Statistics version 

19. Jag matade in totalt 13 variabler, varav fem bakgrundsvariabler och åtta beroendevariabler 

(fem för TIPI, två för HAD och en för HSP). Vaccinering, kön och ålder används också som 

oberoende variabler. 

 

För att analysera datan användes både parametriska och icke-parametriska tester. Till HSP 

uppfyllde alla samplingsgrupperna kriterierna för parametriska tester varpå jag använde 

oberoende t-tester för medelvärdesjämförelser mellan vaccinerade och ovaccinerade. För att 

mäta medelvärdesskillnader hos civilingenjörer, sjuksköterskor och lärare med avseende på 

HSP användes en one-way ANOVA. Ingen av de totalt åtta beroendevariablerna på TIPI eller 

HAD uppfyllde kriterierna för parametriska tester. Till dessa användes Mann-Whitney tester 

för att jämföra vaccinerade och ovaccinerade. 

 

Tre höga extremvärden upptäcktes hos kvinnliga studenters HSP. Denna 

samplingsdistribution var inte normalfördelad men uppfyllde i övrigt kriterierna för 

parametriska data. Därför valde jag att flytta ned dessa extremvärden två standardavvikelser 

från medelvärdet varpå datan blev normalfördelad och kunde användas parametriskt. Jag 

använde mig av Spearmans korrelationskoefficient vid korrelationsanalys för samtliga 

beroendevariabler. Korrelationsanalyserna syftar till att ge kompletterande förståelse av 

resultaten till mina huvudsakliga medelvärdesjämförelser.  
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Pearsons Chi-square test upprättades komplementärt för att undersöka de kategoriska 

sambanden och bättre förstå förhållandena mellan kön och vaccinering, samt mellan typ av 

utbildning och vaccinering.  

 

Bortfall 

Av de 194 deltagarna var det en deltagare som inte uppgav ifall den hade vaccinerat sig. En 

deltagare uppgav inte kön. Två deltagare svarade otillräckligt på extraversionsskalan till 

instrumentet TIPI. Samtliga dessa interna bortfall har jag inte räknat in i analysen för deras 

respektive bortfallsvärde, men däremot på deras resterande datavärden. En handfull deltagare 

besvarade inte en av de 27 frågorna på instrumentet HSP. Eftersom endast ett svar hade fallit 

bort ersatte jag tomrummet med medelvärdet från de övriga 26 besvarade frågorna. Väldigt få 

studenter, av dem som befann sig i målgruppen, tackade nej till ifyllandet av enkäten varför 

jag bedömer det interna bortfallet som försumbart. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten för psykometriska tester utvärderas för denna studie via Split-half method 

(Hayes, 2000). Det visade sig att nivåer av ångest och nivåer av depression på HAD hade 

båda relativt hög reliabilitet, Chronbachs alpha = .72. Kompletterande 

medelvärdesjämförelser på HSP av två slumpmässigt indelade grupper respondenter har 

genomförts. Grupperna randomiserades utefter den ordning respondenterna blev klara. Grupp 

1 (M = 106.58, SD = 19.70) och grupp 2 (M = 107.24, SD = 21.13) ger p = .824, vilket 

bekräftar att gruppernas osystematiska variationer är små eller liknar varandra, och därmed att 

reliabiliteten är god.  

 

Standardiserade instruktioner och procedurer ska enligt Hayes (2000) läsas upp ord för ord. 

Sådan disciplin efterföljdes dock inte men däremot gav jag samma instruktioner till alla 

deltagande klasser, efter en inarbetad ordning. För den första klassen, civilingenjörerna, 

glömde jag att nämna att HAD är specifikt utformat till sjukhuspatienter, varför vissa 

deltagare felaktigt kan ha tolkat vissa frågor som kopplade till vaccineringen. Denna 

försummelse åtgärdade jag till resterande klasser.  
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Deltagarnas inklusivitetskriterium, att ha tagit studenten vid tidpunkten för vaccineringen, har 

stärkt reliabiliteten genom att gruppåverkan som besvärande omständighet vid vaccinering har 

uteslutits. I efterhand inser jag att kriteriet borde ha vidgats till att även gälla personer som har 

känt sig påverkade till att vaccinera sig på sin arbetsplats eller samt personer vars 

familjemedlemmar befinner sig i riskgruppen. Hos exempelvis sjuksköterskestudenterna kan 

det ha funnits flera som arbetade inom vården vid tiden för vaccineringen och därmed i 

praktiken ifråntagits det självständiga valet. 

 

Studien innehåller nomotetiska, psykometriska testinstrument som psykologer har utformat i 

syfte att komma till insikt i människors vanligen dolda psykiska sidor (Hayes, 2000). 

Konstruktionsvaliditeten, ifall de psykometriska testerna verkligen mäter det de avser att 

mäta, har validerats av forskare. Gosling et al. (2003) har utvärderat TIPI mot det 

ursprungliga NEO-PI och funnit att det generellt uppnår hög validitet. Extraversion uppnår 

kriterierna bäst, medan öppenhet och sympatisk personlighet uppnår lägst validitet (Gosling et 

al., 2003). HAD uppnår enligt Mykletun et al. (2001) god reliabilitet och validitet. HSP 

uppnår enligt Benham (2006) adekvat reliabilitet och validitet. Sammantaget bedömer jag att 

denna studie uppnår godtagbar reliabilitet och validitet. 

 

Etik 

Denna enkätundersökning utsätter ingen deltagare för fysisk eller psykisk skada men kan 

möjligen väcka oönskade känslor till liv. Jag informerade muntligt och skriftligt (på enkäten) 

om frivillighet och konfidentialitet. Vid utdelandet nämnde jag särskilt att de studenter som av 

anonymitetsskäl inte vill avslöja sin studieinriktning, endast kunde välja att ifylla vilken 

utbildning de går. Med förvissning om den stora mängden data jag ämnade insamla, 

försäkrade jag deltagarna om att anonymiteten med största sannolikhet skulle komma att 

bibehållas. Jag lämnade även muntlig information om att varje deltagare har rätt att ta del av 

det färdiga resultatet. För att studenterna skulle få veta varför just dem tillhörde målgruppen 

gav jag muntlig information om att studien är en C-uppsats i psykologi och att mitt syfte är att 

”undersöka personlighetsskillnader mellan vaccinerade och ovaccinerade studenter”. Jag 

berättade vad de tre testinstrumenten avser att mäta och att det är psykologer som har utformat 

dem. 
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Begränsningar 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i forskning om samband mellan riskbedömning, 

ångestnivåer och hälsoskyddande beteenden, däribland vaccinering. Frågor har ställts om hur 

människor har bedömt risker med och omkring influensapandemier men inte om risker med 

vaccinering. Undantaget är den amerikanska studie (Kanadiya & Sallar, 2010) som även 

frågade studenter om risker med vaccineringen. Det finns en icke obetydande skepticism mot 

att vaccinera sig bland människor av olika kulturell och demografisk härkomst, men denna 

skepticism och rädsla för vaccinering har jag valt att inte ge fokus. Min fokusering ligger i 

stället på predicerande faktorer hos personer som är benägna att vaccinera sig. 

 

Åldersvariabeln har i denna studie inte visat sig ha betydelse i några statistiska tester, vari jag 

inte fördjupat mig vidare. Det var bara totalt 18 deltagare som uppgett att de tillhörde 

riskgruppen. Denna minoritet är närmast obetydlig i förhållande till mina 194 deltagare vari 

jag har valt att inte fördjupa mig vidare. 

 

 

Resultat 

 

Fråga 1: Är vaccinerade studenter känsligare än ovaccinerade studenter, och kan 

känslighet ses som en prediktor för vaccinering? 

 

Resultatet från ett oberoende t-test visar att vaccinerade studenter har högre medelvärde på 

HSP (M = 109.90, SD = 20.93), än ovaccinerade studenter (M = 102.09, SD = 19.17). Denna 

skillnad är signifikant t(190) = 2,62, p < .05. r = .19 representerar en låg till medelstor effekt.  

 

För att undersöka ifall känslighet är högre för exempelvis sjuksköterskor än lärare och 

civilingenjörer genomfördes ett one-way ANOVA som inte visade några signifikanta 

skillnader på HSP mellan olika utbildningar. Den övergripande skillnaden mellan 

studentgrupper är icke-signifikant, F(2, 190) = 2.06, p = .130.  

 

Ett Post hoc Tukey test visar att skillnaderna mellan samtliga kombinationer av 

studentgrupper är icke-signifikanta. Mellan ingenjörer och sjuksköterskor, p = .294, mellan 

sjuksköterskor och lärare, p = .877, och mellan lärare och ingenjörer, p = .136. Lärare är den 
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känsligaste gruppen medan ingenjörer är den minst känsliga gruppen. Jämförelser av 

studentgrupper uppdelade på vaccinerade samt ovaccinerade ger totalt sex grupper. 

Medelvärden och standardavvikelser redovisas i tabell 1.  

 

_______________________ 

Tabell 1 här  

_______________________ 

 

Ett one-way ANOVA upprättades mellan typer av utbildningar efter att datan har delats upp 

mellan vaccinerade och ovaccinerade. Den övergripande skillnaden i känslighet mellan de tre 

studentgrupperna som har vaccinerat sig är icke-signifikant, F(2, 117) = 2.47, p = .089. Den 

övergripande skillnaden mellan de tre studentgrupperna som inte har vaccinerat sig är icke-

signifikant, F(2, 73) = .005, p = .995, vilket betyder att ingen studentgrupp skiljer sig 

signifikant i känslighet. 

 

Ett Post hoc Tukey test visar att skillnader mellan de tre utbildningsgruppernas vaccinerade 

och ovaccinerade studenter inte är signifikanta med avseende på känslighet. Resultatet 

antyder att typ av utbildning inte ska ses som en prediktor för vilka som vaccinerar sig. Tabell 

2 redovisar signifikansnivåerna mellan samtliga jämförelser. 

 

_______________________ 

Tabell 2 här  

_______________________ 

 

Oberoende t-test mellan vaccinerade och ovaccinerade ingenjörer, vaccinerade och 

ovaccinerade sjuksköterskor samt vaccinerade och ovaccinerade lärare utfördes. Resultatet 

visar att vaccinerade ingenjörer (M = 104.00, SD = 20.14) är känsligare än ovaccinerade 

ingenjörer (M = 101.84, SD = 20.28) men att skillnaden inte är signifikant, t(66) = .44, p = 

.662. Vaccinerade sjuksköterskor (M = 111.22, SD = 20.29) är känsligare än ovaccinerade 

sjuksköterskor (M = 102.35, SD = 19.28) men skillnaden är inte signifikant, t(66) = 1.72, p = 

.091. Vaccinerade lärare (M = 114.31, SD = 20.50) är känsligare än ovaccinerade lärare (M = 

102.20, SD = 18.21) och skillnaden är signifikant, t(54) = 2.20, p < .05. r = .29 representerar 

en medelstor effekt. 
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Sammantaget är kvinnliga studenter känsligare (M = 111.27, SD = 19.56) än manliga 

studenter (M = 99.89, SD = 19.95). Skillnaden är signifikant, t(190) = -3.894, p < .001. r = .27 

representerar en närmast medelstor effekt. Mitt syfte är emellertid att undersöka ifall 

skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade är kopplat till känslighet, snarare än till 

könsskillnader. 

 

Ett oberoende t-test visar att skillnaden på känslighet mellan vaccinerade kvinnliga studenter, 

(M = 114.84, SD = 19.45) och ovaccinerade kvinnliga studenter, (M = 106.15, SD = 18.95) är 

signifikant, t(115) = 2.40, p < .05. r = .22 representerar en liten till medelstor effekt. 

Medelvärdesskillnaden mellan vaccinerade manliga studenter, (M = 102.75, SD = 20.74) och 

ovaccinerade manliga studenter (M = 94.62, SD = 17.56) är betydande men dock inte 

signifikant, t(72) = 1.70, p = .094. Härmed underbyggs att skillnaden mellan vaccinerade och 

ovaccinerade är kopplat till känslighet och inte kön. 

 

Ett chi-square test mellan variablerna kön och vaccination upprättades. Resultatet visar ingen 

signifikant association, X
2 

(1) = .59, p = .442. Ett chi-square test mellan variablerna typ av 

utbildning och vaccination upprättades. Resultatet visar ingen signifikant association, X
2 

(2) = 

2.41, p = .300. Det har alltså ingen betydelse vilket kön man har eller vilken utbildning man 

går, för om man vaccinerar sig. Chi-square matriser redovisas i tabell 3 och 4. 

 

_______________________ 

Tabell 3 och 4 här  

_______________________ 

 

 

 

Sammanfattningsvis är vaccinerade studenter signifikant känsligare än ovaccinerade studenter 

och känslighet är en stark prediktor till vaccinering. Typ av utbildning och kön är inga 

prediktorer för vaccinering. 

 

 

Fråga 2: Är vaccinerade studenter mer ångestfyllda än ovaccinerade studenter, och 

kan ångestnivå ses som en prediktor för vaccinering? 
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Ett Mann-Whitney test utfördes för att jämföra graden av ångest mellan vaccinerade och 

ovaccinerade studenter. Resultatet visar att ångestnivåer hos vaccinerade (n = 119, Mdn = 

6.00) är högre men inte skiljer sig signifikant från ovaccinerade (n = 74, Mdn = 5.00). U = 

3921.50, z = -1.284, p = .199. Medelvärdet för vaccinerade är 6.32 och för ovaccinerade 5.68, 

(Max 21) vilket också visar på en mindre skillnad.  

 

En uppdelning av studenter med låg och hög nivå av känslighet upprättades. Ett Mann-

Whitney test utfördes för att jämföra skillnader mellan lågkänsliga och högkänsliga med 

avseende på ångest. Testet visar att lågkänsliga (n = 107, Mdn = 5.00) har signifikant lägre 

ångestnivå än högkänsliga (n = 86, Mdn = 7.00), U = 2600.50, z = -5.217, p < .001, r = .28.  

 

Omvänt upprättades en uppdelning av studenter med låg och hög ångestnivå. Ett Mann-

Whitney test utfördes för att jämföra skillnader mellan lågångestpersoner och 

högångestpersoner med avseende på känslighet. Testet visar att lågångestpersoner (n = 91, 

Mdn = 97.50) har signifikant lägre känslighet än högångestpersoner (n = 97, Mdn = 112.00), 

U = 2331.50, z = -5.993, p < .001, r = .43. 

 

Spearmans korrelationstest visar att det finns en signifikant positiv korrelation mellan ångest 

och känslighet, det finns en signifikant positiv korrelation mellan känslighet och depression 

och det finns en signifikant positiv korrelation mellan depression och ångest. En 

korrelationsmatris mellan samtliga beroendevariabler redovisas i tabell 5. Jag valde att enbart 

notera signifikanta korrelationer med en effektstorlek på minst 0.3. 

 

_______________________ 

Tabell 5 här 

_______________________ 

 

 

Sammanfattningsvis är vaccinerade studenter mer ångestfyllda än ovaccinerade, men 

skillnaden är inte signifikant och ångestnivå kan därför inte ses som en prediktor för 

vaccinering. Å andra sidan går det att härleda ångestnivåer till känslighet, som visade sig vara 

en viktig prediktor. Det finns en signifikant skillnad i att högkänsliga studenter har högre 
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ångestnivå än lågkänsliga. På motsvarande sätt finns det en signifikant skillnad i att 

högångestpersoner är känsligare än lågångestpersoner.  

 

 

Fråga 3: Är vaccinerade studenter mer deprimerade än ovaccinerade studenter, och 

kan depressionsnivå ses som en prediktor för vaccinering? 

 

Ett Mann-Whitney test utfördes för att jämföra graden av depression mellan vaccinerade och 

ovaccinerade studenter. Resultatet visar att depressionsgraden hos vaccinerade (n = 119, Mdn 

= 2.00) har samma medianvärde som ovaccinerade (n = 74, Mdn = 2.00). U = 3906.50, z = -

1.343, p = .179) och skillnaden är icke-signifikant. Medelvärdet för vaccinerade är 2.68 och 

medelvärdet för ovaccinerade är 2.24, vilket också visar på en obetydlig skillnad.  

 

Sammanfattningsvis går det inte påvisa att vaccinerade studenter är mer deprimerade än 

ovaccinerade studenter och depressionsnivå kan därför inte ses som en prediktor för 

vaccinering. 

 

 

Fråga 4: Är vaccinerade studenter mer sympatiska/okritiska än ovaccinerade 

studenter, och kan sympati ses som en prediktor för vaccinering? 

 

Ett Mann-Whitney test utfördes för att jämföra personlighetsdraget sympatisk/okritisk mellan 

vaccinerade och ovaccinerade studenter. Resultatet visar att vaccinerade (n = 119, Mdn = 

5.50) är lika mycket sympatiska/okritiska som ovaccinerade (n = 74, Mdn = 5.50). U = 

4328.50, z = -.200, p = .841. Medelvärdet för vaccinerade är 5.44 och för ovaccinerade 5.44, 

(Max 7) vilket alltså inte visar på någon skillnad.  

 

Sammanfattningsvis går det inte påvisa att vaccinerade studenter är mer sympatiska/okritiska 

än ovaccinerade studenter och sympati kan därför inte ses som en prediktor för vaccinering. 

 

 

Fråga 5: Är vaccinerade studenter mer pålitliga/självdisciplinerade än ovaccinerade 

studenter, och kan pålitlighet ses som en prediktor för vaccinering? 
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Ett Mann-Whitney test utfördes för att jämföra personlighetsdraget pålitlig/självdisciplinerad 

mellan vaccinerade och ovaccinerade studenter. Resultatet visar att vaccinerade (n = 119, 

Mdn = 4.50) är något mindre pålitliga/självdisciplinerade än ovaccinerade (n = 74, Mdn = 

4.75). U = 4330.00, z = -.462, p = .644, men att skillnaden är icke-signifikant. Medelvärdet 

för vaccinerade är 4.79 och för ovaccinerade 4.72, (Max 7) vilket alltså knappt visar någon 

skillnad.  

 

Sammanfattningsvis går det inte påvisa att vaccinerade studenter är mer 

pålitliga/självdisciplinerade än ovaccinerade studenter och pålitlighet kan därför inte ses som 

en prediktor för vaccinering. 

 

 

 

Diskussion 

 

Resultatsammanfattning 

Den viktigaste slutsatsen från resultatet är att känslighet ska ses som en betydelsefull 

prediktor för vilka som vaccinerar sig vid pandemier. Vilken universitetsutbildning man går 

har i den här studien ingen direkt betydelse för om man vaccinerar sig. Mellan samtliga 

jämförelser visade det sig att de vaccinerade är känsligare än de ovaccinerade. Kön visade sig 

inte heller ha betydelse, vilket motiveras med att vaccinerade kvinnor är signifikant känsligare 

än ovaccinerade kvinnor. Sammantaget tyder resultatet på att känslighet är en genomgående 

stark prediktor för vaccinering.  Sjuksköterskor är till majoriteten kvinnor i denna studie och 

den studentgrupp som hade högst känslighet. Mina resultat visar att vaccinerade 

sjuksköterskor är känsligare än ovaccinerade sjuksköterskor, om än inte signifikant, och att 

det därför är känsligheten och inte könet som främst avgör vilka som vaccinerar sig. 

Vaccinerade lärare är signifikant känsligare än ovaccinerade lärare, vilket ytterligare 

underbygger känslighet som prediktor. 

 

Jag bedömer att populationen studenter detta undersökta universitet inte är olik den svenska 

populationen gällande vaccinering, främst eftersom andelen vaccinerade motsvarar andelen 

vaccinerade av hela befolkningen. Däremot är utbildningsnivån oproportionerligt högre samt 
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ett visst övertag med kvinnor. Trots de demografiska skevheterna anser jag att resultatet ska 

kunna generaliseras mot hela befolkningen. Demografiska faktorer har nämligen i tidigare 

forskning inte visat sig avgörande vid hälsoskyddande beteenden.  

 

Brister med uppsatsen och fortsatt forskning 

En sympatisk/okritisk personlighet visade sig vara en obetydande prediktor för vaccinering. 

Jag hade helt enkelt fel i mina antagelser. Emellertid kan validiteten med hela testinstrumentet 

TIPI ifrågasättas. Den ursprungliga femfaktormodellen mäter även medgörlighet och 

tillmötesgående under det engelska ordet Agreeableness. Valideringen av TIPI har visat sig ha 

sämst bäring på item Agreeableness och Openness (Gosling et al., 2003). Min logik säger att 

10 frågor inte kan inrymma alla aspekter som 240 frågor kan, vilket jag hade kunnat ta i 

beaktande vid valet av instrument. Med facit på hand hade det varit lämpligare att fråga 

respondenterna efter tillmötesgående och medgörlig personlighet snarare än sympatisk och 

okritisk personlighet. Ett alternativ hade varit egenkonstruerade frågor, exempelvis VAS-

skalor, med påståenden om samhällsansvar, tillit till myndigheter, medgörlighet med mera. Då 

hade dock risken funnits att respondenterna skulle se igenom syftet och svara alltför 

medgörligt. Att besvara hur sympatisk man anser att man är kan också orsaka response bias. 

Alla vill framstå som sympatiska vilket inte behöver korrelera med hur andra skulle uppfatta 

en på en sympatiskala. 

 

Att personligheten pålitlig/självdisciplinerad inte visade sig predicera vaccinering var också i 

grunden en felbedömning av mig. Dock kan avsaknaden av signifikanta skillnader till viss del 

bero på att TIPI är ett för smalt instrument även i detta fall. Det skulle krävas fler items för att 

fastslå att en individ verkligen är pålitlig och ansvarsfull enligt den engelska definitionen 

conscientiousness. Pålitlighet är dessutom ett vitt begrepp som av respondenter kan tolkas 

olika och förorsaka response bias. 

 

Känslighet, ångest och depression är alla signifikant korrelerade med varandra med 

effektstorlekar mellan .233 till .535. Dessa tre personlighetsdrag bör förstås som integrerade 

delar av människan. Eftersom varken ångest eller depression gav signifikanta skillnader 

mellan vaccinerade och ovaccinerade får korrelationsresultaten en större betydelse för 

förståelsen av vaccineringsprediktorer. Den extra känsliga är sannolikt även mer ångestfylld 

än genomsnittsmänniskan. Och den särskilt ångestfyllda är sannolikt mer deprimerad än 
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genomsnittsmänniskan. Framtida forskning inom hälsoskyddande beteende skulle kunna 

upprätta regressionsanalyser på fler aspekter av personligheten och kunna fastställa den 

typiska vaccineringstagaren. Ångestnivåer och depressionsgrader bör rimligen ingå i sådana 

analyser, då de är korrelerade med känslighet. Sympatisk eller pålitlig personlighet kan 

däremot uteslutas som faktorer, vilket den här studien har visat. Vid framtida pandemier är 

studier av människors vaccinationsbenägenhet viktiga. Myndigheter bör känna till vilka 

strategier som är effektivast att användas för att minimera spridningen av virus och 

konsekvenserna av dess effekter. När demografiska faktorer av vaccineringsbenägenhet 

snarare verkar grunda sig i individuella, psykologiska personlighetsdrag, blir studier av detta 

slag värdefulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Referenser 

 

Aron, E.N. (2006). The clinical implications of jung's concept of sensitiveness. Journal of 

Jungian Theory and Practice, 8 11-43.  

Benham, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. 

Personality and Individual Differences, 40 (7), 1433-1440.  

Bish, A. & Michie, S. (2010). Demographic and attitudinal determinants of protective 

behaviours during a pandemic: A review. British Journal of Health Psychology, 15 (4), 

797-824.  

Brewer, N.T., Chapman, G.B., Gibbons, F.X., Gerrard, M., McCaul, K.D. & Weinstein, N.D. 

(2007). Meta-analysis of the relationship between risk perception and health behavior: 

The example of vaccination. Health Psychology, 26 (2), 136-145.  

Charles, A. & Sheeran P. (2005). The health belief model. Conner, M. & Norman, P. (red.) 

Predicting Health Behaviour (2nd Edition). Berkshire, GBR: McGraw-Hill Education. 

s.28-80. 

Conner, M. & Sparks P. (2005). Theory of planned behaviour and health behaviour. Conner, 

M. & Norman, P. (red.) Predicting Health Behaviour (2nd Edition). Berkshire, GBR: 

McGraw-Hill Education. s.170-222. 

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., Swann Jr., William B. (2003). A very brief measure of the big-

five personality domains. Journal of Research in Personality, 37 504-528.  

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University Press.  

Jones, J.H. & Salathé, M. (2009). Early assessment of anxiety and behavioral response to 

novel swine-origin influenza A(H1N1). PLoS ONE 4, 4 (12),.  

Kanadiya, M.K. & Sallar, A.M. (2011). Preventive behaviors, beliefs, and anxieties in relation 

to the swine flu outbreak among college students aged 18–24 years. Journal of Public 

Health, 19 (2), 139-145.  

Kinnealey, M. & Fuiek, M (1999). The relationship between sensory defensiveness, anxiety, 

depression and perception of pain in adults. Occupational Therapy International, 6 195-

206.  

Leung, G.M., Ho, L., Chan, S.K.K., Ho, S., Bacon-Shone, J., Choy, R.Y.L., Hedley, A.J., 

Lam, T. & Fielding, R. (2005). Longitudinal assessment of community psychobehavioral 

responses during and after the 2003 outbreak of severe acute respiratory syndrome in 

hong kong. Oxford Journals, 40 (12), 1713-1720.  

Mykleyn, A., Stordah, E., Dahl, A. (2001). Hospital anxiety and depression (HAD) scale: 

Factor structure, item analyses and internal consistency in a large population. British 

Journal of Pschiatry, 179 540-544.  



 28 

Norman, P., Boer, H., Seydel, E. (2005). Protection motivation theory. Conner, M. & 

Norman, P. (red.) Predicting Health Behaviour (2nd Edition). Berkshire, GBR: McGraw-

Hill Education. s.81-126. 

Rogers, R.W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. 

Journal of Psychology, 91 93-114.  

Setbon, M. & Raude, J. (2010). Factors in vaccination intention against the pandemic 

influenza A/H1N1. European journal of public health, 20 (5), 490-494.  

Sjukvårdsguiden (2011). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://sjukvardsguiden.se/svininfluensa_vaccination_fragor.html. [2011-05-30] 

Smittskyddsinstitutet (2010). [Elektronisk]. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-

analys/vaccinationstackning/. [2011-05-30] 

Tang, C.S.K., & Wong, C.Y. (2003). An outbreak of the severe acute respiratory syndrome: 

Predictors of health behaviours and effect of community prevention measures in Hong 

Kong, China. American Journal of Public Health, 93 (11), 1887-1888.  

Wong, L.P. & Sam, I. (2011). Behavioral responses to the influenza A(H1N1) outbreak in 

Malaysia. Journal of Behavioral Medicine, 34 (1), 23-31.  

 

http://sjukvardsguiden.se/svininfluensa_vaccination_fragor.html
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/overvakning-och-analys/vaccinationstackning/


 29 

Biliga 1 

 

Tabell 1. Redovisning av de sex grupperna, indelade på utbildning och vaccinering.  

 

 

 

Student Vaccinering Antal M SD 

Ingenjörer Vaccinerade 37 104.00 20.14 

Ingenjörer Ovaccinerade 31 101.84 20.29 

Sjuksköterskor Vaccinerade 45 111.22 20.62 

Sjuksköterskor Ovaccinerade 23 102.35 19.28 

Lärare Vaccinerade 36 114.31 20.50 

Lärare Ovaccinerade 20 102.20 19.17 
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Tabell 2. One-way ANOVA tabell på känslighet mellan variablerna utbildning och 

vaccinering. Samtliga resultat är icke-signifikanta. Signifikansnivån (D) redovisas för 

skillnaden mellan gruppen i kolumn B med gruppen i kolumn C.  

 

 

A B C D 

HSP Ingenjörer V Sjuksköterskor V .253 

HSP Ingenjörer V Lärare V .084 

HSP Sjuksköterskor V Lärare V .779 

HSP Ingenjörer OV Sjuksköterskor OV .995 

HSP Ingenjörer OV Lärare OV .998 

HSP Sjuksköterskor OV Lärare OV 1.000 

 

 

V = Vaccinerade 

OV = Ovaccinerade 
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Tabell 3. Pearsons chi-square schema mellan vaccination och kön.  

 

  Vaccinerat sig Inte vaccinerat sig 

Män Observerat 48 26 

 Förväntat 45.5 28.5 

 Procentandel 65 % 35 % 

    

Kvinnor Observerat 70 48 

 Förväntat 72.5 45.5 

 Procentandel 59 % 41 % 

 

 

Förhållandena mellan kategorierna är icke-signifikanta. 



Tabell 4. Pearsons chi-square schema mellan vaccination och typ av utbildning.  

 

 

 

  Vaccinerat sig Inte vaccinerat sig 

Ingenjörer Observerat 37 31 

 Förväntat 41.9 26.1 

 Procentandel 54 % 46 % 

    

Sjuksköterskor Observerat 46 23 

 Förväntat 42.5 26.5 

 Procentandel 67 % 33 % 

    

Lärare Observerat 36 20 

 Förväntat 34.5 21.5 

 Procentandel 64 % 36 % 

 

 

Förhållandena mellan kategorierna är icke-signifikanta. 
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Tabell 5. Spearman-korrelationer mellan de åtta personlighetsvariablerna med effektstorlekar 

på minst 0.3. 

 

 

 HSP Ångest Depres

sion 

Sympa

tisk 

Pålitlig Extrover

t 

Lugn Öppen 

HSP 1        

Ångest ,507** 1       

Depression (,233**) ,535** 1      

Sympatisk    1     

Pålitlig     1    

Extrovert      1   

Lugn -,322** -,513**  ,372**   1  

Öppen    ,303**  ,379**  1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Korrelationen HSP-Depression når inte upp till 0.3 i effekt, men redovisas ändå av intresse.  
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