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SAMMANFATTNING 

Syftet var att belysa kvinnliga sjuksköterskestuderandes kännedom om och inställning till 

HPV vaccination, samt att ta reda på hur de resonerade kring sitt eget val rörande HPV-

vaccination. Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där åtta 

sjuksköterskestudenter deltog. Resultat: Studenterna hade en god kännedom gällande HPV-

vaccination. Samtliga studenter var positivt inställda till HPV-vaccin. Däremot framkom en 

viss misstänksamhet mot HPV-vaccin då de uppfattade det som nytt och obeprövat. 

Studenterna ansåg att det är orättvist att inte pojkar erbjuds HPV-vaccin inom 

barnvaccinationsprogrammet. En del av studenterna menade även att det kan finnas risk för 

att HPV-vaccinerade känner en falsk säkerhet, vilket kan leda till att de inte använder kondom 

och går på cellprovskontroller i lika stor utsträckning som ovaccinerade. De studenter som 

inte hade vaccinerat sig mot HPV uppgav orsaker som otydlig information gällande kriterier 

för vaccination, att de hade en stadig partner, att de redan hade haft sex, var för gamla samt att 

vaccinet är för dyrt. De studenter som valt att vaccinera sig nämnde som främsta skäl, att de 

själva inte stått för kostnaden. Slutsats: Sjuksköterskestudenterna tycktes ha en god 

kännedom och huvudsakligen positiv inställning gällande HPV och HPV-vaccination. De 

visade även ett visst kritiskt tänkande gentemot vaccinet, då de menade att det kan vara svårt 

att veta långtidseffekterna, då det fortfarande är relativt nytt. Den ekonomiska aspekten, samt 

vilken information de fått, visade sig spela roll i studenternas beslut om vaccinering. 

Tydligare information från hälso- och sjukvård skulle kunna leda till att fler väljer att 

vaccinera sig. 
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ABSTRACT 

Objective: To explore female nursing students' knowledge of and attitudes against HPV and 

HPV-vaccination in general, and to find out how they reasoned about their own choices 

regarding HPV vaccination. Method: Qualitative study using semi-structured interviews with 

eight nursing students participated. Results: The students had a good knowledge regarding 

HPV vaccination. All students were in favor of HPV vaccine. However, there were also some 

suspicion to the HPV vaccine since they regarded it new and untested. The students all 

considered it unfair not to offer boys the HPV vaccine in the childhood immunization 

program. Some students also expressed concern, that there may be a risk that HPV-vaccinated 

would feel a false sense of security, which may lead them to not use a condom or participate 

in cervical screening as often as unvaccinated. The students who had not been vaccinated 

against HPV stated reasons such as; unclear information regarding criteria for vaccination, 

having a steady partner, have already had sex, was too old and that the vaccine was too 

expensive. The students who had chosen to vaccinate themselves mentioned that it was 

because they didn’t had to pay for it. Conclusion: The nursing students seemed to have a 

good knowledge, and was mainly positive regarding HPV and HPV vaccination. They also 

showed some critical thinking towards the vaccine, as they considered it difficult to know the 

long-term effects, since it was still relatively new. The financial aspect, and the information 

they have received, proved to play a role in the students' decisions about vaccination. Clearer 

information from health care could result in more people getting vaccinated. 
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INLEDNING 

 

Humant papillomvirus 

Humant papillomvirus (HPV), är ett samlingsnamn för drygt 100 olika virus. HPV är den 

vanligaste sexuellt överförbara infektionen (STI) i världen (Smittskyddsinstitutet, 2012). De 

flesta HPV-infektioner är asymtomatiska och läker ut av sig själva, men en del av 

virustyperna är onkogena och om infektionen kvarstår kan den öka risken för exempelvis 

livmoderhalscancer (Zur Hausen, 1996). Åtminstone 15 typer av HPV är associerade med 

livmoderhalscancer och två av dessa, typ 16 och 18, orsakar ungefär 70 % av fallen (Muñoz et 

al., 2004). Livmoderhalsen är det organ som oftast drabbas av cancer orsakat av HPV, men 

även cancer i anus, vulva, tonsiller och vagina associeras till HPV (Lowy & Schiller, 2012). 

Enligt Tota, Chevarie-Davis, Richardson, Devries och Franco (2011) står HPV för 99 % av all 

cancer i livmoderhalsen och 90 % av alla fall av cancer i anus. HPV kan även ge upphov till 

kondylom och orsakas då i 90 % av fallen av typ 6 och 11 (Gissmann, deVilliers & zur 

Hausen, 1982).  

 

Vaccin mot HPV 

Idag finns vaccin, Cervarix och Gardasil, som skyddar mot HPV 16 och 18, de typer som 

oftast orsakar livmoderhalscancer. Gardasil skyddar även mot HPV 6 och 11. För att optimera 

effekten av vaccinet bör det ges innan sexualdebut och därmed undvika att personen redan har 

blivit infekterad av HPV (Socialstyrelsen, 2012).  Vaccinet ges som tre doser. Dos nummer 

två ges 1-2 månader efter den första dosen, och efter ytterligare 4-5 månader ska den sista 

dosen ges. Den första januari 2010 utökades det svenska allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn, med HPV-vaccination för flickor. Elevhälsan erbjuder vaccination till flickor som 

går i klass 5 alternativt 6. Vaccinationerna påbörjades under våren 2012. Flickor födda 1993 

eller senare, ingår i en catch up- vaccination som bekostas av landstingen. Även pojkar och 

personer födda innan 1993 kan vaccinera sig, men ingår inte i vaccinationsprogrammet och 

får själva bekosta vaccinationen (Socialstyrelsen, 2012). Priset för en dos Cervarix eller 

Gardasil var den 16 januari 2013 ca 890 kronor (Apoteket AB, 2012). 

De biverkningar som har visat sig vara mest förekommande efter vaccination med Cervarix 

eller Gardasil, är; smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Flera biverkningar som 
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också har rapporterats, dock inte i lika stor frekvens är; trötthet, klåda vid injektionsstället, 

huvudvärk och illamående. Nässelutslag och andningssvårigheter hör till de sällsynt 

förekommande biverkningarna efter HPV-vaccination (Läkemedelsvärket, 2012).  

 

Screeningprogram för livmoderhalscancer 

Sedan mitten av 1960- talet har hälso- och sjukvården i Sverige erbjudit kvinnor i åldrarna 23 

till 50 år ett screeningprogram för att hitta eventuella cellförändringar i livmoderhalsen, vilket 

innebär att de var tredje år blir erbjudna cellprovtagning. Kvinnor över 50 år blir erbjudna 

cellprovtagning, var femte år. Med hjälp av detta screeningprogram har antalet konstaterade 

fall av livmoderhalscancer halverats och i dagsläget drabbas i Sverige årligen ca 450 kvinnor, 

varav ca 150 avlider av sjukdomen. Medelåldern för insjuknande i livmoderhalscancer är i 

Sverige ca 54 år (Socialstyrelsen, 2012). I länder där screeningprogram saknas, är 

livmoderhalscancer den typ av cancer som orsakar flest dödsfall hos kvinnor (Lowy & 

Schiller 2012). Även efter vaccination måste kvinnorna genomgå regelbundna 

cellprovskontroller, eftersom att vaccinationen inte ger ett fullgott skydd mot 

livmoderhalscancer (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

 

Kännedom om HPV-vaccin hos allmänheten  

Tidigare studier visar att kännedomen hos allmänheten, gällande HPV, är begränsad. En 

studie producerad i England, visar att allmänheten har en låg kännedom gällande HPV och 

HPV-vaccination, men majoriteten är ändå positiva till att vaccinera sig (Walsh, Gera, Shah, 

Sharma, Powell & Wilson, 2008). Enligt en enkätstudie så har svenska gymnasieungdomar en 

låg kännedom gällande HPV, dess samband med livmoderhalscancer samt att vaccin finns 

mot HPV (Höglund, Tydén, Hannerfors & Larsson, 2009). Dessa studier är genomförda innan 

implementeringen av HPV-vaccination, vilket skedde 2009 (Socialstyrelsen, 2012).  

En kvalitativ studie genomförd efter implementeringen av HPV-vaccin, belyser att unga 

svenska kvinnor som hade vaccinerat sig mot HPV, visar på en begränsad kännedom om 

HPV. Enligt denna studie vet många unga kvinnor inte om sambandet mellan 

livmoderhalscancer, HPV och dess sexuella överförbarhet. Det visade sig också att det finns 

missuppfattningar angående vaccinet, bland annat att infertilitet skulle kunna vara en 

biverkning (Oscarsson, Hannerfors & Tydén, 2012). Däremot belyser en annan studie att 
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kvinnor som har vaccinerat sig mot HPV, hade större kännedom om HPV-vaccin än de som 

inte vaccinerat sig (Chan, Lam, Lam, Lee, Ng & Wong, 2011).  

Inställning till HPV-vaccination 

Flera studier belyser att det finns en positiv inställning till HPV-vaccination hos allmänheten 

(Sundström, Tran, Lundholm, Young, Sparén & Dahlström, 2010; Walsh et al., 2008; 

Oscarsson, Hannerfors & Tydén, 2012; Oscarsson, Dahlberg & Tydén, 2011; Gottvall, Tydén, 

Larsson, Stenhammar, & Höglund, 2011; Chan et al., 2011), men det framkommer även oro 

över bland annat biverkningar och vaccinationens påverkan på unga kvinnors sexuella hälsa.  

I en svensk studie av Oscarsson, Dahlberg och Tydén (2011), där barnmorskor som arbetar på 

ungdomsmottagningar intervjuats, framkommer det att majoriteten av barnmorskorna anser 

att det finns risk att HPV-vaccinering kan inge en falsk säkerhet. Barnmorskorna menar att 

ungdomarna kan tro att de blir vaccinerade mot alla STI, och att det i sin tur kan leda till 

minskad användning av kondomer. De befarar även att ungdomarna kan få uppfattningen att 

de inte kan få livmoderhalscancer efter vaccinering, och avstår från att delta i framtida 

cellprovtagningar.  

En annan svensk kvalitativ studie visar liknande resultat, där skolsköterskor är bekymrade 

över att HPV-vaccinationen kan leda till att flickorna inte skyddar sig mot STI i lika stor 

utsträckningen som innan. De menar att flickorna kan bli invaggade i en falsk säkerhet. 

Skolsköterskorna är också oroliga för effekten, biverkningar och långtidseffekterna av HPV-

vaccinet (Gottvall et al., 2011).  

En studie genomförd i Hongkong på kvinnliga sjuksköterskestudenter, belyser att en del av 

studenterna befarar att HPV-vaccination i tidig ålder, kan leda till att sexualdebuten sker 

tidigare (Chan et al., 2011). En annan studie gällande flickors inställning till HPV-

vaccination, visar att flickor som vaccinerat sig, är mer måna om att använda kondom vid 

samlag och att genomgå cellprovtagning, än flickor som inte vaccinerat sig. Det framkommer 

även att de inte har en högre frekvens av STI och oönskade graviditeter, än flickor som inte 

vaccinerat sig (Bednarczyk, Davis, Ault, Orenstein & Omer, 2012). 
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Faktorer som påverkar beslutet om vaccinering mot HPV  

En studie från Grekland där kvinnliga universitetsstudenter tillfrågats, framställs utbildning 

och tillgänglighet till sjukvård som faktorer som ökar sannolikheten för vaccination. Rökning 

och att befinna sig i en stadig relation är faktorer som minskar sannolikheten för vaccination 

(Donadiki, Jiménez-García, Hernández-Barrera, Carrasco-Garrido & López de Andrés, 2012). 

Även Zimet, Weiss, Rosenthal, Good och Vichnin (2010) har belyst att många kvinnor inte 

anser sig behöva HPV-vaccination, eftersom att de befinner sig i ett förhållande. Kvinnorna 

nämner även att rädslan för biverkningar och misstro till effekten av vaccinet, som 

anledningar att avstå från att vaccinera sig mot HPV.  

Även Chan och medarbetare (2011) menar att misstro till vaccinet och rädsla för biverkningar 

gör att vissa kvinnor avstår från HPV-vaccinet. Kvinnorna som deltagit i deras studie menar 

att HPV-vaccinet inte funnits tillräckligt länge, för att det ska finnas kunskap om vilka 

effekter det ger på lång sikt. En annan viktig anledning till att avstå vaccination är att vaccinet 

är för dyrt (Chan et al., 2011). Däremot verkar inte kostnaden för vaccinet spela in i beslutet 

om vaccinering, när låginkomsttagande mödrar till barn i åldern 9-26 år, i en studie blev 

tillfrågade om vilka orsaker de har till att de inte vill vaccinera sina barn. De främsta 

orsakerna, till att de väljer att inte vaccinera sina barn, är i stället att de anser att vaccinet är 

för nytt och att kunskaperna om biverkningarna är begränsad (Berenson & Rahman, 2012). 

När forskare i en annan studie, har frågat mödrar om deras beslut att låta vaccinera sina 

döttrar, framkommer det att de mödrar som har egna erfarenheter av och kunskaper om HPV, 

är mer benägna till att vaccinera sina döttrar (Griffioen et al. 2012). En studie genomförd på 

unga svenska kvinnor som är vaccinerade sig mot HPV, visar att tilltro till vaccinationer, är en 

avgörande anledning till att de valt att vaccinera sig. Andra viktiga anledningar är rädsla för 

cancer och att deras mödrar har motiverat dem och erbjudit sig att stå för kostnaderna 

(Oscarsson, Hannerfors & Tydén, 2012). 

 

Sjuksköterskeutbildningen 

På Uppsala Universitets sjuksköterskeprogram, ställs det krav på att studenterna ska känna till 

sambandet mellan beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier. Studenterna ska också 

kritiskt kunna analysera ny forskning, samt följa aktuell kunskapsutveckling. För att uppfylla 
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kraven för sjuksköterskeexamen krävs det att studenten kan handha läkemedel på ett adekvat 

sätt, samt kan informera patienten gällande effekt och biverkning. I rollen som sjuksköterska 

ingår det att ha förmågan att informera på ett pedagogiskt sätt, att anpassa informationen efter 

patienters och anhörigas nivå. På sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet, framgår 

det i studiehandledningen för kursen; Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom 

gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp, att målet är att studenten ska visa 

grundläggande kunskaper gällande genitala infektioner och sexuellt överförbara sjukdomar 

(Uppsala Universitet, 2012).  

 

Problemformulering 

Det finns många studier som undersöker inställning kring HPV-vaccin hos allmänheten. 

Många studier visar på att kvinnor har begränsade kunskaper om HPV och HPV-vaccin och 

att det finns många missuppfattningar angående effekt och biverkningar. Därför kan det vara 

intressant att få ett annat perspektiv genom att intervjua kvinnor som har en 

omvårdnadsutbildning, rörande deras kännedom och inställning kring vaccineringen samt 

deras egna personliga val. Sjuksköterskestudenters uppfattning är relevant då de senare i sin 

yrkesprofession kommer att utgöra en viktig informationskälla, för såväl deras egna sociala 

nätverk, men framför allt för patienterna de kommer att möta i yrkeslivet.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnliga sjuksköterskestuderandes kännedom om och 

inställning till HPV-vaccination, samt att ta reda på hur de resonerar kring sitt eget val 

rörande HPV-vaccination.  

 

Frågeställningar 

- Vilken kännedom har sjuksköterskestudenter angående HPV och HPV-vaccination? 

- Vilken inställning har sjuksköterskestudenter till HPV-vaccinering?      

- Hur har sjuksköterskestudenterna själva grundat sitt beslut om att vaccinera sig/inte 

vaccinera sig? 
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METOD 

 

Forskningsdesign 

Explorativ kvalitativ studiedesign med individuella intervjuer. 

 

Undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier: Kvinnliga studenter, på sjuksköterskeprogrammet, vid Uppsala 

Universitet, under vårterminen 2013. Deltagarna rekryterades i termin fem och sex, eftersom 

att de i termin fyra, fått undervisning om gynekologiska sjukdomar. Studenterna tillfrågades 

om deltagande genom en förfrågan på det sociala mediet Facebook. Författarna skickade ut ett 

informationsbrev (Bilaga 1) i en sluten grupp på Facebook, som endast kunde ses av 

sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom individuella intervjuer. Ett kortfattat frågeformulär som bland annat 

belyste bakgrundsfrågor om ålder, civilstånd och vaccination (Bilaga 2), besvarades skriftligt 

av informanterna. Semistrukturerade intervjuer användes (Bilaga 3), vilket gav informanterna 

möjlighet att tala fritt. Semistrukturerade intervjuer gav också intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor för att utveckla informantens svar (Polit & Beck, 2008). Intervjufrågorna 

baserades på frågeställningarna gällande bland annat kännedom om och inställningar till 

HPV-vaccinering, samt hur informanterna själva hade grundat sitt beslut gällande vaccination. 

Först testades intervjuguiden genom två pilotintervjuer med sjuksköterskestudenter som 

anmält sitt intresse till att deltaga i studien. Intervjuguiden ansågs svara på syftet och inga 

ändringar gjordes. Pilotintervjuerna kunde därför användas i studien. Intervjuerna 

genomfördes individuellt med båda författarna närvarande, varav en av författarna agerade 

moderator under en hel intervju och den andra observerade, samt antecknade och ställde 
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följdfrågor vid behov. De båda rollerna alternerades mellan författarna. Intervjuerna pågick i 

omkring femton minuter vardera och spelades in med ljudinspelare. 

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes i informanternas hem, då det ansågs som viktigt att informanterna 

skulle få befinna sig i en trygg och ostörd miljö.   

Vid intervjutillfället informerades informanterna inledningsvis om studiens syfte, att 

intervjuerna spelas in, samt att de när som helst kunde avsluta sin medverkan utan att uppge 

orsak. De informerades även om att det inspelade materialet hanteras med sekretess och 

kommer att förstöras när studien är färdig, samt att svaren avidentifieras. De fick därefter 

skriva under informerat samtycke (Bilaga 4) och svara på bakgrundsfrågor angående 

exempelvis ålder och civilstånd. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och 

förvarades i författarnas privata bostäder. 

 

Dataanalys  

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2008). Intervjuerna 

transkriberades först med hjälp av en transkriberingsnyckel. Transkriberingsarbetet delades 

upp mellan författarna. Samtliga transkriberingar lästes av båda författarna, flertalet gånger, 

för att kontrollera att allt kommit med, samt för att få en känsla för helheten. Därefter togs 

meningsbärande enheter ut från intervjuerna. Med meningsbärande enheter menas de delar av 

informanternas svar som var relevanta för studiens frågeställning. De meningsbärande 

enheterna kondenserades för att korta ner texten och göra den mer lätthanterlig, men samtidigt 

behölls innebörden. Därifrån utarbetades koder, som sedan delades upp i kategorier och 

subkategorier, vilket utgjorde resultatet. Till sist lästes transkriberingarna igenom ännu en 

gång för att försäkra att allt väsentligt tydliggjorts i resultatet. Citat som redovisas i resultatet 

valdes ut från de meningsbärande enheterna för att beskriva deltagarnas upplevelser.  

Etiska överväganden 

Eftersom att denna studie utförts inom ramen för högskolestudier på grundnivå så behövdes 

ingen etisk prövning enligt lagen om etikprövning (SFS, 2003:460). Informationen som 

informanterna gav hanterades konfidentiellt enligt CODEX (2013), och ljudfilerna kommer 

att raderas efter godkänd examination. 
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RESULTAT 

I studien deltog åtta kvinnliga studenter, medelåldern var 30, mer information om deltagarna 

kan ses i tabell 1. Efter noggrann transkribering av de inspelade intervjuerna, plockades 

meningsbärande enheter ut. De meningsbärande enheterna bearbetades till koder, kategorier 

och subkategorier i resultatet. Exempel på hur analysen av intervjuerna genomfördes kan ses i 

tabell 2. Fem kategorier och 13 subkategorier kunde identifieras under analysprocessen av 

insamlad data (se Tabell 3). Kategorierna belyser bland annat kännedom och inställning till 

HPV-vaccination. Genom att redovisa utvalda citat åskådliggörs informanternas uttalanden. 

Informanterna i studien benämns som student 1-8.  

 

Tabell 1. Översikt av deltagare i studien (Totalt 8) 

Medianålder Född i 

Sverige 

Civilstånd Har 

barn 

Vaccinerad Deltar i 

regelbundna 

cellprovskontroller 

28 år (22-44) Ja          8                   

Nej       0 

Gift       2 

Sambo  2  

Särbo    1 

Singel   3 

Ja       2     

Nej    6 

Ja           2      

Nej        6 

Ja                    6            

Nej                  2 

 

 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det va egentligen inte jag som beslutade 

det, utan det var min mamma. 

Det var min mamma 

som ville att jag skulle 

vaccinera mig. 

Mamma 

ville 

Mamma 

påverkade. 

Anledningar 

till att 

vaccinera sig. 

Sen så tänker jag ju att jag, jag är ju med 

min kille... för resten av mitt liv, lite så.   

Avvaktat med 

vaccination eftersom att 

jag har stadig partner. 

Fast 

förhållande 

Har stadig 

partner 

Anledningar 

till att inte 

vaccinera sig 

Jag har läst någonstans, jag har ingen källa 

såhär rakt i huvudet, men att man ska testa 

först på tjejerna och se om det ger någon 

verkan och sen eventuellt, så ska man gå 

över till att vaccinera alla och då känns det 

ju ännu värre. 

Testa vaccinet på tjejer 

för att se om det har 

någon verkan och sedan 

eventuellt börja 

vaccinera alla.  

Upplever 

att 

vaccinet 

testas på 

tjejer först. 

Testa 

effekten på 

tjejer. 

Negativ 

inställning till 

att bara tjejer 

erbjuds detta 
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Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier.  

Kategorier Subkategorier 

Kännedom om HPV och HPV-vaccin - HPV och effekten av HPV-vaccinet 

- Upplevelser av bristande information gällande HPV-

vaccination 

- Ansåg sig ha begränsad kännedom om biverkningar 

- Flera informationskällor 

Misstänksamhet mot vaccin - Svininfluensavaccin påverkar kravet på grundlig forskning. 

- Upplevde det som fel att vaccinera barn mot STI. 

Delad mening om HPV-vaccination 

påverkar kondomanvändning och 

deltagande i cellprovskontroller 

- Risk för övertro till vaccinets effekt 

- Kondom skyddar mot så mycket annat 

 

Även pojkar borde få HPV-vaccin 
- Pojkar kan också få cancer av HPV 

- Upplevde att vaccinet testas på flickor först 

- Flickors ansvar 

Studenternas egna beslut gällande 

vaccinering 
- Anledningar till att vaccinera sig 

- Anledningar till att inte vaccinera sig 

 

 

Kännedom om HPV och HPV-vaccin  

 

HPV och effekten av HPV-vaccinet 

De flesta av studenterna nämnde att HPV är ett virus som smittas genom samlag, och att det 

kan leda till cellförändringar i livmoderhalsen på lång sikt. De kände till sambandet mellan 

HPV och cancer. De nämnde exempelvis livmoderhalscancer, peniscancer och cancer i 

tonsillerna. Studenterna uppgav också att de kände till HPV-vaccinet och menade att det 

minskade risken för uppkomsten av tidigare nämnda cancerformer. De betonade att 

vaccinationen inte ger ett fullgott skydd mot cancer. Vissa av dem visste också att HPV-

vaccinet ingår i grundvaccinationsprogrammet för flickor. Alla studenter uppgav att det 

optimala är att vaccinera sig innan sexualdebut, men att det inte är ett krav. Vissa av 

studenterna nämnde också att HPV är orsaken till kondylom. 

”Jag känner till att det är ett virus som kan, i värsta fall, ge livmoderhalscancer och att man kan vaccinera mot en 

del virusen som ger de här elakartade cellförändringarna.” (Student 1) 
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Ansåg sig ha begränsad kännedom om biverkningar. 

Samtliga av de intervjuade studenterna ansåg sig ha få eller inga kunskaper om biverkningar 

av HPV-vaccinet. De biverkningar som de trots allt nämnde var huvudvärk, ledvärk, 

svimningar samt att kondylom skulle kunna bryta ut, om de som vaccineras redan bär på 

HPV.  

”Jag har ju ingen som helst koll på biverkningar överhuvudtaget.”(Student 8)  

”Sen om man har HPV redan innan, så kan det utvecklas till… kondylom? Tror jag… och då är det ju inte bra 

om, man har viruset redan, och så får man vaccin, att det blir liksom en boost att, det bryter ut.” 

(Student 4) 

 

Flera informationskällor 

Samtliga studenter uppgav sjuksköterskeutbildningen som en informationskälla. En av 

studenterna betonar att hon lärt sig mycket om HPV och HPV-vaccin från praktikplatser hon 

haft under utbildningen. Flera studenter uppgav att de hade fått information från sin 

gymnasieskola om HPV-vaccin, exempelvis att man var tvungen att vara oskuld innan 

vaccination. En av studenterna hade fått information om HPV-vaccinering via hälso- och 

sjukvården, när hon varit på möte på barnavårdscentralen, samt när hon själv hade 

cellförändringar. En annan student berättade att hon hade pratat med sin gynekolog som 

uppmanade henne att ta vaccinet. Några av studenterna hade själva sökt mycket information 

om HPV-vaccination på internet, exempelvis på hemsidor som 1177 och Vårdguiden. En av 

studenterna menade att om det fanns allvarliga biverkningar så skulle media informera om 

det. Däremot uttryckte en annan student sin misstro till media, eftersom att hon ansåg att de 

ofta blåser upp småsaker som det inte finns någon anledning att oroa sig för. Hon nämnde 

bland annat svininfluensan och dess biverkningar. Flera uppgav att de fått information om 

HPV-vaccin via reklam på TV och internet. 

”ja dels så är det ju genom skolan, inom utbildningen, men jag tänker att jag fått myck0et information från 

random papper på barnmorskemottagningar och dylikt när man har suttit och bara bläddrat i saker man hitta. Och 

sen har de ju varit mycket inslag på tv.” (Student 4) 

”Det är väl nog också i media men jag tror att i och med att jag… att det togs upp i utbildningen så vart jag 

liksom lite mer intresserad av det och sen att jag hade liksom tjejerna (informantens döttrar, författarnas 

anmärkning) då.” (Student 8)  
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Upplevelser av bristande information gällande HPV och HPV-vaccination 

Några av studenterna ansåg att undervisningen om HPV och HPV-vaccination, som 

förmedlats genom sjuksköterskeutbildningen inte varit tillräcklig. Studenterna efterfrågade en 

grundligare undervisning inom området gynekologiska sjukdomar, samt hur HPV kan leda till 

cancer. En av studenterna nämnde att de endast hade fått läsa två artiklar om HPV-vaccin på 

hela utbildningen, och att hon ansåg att det var för lite. En annan student menade att då 

sjuksköterskeutbildningen ska täcka in många områden, så är undervisningen om HPV 

tillräcklig. 

”Vad jag kommer ihåg nu så har inte vi pratat jättemycket om det i skolan. Jag vet att vi har läst två artiklar… en 

gång… vi har nog nämnt det tror jag på mikrobiologin” (Student 2) 

En av studenterna uttryckte en frustration över att informationen från hälso- och sjukvården, 

om vilka grupper som kan vaccineras har varit otydlig. Hon upplevde att reglerna för vilka 

som kan vaccineras mot HPV har ändrats för många gånger, vilket varit förvirrande. Hon 

menade att från början när vaccinet var nytt, så skulle de som vaccinerade sig inte haft samlag 

tidigare, men att det numera går bra att vaccineras ändå. Flera av studenterna uppgav även att 

information om vilka grupper som får vaccinet subventionerat är otydlig, och att landstingen 

borde gå ut tydligare och informera.  

”Jag tycker att det är väldigt lite information som har gått ut, det borde gå ut till alla kvinnor tycker jag, att man 

borde få lite information på posten då liksom så att det finns den möjligheten, så man vet vad det är som gäller 

egentligen.”(Student 6) 

 

 

Misstänksamhet mot HPV- vaccin 

 

Svininfluensavaccinet påverkar kravet på grundlig forskning 

Flera av de intervjuade studenterna upplevde att de uppmärksammade biverkningarna från 

svininfluensavaccinet har gjort att misstänksamheten mot vaccinationer har ökat hos 

allmänheten. Några av studenterna menade att svininfluensavaccinet användes i alltför stor 

utsträckning trots att det inte var beprövat, och de uttrycker en oro över att forskningen om 

HPV-vaccinets biverkningar kanske inte är tillräcklig. De menade att andra vaccin som har 

funnits längre än HPV-vaccinet, exempelvis mässlingsvaccinet, känns säkrare eftersom att det 

har använts under en längre tid. En av de intervjuade studenterna ansåg att beslutet att införa 

HPV-vaccinet i det nationella barnvaccinationsprogrammet var förhastat, och menade att det 
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kan ta generationer innan man vet vilka långtidseffekterna är. Samma student nämnde också 

att hon tyckte att vaccinationer i allmänhet var obehagliga, då hon menade att farliga ämnen 

sprutas in i små barn. Flera av studenterna betonade vikten av grundlig forskning bakom ett 

vaccin innan det kommer ut på marknaden.  

”Det känns som att var så himla nyligen det kom och helt plötsligt så ska varenda elvaåring i hela Sverige få 

det.”(Student 4) 

 

Upplevde det som fel att vaccinera barn mot STI. 

Vissa av studenterna upplevde det som fel att vaccinera barn mot något som är sexuellt 

överförbart. De ansåg samtidigt att det är bra att vaccinera innan sexualdebuten, men att den 

åldersgrupp som vaccineras i nuläget, 11- 12-åringar, är för ung. En av 

sjuksköterskestudenterna ansåg att barnen bör förstå varför de får HPV-vaccinet, och vad det 

skyddar emot, vilket hon menar att barn i den åldern kan ha svårt att ta in.  

”men det känns så fel att vaccinera elvaåringar mot någonting som smittar genom att man har sex 

liksom”(Student 4) 

 

Delad mening om HPV-vaccination påverkar kondomanvändning och deltagande i 

cellprovskontroller 

 

Risk för övertro till vaccinets effekt 

Flera av studenterna uppgav att de ansåg att det fanns brister i informationen gällande 

effekten av HPV-vaccinet. En av studenterna menade att tv-reklamen om HPV-vaccin var 

otydlig, eftersom att den antydde att de som var vaccinerade inte kunde få 

livmoderhalscancer. Studenterna befarade att det fanns en risk för att en del kvinnor kan 

uppfatta att vaccinet gett ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer, vilket de menade 

skulle kunna leda till uteblivna cellprovskontroller och minskad kondomanvändning. 

”Man har sett på reklamen att det skyddar mot livmoderhalscancer. Varför ska jag då gå och screena mig när jag 

har skydd? Så att det är ju som sagt brist på information.”(Student 2) 

”... nej, men nu behöver inte jag använda kondom för att jag har vaccinerat mig, men man förstår inte att det bara 

är mot… just det här viruset” (Student 2) 
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Kondom skyddar mot så mycket annat 

Vissa av studenterna menade att HPV- vaccinationen inte kommer att leda till en minskad 

kondomanvändning, eftersom att det skyddar mot många andra sjukdomar som är mer 

uppmärksammade än sjukdomar kopplade till HPV. 

”... det är ingenting som jag har för mig att man hörde om i skolan när jag fick lära mig om preventivmedel, 

använd kondom för att skydda dig mot HPV utan det man pratar om är ju klamydia, gonorré, HIV” (Student 5) 

 

 

Även killar borde få HPV-vaccin 

 

Killar kan också drabbas av HPV-relaterad cancer  

Studenterna var eniga om att det var fel att endast tjejer erbjuds HPV-vaccination, eftersom att 

killar också kan drabbas av cancer, som exempelvis analcancer och struplockscancer på grund 

av HPV. Det framkom även att vissa studenter ansåg att informationen om att killar också kan 

drabbas varit bristfällig. En av studenterna berättade att det inte var längesedan som hon själv 

fick reda på att killar kunde drabbas av HPV-relaterad cancer.  

”Det är väl egentligen inte så himla bra, för så vitt jag förstår så kan HPV orsaka struplockscancer hos män.” 

(Student 5) 

 

Upplevde att vaccinet testas på flickor först 

Några av studenterna hade en uppfattning om att HPV-vaccinet testas på flickor först, vilket 

de tyckte var väldigt upprörande och diskriminerande gentemot flickorna. En av studenterna 

hade läst att vaccinet först ska provas på flickor för att undersöka effekt och biverkningar, och 

sedan eventuellt vaccinera alla, om vaccinet visar sig vara säkert. Hon beskrev att det gjorde 

henne väldigt upprörd, och att hon kommer vaccinera både sin dotter och sin son mot HPV.  

”Bara tjejer... för som TEST, varför ska de vara ”testdjur”? Så... eftersom att det är män som smittar kvinnor…” 

(Student 1) 

 

Flickors ansvar 

Flera av studenterna drog liknelser till användningen av p-piller, att det endast riktas mot 

flickor och att det är deras ansvar att stå för prevention. Studenterna menade att det var fel att 
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inte pojkar vaccineras, eftersom att det är de som sprider viruset till flickor. De menade också 

att även om det är flickor som främst drabbas, så har även pojkar ett ansvar. De framförde att 

de ansåg att det ligger inte bara på flickorna att skydda sig mot sexuellt överförbara 

infektioner.   

”… Ah, att det ligger på kvinnorna… det… tycker jag väl kanske inte riktigt, jag menar… killarna är ju kanske 

dom som sprider runt viruset bland tjejerna…” (Student 3) 

 

 

Studenternas egna beslut gällande vaccinering 

 

Anledningar till att vaccinera sig  

Samtliga studenter hade överlag en positiv inställning till HPV-vaccin, för att det kan minska 

risken för cancer. En av studenterna nämnde att vaccinationen kan leda till minskat lidande 

eftersom att behandling vid cellförändringar är fysiskt och psykiskt påfrestande. Hon menade 

att det är bättre att få några sprutor än att behöva genomgå smärtsamma behandlingar för att 

oskadliggöra cellförändringarna. En av studenterna menade att livmoderhalscancer kanske 

inte är den vanligaste formen av cancer, men att den har en dålig prognos. Hon menade också 

att det kan ställa till problem för kvinnor i fertil ålder, som ännu inte skaffat barn och har den 

önskan. Trots att alla studenter hade en positiv inställning till HPV-vaccin, så var det bara två 

av de åtta deltagarna i studien som hade vaccinerat sig. En av de vaccinerade studenterna 

uttryckte att hon valt att vaccinera sig, efter att kvinnor i hennes ålder blivit erbjudna vaccinet 

kostnadsfritt, i hennes hemlän. Tidigare hade hon ansett att det var för dyrt att vaccinera sig 

mot HPV. 

”... Varför inte? Sen så fick jag det gratis eftersom att det landsting jag är skriven i ger vaccinet gratis till alla 

under 26 år. Den ekonomiska biten var den starka drivkraften, att det kostade så mycket” (Student 3) 

Den andra studenten som var vaccinerad menade att det inte var hennes egna beslut, utan det 

var hennes mamma som hade varit drivande i vaccinationsfrågan. Hennes mamma ville att 

hon skulle vaccinera sig, och hade då sett till att det skedde innan hon fyllde 16 år. 

 

Anledningar till att inte vaccinera sig 

Hos det flesta av studenterna framkom det att de ansåg att vaccinet var för dyrt, att de inte 

tyckte att vaccinet såldes för ett skäligt pris. Flera av studenterna menade att det var för sent 
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att vaccinera sig, att de var för gamla. Vissa nämnde också att vaccinet inte fanns under deras 

tid som tonåringar. En av studenterna ansåg att det hade varit bristfällig information gällande 

vilka kriterier som fanns för vaccination, därför hade hon inte vaccinerat sig. En annan av 

studenterna ansåg sig inte behöva vaccinationen, eftersom att hon menade att hon trodde att 

det var försent för henne, och att hon redan borde börjat utveckla en eventuell cancer. 

”...Jag har nog börjat utvecklat min cancer i så fall redan kan jag tänka mig” (Student 7) 

  

En av studenterna berättade att hon inte ansett sig behöva vaccinera sig, eftersom att hon 

redan hade kondylom och då troligen var smittad av HPV. En annan student talade om att hon 

för flera år sedan hade haft cellförändringar i livmoderhalsen, och då redan var sjuk innan 

HPV-vaccinet kom. Hon berättade att hon idag vill vaccinera sig, men eftersom att hon redan 

varit smittad, så var hon osäker på vaccinationens effekt. Därför har hon avstått från 

vaccination. 

”Jag har ju kondylom... så jag kände så här, jag har ju redan det och, då kanske jag har redan har blivit utsatt för 

det.” (Student 3) 

En stor del av studenterna kände sig inte motiverade till att vaccinera sig, då de redan har varit 

sexuellt aktiva. De hade tidigare fått information från sjukvården och media, att vaccinationen 

ska ske innan sexualdebut.  

”… och sen så ska man kanske helst inte ha haft sex överhuvudtaget innan man gör det.” (Student 5) 

 

Flera av studenterna ansåg att de inte behövde vaccinera sig, eftersom att de befann sig i ett 

fast förhållande. En av studenterna uttryckte dock att det aldrig går att vara helt säker på om 

ens partner är trogen. En annan av studenterna beskrev det som att hon och hennes kille skulle 

vara ihop för evigt, och att det då inte skulle behövas en vaccination. 

”...Sen så tänker jag ju att jag, jag är ju med min kille... för resten av mitt liv, lite så.” (Student 3) 

 

En av studenterna nämnde att hon valt att inte vaccinera sig på grund av att hon inte hade 

tillräckligt stor kännedom om effekt och biverkningar. Hon ville ta reda på mer information 

om HPV-vaccinet innan hon vaccinerade sig. Hon nämnde också att hon tyckte att 

vaccinationer är obehagliga. 

”... sen så känner jag ändå att jag måste nog läsa på lite mer om det för det var ju som jag sa i början att jag har ju 

ingen som helst koll på biverkningar …” (Student 4) 
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DISKUSSION 

De intervjuade studenterna i studien uppvisade kännedom gällande HPV och HPV-vaccin. De 

kände till att det var ett sexuellt överförbart virus som kunde orsaka livmoderhalscancer. Flera 

visste även att det kunde leda till andra typer av cancer, som också kunde drabba män. 

Samtliga var positivt inställda till HPV-vaccinet och det faktum att det kan minska risken för 

cancer. Däremot framkom även en viss misstänksamhet mot HPV-vaccin, då de uppfattade 

det som nytt och obeprövat. Samtliga sjuksköterskestudenter ansåg att det är orättvist att inte 

pojkar erbjuds HPV-vaccin inom barnvaccinationsprogrammet. En del av studenterna menade 

även att det kan finnas risk för, att de som vaccinerat sig mot HPV känner en falsk säkerhet. 

Det kan leda till att de inte använder kondom och går på cellprovskontroller i lika stor 

utsträckning som ovaccinerade. Vissa av studenterna ansåg att hälso- och sjukvården bör rikta 

in sig på äldre flickor istället för 11-12 åriga flickor, då de ansåg att äldre flickor är mer 

mottagliga för att informeras om säker sex.  

De studenter som inte hade vaccinerat sig mot HPV ansåg att det var för dyrt eller att de inte 

behövde, på grund av att de hade en stadig partner. De studenter som hade valt att vaccinera 

sig nämnde som främsta skäl att de själva inte stod för kostnaden. Studenterna var överens om 

att det behövs mer information till allmänheten från hälso- och sjukvården angående HPV-

vaccination. Det framkom även önskemål om mer utbildning inom området gynekologiska 

sjukdomar på sjuksköterskeutbildningen. 

 

Resultatdiskussion 

Positivt inställda till HPV-vaccination, men oroliga för långtidseffekterna 

Samtliga studenter var positivt inställda till HPV-vaccination, de menade att det kunde 

bespara onödigt lidande. En positiv inställning till HPV-vaccin har även belysts i tidigare 

studier (Sundström et al., 2010; Walsh et al., 2008; Oscarsson, Hannerfors & Tydén, 2012; 

Oscarsson, Dahlberg & Tydén, 2011; Gottvall, Tydén, Larsson, Stenhammar, & Höglund, 

2011; Chan et al., 2011). 

Det framkom samtidigt att studenterna hyste en misstänksamhet mot HPV-vaccinet. De 

menade att efter svininfluensavaccinet så har allmänheten generellt blivit mer avvaktande till 

nya vacciner. Studenterna nämnde att många ansåg att det gick så fort när 
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svininfluensavaccinet kom och att det inte hade gjorts tillräckligt med vetenskapliga studier 

på dess effekt och biverkning. De sammankopplade det med att det även finns för lite 

kännedom om eventuella biverkningar och långtidseffekterna av HPV-vaccin. Det är 

intressant att studenterna i studien resonerar så, när HPV-vaccinet kom långt innan 

svininfluensavaccinet och har mycket forskning bakom sig. Vissa av studenterna nämnde att 

sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala Universitet, hade brister i undervisningen angående 

HPV och HPV-vaccination. Det framkom att studenterna hade önskat en tydligare och mer 

djupgående undervisning. Vissa ansåg att undervisningen kunde ha varit grundligare, men 

menade att sjuksköterskeutbildningen ska täcka så många andra områden att tiden inte räcker 

till. Ifall sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala Universitet hade fokuserat mer på 

gynekologiska sjukdomar, så kunde resultatet i den här studien sett annorlunda ut. Hypotetiskt 

sätt, skulle misstänksamheten mot HPV-vaccin kunna varit mindre.  

 Studenternas misstänksamhet gentemot vaccinet kan även vara ett uttryck för ett kritiskt 

förhållningssätt, vilket bör ses som en sund inställning. Det ingår i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att analysera och ha ett kritiskt tänkande, för att kunna tillhanda god 

vård och omsorg baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005).  

 Kvällstidningarnas felvridna tolkningar av forskning, kan vara en bidragande orsak till 

misstänksamhet och rädsla, som det inte finns grund för. Tidigare forskning har även visat att 

allmänheten ofta hämtar information gällande HPV och HPV-vaccination från internet och 

nyhetstidningar (Cates et al., 2010). Mer information till allmänheten behövs angående HPV 

och livmoderhalscancer (Sundström et al, 2010; Gottvall et al., 2011; Zimet et al., 2010; Chan 

et al., 2011; Griffioen et al. 2012). 

 

Olämpligt att vaccinera unga flickor, kan leda till feltolkningar 

Vissa av studenterna ansåg att det är olämpligt att vaccinera unga flickor mot sexuellt 

överförbara virus och tyckte istället att man borde rikta sig mot ”större” tjejer. De menade att 

flickor i 11-12 årsåldern inte till fullo förstår innebörden utav vaccinet därför att de inte har 

tillräckliga kunskaper om sex, vilket studenterna trodde kan leda till missförstånd. Detta 

argument är intressant då många vaccinationer ges till barn utan att de förstår varför. 

Exempelvis ges stelkrampsvaccin till svenska barn i tioårsåldern (Smittskyddsinstitutet, 

2010), vilka troligtvis inte uppfattar vilken nytta det gör, och det ifrågasätts sällan. Att flickor 

i 11-12 årsåldern, som får HPV-vaccinet, inte har tillräckliga kunskaper om sex är inte en 
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tillräckligt god anledning till att vänta med vaccinationen tills att de blir äldre. Troligtvis har 

äldre flickor större kunskaper om sex, men då är även risken större att de redan har blivit 

smittade av HPV och då ger vaccinet sämre skydd (Socialstyrelsen, 2012). Det har i andra 

studier, framkommit att skolsköterskor och mödrar till döttrar i åldern 11-14 år, kände att de 

fick en anledning till att börja prata om sex och sexuell hälsa med barnen, när de diskuterade 

kring HPV-vaccination (Gottvall et al. 2011; McRee, Gottlieb, Reiter, Dittus, Tucker Halpern, 

& Brewer, 2012). En intressant aspekt är att sjuksköterskestudenterna i studien vet om att 

HPV-vaccinet bör ges innan sexualdebut, för att undvika eventuell exponering av HPV. Trots 

detta känner studenterna obehag inför vaccination av flickor som enligt sociala och rättsliga 

normer är för unga för att ha sex. Sex tycks vara ett känsligt ämne, även för 

sjuksköterskestudenter, vilket kan vara värt att notera. Människans sexualitet är viktigt att ta 

hänsyn till, och enligt socialstyrelsen kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005), är det önskvärt att en sjuksköterska kan ta hänsyn till patienters 

psykiska och sociala behov. 

 

Vaccination kan leda till falsk säkerhet 

Studenterna diskuterade kring risken för att flickor som vaccinerat sig får uppfattningen att de 

inte behöver gå på framtida cellprovtagningar eller använda kondom vid samlag. Några av 

studenterna menade att det finns en risk att förebyggande åtgärder som cellprovtagning och 

kondomanvändning kommer att minska efter HPV-vaccination. För att kunna säkerställa 

fortsatt cellprovtagning behöver kvinnor utbildas gällande sexuell hälsa, samt att hälso-och 

sjukvården bör finna nya metoder för screening i en epok formad av vaccinationer 

(Kulasingam, Pagliusi & Myers, 2007).  

Skolsköterskans förhållningssätt vid vaccinering kan ha stor inverkan. Hon bör anpassa 

mängden information till flickornas mognad. I 11- 12 års ålder kan det vara svårt att ta in 

information om cellprovtagning som kommer ske så långt fram i livet. Viktigt att ändå betona 

att HPV-vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd. Det handlar också om hur mycket tid 

det egentligen finns för samtal, tidigare forskning visar att skolsköterskor anser sig ha för lite 

tid till att kunna informera ungdomar om HPV (Gottvall et al. 2011). Det kräver att 

föräldrarna också är delaktiga i att i mån av barnens mognad, informera om sexuell hälsa. 

Detta ställer krav på att föräldrarna har fått god information, vilket skolsköterskan skulle 

kunna påverka genom att skicka hem informationsblad innan vaccinering 



19 

 

Höglund, Tydén, Hannerfors och Larsson (2009) belyser vikten av att skolsköterskor 

informerar ungdomar om sambandet mellan HPV och cancer. Författarna nämner att 

ungdomarna i studien var mindre benägna att använda kondom efter vaccination mot en STI. 

Annan forskning tyder dock på motsatsen. Bednarczyk och medarbetare (2012) menar att 

flickor som har vaccinerat sig mot HPV, har ett mindre riskfyllt beteende när det gäller 

sexuell hälsa, än flickor som inte är vaccinerade. 

 Några av studenterna i studien såg inte någon anledning till att kondomanvändning skulle 

minska, då de främst trodde att kondom används för att skydda mot graviditet och andra, mer 

välkända sexuellt överförbara sjukdomar som exempelvis HIV. 

 

Orättvist att inte vaccinera pojkar 

Samtliga studenter ansåg att det är orättvist att inte killar erbjuds HPV-vaccination. Vissa 

ansåg att det är fel att pojkarna inte erbjuds ett vaccin, som kan minska risken för dem att få 

cancer kopplat till HPV. Dessa studenter menade att det finns en begränsad kunskap hos 

allmänheten, om att pojkar också kan drabbas av cancer kopplat till HPV, samt att de kan 

vaccinera sig. Det är positivt att studenterna har uppmärksammat att även pojkar kan 

vaccinera sig mot HPV. Deras inställning kan påverka hur de i sin framtida yrkesroll, bemöter 

frågor gällande HPV-vaccination. De kan vara med och inverka på föräldrars inställning, 

genom att belysa att män också kan drabbas av HPV-relaterad cancer. Om även pojkar, 

vaccinerar sig mot HPV så skulle antalet insjuknade i HPV-relaterad cancer, kunna minska 

mer än om bara flickor vaccinerar sig. Palefsky (2010) menar att det finns risker med att 

förlita sig på att pojkar kommer att slippa besvär kopplade till HPV på grund av att alla flickor 

vaccineras. Pojkar behöver också vaccineras, för att de ska kunna få skydd mot HPV-relaterad 

cancer och kondylom. Det spelar ingen roll hur många flickor som vaccineras mot HPV, 

eftersom att det inte ger något skydd till män som har sex med män. 

Andra studenter uppmärksammade hur preventivmedelsanvändningen ser ut idag. De menade 

att det är tjejer som förväntas ansvara för säker sex, och jämförde detta med att det bara är 

tjejer som erbjuds HPV-vaccination. Många ansåg att det också ligger hos pojkarna att skydda 

sig eftersom att det är de som, enligt studenterna, sprider HPV mellan tjejerna. Män med 

HPV-infektion kan i stor utsträckning vara orsaken till spridning av HPV till kvinnor 

(Palefsky, 2010; Giuliano, 2007).  
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Studenterna belyser en viktig fråga som skulle behöva diskuteras mer och på en högre nivå för 

att främja jämställdheten mellan könen.  

 

Metoddiskussion 

En explorativ kvalitativ studiedesign tillämpades, för att få en djupare förståelse för 

sjuksköterskestudenternas tankar kring HPV och HPV-vaccin. I studien undersöks 

sjuksköterskestudenters kännedom och inställning till HPV-vaccination, samt hur de själva 

resonerat kring sitt eget beslut om vaccinering. En kvalitativ studiedesign gör det möjligt att 

få ingående information från varje unik intervju (Polit & Beck, 2008). Graneheim och 

Lundmans (2008) innehållsanalys tillämpades för att kunna återspegla det centrala budskapet i 

intervjuerna. Ett formulär med bakgrundsfrågor (Bilaga 2) användes för att få en tydligare 

överblick över informanterna.   

Urvalet var strategiskt, då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters 

kännedom och inställning till HPV-vaccination, eftersom att de kommer att utgöra en 

informationskälla för såväl patienter som anhöriga. Det var lämpligt att intervjua 

sjuksköterskestudenter under den senare delen av utbildningen, för att de skulle hunnit få 

utbildning i både gynekologiska sjukdomar och immunologi. Det ansågs även vara viktigt att 

informanterna var kvinnor, eftersom att det framförallt är kvinnor som vaccinet inriktar sig på. 

Ingen åldersbegränsning bedömdes behövas, utan det sågs som en fördel att intervjua kvinnor 

i olika åldrar, då det skulle kunna fånga upp flera olika aspekter, exempelvis hur mödrar 

resonerar kring frågeställningen. I efterhand hade det varit bra att begränsa åldersgruppen, då 

de informanter som var över 27 år gamla och inte hade egna barn, inte kunde tillföra så 

mycket material, då de inte hade reflekterat särskilt mycket över HPV-vaccin. Om 

åldersgruppen hade begränsats, så kunde studien troligtvis, kunnat få ett snävare och tydligare 

fokus, med mer djupgående svar. Däremot ger en varierad åldersgrupp möjligen en större 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2008).  Ifall män hade fått delta i studien skulle det i 

sin tur lett till en ännu större överförbarhet. 

Valet att rekrytera deltagare till studien via facebook hade både styrkor och svagheter. 

Styrkorna var att de gjorde det möjligt att nå ut till många i målgruppen, samt att responsen 

var god. Däremot var svagheterna med metoden att de som anmälde sig inte tänkte på att 

kontakta författarna personligen, utan svarade direkt på en sida som andra 

sjuksköterskestudenter hade tillgång till. Detta gjorde att deras anonymitet i studien 
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äventyrades. I informationsbrevet som bifogades i facebookforumet, uppmanades studenterna 

att kontakta författarna via mail, men det missades av de flesta. Vid intervjutillfället 

informerades informanterna om att deras anonymitet kunde ha röjts vid rekryteringen, dock 

valde alla informanterna ändå att delta i studien. 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer, och växlade mellan att leda intervjun 

och agera bisittare, vilken hjälpte till att lyssna så att frågorna blev besvarade, samt ställde 

följdfrågor. Det var en bra strategi, då det många gånger var lättare för bisittaren att plocka 

upp lösa trådar, och komplettera med följdfrågor. På så sätt blev många resonemang 

förtydligade. De semistrukturerade frågorna som användes i intervjuerna (bilaga 3), för att 

besvara studiens syfte, utarbetades i samarbete mellan författare och handledare. . 

Intervjuguide tillämpades, för att informanterna skulle få svara på samma frågor, vilket 

medför att studiens tillförlitlighet stärks (Graneheim & Lundman, 2008). En semistrukturerad 

intervjuteknik, med en intervjuguide som instrument, är ett bra sätt att samla data då det finns 

flera frågeställningar att besvara (Polit & Beck, 2008). Två pilotintervjuer genomfördes för att 

undersöka kvaliteten på intervjuguiden, det vill säga om frågorna var lätta att förstå och 

resulterade i relevant information. Intervjuguiden ansågs inte behöva ändras efter att 

pilotintervjuerna genomförts. Däremot framgick det, efter genomgång av materialet till 

samtliga intervjuer, att vissa av frågorna var svåra att förstå och skulle ha ändrats, alternativt 

tagits bort. För att undvika missförstånd, så hade det varit lämplig att låta informanterna läsa 

igenom transkriberingarna och ge feedback, vilket även hade gett studien en högre 

trovärdighet. Vissa frågor var inte helt relevanta för syftet och skulle av det skälet ha tagits 

bort. Om dessa frågor hade tagits bort, kunde fokuset istället ha hamnat på det mer väsentliga 

under intervjutillfällena.  

Bristen på erfarenhet, gällande intervjuteknik, visade sig vid analysarbetet, då vissa av svaren 

hade behövt utvecklas mera. Vissa av följdfrågorna som ställdes ansågs i efterhand som 

ledande och färgade av vad som framkommit i tidigare intervjuer, vilket kan bero på att ett 

visst svar förväntades av informanterna. Intervjuarnas förförståelse, medförde att 

intervjuguiden fokuserade på bland annat varför pojkar inte erbjuds HPV-vaccination, samt 

hur cellprovtagning och kondomanvändning påverkas av vaccination. Detta påverkar studiens 

pålitlighet, eftersom att informanterna fått svara på frågor som stundtals inte varit relevanta 

för studiens syfte. Studiens tillförlitlighet kan anses stärkt, på grund av att intervjuerna 

spelades in under tre veckor, vilket gör att sannolikheten för att data har förändrats är låg 

(Graneheim & Lundman, 2008). På grund av tidsaspekten gjordes inga nya intervjuer, om det 
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funnit mera tid så hade fler intervjuer kunnat genomföras med en förbättrad intervjuguide. 

Under intervjuerna hade intervjuarna medvetet en tillbakadragen strategi, och höll sig 

bakgrunden för att ge informanten ordentligt med tid för att utveckla sina svar, utan att bli 

avbruten av nya frågor. Detta ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2008). I 

efterhand visade det sig, att det ibland hade varit bättre att avbryta med relevanta följdfrågor 

för att få tydligare svar. Genom att förlägga intervjuerna i informanternas hem, kunde en lugn 

och trygg miljö uppnås, vilket kan anses som fördelaktigt. Detta gjorde även att det gavs 

möjlighet till att skapa en avslappnad situation, då varje intervju föregicks av småprat och 

fika.  

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie visade bland annat att kvinnliga sjuksköterskestudenter har kännedom om HPV-

vaccin, men uttrycker även en viss misstänksamhet gentemot vaccinet. Det skulle vara 

intressant att göra en uppföljningsstudie på sjuksköterskestudenter om några år, för att se om 

inställningen till HPV-vaccinet ändras med tiden, när vaccinet blivit vanligare. Det skulle 

även vara intressant att, i en kvantitativ studie, ta reda på ifall det finns något samband mellan 

vilken kännedom sjuksköterskestudenter har gällande HPV och HPV- vaccin och vilken 

inställning de har till HPV-vaccin.  

En annan intressant aspekt att undersöka, skulle kunna vara vilken inställning och kännedom 

läkarstudenter har gällande HPV och HPV-vaccination.  Ett annat förslag till vidare forskning, 

skulle kunna vara, att med utgångspunkt från att kvinnorna i studien ansåg att det var 

diskriminerande att endast flickor vaccineras mot HPV i Sverige, även ta reda på vad män har 

för inställning i frågan.  

 

Studiens teoretiska och kliniska betydelse  

Studien kan användas till att belysa hur kvinnliga sjuksköterskestudenter ser på HPV-

vaccination och vilken kännedom de har om det. Studien visar att det finns en misstänksamhet 

bland sjuksköterskestudenterna gentemot HPV-vaccination. Sjuksköterskeutbildningen skulle 

kunna vara mer ingående i sin undervisning gällande HPV-vaccination. I och med det skulle 

eventuella tveksamheter på grund av felaktig fakta som spridits i media eller på internet kunna 

redas ut. Det skulle kunna vara exempelvis en föreläsning om HPV med tid till frågestund. 
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Slutsats 

Sjuksköterskestudenterna tycktes ha god kännedom om och huvudsakligen positiv inställning 

till HPV och HPV-vaccination. De visade även ett visst kritiskt tänkande gentemot vaccinet, 

de menade att det kan vara svårt att veta långtidseffekterna, då det fortfarande är relativt nytt.  

Grundligare undervisning gällande HPV och HPV-vaccination på sjuksköterskeprogrammet 

vid Uppsala Universitet, skulle kunna leda till minskad misstänksamheten hos 

sjuksköterskestudenterna. Tydligare information till allmänheten från Hälso- och sjukvården, 

gällande HPV-vaccinets effekt och biverkningar, skulle kunna medföra att fler vaccinerade 

sig mot HPV.  
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Bilaga 1 

Vad har du för kännedom om och inställning till HPV-

vaccination? 

 
Vi går i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och ska skriva vår C-uppsats. Vi behöver DIG, 

för att kunna genomföra en kvalitativ studie rörande sjuksköterskestudenters kännedom om 

och inställning till HPV-vaccinering.  

Varför? 

Syftet med denna studie är bland annat att belysa din kännedom om och inställning till HPV-

vaccination i allmänhet, i egenskap av sjuksköterskestudent, samt att ta reda på hur du 

resonerar kring ditt egna val rörande HPV-vaccination. 

För vem? 
Vi vänder oss till dig som är kvinna och går i termin 5- 6 på sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala universitet under 2012/2013. Det spelar ingen roll ifall du är vaccinerad eller ej.  

Hur? 

Vi kommer att genomföra individuella intervjuer som kommer att spelas in. Inledningsvis 

kommer du att få svara på ett formulär med några korta frågor kring din bakgrund, t.ex. 

födelseår och civilstånd. Sedan ställs öppna frågor där du får chansen att resonera fritt kring 

frågan. 

Vem får veta? 

Vi har tystnadsplikt och din identitet kommer att vara skyddad. Vi kommer inte att publicera 

något som kan kopplas till din identitet, exempelvis personligt språkbruk eller specifika 

erfarenheter. Materialet kommer att hanteras med diskretion och raderas när uppsatsen är 

godkänd. Du kan när som helst avsluta din medverkan utan att behöva ange orsak. 

När? 

Studien kommer att pågå under våren 2013. Intervjuerna ser vi helst sker i februari-mars. 

 

Intresserad? 

Hör av dig till oss: 

linneakrispinsson@hotmail.com 

frejaaa__@hotmail.com 

eller genom facebook, sök på våra namn! 

 

Handledare:  

Tanja Tydén. 

Professor, PhD, barnmorska, 

Instutitionen för hälso- och vårdvetenskap 

Tanja.Tyden@pubcare.uu.se  

 

 

mailto:linneakrispinsson@hotmail.com
mailto:frejaaa__@hotmail.com
mailto:Tanja.Tyden@pubcare.uu.se
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Bilaga 2   

Frågeformulär 

 

1. Vilket år är du född? _____ 

 

 

2. I vilket land är du född? _________________ 

 

 

3. Vilket civilstånd har du?  
Gift        

Skild      

Sambo    

Särbo      

Singel     

Annat:_____________      

 

4. Har du barn? 

Ja          

Nej        

 

 

5. Är du HPV-vaccinerad?  

Ja          

Nej        

 

 

6. Deltar du i rutinmässiga cellprovkontroller?  

Ja           

Nej           
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 
 

1. Vad vet du om HPV/ HPV vaccination? 
 

-Vad har du lärt dig under utbildningen angående HPV/ HPV vaccination? 

- Vad vet du om effekten av HPV-vaccination? 

- Vad vet du om eventuella biverkningar av HPV-vaccination? 

 

-  

2. Vilken inställning har du till HPV-vaccinering? 

– Vad anser du att det finns för fördelar med HPV-vaccination? 

– Vad anser du att det finns för nackdelar med HPV-vaccination? 

– Hur ser du på andra förebyggande åtgärder? Kondomanvändning/ 

Cellprovtagning 

– Vad tänker du om att det är bara är flickor som erbjuds HPV-vaccination? 

 

 

 

3.Vad har du grundat ditt beslut på om att vaccinera dig/ att inte 

vaccinera dig? 

- Vilka var det viktigaste skälen för ditt beslut? 

- Hur resonerar man kring den här frågan i din vänskapskrets/ familj? 

 

 

4.Hur ser du på vaccinationer i allmänhet? 

- Vad anser du om utlands-, influensa- och barnvaccinationer? 

- Anser du att det är någon skillnad på HPV-vaccination och ”andra vaccinationer” gällande 

exempelvis effekt och biverkningar.  

 

 

5. Är det något mer du vill tillägga rörande ämnet?  
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Bilaga 4  

 

  Samtyckesformulär  
 

 

Sjuksköterskestudenters kännedom om och inställning till 

HPV-vaccination. 
 

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. Jag har blivit informerad om studien via skriftlig 

information och fått tillräcklig med tid på mig att överväga mitt deltagande. Jag vet att jag när 

som helst kan avsluta mitt deltagande i studien. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Underskrift      Datum  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


