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SAMMANFATTNING 
Bakgrund HPV, humant papillomvirus, är den vanligast sexuellt överförbara 

sjukdomen i världen. HPV kan orsaka kondylom, vilket innebär könsvårtor, men det 

kan även ge gynekologiska cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.  

Syfte Syftet var att undersöka vilken kunskap och inställning gymnasieelever, som 

inte ingår i vaccinationsåldern, hade till HPV och HPV-vaccination samt om det fanns 

några könsskillnader.  

Metod En kvantitativ enkätstudie genomfördes på en gymnasieskola i Uppsala, 

Sverige. Enkätdistribueringen skedde vid två tillfällen och 58 (98,3 %) ifyllda enkäter 

kunde inhämtas, varav 38 var flickor och 20 var pojkar. 

Resultat Flickorna på skolan hade en generellt högre andel rätt svar på enkäten, 

och totalt var det 21 (55,2 %) av flickorna som var vaccinerade medan endast 1 (5 %) 

av pojkarna. Av samtliga elever var det 22 (37,9 %) som kunde besvara frågan rätt 

angående hur många typer av HPV-virus det finns, dock kunde 51(87,9 %) besvara 

frågan rätt om hur man skyddar sig mot HPV-viruset. Signifikant könsskillnad 

hittades i kunskapsfrågan gällande om HPV kan orsaka livmoderhalscancer (p<0,045) 

där flickorna hade flest rätt svar på frågan. Det var fler vaccinerade flickor jämfört 

med pojkar (p<0,001) och signifikant fler pojkar som kunde tänka sig att vaccineras 

(p<0,019). Majoriteten, 68 %, av eleverna var positiva till den befintliga HPV-

vaccinationen. 

Slutsats Eleverna hade generellt sett en låg kunskapsnivå gällande HPV men trots 

det var det ändå mer än hälften av flickorna som var vaccinerade. Behov av ytterligare 

kunskap om HPV och HPV-vaccination till befolkningen behövs. 

 

Nyckelord  

Humant papillomvirus(HPV), vaccination, kunskap, inställning, gymnasiet. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ABSTRACT 

Background  HPV, human papilloma virus, is the most common sexually 

transmitted disease in the world. HPV can cause genital warts and gynaecological 

dysplasia, which can lead to cervical cancer.  

Objective  The objective was to describe the amount of knowledge the students had 

regarding HPV and the HPV-vaccination. Another objective was to describe how 

many of the students who were vaccinated and to study the existing attitudes towards 

HPV and the HPV-vaccination. The last objective was to compare whether there was 

any gender differences. 

Methods  A quantitative survey study was conduced at an upper secondary school in 

Uppsala, Sweden. The distribution of the surveys occurred on two occasions and 58 

(98,3 %) completed surveys were collected. 

Results  The girls had a generally higher percentage of correct answers on the 

survey. About 55 % (n=21) of the girls were vaccinated but only 5 %(n=1) of the 

boys. Regarding how many types of HPV there are 22(37,9 %) of the students 

answered correctly, although 51 (87,9 %) knew how to protect themselves against a 

possible infection. Significant differences in gender were found in the question 

whether HPV can cause cervical cancer or not (p=0,045) and whether the students 

would be willing to take the vaccine or not (p=0,019). The majority of the students, 

68 %, were in favour of the existing HPV vaccination.  

Conclusion  Although the students generally had poor knowledge regarding HPV the 

majority of the girls had taken the vaccine. The need of further knowledge is vast. 

 

Keywords 

Human papilloma virus(HPV), vaccination, knowledge, attitudes, upper secondary 

school. 
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BAKGRUND 
I Sverige bedrivs det ett folkhälsoarbete angående att främja en positiv syn på 

sexualitet och reproduktiv hälsa samt att förebyggande arbete för att minska risken för 

sexuellt överförbara sjukdomar. Den svenska politiken vill öka preventionsinsatserna 

på en samhällelig nivå. Detta genom att bland annat införa utbildningsinsatser till 

grupper med högre riskutsatthet, sex och samlevnadsundervisning i skolan samt 

screeningprogram för STI-provtagning. I ett av folkhälsoinstitutets mål står det 

beskrivet att sexualkunskap är en viktig del för att kunna förebygga sexuellt 

överförbara sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 2010). Det ingår även i gymnasiet att få 

undervisning om hur sexuellt överförbara sjukdomar kan förebyggas (Skolverket, 

2011). 

 

I en studie gjord i Sverige fick 88 flickor på gymnasiet under fem tillfällen under en 

två års period svara på frågor angående deras sexualitet. Där ingick bland annat frågor 

angående hur sexuellt aktiva de var, vilka preventivmedel de använde, könssjukdomar 

och vilken kunskap de hade om könssjukdomar. Vid 16 års ålder var kunskapen lägre 

om könssjukdomar och preventivmedel jämfört vid 18 år. Av de deltagande flickorna 

var 34 % sexuellt aktiva och nästan samtliga förnekade att det skulle kunna ha eller få 

en könssjukdom. Det visade sig att flickorna hade bra kunskap om könssjukdomar 

och hur man kan skydda sig mot smittan (Andersson-Ellström, Forssman & Milsom, 

1996).  

 

En annan studie från Sverige indikerade på att kunskapen var god, där 90 % av 

studiepopulationen hade hört talas om klamydia och 87 % om HIV.  Av samtliga 

deltagare var det 99 % som visste att genom användning av kondom så kan man 

skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar (Persson & Jarlbro, 1992).  

 

Humant papillomvirus, HPV, är i världen den vanligast sexuellt överförbara 

infektionen och de flesta sexuellt aktiva människor kan någon gång komma i kontakt 

med detta virus. Viruset ger i det flesta fall inga symptom och det läker ut av sig 

självt. HPV kan orsaka kondylom, vilket innebär könsvårtor. Det kan även orsaka 

vårtor på händer och fötter samt att det kan ge gynekologiska cellförändringar, vilket 
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kan leda till livmoderhalscancer (Borruto & Comparetto, 2012). 
 
Det finns fler än 100 beskrivna typer av HPV och minst 14 av dessa är så kallade 

högriskvirus som kan orsaka livmoderhalscancer (Borruto & Comparetto, 2012). 

Dessa HPV-typer kan även orsaka andra cancerformer, som till exempel cancer i 

munhålan, halsen eller på penis hos män (Palefsky, 2010; Borruto & Comparetto, 

2012). 

 

HPV av typ 16 och 18 är de två vanligast förekommande typerna som orsakar 

livmoderhalscancer. HPV-typ 16 påvisas i mer än 50 % av alla cancerfall medan 

HPV-typ 18 påvisas hos omkring 20 % (Borruto & Comparetto, 2012). Cirka 500 

kvinnor får diagnosen livmoderhalscancer i Sverige (Tegnell, Dillner & Andraé, 

2009) och cirka 250,000 kvinnor i världen dör årligen av livmoderhalscancer 

(Palefsky, 2010), varav cirka 200 kommer från Sverige (Tegnell et al., 2009).  

 

Den HPV-vaccination som i nuläget finns är Gardasil och Cervarix, och båda dessa 

ger omkring 70 % skydd mot livmoderhalscancer. Gardasil ger även skydd mot två av 

de HPV-typer som orsakar kondylom, dock har dessa två virustyper ingen koppling 

till livmoderhalscancer. Dessa vacciner är syntetiska och innehåller partiklar som 

liknar HPV-typ 16 och 18, detta innebär att vaccinerna i sig inte kan orsaka en HPV-

infektion (Socialstyrelsen, 2012). 

 

I en studie skriven av Rashwan, Husin Lubis & Aun Ni (2011) undersöktes det om 

hur mycket kunskap det fanns angående livmoderhalscancer och ifall elever ställde 

sig positiva till HPV-vaccinet. Studien var en enkätundersökning där 76 kvinnliga 

elever i åldrarna 13-15 i Malaysia var studiedeltagare. Resultatet visade att 61,8 % av 

eleverna hade dålig kunskap om livmoderhalscancer och HPV-vaccinet. Endast 3,9 % 

av eleverna hade tagit HPV-vaccinet och 18,4% kunde tänka sig en vaccination 

medan de resterande 77,7% var osäkra eller ovilliga till att vaccinera sig (Rashwan et 

al., 2011). 

 

Detta visar liknande resultat som i en studie gjord på 608 gymnasieelever i Sverige, 

där endast 13,5 % hade hört talas om HPV och endast 6 % var medveten om att det 
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fanns ett vaccin. De två främsta anledningarna till utebliven vaccination var 

kostnaden samt rädsla för nålstick, dock visade det sig att 84 % av dessa elever kunde 

tänka sig en vaccination (Gottvall, Larsson, Höglund & Tydén, 2009). 

 

I en studie från Poland fick 400 kvinnliga studenter, i åldrarna 17-26, svara på frågor 

angående livmoderhalscancer och dess prevention. Det visade sig att 89,4 % av 

studiedeltagarna hade kunskap om att det finns en stor risk att man kan dö av 

livmoderhalscancer, och 30,1 % var medvetna om att det fanns prevention mot detta. 

Av studiedeltagarna var det endast 8,5 % som var vaccinerade (Kamzol, Jaglarz, 

Tomaszewski, Puskulluoglu & Krzemieniecki, 2013). 

 

I en annan studie av Pandey, Vanya, Bhagat, VS & Shetty (2012) fick 618 

medicinstuderande svara på en enkät om medvetenheten och attityder mot HPV-

vaccination. Det var totalt 618 studiedeltagare där åldern varierade mellan 17-25 år. 

Av studiedeltagarna var det 84,8% som visste att det går att förebygga 

livmoderhalscancer. Av de kvinnliga studiedeltagarna var det 83 % som visste att det 

finns en vaccination mot HPV medan 65,7% av de manliga hade denna kunskap 

(Pandey et al., 2012). 

 

I en studie gjord av Durusoy, Yamazhan, Tasbakan, Ergin, Aysin, Pullukcu & T. 

Yamazhan (2010) fick 717 kvinnor och män på ett universitet svara på en enkät med 

40 frågor om HPV och dess vaccin. Av studiedeltagarna hade 24,1% hört talas om 

HPV och 25,1% om HPV-vaccinet. Enkäten innehöll 12 kunskapsfrågor om HPV och 

40,4 % av studiedeltagarna hade svarat alla rätt på dessa. Endast tre av de kvinnliga 

studenterna var vaccinerade, dock kunde 11,6% av kvinnorna respektive 10,1% av 

männen tänka sig en vaccination (Durusoy et al., 2010). 

 

I Stöcker, Dehnert, Schuster, Wichmann och Deleres studie tillfrågades 442 kvinnliga 

gymnasieelever i Tyskland. Studenterna var mellan 14-19 år och fick svara på en 

enkät angående attityder mot HPV-vaccination. Av 238 flickor var 161 av dessa 

vaccinerade men endast 66 av dessa hade tagit de tre rekommenderade doserna. 

(Stöcker et al., 2013). 

 



	   4	  

I en annan studie från Tysklad, innehållandes 259 kvinnliga respektive 245 manliga 

studenter i åldrarna 18-24, hade 95 % av kvinnorna respektive 80 % av männen 

kunskap om att det finns ett vaccin mot livmoderhalscancer. Dock hade endast hälften 

av kvinnorna samt 25 % av männen hade hört talas om HPV. Av kvinnorna var det 51 

% som trodde att endast kvinnor kunde bli smittade medan 42 % av männen trodde 

samma sak, och majoriteten av studenterna visste inte att HPV var en sexuellt 

överförbar sjukdom. Det visade sig dock att trots den låga kunskapen var det 67 % av 

kvinnorna som var vaccinerade mot HPV (Blödt, Holmberg, Müller-Nordhorn & 

Rieckman, 2012). 

 

Den 1 januari 2010 infördes HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn i Sverige. Vaccinet erbjuds till alla flickor födda 1999 och senare, och 

flickorna vaccineras när de är cirka 10-12 år gamla, alltså i årskurs 5 och/eller 6.  

Det är viktigt att flickorna vaccineras innan de blivit utsatta för kontakt med viruset, 

vilket innebär innan själva sexualdebuten, varvid vaccinationsåldern är bestämd till 

10-12 år (Tegnell et al., 2009; Socialstyrelsen, 2012;). 

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskor ska främja hälsa 

och förebygga ohälsa. Det ingår även att sjuksköterskan ska identifiera och förebygga 

hälsorisker och även motivera till förändring. Sjuksköterskan ska även undervisa och 

stödja patienter i syftet till att främja hälsa och motverka komplikationer i samband 

med sjukdom, vård och behandling. Till sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår 

det även att smitta och smittspridning ska förebyggas (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Problemformulering 

I Sverige vill man främja till en positiv syn på sexualitet och reproduktiv hälsa och 

öka kunskapen för att de sexuellt överförbara sjukdomarna ska minska. I de studierna 

angående HPV och dess vaccin kan ses att många av de tillfrågade studenterna i de 

tidigare genomförda studierna hade en positiv syn på vaccinationen, trots att de själva 

inte var vaccinerade. Dessa studier har även påvisat att det finns en viss könsskillnad i 

andelen vaccinerade ungdomar, kunskapsnivå och inställning till vaccinationen, där 

kvinnorna generellt hade en mer positiv syn än männen.  
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De granskade studierna har även indikerat på att unga vuxna varken är väl 

informerade eller har goda kunskaper angående HPV och HPV-vaccinationen och det 

har även visat sig finnas en väldigt låg frekvens av antal vaccinerade. Resultatet visar 

att det finns många som kan tänka sig en vaccination och det krävs då att det finns 

tillgänglig information kring detta i samhället och då främst på skolor. Det finns inte 

många aktuella studier i Sverige gällande just kunskapsnivå och inställning mot HPV 

och HPV-vaccinationen, varav denna studie är av hög relevans. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap och inställning gymnasieelever, 

som inte ingår i vaccinationsåldern, hade till HPV och HPV-vaccination samt om det 

fanns några könsskillnader.  

 

Frågeställningar 

• Vilken kunskap hade eleverna gällande HPV och hur det smittas? Fanns det 

någon könsskillnad? 

• Vilken inställning hade eleverna till den allmänna HPV-vaccinationen? Fanns 

det någon könsskillnad? 

 

METOD 

Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som valts för att utföra detta arbete är av beskrivande 

kvantitativ design som används då man genomför någon form av strukturerade 

mätningar eller observationer för att svara på forskningsfrågor (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Detta valdes då studien bestod av en enkätundersökning, där 

syftet var att beskriva vilken kunskap och inställning studiepopulationen har angående 

HPV och HPV-vaccination. 
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Urval 

Ett bekvämlighetsurval tillämpades där samtliga elever, det vill säga sex klasser med 

två i varje årskurs, studerande omvårdnadsprogrammet på Cultus gymnasieskola i 

Uppsala, tillfrågades om att delta. Skolan innefattade 141 elever, 49 pojkar och 92 

flickor, och där åldern förväntades varierar mellan 16-20 år. Flickorna på skolan 

ingick ej i det allmänna vaccinationsprogrammet. 

 

Inklusionskriterierna innefattade samtliga närvarande elever på skolan vid 

enkätdistribueringen och att dessa elever godkände deltagandet i studien. Vid 

enkätdistribueringen var 82 elever frånvarande, detta då två av klasserna på den valda 

skolan hade verksamhetsförlagd utbildning vid denna tidpunkt. Av eleverna var 59 

närvarande och kunde tillfrågas om ett deltagande, en elev ville inte 

delta. Totalt kunde 58 (98,3 %) korrekt ifyllda enkäter inhämtas. Av dessa 

58 var 38 (65,6 %) flickor respektive 20 (34,4 %) pojkar.  

 

Medelåldern hos deltagarna var 17,9 år och intervallet 17-20 år. Bland flickorna var 

medelåldern 17,8 år respektive 18 år hos pojkarna.Totalt kunde 58 (98,3 %) korrekt 

ifyllda enkäter inhämtas. Av dessa 58 var 38 (65,6 %) flickor respektive 20 (34,4 %) 

pojkar. Medelåldern hos deltagarna var 17,9 år och intervallet 17-20 år. Bland 

flickorna var medelåldern 17,8 år respektive 18 år hos pojkarna. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av en studiespecifik enkät om 16 frågor, se bilaga 1, 

för undersökningsgruppen att besvara, denna enkät var utformad av författarna. 

Enkäten bestod av två delar, när eleven hade besvarat den första enkäten lades denna 

uppochner och den andra delen besvarades. Vid inlämnandet häftades sedan de båda 

delarna ihop till en enkät. I del ett fick eleverna svara på en fråga om kön, sedan på 

nio kunskapsfrågor gällande HPV och dess tillgängliga vaccin. Dessa frågor har 3-7 

svarsalternativ och studiedeltagarna blir ombedda att endast fylla i ett alternativ. 

 

Del två handlade om inställning mot HPV och dess vaccination samt frekvens av antal 

vaccinerade elever, detta i sex frågor. I fråga ett och två i del två av enkäten ställs 

frågan om eleven är vaccinerad eller inte, och de elever som inte är vaccinerade 
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ombeds att svara på nästkommande fråga gällande om de skulle kunna tänka sig att 

vaccineras eller inte. Resterande frågor, fråga 3-6, är flervalsfrågor. Denna del 

innehöll även en informationsruta om HPV, dess vaccination och hur det smittas, 

varför enkäten till en början var uppdelad i två delar.  

 

Tillvägagångssätt 

För att kunna utföra denna studie tillfrågades Cultus gymnasieskolas rektor via e-post, 

som godkände att eleverna skulle få möjligheten deltaga. Ett informationsbrev för 

rektorn, se bilaga 4, skickades sedan ut tillsammans med den godkända projektplanen 

och ett definitivt godkännande kunde inhämtas. Under januari 2013 närvarade 

författarna vid skolan och informerade samtliga elever angående studien, samt att det 

delades ut ett informationsformulär, se bilaga 3.  

 

Enkätdistribueringen skedde sedan klassvis i skolans lokaler vid två tillfällen under 

vecka 9, 2013. I samband med enkätdistribueringen delades det även ut ett informerat 

samtycke, se bilaga 2, för eleven att godkänna sitt deltagande i studien. Tidsåtgången 

för presentation samt till att besvara enkäten varierade mellan 15-20 minuter. Svaren 

på enkäterna har sedan sammanställts och utformats till olika tabeller, se resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla studiedeltagare var anonyma, vilket bidrog till att ingen ifylld enkät kunde 

förknippas med en viss elev. Det lades även stor vikt vid att enkätfrågorna utformades 

på ett sådant sätt att de inte skulle kännas utlämnande. Vid ett tidigare tillfälle 

närvarade författarna på skolan och delade ut information angående studien, detta så 

att eleverna fick tid på sig att läsa på om studien innan de skrev på det informerade 

samtycket för deltagande i studien, som delades ut i samband med 

enkätdistribueringen. Båda informationsbreven samt det informerade samtycket var 

utformat enligt Codex’s regler och riktlinjer för forskning (CODEX, 2012). 
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Dataanalys 

Kunskap gällande HPV och hur det smittas samt könsskillnader 

För att besvara kunskapsfrågorna användes dels beskrivande statistik, det vill säga 

med hjälp av antal och procent, där antalet rätt svar på enkätfrågorna 2-10 

sammanställdes totalt för att sedan sammanställas hos kvinnorna respektive hos 

männen. Därefter jämfördes de två grupperna med hjälp av Fisher’s exakta test, för att 

se om en signifikant skillnad kan uppnås trots mindre proportioner. Fisher’s exakta 

test användes alltså då grupperna inte uppnådde 30 personer i varje grupp eller då 

frekvens på vissa svarsalternativ uppnådde mindre än fem per svar (Polit & Beck, 

2008). 

 

För att besvara kunskapsfrågorna användes dels beskrivande statistik, det vill säga 

med hjälp av antal och procent, där antalet rätt svar på enkätfrågorna 2-10 

sammanställdes totalt för att sedan sammanställas hos kvinnorna respektive hos 

männen. Därefter jämfördes de två grupperna med hjälp av Fisher’s exakta test. 

Fisher’s exakta test användes då grupperna inte uppnådde 30 personer i varje grupp.  

 

Inställningen gentemot de tillgängliga vaccinationerna samt könsskillnader 

Till frågorna om inställning användes beskrivande statistik, och de svar som 

analyserades tillhörde enkätfrågorna 1-6 och ingår i del två av enkäten. I denna del av 

enkäten ingick även en fråga gällande frekvens av vaccinerade elever, fråga ett i del 

två, detta sammanställs med hjälp av beskrivande statistik.  

För att ta reda på om det fanns någon könsskillnad angående inställning har även här 

Fischers exakta test använts. För att kunna genomför Fishers exakta test på 

enkätfrågorna 3-5, kategoriserades svaren i positiv och negativ/vet ej, det vill säga att 

svarsalternativen ”negativ” och ”vet ej” sammanställdes till en kategori. Noll-

hypotesen var att det inte fanns någon skillnad mellan könen, och signifikansnivån 

valdes till 5 %, detta för att bedöma om noll-hypotesen kunde förkastas eller inte 

(Polit & Beck, 2008). 
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RESULTAT 
 

Kunskap gällande HPV och hur det smittas samt könsskillnader 

Signifikant skillnad (p=0,045) mellan könen, se tabell 1, hittades i en av frågorna där 

eleverna fick besvara vad som orsakar livmoderhalscancer, där signifikant fler flickor 

(73,6%) hade svarat rätt jämfört med pojkar (45 %). Endast 37,9 % av eleverna kunde 

besvara frågan gällande hur många typer av HPV-virus det finns. Detta var den frågan 

pojkarna kunde minst om, där 5 (25 %) av pojkarna hade svarat rätt jämfört med 48,5 

% av flickorna. Den frågan flickorna kunde minst om var frågan om hur många HPV-

virus som klassificeras som högriskvirus, där 42,1 % av flickorna hade svarat rätt, 

jämfört med 65 % av pojkarna. 

 

Frågan båda grupperna hade svarat flest rätt på var hur man skyddar sig mot HPV och 

totalt hade 87,9 % svarat rätt på, 92,1% av flickorna respektive 80 % av pojkarna. En 

annan fråga som eleverna hade svarat rätt på var smittvägen för HPV, där totalt 79,3 

% hade svarat rätt, varav 84,2 % var flickor och 70 % var pojkar. Av studiedeltagarna 

hade 65,5 %, det vill säga 71 % flickor respektive 55 % pojkar, svarat rätt gällande 

om det går att vaccinera sig mot HPV eller inte. 

 

Totalt sett hade eleverna svarat rätt på 65,3 % av frågorna och i grupp hade flickorna 

svarat rätt på 88,4 % medan pojkarna hade 66,6 %.  
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Tabell 1. Elevernas kunskapsnivå, andelen flickor och pojkar som svarade rätt på 

kunskapsfrågorna. 

	   Totalt	  
n=	  58	  	  
n(%)	  

Flickor	  
n=	  38	  	  
n(%)	  

Pojkar	  
n=	  20	  	  
n(%)	  

Flickor/pojkar	  
Chi-‐Square:	  
P-‐värde	  

	  
Hur	  man	  skyddar	  sig	  

	  
51(87,9)	  

	  
35(92,1)	  

	  
16(80)	  

	  
1,81:0,219	  

	  
Smittväg	  

	  
46(79,3)	  

	  
32(84,2)	  

	  
14(70)	  

	  
1,61:0,307	  

	  
Man	  kan	  vaccinera	  sig	  

	  
38(65,5)	  

	  
27(71)	  

	  
11(55)	  

	  
1,50:0,255	  

	  
Orsakar	  livmoderhalscancer	  

	  
37(63,8)	  

	  
28(73,6)	  

	  
9(45)	  

	  
4,67:0,045	  

	  
Vem	  smittas	  

	  
36(62,1)	  

	  
22(57,8)	  

	  
14(70)	  

	  
0,82:0,408	  

	  
Antal	  som	  dör	  årligen	  

	  
30(51,7)	  

	  
17(48,5)	  

	  
13(65)	  

	  
2,16:0,174	  

	  
Klassificering	  högriskvirus	  

	  
29(50)	  

	  
16(42,1)	  

	  
13(65)	  

	  
2,75:0,167	  

	  
Orsakar	  även	  annat	  tillstånd	  

	  
27(46,6)	  

	  
20(52,6)	  

	  
7(35)	  

	  
1,64:0,271	  

	  
Antal	  typer	  av	  HPV	  
	  

	  
22(37,9)	  

	  
17(48,5)	  

	  
5(25)	  

	  
2,17:0,166	  

 

Inställningen till de tillgängliga vaccinationerna samt könsskillnader 

Av eleverna hade 81 % en positiv inställning till att flickor skulle få vaccinet gratis, 

69 % hade även en positiv inställning gentemot att samtliga kvinnor ska erbjudas 

vaccinet och 55,2 % var positiva till att även män skulle erbjudas det.  

 

Två signifikanta skillnader om inställningen kunde hittas, se tabell 2. Den första 

skillnaden som hittades var om eleven var vaccinerad eller inte, där 55,2 % av 

flickorna respektive 1 (5 %) av pojkarna var vaccinerade (p<0,001). Den andra 

signifikanta skillnaden var om eleverna kunde tänka sig att vaccinera sig eller inte, 

där fler av flickorna kunde tänka sig att göra det, 61,1 % jämfört med 42,1 %, av 

pojkarna som kunde tänka sig en vaccination (p=0,019). Denna fråga skulle endast de 

elever som inte var vaccinerade besvara, vilket totalt blev 36 elever, varav 17 var 

flickor respektive 19 var pojkar. 
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Av eleverna har 37,9% svarat att den främsta anledningen till att vaccinet inte tas 

berodde på en rädsla för biverkningar. 

 

 

Tabell 2. Elevernas inställning till HPV-vaccination. 

	   Totalt	  
n=	  58	  
n(%)	  

Flickor	  
n=	  38	  
n(%)	  

Pojkar	  
n=	  20	  
n(%)	  

Flickor/pojkar	  
Chi-‐Square:	  	  
P-‐värde	  

	  
Inställning	  till	  att	  flickor	  får	  vaccin	  gratis	  
Positiv	  
Negativ/Vet	  ej	  

	  
	  
47(81)	  
11(19)	  
	  

	  
	  
33(86,8)	  
5(13,2)	  
	  

	  
	  
14(70)	  
6(30)	  
	  

	  
	  
2,41:0,163	  

	  
Inställning	  till	  att	  alla	  kvinnor	  ska	  vaccineras	  
Positiv	  
Negativ/Vet	  ej	  
	  

	  
	  
40(69)	  
18(31)	  
	  

	  
	  
28(73,6)	  
10(26,4)	  
	  

	  
	  
12(60)	  
8(40)	  
	  

	  
	  
1,15:0,373	  

Inställning	  till	  att	  män	  ska	  vaccineras	  
Positiv	  
Negativ/Vet	  ej	  

	  
32(55,2)	  
26(44,8)	  
	  

	  
20(52,6)	  
18(47,4)	  
	  

	  
12(60)	  
8(40)	  
	  

	  
0,29:0,782	  

Är	  vaccinerad	  
Ja	  
Nej	  
	  

	  
22(37,9)	  
36(62)	  

	  
21(55,2)	  
17(44,7)	  

	  
1(5)	  
19(95)	  

	  
14,06:<0,001	  

Kan	  tänka	  sig	  att	  vaccineras	  (n=36)	  
Ja	  
Nej	  

	  
22(61,1)	  
14(38,8)	  

	  
14(82,3)	  
3(17,6)	  

	  
8(42,1)	  
11(61,1)	  

	  
20,81:0,019	  

	  
Orsaker	  till	  att	  man	  inte	  tar	  vaccinet	  
Rädsla	  för	  biverkningar	  
Drabbar	  inte	  mig/min	  partner	  
Ej	  tillåtelse	  av	  föräldrar	  
Kostnaden	  
Tidsbrist	  
Stickrädsla	  
Annat	  
	  
	  

	  
	  
22(37,9)	  
12(24,1)	  
0	  
5(8,6)	  
5(8,6)	  
5(8,6)	  
7(12,1)	  

	  
	  
11(28,9)	  
11(28,9)	  
0	  
5(13,1)	  
3(7,8)	  
4(10,5)	  
4(10,5)	  

	  
	  
11(55)	  
3(15)	  
0	  
0	  
2(10)	  
1(5)	  
3(15)	  
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DISKUSSION 
Flickorna på skolan hade en generellt högre andel rätt svar på enkäten, och totalt var 

det mer än hälften av flickorna som var vaccinerade medan endast en av pojkarna var 

det. Av samtliga elever var det lite mer än en tredjedel som hade svarat rätt på frågan 

om hur många typer av HPV-virus det finns, och majoriteten av eleverna hade rätt 

svar på frågan om hur man kan skyddar sig mot HPV-viruset.  

 

Signifikant könsskillnad hittades i frågan om HPV kan orsaka livmoderhalscancer, 

där flickorna hade fler antal rätt svar jämfört med pojkarna samt att det var fler antal 

vaccinerade flickor jämfört med pojkar. Signifikant skillnad hittades även gällande 

ifall de som inte var vaccinerade kunde tänka sig en vaccination, då var det fler av 

flickorna som hade svarat att de kunde tänka sig en vaccination jämfört med pojkarna. 

Majoriteten av eleverna var positiva till den befintliga HPV-vaccinationen, både till 

att flickor skall få vaccinationen gratis men även till att både kvinnor och män borde 

vaccinera sig. 

 

Resultatdiskussion 

Sverige har som mål att förbättra folkhälsan, de vill skapa en mer positiv syn på 

sexualitet och reproduktiv hälsa samt att arbeta förebyggande med att minska risken 

för sexuellt överförbara sjukdomar. Den svenska politiken vill öka 

preventionsinsatserna i samhället. Där en viktig del i sexualkunskapen för att 

förebygga sexuellt överförbara sjukdomar, vilket även ingår som undervisning på 

gymnasiet (Folkhälsoinstitutet, 2010; Skolverket, 2011). Kunskapen är god när det 

gäller könssjukdomar och hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar 

(Andersson-Ellström, 1996; Persson, 1992). 

 

Om man då jämför Anderson-Ellström (1996) och Persson (1992) resultat med 

enkätstudiens resultat så har inte dagens gymnasieelever god kunskap gällande 

könssjukdomar, åtminstone inte gällande HPV och kondylom. Däremot stärks deras 

resultat med denna enkätstudies resultat gällande kunskapen om hur man skyddar sig 

mot sexuellt överförbara sjukdomar. Ett observandum är att deras studier är gjorda på 

90-talet, vilket då indikerar på att eleverna var mer informerade förut och ytterligare 

kunskap till dagens ungdomar behövs, trots den insatsen av Folkhälsoinstitutet (2010) 
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och Skolverket (2011) gällande att sexualkunskap ska ingår i den gymnasiala 

utbildningen. 

 

I aktuell enkätstudie var det mer än hälften av studiedeltagarna, det vill säga nästan tre 

fjärdedelar av flickor respektive lite över hälften av pojkar, som visste att det går att 

vaccinera sig mot HPV. Alla resultat är väldigt olika, t.ex. presenterade Pandey et al. 

(2012) i sin studie att majoriteten av de kvinnliga studiedeltagarna vet att det finns en 

vaccination mot HPV, medan lite mer än hälften av de manliga har denna kunskap.  

 

Gottvall et al. (2009) presenterade att endast lite mer än en tiondel av deltagarna har 

hört talas om HPV och endast 6 % vet att det finns ett vaccin. I en annan studie av 

Blödt et al. (2012) var det majoriteten av de kvinnliga studiedeltagarna, samt mer än 

tre fjärdedelar av de manliga som vet att det finns en HPV-vaccination. Att siffrorna 

utanför Sverige generellt är högre tyder på att tillräckligt med kunskap inte når ut till 

den svenska befolkningen. 

 

Av studiedeltagarna hade fler än en tredjedel vaccinerat sig mot HPV, varav 

majoriteten var flickor och endast en var pojke, vilket resulterade i en signifikant 

könsskillnad. I en svensk studie av Gottvall et al. (2009), har knappa 5 % av 

studiepopulationens flickor blivit vaccinerade, medan ingen av pojkarna har det.  

I denna enkätstudie var det nästan två tredjedelar av studiedeltagarna som inte var 

vaccinerade som kunde tänka sig att vaccinera sig, det vill säga nästan hälften av de 

tillfrågade flickorna respektive ungefär en tredjedel av pojkarna hade en positiv syn 

på vaccinet, och även här fanns en signifikant skillnad mellan könen. Detta skiljer sig 

från tidigare studiers resultat, t.ex. så presenterade Kamazol et al. (2013) att knappt en 

tiondel av studiedeltagarna kan tänka sig att vaccineras medan i en studie av Rashwan 

et al. (2011) kan nästan en femtedel av deltagarna tänka sig att vaccineras.  

 

När det kommer till antal vaccinerade studiedeltagare skiljer det sig väldigt mycket, 

då Durusoy et al. (2010) presenterade att endast 0,4 % av de kvinnliga studenterna är 

vaccinerade, dock kan lite mer än en tiondel av kvinnorna respektive en tiondel av 

männen tänka sig att vaccineras. Blödt et al. (2012) presenterade däremot att mer än 

hälften av de kvinnliga studiedeltagarna i deras studie är vaccinerade. Gottvall et al. 
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(2009) beskrev att majoriteten av deras svenska studiepopulation kan tänka sig att få 

en vaccination, vilket liknar resultatet från vår studie.  

 

I studien trodde mer än en tredjedel av studiedeltagarna att orsaken till att man inte 

vaccinerar sig berodde på en rädsla för biverkningar, och tanken om att det inte 

drabbar en själv eller ens partner hade ungefär en fjärdedel svarat. Gottvall et al. 

(2009) presenterade i sin studie att de två främsta anledningarna till utebliven 

vaccination beror på kostnaden samt stickrädsla.  

 

Relevansen för studiens ämne bedöms vara hög, i förhållande till den profession 

sjuksköterskeyrket innehar, då det i sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att det 

ska identifiera och förebygga hälsorisker och motivera till förändring. De ska även se 

till att smitta och smittspridning förebyggs (Socialstyrelsen, 2005). Då sjuksköterskan 

kan komma i kontakt med unga patienter är det viktigt att hon har kunskap angående 

HPV och HPV-vaccinet då det är många som kan vara smittade och som potentiellt 

kan bli smittade. Därav kan sjuksköterskan dela med sig av denna kunskap, det vill 

säga hur man förebygger och kan skydda sig mot viruset.  

 

Som sjuksköterska kan man även sprida kunskapen om HPV och dess vaccin vidare 

till sina kollegor, detta för att de i sin tur ska kunna sprida det vidare till sina patienter 

eller barn. Detta ämne bedöms vara speciellt relevant för skolsköterskor, då de möter 

elever i den ålder som vaccinet främst är inriktad på, men även den ålder då de flesta 

blir sexuellt aktiva. Då livmoderhalscancer är en svår cancerform som kräver 

behandling och är dödlig är det viktigt att sjuksköterskan försöker förhindra att viruset 

sprids. 

 

Metoddiskussion 

Den studiespecifika enkäten har utformats av författarna och har ej validitetstestats, 

vilket innebär att det inte har gjorts en pilotstudie användandes av samma enkät. Ett 

resultat kunde utformas trots låg andel inhämtade enkäter, dock uppnådde 

svarsfrekvensen 98,3 % av de tillfrågade eleverna. För att öka frekvensen av 

inhämtade enkäter hade andra skolor kunnat inkluderas i studien, då det visade sig att 
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två av klasserna på den valda skolan hade verksamhetsförlagd utbildning under 

enkätdistribueringen, vilka då inte tillfrågades för deltagande i studien. 

 

Ett observandum är att denna studie utfördes inom ett omvårdnadsprogram, vilket då 

kan ge upphov till att fler korrekta svar på kunskapsfrågorna om HPV angavs då 

eleverna studerar medicin. Det kan därför vara intressant att utföra studien på andra 

utbildningar, för att se om kunskapsnivån skiljer sig mellan till exempel 

omvårdnadsprogrammet och en samhällsinriktad utbildning. 

 

Den studiespecifika enkätens reliabilitet har ej testats, dock uppkom inga bias vid 

inhämtning av resultatet från enkäten, utan alla elever hade förstått frågorna och fyllt i 

enkäten korrekt. Fördelar med enkäten var dess utformning. Den var lätt att läsa, 

frågorna var utformade för att inte kännas utlämnande och textrutan gjorde att 

eleverna kunde svara så bra som möjligt på del två. 

 

Nackdelar med enkäten var att vid utskrift så blev det många sidor, vilket först 

uppmärksammades hos eleverna som att den skulle vara väldigt lång och svår att fylla 

i. Dock tog det cirka 10-15 minuter att fylla i enkäten, vilket eleverna märkte vid 

själva ifyllandet. För att undvika att eleverna tror att den kommer vara lång och svår 

att fylla i så kunde utskrift på båda sidorna av ett ark ha gjorts, för att korta av 

mängden papper. 

 

Sjukdomstillståndet livmoderhalscancer skulle kunna minskas om samtliga kvinnor 

vaccinerade sig samt att de skulle kunna skydda mot kondylom, men för att detta ska 

kunna genomföras behövs det mer information till befolkningen så de förstår den 

förebyggande innebörden av vaccinationen.  

 

Då könsskillnader hittades i två frågor i enkäten vore det väldigt intressant om denna 

studie utfördes på en större studiepopulation, för att sedan se om det är generaliserbart 

för hela populationen. 
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Slutsats 

Eleverna hade generellt en dålig kunskap angående HPV men trots det var det ändå 

mer än hälften av flickorna som var vaccinerade. Nästan samtliga elever visste hur 

man skyddar sig mot denna smitta, däremot kan det anses vara lämpligt att de vet vad 

de skyddar sig mot. Behov av ytterligare kunskap till populationen behövs.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. ENKÄT 

Enkätundersökning gällande kunskap angående HPV (Humant 
Papillom Virus). 
 

1. Kön  Ålder…….. 
☐ Kvinna 
☐ Man 

 
 

2. Hur många beskrivna typer av humant papillomvirus finns det? 
☐ ca 10 st      ☐ ca 100 st  
☐ ca 50 st       ☐ ca 120 st 
 
 

3. Av dessa beskrivna typer, hur många klassificeras som högriskvirus? 
☐ 8 st       ☐ 20 st 
☐ 14 st       ☐ 26 st 
 
 

4. Två specifika typer av HPV kan orsaka ett allvarligt tillstånd, vilket? 
Kryssa i ett alternativ. 
☐ HIV       ☐ Hepatit 
☐ Meningit       ☐ Pneumoni  
☐ Livmoderhalscancer    ☐Äggstocksinflammation 
 
 

5. Hur många dör årligen av detta tillstånd världen över? 
☐ ca 2,500      ☐ ca 100,000  
☐ ca 15,000      ☐ ca 250,000 
 
 

6. HPV kan även orsaka ett annat sjukdomstillstånd, vilket? 
Kryssa i ett alternativ. 
☐ Kondylom      ☐ Vattkoppor 
☐ Bihåleinflammation     ☐ KOL  
☐ Klamydia       ☐ Herpes 
 
 

7. Vilken är den främsta smittvägen för HPV? 
☐ Droppsmitta      ☐ Via insekter  
☐ Sexuellt överförbart     ☐ Blodsmitta 
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8. Vem kan smittas av HPV? 
☐ Bara män 
☐ Bara kvinnor 
☐ Både män och kvinnor 
 

 
9. Hur kan man skydda sig mot HPV? 

Kryssa i ett alternativ. 
☐ P-stav      ☐ Kondom 
☐ Spermiedödande medel    ☐ Spiral 

 
 

10. Kan man vaccinera sig mot HPV? 
☐ Ja  
☐ Nej 
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Enkätundersökning gällande inställning till HPV (Humant Papillom 
Virus) och HPV-vaccination samt andelen vaccinerade elever. 
 

 
 
 
 

1. Är du vaccinerad mot HPV?  
Om nej – fortsätt med fråga två, om ja – fortsätt vid fråga tre. 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
 

2. Om du inte är vaccinerad, skulle du kunna tänka dig att ta vaccinet? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
 

3. Hur ställer du dig till att flickor i grundskolan(födda -99 och senare) får 
vaccinera sig gratis mot HPV? 
☐ Positiv 
☐ Negativ 
☐ Vet ej 

 
 

Humant papillomvirus, HPV, är i Sverige och övriga världen den vanligast sexuellt 
överförbara infektionen och de flesta sexuellt aktiva människor kommer någon gång 
att komma i kontakt med det. HPV kan orsaka kondylom, vilket innebär könsvårtor, 
men det kan även orsaka gynekologiska cellförändringar, vilket kan leda till 
livmoderhalscancer.  
 
Det finns fler än 100 beskrivna typer av HPV och minst 14 av dessa är så kallade 
högriskvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. HPV av typ 16 och 18 är de två 
vanligast förekommande och dessa orsakar cirka 70 % av alla fall livmoderhalscancer 
och varje år får cirka 500 kvinnor diagnosen i Sverige. Cirka 250,000 kvinnor i 
världen dör årligen av livmoderhalscancer, varav 200 kommer från Sverige. 
 
Den 1 januari 2010 infördes HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet 
för barn i Sverige. Vaccinet erbjuds till alla flickor födda 1999 eller senare, och 
vaccinet ger 70 % skydd mot livmoderhalscancer samt att det skyddar mot vissa virus 
som orsakar kondylom. 
 
 
(Tegnell, Dillner & Andraé, 2009; Palefsky, 2010; Borruto & Comparetto, 2012; 
Socialstyrelsen, 2012). 
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4. Hur ställer du dig till att alla kvinnor, utanför vaccinationsåldern, ska ta 
vaccinet? 
☐ Positiv 
☐ Negativ 
☐ Vet ej 
 

5. Hur ställer du dig till att män ska ta vaccinet? 
☐ Positiv 
☐ Negativ 
☐ Vet ej 
 

 
6. Varför tror du att många inte tar vaccinet?  

Kryssa i ett alternativ. 
☐ Rädsla för biverkningar    ☐ Kostnaden 
☐ Drabbar inte mig/min partner   ☐ Tidsbrist 
☐ Ej tillåtelse av föräldrar     ☐ Stickrädsla  
☐ Annat ______________________________   
 
 
 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. INFORMERAT SAMTYCKE 

Samtycke till deltagande i enkätstudie om kunskap och inställning 

till HPV. 
 

Samtliga deltagande elever kommer att vara anonyma och enkäten kommer vara 

utformad för att upprätthålla anonymiteten då ingen enkät skall kunna kopplas till en 

specifik elev. Då vi vill inkludera samtliga elever vid Cultus gymnasieskola önskar vi 

Ditt samtycke till att delta i studien. 

 

Deltagandet är frivilligt och Du får när som helst avsluta ditt deltagande utan att 

ifrågasättas. Du har läst ett informationsbrev gällande studien och har fått möjligheten 

att ställa frågor om studien. 

 

 

Jenny Reimers, Johanna Brunn samt handledare Doris Hägglund. 

Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet. 

 

 

 

☐ Jag samtycker till deltagande i studien 

☐ Jag samtycker inte till deltagande i studien 

 

 

Elevens underskrift 
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Bilaga 3. INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev angående HPV-studie 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie som kommer vara en 
enkätundersökning gällande HPV, humant papillomvirus, där studiedeltagarna 
innefattar samtliga elever på Cultus gymnasieskola.  

Vi är två studenter från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och går 
sista terminen, vilket innebär att vi ska göra ett examensarbete. Undersökningen 
kommer att bestå av en enkät i två delar, med sammanlagt 16 frågor, vilket tar ca 20-
30 minuter att besvara.  

Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap och inställning elever har 
angående HPV och HPV-vaccination och andelen HPV-vaccinerade elever. Samtliga 
enkäter är anonyma, vilket innebär att ingen enkät kommer att kunna kopplas tillbaka 
till eleven.  

Deltagandet är frivilligt och eleven kan när som helst avsluta sitt deltagande utan 
ifrågasättande. Elever får själva godkänna deltagande genom att signera ett samtycke. 

När studien är genomförd och examensarbetet godkänt kommer det finnas en 
tillgänglig kopia på skolan för de som är intresserade av resultatet. Vid frågor 
vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktinformation. 

  

Med vänlig hälsning, 

Jenny Reimers och Johanna Brunn 
Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet. 

Kontakt 
jennyreimers@hotmail.com; 073-610 38 73 
j_brunn@hotmail.com; 073-447 86 59 
Doris Hägglund, handledare, universitetslektor, Uppsala Universitet 
doris.hagglund@pubcare.uu.se 
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Bilaga 4. INFORMATIONSBREV TILL REKTOR 

Informationsbrev angående enkätstudie 

Härmed tillfrågas du om Cultus gymnasieskola vill deltaga i en enkätstudie gällande 

HPV. 

Studiens syfte är att undersöka vilken kunskap och inställning gymnasieelever har 

gentemot humant papillomvirus, HPV, och allmän HPV-vaccination, samt att 

undersöka andelen vaccinerade elever. Detta för att sedan jämföra om det finns några 

könsskillnader. 

HPV är i Sverige ett av de vanligast sexuellt överförbara infektionen och kan orsaka 

kondylom hos både män och kvinnor, samt ge livmoderhalscancer hos kvinnor. Det 

tillgängliga vaccinet ingår sedan 2010 i det allmänna vaccinationsprogrammet och 

erbjuds alla flickor födda 1999 och senare. 

Enkäten kommer att bestå av två delar, som vid inlämnande häftas ihop till en enkät. 

Del ett handlar om kunskap angående HPV och dess vaccination, och del två handlar 

om inställningen till detta samt ifall eleven är vaccinerad eller inte. Samtliga elever 

kommer vara anonyma och deltagande är frivilligt. Ett deltagande kan när som helst 

avslutas utan ifrågasättande. 

Denna enkätstudie är ett examensarbete där projektplanen har blivit godkänt av 

examinator. En kopia av det färdiga examensarbetet kommer att tilldelas skolan. 

Projektplanen finns som bifogat dokument. 

 

Med vänlig hälsning, 

Jenny Reimers och Johanna Brunn 

Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet. 
 
Doris Hägglund, handledare, universitetslektor, Uppsala Universitet 

doris.hagglund@pubcare.uu.se 

 
Jag godkänner att eleverna får deltaga i studien 
Signatur 

 

Martin Molin, Rektor Cultus gymnasieskola 


