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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart vårtvirus, som kan orsaka 

cellförändringar och livmoderhalscancer. Tidigare forskning har visat att kunskap om HPV 

och HPV-vaccin generellt är låg och att vaccinationstäckningen bland unga kvinnor i många 

länder varit suboptimal. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga gymnasieelevers kunskap om och 

inställning till HPV och HPV-vaccin, samt undersöka om det föreligger skillnader mellan 

elever på praktiska och teoretiska gymnasieprogram. 

Metod: Studien var en deskriptiv komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Orems 

egenvårdsteori användes som teoretisk referensram. De 230 deltagarna från fyra 

gymnasieskolor i Uppsala besvarade ett enkätformulär.  

Resultat: Majoriteten av eleverna hade generellt låg kunskap om HPV och HPV-vaccinet, 

hade låg tilltro till vaccinet och var osäkra på huruvida de i framtiden ville vaccineras, dock 

hade elever på teoretiska program bättre kunskap och mer positiv inställning än elever på 

praktiska program. Flickor hade bättre kunskap och om HPV och HPV-vaccin än pojkar. De 

flesta hade inte hört talas om vaccin mot HPV, men de allra flesta hade kännedom om vaccin 

mot livmoderhalscancer.  

Slutsats: Den låga kunskapen om HPV och HPV-vaccin kan påverka elevernas inställning 

samt deras intentioner att i framtiden vaccineras. Resultatet indikerar på ett behov av mer 

information om HPV och HPV-vaccin. Skolsköterskans hälsosamtal med gymnasieelever bör 

inkludera information och diskussion om HPV och HPV-vaccin anpassad för ungdomar, för 

att ge dem möjlighet att förstå sambandet mellan kondylom, HPV och livmoderhalscancer, 

och därmed lättare kunna ta ställning till vaccination. 
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ABSTRACT 

Background: Human papillomavirus (HPV) is a sexually transmitted wart virus, which can 

cause precancerous lesions and cervical cancer. Previous research has shown that knowledge 

about HPV and the HPV vaccine generally is low and that vaccination uptake among young 

women in many countries has been suboptimal. 

Objective: The aim of this study was to examine high school students' knowledge about, and 

attitudes towards HPV and the HPV vaccine, and to examine whether there are differences 

between students attending practical and theoretical high school programs. 

Method: The study was a descriptive cross-sectional comparative study with a quantitative 

approach. Orem’s self-care deficit nursing theory was used as a theoretical model. The 230 

participants from four high schools in Uppsala answered a questionnaire.  

Results: The majority of the students had generally low knowledge about HPV and the HPV 

vaccine, had low confidence in the vaccine and was unsure whether they wanted to be 

vaccinated in the future. Students attending theoretical programs had better knowledge and 

more positive attitudes than students attending practical programs. Girls had better knowledge 

about HPV and the HPV vaccine than boys. Most had not heard of the vaccine against HPV, 

but the vast majority was aware of the vaccine against cervical cancer.  

Conclusion: Low knowledge about HPV and the HPV vaccine may influence students' 

attitudes and intentions to be vaccinated in the future. The result indicates an increased need 

for more information about HPV and the HPV vaccine. School nurse's individual health 

interviews with high school students should include information and discussion about HPV 

and the HPV vaccine suited for adolescents, to give them an opportunity to understand the 

connection between genital warts, HPV and cervical cancer, and consequently make their 

decision process easier.  
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INLEDNING 

HPV är ett vanligt vårtvirus som är mycket smittsamt och sprids via kontakt med hud och 

slemhinnor (Kjaer, Tran & Sparén, 2007). Genital HPV-infektion är den vanligaste 

förekommande sexuellt överförbara infektionen i världen (Bruni et al., 2010). Majoriteten av 

de som varit sexuellt aktiva har eller har haft en HPV-infektion (Castellsagué & Muñoz, 

2003). HPV-infektionen visas i en undersökning vara mer spridd bland yngre kvinnor, där 

prevalensen är som högst vid 25 års ålder och sjunker med stigande ålder (Franceschi et al., 

2006). Manligt sexualbeteende med varaktig HPV-infektion och sjukdom bidrar till en 

avsevärd sjukdomsbörda för kvinnor (Garland, 2010; Palefsky, 2010). Risken att unga 

kvinnor drabbas av HPV-infektion är högre för kvinnor med mer än en samlagspartner 

(Bumbuliene & Alisauskas, 2012; Dillner et al., 2010), samt är relaterad till tidig sexdebut 

och att vara rökare (Bumbuliene & Alisauskas, 2012). Personer som haft klamydiainfektion 

har fördubblad risk att drabbas av HPV (Dillner et al., 2010). 

 

Över 100 låg- och högrisktyper av HPV har identifierats (de Villiers, Fauquet, Broker, 

Bernard & zur Hausen, 2004), dock ger de flesta HPV-infektioner inga symtom och 

självläker. En liten andel kvinnor drabbas av en långvarig infektion som kan leda till 

cellförändringar vilket kan orsaka cancer (Castellaugé & Munoz, 2003). Lågrisk-HPV 6 och 

11 orsakar 90 procent av alla kondylomfall (Dillner et al., 2010), och i Sverige drabbas 

omkring 38 000 årligen av infektionen (Tegnell, Dillner & Andrae, 2009). Högrisk-HPV 16 

och 18 är den bakomliggande orsaken till ungefär 70 procent av alla livmoderhalscancerfall i 

världen (Greer et al., 1995). HPV 16 och 18 kan även orsaka cancer i andra delar av 

genitalierna samt i ändtarmen, halsen och tonsillerna (Tegnell et al., 2009). 

 

Allmänna cellprovskontroller har sedan 1960-talet utförts i Sverige för tidig upptäckt och 

behandling av cellförändringar (Socialstyrelsen, 2012), dock drabbas omkring 500 kvinnor 

årligen av livmoderhalscancer i landet (Socialstyrelsen, 2008). Ungefär 150 kvinnor avlider 

varje år till följd av livmoderhalscancer i Sverige (Tegnell et al., 2009).  

 

HPV-vaccin 

2010 beslutades att införa vaccin mot HPV i allmänna vaccinationsprogrammet för barn i 

Sverige. Elevhälsan erbjuder sedan 2012 kostnadsfri vaccination mot HPV till flickor, 10-12 
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år i årskurs fem eller sex, födda 1999 eller senare. Flickor födda 1993-1998 erbjuds av 

primärvården kostnadsfri vaccination enligt catch-upvaccinationsprogrammet 

(Socialstyrelsen, 2012). Huvudsyftet med vaccinationsprogrammet är att minska förekomsten 

av livmoderhalscancer genom att ge vaccinet om tre doser före sexdebut (Russell, Raheja & 

Jaiyesimi, 2013). Vaccinet är ett komplement till gynekologiska cellprovskontroller. Målet är 

att få en vaccinationstäckning på minst 90 % för att reducera spridningen av HPV samt 

skydda de som inte är vaccinerade (Folkhälsomyndigheten [FHM], 2014 ). 

Vaccinationsprogram med hög täckningsgrad hos ungdomar och unga kvinnor kan ge en 

snabb reducering av kondylom, cellförändringar på livmoderhalsen samt diagnostiska och 

terapeutiska procedurer (Munoz et al., 2010).  

 

Det kvadrivalenta vaccinet som används i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor, 

uppskattas ge ett sjuttioprocentigt skydd mot höggradiga cellförändringar orsakade av HPV 

16 och 18, samt skydd mot HPV 6 och 11 som orsakar kondylom hos kvinnor som före 

vaccination var HPV-negativa (Munoz et al., 2010). Vaccinet ger ett mycket effektivt skydd 

mot precancerösa cellförändringar på livmoderhals, vulva och vagina orsakade av HPV 

(Dillner et al., 2010; Munoz et al., 2010; Palefsky, 2010). Vaccinet reducerar även HPV-

relaterade genitala infektioner (Garland, 2010) och har stor effekt på yttre genitala 

cellförändringar hos män (Palefsky, 2010). 

 

I många länder har vaccinationstäckningen mot HPV bland unga kvinnor varit suboptimal, 

ofta på grund av föräldrars oro för vaccinets säkerhet och farhågor om ökat sexuellt 

risktagande efter vaccination (Etter, Zimet & Rickert, 2012). En studie visar att vaccinering 

inte leder till ökat sexuellt risktagande efter vaccination och att vaccinet är relativt säkert 

(Zimet, Rosberger, Fisher, Perez & Stupiansky, 2013). 

 

Motiverande faktorer till vaccination  

Studier har funnit att en av de största bidragande orsakerna till att vaccinera sig mot HPV är 

rädsla att drabbas av cancer (Haesebaert et al., 2012; Mortensen, 2010; Oscarsson, Hannerfors 

& Tydén, 2012) och att vaccination anses vara ett sätt för kvinnor att skydda sig mot 

livmoderhalscancer (Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012). De unga kvinnornas 

beslutsprocess om HPV-vaccination baseras på tilltro till vaccinet (Miller, Wickliffe, Jahnke, 
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Linebarger & Humiston, 2014; Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012; Rambout, 

Tashkandi, Hopkins & Tricco, 2014).  

 

Kunskap om HPV-vaccinet är positivt associerat med intresse för vaccinering (Haesebaert et 

al., 2012; Miller et al., 2014) och ökad positiv inställning till vaccinet (Sadry, De Souza & 

Yudin, 2013) samt leder till ökad vaccinationstäckning (Newman, Logie, Doukas & Asakura, 

2013; Sadry et al., 2013). Inställning till HPV-vaccination är avgörande för avsikten, hos både 

män och kvinnor, att i framtiden vaccineras mot HPV (Fisher, Kohut, Salisbury & Salvadori, 

2013).  

 

Sociala normer tenderar vara betydande för vaccinering av HPV-vaccin (Rambout et al., 

2014). Stöd från flickors familj och vänner initierar vaccination (Fisher et al., 2013; Miller et 

al., 2014; Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012). Stöd från mödrar initierar vaccinationen 

(Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012). Haesebaert et al. (2012) fann i sin studie att få 

mödrar är negativa till HPV-vaccinet. Personliga erfarenheter av närstående med 

cancersjukdom (Mortensen, 2010; Oscarsson et al, 2012) samt rekommendationer från 

personal inom hälso- och sjukvård är motiverande faktorer för vaccination (Fisher, Laniado, 

Shoval, Hakim & Bornstein, 2013; Haesebaert et al., 2012; Holman et al., 2014; Mortensen, 

2010; Rambout et al., 2014). 

 

Hindrande faktorer till vaccination 

Ett hinder för sexuellt aktiva unga kvinnor är brist på information om vaccinet och dess 

fördelar (Gerend, Shepherd & Lustria, 2013; Mortensen, 2010). Information om HPV och 

HPV-vaccin önskas av majoriteten före dem kan överväga vaccination mot HPV (Gottvall, 

Larsson, Höglund & Tydén, 2009).  Oro för vaccinets skadliga effekter och eventuella 

biverkningar är en av de största anledningarna till att många avstår från vaccination (Cohen & 

Head, 2013; Fisher et al., 2013; Gerend et al., 2013; Haesebaert et al., 2012; Miller et al., 

2014; Rambout et al., 2014; Williams, Forster, Marlow & Waller, 2011). Låg tilltro till 

vaccinets effekt (Fisher et al., 2013; Gerend et al., 2013; Hernandez et al., 2010; Rambout et 

al., 2014; Williams et al., 2011), att vaccinen är relativt nya på marknaden (Fisher et al., 2013; 

Haesebaert et al., 2012; Williams et al., 2011) samt det faktum att vaccineringen är 

tidskrävande är hinder till vaccination för unga kvinnor och män (Fisher et al., 2013; 

Hernandez et al., 2010; Miller et al., 2014; Williams et al., 2011; Wong, Lee, Ngai, Chor & 
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Chan, 2013). I en studie uppger unga män logistikproblem som anledning till att de inte tagit 

vaccinet (Newman et al., 2013). Rädsla för nålstick är ytterligare ett stort hinder till 

vaccination (Fisher et al., 2013; Gottvall et al., 2009). 

 

Andra studier rapporterar att ungdomar hade låga uppfattningar om risker att drabbas av 

HPV-infektion (Holman et al., 2014; Williams et al., 2011). Unga flickor som ännu inte 

sexdebuterat upplevde låg personlig risk att smittas av HPV, och därför inte ansåg det vara 

nödvändigt att vaccineras (Cohen & Head, 2013; Rambout et al., 2014). En studie visade att 

de som aldrig hade haft sex var mindre benägna att vaccinera sig, än de som nyligen haft 

samlag (Gerend et al., 2013). En grupp kvinnor mellan 16-26 år ansåg däremot att de var för 

gamla att vaccineras, varför en stor del av dessa valde att inte vaccineras (Mortensen, 2010).   

 

Sexualvanor och preventivmedel  

En svensk studie visade att tre fjärdedelar av ungdomarna på två svenska praktiska 

gymnasieprogram i årskurs två, hade haft samlag och att medelåldern för deras sexdebut var 

vid 14.9 års ålder. De allra flesta hade använt preventivmedel, främst kondom, vid första 

samlaget (Larsson, Eurenius, Westerling & Tydén, 2006). Tidig sexdebut hos kvinnor var 

associerat med en ökad risk att inte använda kondom senare i livet. Antalet tillfälliga partners 

är associerat med inkonsekvent kondomanvändande (Leval et al., 2011). Bland kvinnor 

mellan 16-23 års ålder med lågt sexuellt riskbeteende var prevalensen av HPV 6,11,16 och 18 

trots detta hög. Ålder, alkoholkonsumtion, samtidig klamydiainfektion och antalet manliga 

samlagspartners var korrelerat till HPV-infektion (Wiley et al., 2012). Tidig ålder för första 

samlag och antal samlagspartners var hos ungdomar förknippat med HPV-infektion (Kahn, 

Rosenthal, Succop, Ho & Burk, 2002), varför det är viktigt att vaccinen ges i ung ålder 

(Mattebo et al., 2014; Rysavy et al., 2014). 

 

Ungdomars kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccination  

Sedan vaccination mot HPV blev tillgänglig, har medvetenheten om viruset ökat (Marlow, 

Zimet, McCaffery, Ostini & Waller, 2013). Flertalet studier visar dock att ungdomar generellt 

har låg kunskap om HPV (Cooper Robbins et al., 2010; Gottvall et al., 2009; Höglund, Tydén, 

Hannerfors & Larsson, 2009; Klug, Hukelmann & Blettner, 2007; Marek et al., 2011; Tang, 

Liu, Li, Cai & Wan, 2014), men att kvinnor har bättre kunskap än män (Klug et al., 2007; 

Grondin, Duron, Robin, Verret & Imbert, 2013). Många ungdomar har låg kunskap om HPV-
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vaccin (Cooper Robbins et al., 2010; Gutierrez et al., 2013; Gottvall et al., 2009; Höglund et 

al., 2009; Marek et al., 2011; Williams et al., 2011), men har ändå positiv inställning till 

vaccination (Gottvall et al., 2009; Haesebaert et al., 2012; Marek et al., 2011). Däremot 

önskar många ungdomar mer information (Cooper Robbins et al., 2010; Marek et al., 2011; 

Williams et al., 2011). Grondin et al., (2013) rapporterar att både flickor och pojkar generellt 

hade dålig kunskap om sexuellt överförbara infektioner. Bostadsort, ålder, kön, studieresultat, 

sexuell erfarenhet och föräldrars utbildningsnivå är alla faktorer som var och en för sig och 

tillsammans påverkar kunskap om HPV hos ungdomar (Tang et al., 2014). 

 

Trots att kvinnor generellt har bättre kunskap om HPV, visar flertalet studier att 

kunskapsnivån är relativt låg (Bowyer, Marlow, Hibbitts, Pollock & Waller, 2013; Haesebaert 

et al., 2012; Williams et al., 2011). En amerikansk undersökning visar att de unga vuxna som 

hade vaccinerats mot HPV, sannolikare är kvinnor samt har hört talas om livmoderhalscancer 

och cellprovtagning. Av de som inte var vaccinerade, trodde endast fyra procent att de 

riskerade att drabbas av HPV-infektion, men majoriteten ville vaccineras (Blumenthal et al., 

2012). En samtida svensk studie av vaccinerade unga kvinnor visar att många är omedvetna 

om sambandet mellan livmoderhalscancer, sexualbeteende och HPV (Oscarsson et al., 2012). 

Andra studier rapporterar liknande resultat, där kunskapen om HPV och dess roll i 

utvecklingen av livmoderhalscancer (Haesebaert et al., 2012; Höglund et al., 2009; 

Mortensen, 2010; Tang et al., 2014) och kondylom är liten (Mortensen, 2010). De flesta 

flickorna i en studie var medvetna om att HPV är en sexuellt överförbar infektion (Williams et 

al., 2011) och ungefär hälften av kvinnorna i en annan studie hade kunskap om att kondom 

kan minska risken att smittas av HPV, samt att cellprovtagning behövs oavsett 

vaccinationsstatus (Bowyer et al., 2013). 

 

Av de män som deltog i två studier hade majoriteten aldrig hört talas om HPV-vaccin. Trots 

att männen hade positiv inställning till att vaccineras, var att intentionen att vaccineras 

måttliga (Gutierrez et al., 2013; Hernandez et al., 2010). Mer än hälften av männen i en annan 

studie saknade kunskap om sambandet mellan HPV och kondylom samt att de allra flesta 

sexuellt aktiva kommer att utsättas för HPV (Marlow et al., 2013). Dålig kunskap om HPV 

hos män var associerat med låg socioekonomisk status (Grondin et al., 2013; Miller et al., 

2014), ung ålder, svårigheter med att prata om sex och samlevnad samt att ha fått bristfällig 
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undervisning (Grondin et al., 2013). En annan studie visade att män med lägre utbildningsnivå 

hade lägre kännedom om HPV (Marlow et al., 2013). 

 

Vaccinerade tonårsflickor hade i en italiensk studie mer kunskap än ovaccinerade om hur 

HPV sprids. Dessa flickor hade dock mindre kunskap än ovaccinerade flickor om hur 

överföring av viruset kan förhindras samt om sambandet mellan HPV och kondylom. 

Vaccinerade flickor förstod dock bättre hur viktigt det är att delta i regelbundna 

cellprovskontroller efter vaccination (Sopracordevole et al., 2013). Bland ovaccinerade 

kvinnor, inklusive de med negativ inställning till vaccination, sågs låg personligt upplevd risk 

att utsättas för HPV och de hade ofta felaktiga föreställningar om hur HPV skulle kunna 

undvikas (Cohen & Head, 2013). Studier rapporterar att elevers informationskällor om HPV 

främst kom från media (Haesebaert et al., 2012; Höglund et al., 2009; Marek et al., 2011; 

Tang et al., 2014), skolan, skolhälsovården samt hälso- och sjukvården (Höglund et al., 2009; 

Marek et al., 2011; Tang et al., 2011). 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Dorothea Orems egenvårdsteori har människor förmåga och motivation att själva utföra 

handlingar som syftar till att främja den egna hälsan och förebygga sjukdom. Individens 

behov varierar och är beroende av ålder, kön, miljö, kultur, kunskap, inställning och 

motivation (Kirkevold, 2000). Teorin betonar den enskilde individens resurser att kunna 

ansvara för handlingar och beslut som gagnar den egna hälsan. Kunskap kan påverka 

individen att utföra hälsofrämjande handlingar. Genom att tillgodose kunskap, ökar individens 

resurser till egenvård och behovet av omvårdnad minskar (Thorsén, 2002). 

 

Problemformulering 

Forskning saknas om kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin hos elever på 

praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Litteraturgenomgången visar dock att ungdomar, 

både flickor och pojkar, generellt har låg kunskap om HPV och HPV-vaccin. Bristfällig 

kunskap kan påverka ungdomars inställning till vaccinering mot HPV samt leda till sexuellt 

riskbeteende med ökad risk för sjuklighet och dödlighet orsakad av HPV. Genom att kartlägga 

gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin samt att undersöka om 

det föreligger skillnader mellan elever som studerar på praktiska och teoretiska 
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gymnasieprogram, kan de förebyggande och hälsofrämjande insatserna mot HPV i elevhälsan 

utvecklas och förbättras.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga flickors och pojkars kunskap om och inställning till HPV 

och HPV-vaccin som studerar på praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Vidare syftar 

studien till att undersöka om det föreligger skillnader i kunskap om och inställning till HPV 

och HPV-vaccin mellan elever som studerar på praktiska och teoretiska gymnasieprogram. 

  

Frågeställningar 

1. Vilken kunskap om HPV och HPV-vaccin har flickor och pojkar som studerar på 

praktiska och teoretiska gymnasieprogram?  

2. Vilken inställning till HPV och HPV-vaccin har flickor och pojkar som studerar på 

praktiska och teoretiska gymnasieprogram?  

3. Föreligger det någon skillnad mellan elever som studerar på praktiska och på 

teoretiska gymnasieprogram avseende kunskap om HPV och HPV-vaccin?  

4. Föreligger det någon skillnad mellan elever som studerar på praktiska och på 

teoretiska gymnasieprogram avseende inställning till HPV och HPV-vaccin?  

 

METOD 

Design 

Studien var en deskriptiv komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ metod. 

 

Urval 

Deltagarna till studien rekryterades under våren 2014 från fyra gymnasieskolor i Uppsala 

kommun. Val av skola och program beslutades i samråd med verksamhetschef för 

Elevhälsans medicinska enhet i Uppsala kommun. Detta strategiska urval gjordes för att få en 

bred variation och spridning (Ejlertsson, 2012) av gymnasieungdomar i Uppsala kommun. 

Utifrån program valdes klasser ut att delta i studien, lämpade för vald tidpunkt av 

datainsamling. De olika programinriktningarna på praktiska gymnasier var vård- och 

omsorgsprogrammet, naturbruksprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och bygg- och 

fordonsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och 

naturvetenskapsprogrammet representerade inriktningarna på teoretiska gymnasieprogram. 
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Tvåhundratrettio gymnasieelever, både flickor och pojkar, i årskurs två deltog.  Fyra skolor 

deltog i studien, varav tre tillhör Vård & bildnings gymnasieskolor i Uppsala kommun. Den 

sista gymnasieskolan som värvades att delta drivs i privat regi i Uppsala kommun, eftersom 

svårigheter att rekrytera skolor från Vård och bildnings gymnasieskolor i Uppsala kommun 

uppstod. För att få en heterogen undersökningsgrupp, rekryterades 110 elever (47,8 %) från 

praktiska program och 120 elever (52,2 %) från teoretiska program. Förutsättning för att delta 

i studien behövde eleven vara närvarande i lokalen vid tidpunkten för insamling av data, 

studera i årskurs två på praktiska eller teoretiska program, lämna skriftligt samtycke för 

deltagande i studien, samt kunna läsa och förstå det svenska språket. Exklusionskriterier för 

deltagande i denna studie saknades. Utav de 234 gymnasieelever som erbjöds att delta, 

avböjde två elever från praktiska program och två elever på teoretiska program deltagande i 

studien. Bortfallet var således fyra elever (1,7 %).  

 

Kontext 

Undersökningen genomfördes i klassrumsmiljö under lektionstid. Information om studien och 

deltagandet delgavs både muntligt och skriftligt (Bilaga 2). Samtliga klasser hade informerats 

av lärare om att eleverna skulle komma tillfrågas att delta i en enkätundersökning. Samtycke 

till deltagande undertecknades av eleverna i samband med att informationen delgivits (Bilaga 

3) och att enkäten fylldes i (Bilaga 4). Utvalda klasser besöktes endast ett tillfälle, och 

eleverna fick endast en möjlighet att besvara frågeformuläret. När eleverna besvarat enkäten, 

samlades dessa tillsammans med samtycket in, och lades uppochned i en behållare som sedan 

medtogs därifrån. Enkäterna placerades därefter i säkert förvar.  

 

Datainsamlingsmetod 

Denna undersökning är en förstudie till en planerad interventionsstudie av en forskargrupp vid 

Uppsala universitet. Enkätformuläret ”HPV Va é dé? Ett forskningsprojekt om att förebygga 

HPV” (Bilaga 4), användes och är utformad att ingå i den planerade interventionsstudien. 

Formuläret är validerat under flera års tid, och har använts i tidigare studier om föräldrars 

inställning till HPV-vaccin och skolsköterskors erfarenheter av och inställning till HPV-

vaccinationsprogrammet (Grandahl et al., 2014). Utöver detta pilottestas enkäten och hela 

interventionen på gymnasieungdomar parallellt med denna studie.  
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Enkäten bestod av 30 frågor med fyra huvudkategorier; 1) kunskap om HPV och HPV- 

vaccin, 2) inställning till HPV och HPV-vaccin (, 3) beteende avseende preventiva åtgärder 

(såsom vaccinering mot HPV, användande av preventivmedel samt sexuell medvetenhet) samt 

4) demografiska variabler (såsom kön, riskbeteende, föräldrars utbildning). Tjugosju frågor i 

enkäten besvarades med flervalsalternativ. Det svar som deltagaren ansåg stämma bäst 

överens med dennes uppfattning markerades med ett kryss i markerat svarsfält. Till de frågor 

där det bedömts relevant, fanns utrymme för egna kommentarer och svar. Tre öppna frågor 

gällande vilka könssjukdomar eleven kände till, ålder vid sexdebut samt hur många 

samlagspartners eleven haft besvarades med fri text, vilket gav deltagaren möjlighet att själv 

formulera sina svar (Polit & Beck, 2004). Utifrån syftet behandlades endast 17 frågor. Tretton 

frågor var av demografisk karaktär (fråga 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 20 o-p, 21 c, 25, 26, 27, 28), 

fem behandlade kunskap om HPV och HPV-vaccin (fråga 15, 16, 17, 18, 20 a-c, g-i samt l-n) 

och två behandlade inställning till HPV och HPV-vaccin (fråga 20 d-f samt j-k, 21 a-b). 

 

Tillvägagångssätt 

Programrektorerna på valda skolor kontaktades telefonledes under januari- februari 2014, för 

att informera om studien och inhämta samtycke för undersökningen. Efter samtalet skickades 

e-post till respektive programrektor innehållande information om studien och deltagandet 

(Bilaga 1, 2 och 3), varefter programrektor inom kort tid därefter kontaktades för muntligt 

samtycke till att genomföra undersökningen. Om programrektorerna inte var tillgängliga 

telefonledes, skickades e-post med en kort presentation av studien och deltagandet samt 

bilagorna "1, 2 och 3". Efter programrektors godkännande till genomförande av studien 

inhämtades kontaktuppgifter till ansvariga lärare. Dessa lärare kontaktades därefter genom e-

post eller telefon i syfte att bestämma tid och plats för genomförande av 

enkätundersökningen. Genomförande av enkätundersökningen med information och 

inhämtande av samtycke tog 15-25 minuter. Grunden för forskningen i denna studie är att 

värna om deltagarnas hälsa och välbefinnande samt klarlägga kunskapsläget hos deltagarna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I vetenskapliga studier ska forskare vara väl insatta i den vetenskapliga litteraturen för att 

kunna genomföra undersökningen med god vetenskaplig praxis. Forskningen bör vara av god 

kvalitet och vara etiskt acceptabel (Codex, 2013). Forskningsprojektet var godkänt av den 

lokala etiksprövningsnämnden i Uppsala (D.nr. 2013/324) och uppnådde därmed svensk 
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lagstiftnings krav om att den vetenskapliga betydelsen uppväger risker vad gäller personlig 

integritet, säkerhet och hälsa (Henricson, 2012). Enligt personuppgiftslagen (1998:204) måste 

deltagarens integritet säkras. Etiska risker med deltagandet kan vara att data av privat karaktär 

sprids, att deltagarna utsätts för obehagskänslor genom deltagandet, att deltagaren blir 

ifrågasatt eller löper risk att skada sina relationer till andra och att privatlivet kan kränkas 

(Henricson, 2012). Utifrån dessa aspekter har följande etiska överväganden gjorts: en del 

enkätfrågor skulle kunna uppfattas som integritetskränkande och är av privat karaktär. 

Eleverna informerades både muntligen och skriftligen att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta studien utan att specificera anledning. Kontaktuppgifter till 

forskarna och handledare lämnades ut om eventuella frågor skulle uppkomma. Det förekom 

inga risker med deltagandet i studien, då syftet endast var att beskriva och undersöka 

kunskapsläget, utan att ifrågasätta eleverna. Etisk motivering till studien finns då enkäten 

innefattar betydelsefulla frågor, har empirisk kvalitet samt har genomförts på ett etiskt 

tillvägagångssätt (Henricson, 2012).     

 

Bearbetning och analys 

Enkäterna kodades med en siffra, 1-230, då data matades in i SPSS 19 (The Statistical 

Package of Social Science), där varje siffra endast förekom en gång. Undersökningsgruppen 

beskrevs med deskriptiv statistik. Frågeställningarna om gymnasieungdomars kunskap om 

och inställning till HPV och HPV-vaccin redovisades med deskriptiv statistik och i tabeller. 

Frågor i enkäten delades in i två områden; ”kunskap” respektive ”inställning”. 

Kunskapsfrågor belyste områden där objektiv evidensbaserad fakta fanns, och frågor om 

inställning belyste deltagarens subjektiva och individuella inställning och värdering. Icke-

parametriska analyser användes för att jämföra om det förelåg någon skillnad mellan kön eller 

gymnasieprogram och kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin. Chi2-test och 

Mann Whitney U-test, icke-parametriska test, användes för att besvara frågor på 

nominalskalenivå respektive ordinalskalenivå. Oberoende t-test användes för analys av 

parametriska variabler på kvotskalenivå. För att resultatet skulle vara signifikant skulle p-

värdet på samtliga test vara <0,05. 
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Tabell 1. Redogörelse av analyser för respektive frågeställning. 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning Enkätfråga Analys 

1.  Vilken kunskap om 

HPV och HPV-vaccin har 

flickor och pojkar som 

studerar på praktiska och 

teoretiska 

gymnasieprogram? 

2, 16, 17, 18, 20 a-c, g-i samt 
l-n 

Deskriptiv statistik med 
frekvens och procent. 

Chi2-test (2, 16, 17, 18) 

Mann Whitney U-test (2, 20 a-
c, g-i samt l-n) 

2. Vilken inställning till 

HPV och HPV-vaccin har 

flickor och pojkar som 

studerar på praktiska och 

teoretiska 

gymnasieprogram? 

2, 20 d-f samt j-k, 21 b  Deskriptiv statistik med 
frekvens och procent. 

Chi2 (2, 21 b) 

Mann Whitney U-test (2, 20 d-f 
samt j-k) 

3. Föreligger det någon 

skillnad mellan elever som 

studerar på praktiska och 

på teoretiska 

gymnasieprogram avseende 

kunskap om HPV och 

HPV-vaccin? 

4, 16, 17, 18, 20 a-c, g-i samt 
l-n 

Chi2-test (4, 16, 17, 18) 

Mann Whitney U-test (4, 20 a-
c, g-i samt l-n) 

4. Föreligger det någon 

skillnad mellan elever som 

studerar på praktiska och 

på teoretiska 

gymnasieprogram avseende 

inställning till HPV och 

HPV-vaccin? 

4, 20 d-f samt j-k, 21 b Chi2 (4, 21 b) 

Mann Whitney U-test (4, 20 d-f 
samt j-k) 
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RESULTAT 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

Utav de 230 deltagande eleverna var 111 flickor (48,3 %) och 117 pojkar (50,9 %). Fler 

elever på praktiska program än elever på teoretiska program rökte och snusade. Fler elever på 

praktiska program hade haft samlag än elever på teoretiska program. Fler elever på praktiska 

program hade inte använt preventivmedel vid första samlag. Fler elever på teoretiska 

gymnasieprogram var vaccinerade mot HPV än elever på praktiska program. Fler elever på 

praktiska program visste inte om de var vaccinerade mot HPV och vaccination mot HPV hos 

de vaccinerade på praktiska program hade initierats av elevernas mödrar, än elever på 

teoretiska program.  

Tabell 2. Bakgrundsdata av undersökningsgruppen (n=230) 

 Praktiska program 
(n=110) 

Teoretiska program 
(n=120) 

 (n) (%) (n) (%) 

Kön* 
  

Flickor 63 (57,3) 48 (40,0) 
Pojkar 47 (42,7) 70 (58,3) 

Röker 
  

Nej 63 (57,3) 91 (75,8) 
Ja, röker ibland 19 (17,3) 23 (19,2) 

Ja, röker varje dag 28 (25,5) 6 (5,0) 

Snusar **  
  

Nej 86 (78,2) 104 (86,7) 
Ja, snusar ibland 9 (8,2) 6 (5,0) 

Ja, snusar varje dag 14 (12,7) 8 (6,7) 

Känt sig berusad av alkohol senaste månaderna *** 
  

Aldrig 39 (35,5) 43 (35,8) 
Varannan månad eller mer sällan 18 (16,4) 20 (16,7) 

Ungefär en gång i månaden 21 (19,1) 24 (20,0) 
2-4 gånger i månaden 24 (21,8) 29 (24,2) 

2-3 gånger i veckan 6 (5,5) 1 (0,8) 
4 gånger i veckan eller mer 2 (1,8) 2 (1,7) 

Har haft samlag****     
Ja 68 (61,8) 58 (48,3) 

Nej 39 (35,5) 61 (50,8) 

Preventivmedel vid första samlag ***** 
  

Inget 21 (30,4) 11 (19,0) 
Kondom under hela samlaget 22 (31,9) 29 (50,0) 

Kondom under delar av samlaget 12 (17,4) 9 (15,5) 
P-piller 8 (11,6) 4 (6,9) 

Avbrutet samlag 2 (2,9) 3 (5,2) 
Annat 1 (1,4) 1 (1,7) 

Vaccinerad mot HPV 
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Ja 21 (19,1) 25 (20,8) 
Nej 56 (50,9) 73 (60,8) 

Vet inte 33 (30,0) 22 (18,3) 

Person som initierade HPV-vaccination ****** 
  

Mamma 15 (68,2) 9 (36,0) 
Pappa 0 (0,0) 1 (4,0) 

Föräldrar 1 (4,5) 4 (16,0) 
Tog själv initiativ 3 (13,6) 8 (32,0) 

Skolan 2 (9,1) 1 (4,0) 
Läkare 0 (0,0) 1 (4,0) 

* Internt bortfall, teoretiska program (n=2; 1,7 %) 
** Internt bortfall (n=3; 1,3 %) 
*** Internt bortfall (n=1; 0,4 %) 
**** Internt bortfall (n=4; 1,7 %) 
***** Internt bortfall (n=4; 3,1 %) 
****** Internt bortfall (n=2; 4,3 %) 
 
Medelålder för första samlag var 15,1 och medelvärde för antal samlagspartners var 4,8. En 

skillnad fanns mellan eleverna på respektive program och ålder för sexdebut (t-test; df:122; 

t:2,282; p=0,024), där medelåldern för elever på praktiska program var 14,8 år, jämfört med 

elever på teoretiska program, där medelåldern var 15,4 år. Det fanns en skillnad mellan elever 

på praktiska och teoretiska program och antal samlagspartners (t-test; df:118; t:2,575; 

p=0,011), där medelvärdet för antal samlagspartners var 6,0 respektive 3,6. Drygt majoriteten 

(n=124; 54,1 %) av eleverna uppgav att de vid nästa samlag kommer att använda kondom, 

dock fler elever på teoretiska än på praktiska program (Mann Whitney:5375,000; p=0,008). 

Utav flickorna uppgav en knapp femtedel (n=20; 18,0 %) att de kommer att gå på 

gynekologisk cellprovskontroll i framtiden. Eleverna kände i genomsnitt till 2,9 olika 

könssjukdomar och de tre vanligaste angivna var kondylom (n=181; 78,7 %), HIV/AIDS 

(n=161; 70,0 %) och klamydia (n=153; 66,5 %). Elever på teoretiska program kände till fler 

könssjukdomar (medelantal=3,13) än elever på praktiska program (medelantal=2,66) (t-test; 

df: 228; t: 2,071; p=0,04). Av flickorna var två femtedelar vaccinerade (n=45; 40,5 %) och av 

pojkarna var en elev vaccinerad (n=1; 0,9 %). Skillnaden mellan elever på respektive program 

och vaccinationsstatus var inte signifikant (Chi2:4,362; df: 2; p=0,113). 

 

Flickor och pojkars kunskap om HPV och HPV-vaccin som studerar på praktiska och 

teoretiska gymnasieprogram 

Majoriteten av undersökningsgruppen varken instämde eller tog avstånd till att HPV-vaccin 

kan ge allvarliga biverkningar, att HPV-vaccin ger ett bra skydd mot kondylom, att det är risk 

att unga killar/män får HPV, att man märker alltid att man är smittad av HPV samt att HPV 
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kan orsaka annan typ av cancer. En dryg tiondel instämde helt till att HPV-vaccin ger ett 

säkert skydd mot livmoderhalscancer. Drygt hälften av eleverna instämde helt eller delvis till 

att HPV sprids genom sexuell kontakt, att det är risk unga tjejer/kvinnor får HPV samt att 

livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom, se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Gymnasieelevernas kunskap om HPV och HPV-vaccin på praktiska och teoretiska 

program (n=230) 

 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

 

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 (n)  (%) (n)  (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Kunskap om HPV-
vaccin 

          

 
HPV- vaccin kan ge 
allvarliga biverkningar 

 
9 

 
 

 
(3,9) 

 
26 

 
(11,3) 

 
149 

 
(64,8) 

 
21 

 
(9,1) 

 
18 

 
(7,8) 

 
HPV- vaccin ger bra 
skydd mot kondylom  

 
22 

 
(9,6) 

 
42 

 
(18,3) 

 
130 

 
(56,5) 

 
14 

 
(6,1) 

 
7 

 
(3,0) 

 
HPV- vaccin ger ett 
säkert skydd mot 
livmoderhalscancer 

 
28 

 
(12,2) 

 
68 

 
(29,6) 

 
106 

 
(46,1) 

 
10 

 
(4,3) 

 
11 

 
(4,8) 

Kunskap om HPV 
          

 
Det är risk att unga 
tjejer/kvinnor får HPV 

 
73 

 
(31,7) 

 
69 

 
(30,0) 

 
75 

 
(32,6) 

 
1 

 
(0,4) 

 
5 

 
(2,2) 

 
Det är risk att unga 
killar/män får HPV 

 
20 

 
(8,7) 

 
43 

 
(18,7) 

 
128 

 
(55,7) 

 
14 

 
(6,1) 

 
17 

 
(7,4) 

 
Livmoderhalscancer är 
en livshotande sjukdom 

 
93 

 
(40,4) 

 
62 

 
(27,0) 

 
59 

 
(25,7) 

 
2 

 
(0,9) 

 
8 

 
(3,5) 

 
HPV sprids genom 
sexuell kontakt 

 
10

7 

 
(46,5) 

 
54 

 
(23,5) 

 
52 

 
(22,6) 

 
4 

 
(1,7) 

 
6 

 
(2,6) 

 
Man märker alltid att 
man är smittad av HPV 

 
2 

 
(0,9) 

 
1 

 
(4,8) 

 
147 

 
(63,9) 

 
35 

 
(15,2) 

 
27 

 
(11,7) 

 

HPV kan orsaka annan 
typ av cancer 

 

11 

 

(4,8) 

 

31 

 

(13,5) 

 

150 

 

(65,2) 

 

15 

 

(6,5) 

 

14 

 

(6,1) 
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Utav eleverna hade en sjättedel (n=38; 16,5 %) kännedom om HPV. Majoriteten (n=162; 70,4 

%) kände inte till HPV, dock hade flickorna (n=46; 41,4 %) bättre kännedom om HPV än 

pojkarna (n=21; 17,9 %) (Chi2:15,501; df: 2; p=0,000). Två tredjedelar (n=155; 67,4 %) hade 

inte hört talas om HPV-vaccin, men de allra flesta (n=189; 82.2 %) hade hört talas om vaccin 

mot livmoderhalscancer. Det fanns en skillnad mellan kön och kännedom om vaccin mot 

livmoderhalscancer (Chi2:26,533; df: 2; p=0,000), där flickorna (n=106; 95,5 %) hade bättre 

kännedom än pojkarna (n=82; 70,1 %).  En skillnad fanns mellan kön och påståendet att 

HPV-vaccin ger ett säkert skydd mot livmoderhalscancer (Mann Whitney:4565,000; 

p=0,000), där fler flickor  (n=62; 55,8 %) än pojkar (n=33; 28,2 %) instämde helt eller delvis 

till att HPV-vaccin ger ett säkert skydd. En skillnad fanns mellan kön och påståendet att det är 

risk att unga tjejer/kvinnor får HPV (Mann Whitney:4464,500; p=0,000), där fler flickor 

(n=81; 76,5 %) än pojkar (n=56; 47,9 %) instämde helt eller delvis.  En skillnad fanns mellan 

kön och kunskap om att livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom (Mann 

Whitney:5327,000; p=0,013), där fler flickor (n=83; 74,7 %) än pojkar (n=70; 59,8 %) 

instämde helt eller delvis. En skillnad fanns mellan kön och kunskap om att HPV sprids 

genom sexuell kontakt (Mann Whitney:5469; p=0,028), där fler flickor (n=83; 74, 8%) än 

pojkar (n=76; 65,0 %).  

 

Flickor och pojkars inställning till HPV och HPV-vaccin på praktiska och teoretiska 

gymnasieprogram 

En liten andel elever instämde helt till att det är krångligt att boka tid för HPV-vaccination, 

samtidigt som majoriteten varken instämde eller tog avstånd. De flesta av eleverna varken 

instämde eller tog avstånd till att HPV-vaccination är bra för hälsan. En dryg tiondel instämde 

helt till att spruträdsla är ett problem. Drygt hälften av eleverna instämde helt eller delvis till 

att det kan vara allvarligt att smittas av HPV. Knappa hälften av eleverna instämde helt eller 

delvis till att det är en stor risk att unga tjejer/kvinnor drabbas av HPV, se Tabell 4.  
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Tabell 4. Gymnasieelevers inställning till HPV och HPV-vaccin på praktiska och teoretiska 
program (n=230) 

 

Utav samtliga ovaccinerade visste majoriteten inte om de ville vaccineras mot HPV i 

framtiden (n=104; 56,2 %). En femtedel (n=42; 22,7 %) ville vaccinera sig i framtiden. Det 

fanns en skillnad mellan kön och önskan om att vaccineras mot HPV i framtiden 

(Chi2:30,843; df:6; p=0,000), där fler flickor (n=27; 40,3 %) än pojkar (n=15; 12,9 %) ville 

vaccinera sig. En skillnad fanns mellan kön och påståendet att det är krångligt att boka tid för 

HPV-vaccination (Mann Whitney:5424,500; p=0,015), där fler flickor (n=46; 41, 4 %) än 

pojkar (n=21; 17,9 %) tog helt eller delvis avstånd från detta. En skillnad mellan kön och 

påståendet att spruträdsla är ett problem fanns (Mann Whitney:5392,000; p=0,023), där fler 

flickor (n=52; 46,8 %) än pojkar (n=28; 23,9 %) instämde helt eller delvis. En skillnad mellan 

kön och påståendet att smittas av HPV kan vara allvarligt (Mann Whitney:4439,000; p=0,000) 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

 

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

  
(n) 

 
(%) 

 
(n) 

 
(%) 

 
(n) 

 
(%) 

 
(n) 

 
(%) 

 
(n) 

 
(%) 

 
Inställning till 

HPV-vaccin 

          

 
Det är krångligt att 
boka tid för HPV-
vaccination 

 
3 

 
 

 
(1,3) 

 
15 

 
(6,5) 

 
137 

 
(59,6) 

 
29 

 
(12,6) 

 
38 

 
(1,5) 

 
Spruträdsla är ett 
problem 

 
27 

 
(11,7) 

 
53 

 
(23,0) 

 
70 

 
(30,4) 

 
24 

 
(10,4) 

 
49 

 
(21,3) 

 
HPV-vaccination 
är bra för hälsan 

 
17 

 
(7,4) 

 
43 

 
(18,7) 

 
135 

 
(58,7) 

 
16 

 
(7,0) 

 
11 

 
(4,8) 

 
Inställning till 
HPV 

          

 
Att smittas av HPV 
kan vara allvarligt 

 
75 

 
(32,8) 

 
62 

 
(27,1) 

 
74 

 
(32,3) 

 
3 

 
(1,3) 

 
8 

 
(3,5) 

 
Det är stor risk att 
en kvinna drabbas 
av 
livmoderhalscancer 

 
28 

 
(12,2) 

 
82 

 
(35,7) 

 
96 

 
(41,7) 

 
10 

 
(4,3) 

 
8 

 
(3,5) 
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förelåg, där fler flickor (n=81; 72,9 %) än pojkar (n=54; 46,2 %) instämde helt eller delvis. En 

skillnad mellan kön och påståendet att det är stor risk att en kvinna drabbas av 

livmoderhalscancer (Mann Whitney:4673,500; p=0,000) förelåg, där fler flickor (n=68; 61,2 

%) än pojkar (n=41; 35,1 %) instämde helt eller delvis.  

 

Skillnader i kunskap om HPV och HPV-vaccin mellan elever på praktiska och 

teoretiska gymnasieprogram 

Skillnader mellan elever på gymnasieprogrammen och kunskap om HPV fanns, där fler elever 

på teoretiska program instämde helt till att det är stor risk att unga tjejer/kvinnor samt 

killar/män får HPV samt att livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom. Majoriteten av 

eleverna hade inte kännedom om att HPV-vaccin ger ett säkert skydd mot 

livmoderhalscancer, dock hade elever på teoretiska program bättre kännedom. Fler elever på 

teoretiska program hade kännedom om att HPV sprids genom sexuell kontakt, jämfört med 

elever på praktiska program, se Tabell 5.  

 

Tabell 5.  Skillnader i kunskap om HPV och HPV-vaccin mellan elever på praktiska och 

teoretiska gymnasieprogram (n=230) 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 
 
 
 

 

 (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) p-
värde* 

Mann 
Whitney 
 

Kunskap om HPV-
vaccin 

            

HPV- vaccin kan ge 
allvarliga 
biverkningar 

           
0,653 

 
6407,000 

Praktiska 2 (1,8) 13 (11,8) 74 (67,3) 7 (6,4) 7 (6,4)   
Teoretiska 7 (5,8) 13 (10,8) 75 (62,5) 14 (11,7) 11 (9,2)   

HPV-vaccin ger ett 
bra skydd mot 
kondylom 

           
0,335 

 
6162,500 

Praktiska 13 (11,8) 18 (16,4) 56 (50,9) 6 (5,5) 10 (9,1)   
Teoretiska 9 (7,5) 24 (20,0) 74 (61,7) 8 (6,7) 5 (4,2)   

HPV-vaccin ger ett 
säkert skydd mot 
livmoderhalscancer 

           
0,037 

 
5614,500 

Praktiska 12 (10,9) 26 (23,6) 56 (50,9) 3 (2,7) 6 (5,5)   
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Teoretiska 16 (13,3) 42 (35,0) 50 (41,7) 7 (5,8) 5 (4,2)   

Kunskap om HPV 
            

Det är risk att unga 
tjejer/kvinnor får 
HPV 

           
0,002 

 
5140,000 

Praktiska 26 (23,6) 34 (30,9) 38 (34,5) 1 (0,9) 4 (3,6)   
Teoretiska 47 (39,2) 35 (29,2) 37 (30,8) 0 (0,0) 1 (0,8)   

Det är risk att unga 
killar/män får HPV 

           
0,011 

 
5437,000 

Praktiska  6 (5,5) 19 (17,3) 60 (54,5) 6 (5,5) 11 (10,0)   
Teoretiska  14 (11,7) 24 (20,0) 68 (56,7) 8 (6,7) 6 (5,0)   

Livmoderhalscancer 
är en livshotande 
sjukdom 

           
0,000 

 
4782,000 

Praktiska  34 (30,9) 27 (24,5) 36 (32,7) 1 (0,9) 6 (5,5)   
Teoretiska  59 (49,2) 35 (29,2) 23 (19,2) 1 (0,8) 2 (1,7)   

HPV är ett virus 
som sprids genom 
sexuell kontakt 

           
0,000 

 
4205,000 

Praktiska  35 (31,8) 26 (23,6) 34 (30,9) 3 (2,7) 5 (4,5)   
Teoretiska 72 (60,0) 28 (23,3) 18 (15,0) 1 (0,8) 1 (0,8)   

Man märker alltid 
att man är smittad 
av HPV 

           
0,794 

 
6487,000 

Praktiska  2 (1,8) 3 (2,7) 76 (69,1) 8 (7,3) 13 (11,8)   
Teoretiska  0 (0,0) 8 (6,7) 71 (59,2) 27 (22,5) 14 (11,7)   

HPV kan orsaka 
annan typ av cancer 

           
0,032 

 
5684,000 

Praktiska  5 (4,5) 9 (8,2) 75 (68,2) 5 (4,5) 7 (6,4)   
Teoretiska 6 (5,0) 22 (18,3) 75 (62,5) 10 (8,3) 7 (5,8)   

*Mann- Whitney U-test (p=<0,05) 

 

En skillnad fanns mellan eleverna på respektive gymnasieprogram och kännedom om HPV 

(Chi2:4,734; df:1; p=0,03), där fler elever på teoretiska program (n=43; 35,8 %) kände till 

HPV, än elever på praktiska program (n=25; 22,7 %). Majoriteten av eleverna på respektive 

program uppgav att de inte kände till HPV(n=162; 70,4 %), dock hade eleverna på praktiska 

program (n=85; 77,3 %) lägre kunskap än elever på teoretiska program (n=77; 64,2 %). 

Majoriteten av eleverna på teoretiska (n=76; 63,3 %) och praktiska program (n=79; 71,8 %) 

uppgav att de inte hade hört talas om HPV-vaccin. Det fanns ingen skillnad mellan 

gymnasieprogram och kännedom om HPV-vaccin (Chi2:2,574; df:2; p=0,276). Majoriteten av 

eleverna på teoretiska (n=98; 81,7 %) respektive praktiska program (n=91; 82,7 %) hade dock 

hört talas om vaccin mot livmoderhalscancer. 
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Skillnader i inställning till HPV och HPV-vaccin mellan elever på praktiska och 

teoretiska gymnasieprogram 

Fler elever på teoretiska program instämde helt till att det kan vara allvarligt att smittas av 

HPV. En större andel elever på praktiska program instämde helt eller delvis till att spruträdsla 

är ett problem. Fler elever på teorietiska program tog helt avstånd till att det var krångligt att 

boka tid för HPV-vaccination, se Tabell 6.  

 

Tabell 6. Skillnader i inställning till HPV och HPV-vaccin mellan elever på praktiska och 

teoretiska gymnasieprogram (n=230) 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 
 
 
 

 

 (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) p-
värde* 

Mann 
Whitney 

Inställning 
till HPV-
vaccin 

            

Det är 
krångligt att 
boka tid för 
HPV - 
vaccination 

           
0,345 

 
6179,500 

Praktiska 1 (0,9) 10 (9,1) 66 (60,0) 14 (12,7) 11 (10,0)   
Teoretiska 2 (1,7) 5 (4,2) 71 (59,2) 15 (12,5) 27 (22,5)   

Spruträdsla 
är ett problem 

           
0,002 

 
5061,500 

Praktiska 21 (19,1) 28 (25,5) 33 (30,0) 6 (5,5) 15 (13,6)   
Teoretiska 6 (5,0) 25 (20,8) 37 (30,8) 18 (15,0) 34 (28,3)   

HPV-
vaccination 
är bra för 
hälsan 

           
0,258 

 
6093,000 

Praktiska 8 (7,3) 17 (15,5) 67 (60,9) 6 (5,5) 4 (3,6)   
Teoretiska 9 (7,5) 26 (21,7) 68 (56,7) 10 (8,3) 7 (5,8)   

Inställning 
till HPV 

            

Att smittas av 
HPV kan vara 
allvarligt 

           
0,001 

 
4994,000 

Praktiska  26 (23,6) 30 (27,3) 39 (35,5) 2 (1,8) 6 (5,5)   
Teoretiska 49 (40,8) 32 (26,7) 35 (29,2) 1 (0,8) 2 (1,7)   

Det är stor 
risk att en 
kvinna 

           
0,821 

 
6493,000 
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drabbas av 
livmoderhals-
cancer 

Praktiska  15 (13,6) 40 (36,4) 41 (37,3) 3 (2,7) 5 (4,5)   
Teoretiska 13 (10,8) 42 (35,0) 55 (45,8) 7 (5,8) 3 (2,5)   

*Mann- Whitney U-test (p=<0,05) 

 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan programmen i önskan om att vaccineras i 

framtiden (Chi2:0,649; df:3; p=0, 885), dock ville något fler elever på teoretiska program 

(n=23; 24,0 %) vaccineras jämfört med elever på praktiska program (n=19; 21,3 %). 

 

DISKUSSION 

Majoriteten av eleverna hade generellt låg kunskap om HPV och HPV-vaccinet, hade låg 

tilltro till vaccinet och var osäkra på huruvida de i framtiden ville vaccineras, dock hade 

elever på teoretiska program bättre kunskap och en mer positiv inställning än elever på 

praktiska program. Flickor hade bättre kunskap om HPV och HPV-vaccin än pojkar. De flesta 

hade inte hört talas om vaccin mot HPV, men de allra flesta hade kännedom om vaccin mot 

livmoderhalscancer.  

 

Resultatdiskussion 

Kunskap om HPV och HPV-vaccin 

Resultatet i studien stödjs av tidigare forskning, där ungdomar generellt har låg kunskap om 

HPV (Cooper Robbins et al., 2010; Gottvall et al., 2009; Höglund et al., 2009; Klug et al., 

2007; Marek et al., 2011; Tang et al., 2014) och HPV-vaccin (Cooper Robbins et al., 2010; 

Gutierrez et al., 2013; Gottvall et al., 2010; Höglund et al., 2009; Hernandez et al., 2010; 

Marek et al., 2011; Williams et al., 2011). Trots att medvetenheten om viruset på senare år 

ökat (Marlow et al., 2013), kände majoriteten av eleverna inte till HPV eller HPV-vaccinet.  

 

Flickorna och pojkarna hade, i likhet med tidigare studie (Grondin et al., 2013), generellt låg 

kunskap om sexuellt överförbara infektioner. Liksom tidigare studier (Castellaugé & Munoz, 

2003; Tegnell et al., 2009) visat, överensstämde ungdomarnas kunskap inte med den kliniska 

bilden för HPV. I likhet med tidigare studier förefaller eleverna sakna kunskap om sambandet 

mellan kondylom, HPV (Marlow et al., 2013; Mortensen, 2010) och livmoderhalscancer 

(Haesebaert et al., 2012; Höglund et al., 2009; Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012; Tang 
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et al., 2014), trots att de allra flesta elever hade kännedom om kondylom och om hur HPV-

viruset sprids.  

 

Studien visade att elever på praktiska program hade lägre kunskap om HPV och HPV-vaccin. 

Män med lägre utbildningsnivå hade i en studie lägre kunskap om HPV (Marlow et al., 2013). 

I denna studie studerade dock fler kvinnor än män på praktiska program, vilket skulle kunna 

tyda på att utbildningsnivå, snarare än kön, har stor betydelse för kunskap om HPV och HPV-

vaccin. Det inte självklart att ungdomar är medvetna om sambandet mellan sexualbeteende 

och HPV (Marlow et al., 2013; Oscarsson et al., 2012). Dock hade elever på praktiska 

program fler riskbeteenden som är associerade med ökad risk att drabbas av HPV, såsom tidig 

sexdebut (Johnson et al., 2012; Kahn et al., 2002; Wiley et al., 2012) och fler antal 

samlagspartners (Bumbuliene & Alisauskas, 2012; Dillner et al., 2010; Johnson et al., 2012; 

Kahn et al., 2002; Wiley et al., 2012).  

 

Intressant är att de allra flesta i undersökningsgruppen inte hade kännedom om HPV-vaccin, 

men hade hört talas om vaccin mot livmoderhalscancer. Ungdomarna var även medvetna om 

att flickor löper stor risk att drabbas av HPV och ansåg att livmoderhalscancer är en allvarlig 

sjukdom. Majoriteten av eleverna var inte vaccinerade mot HPV, men två femtedelar av 

flickorna hade tagit vaccinet. Tydligt var att majoriteten av eleverna inte hade kännedom om 

att vaccin mot HPV och vaccin mot livmoderhalscancer är detsamma. Flickorna hade bättre 

kunskap om HPV och HPV-vaccin än pojkarna. Följaktligen skulle skillnaderna mellan kön 

och elevernas kunskap samt vaccinationsstatus kunna förklaras genom att vaccinet 

marknadsförs som ett subventionerat vaccin mot livmoderhalscancer till flickor och unga 

kvinnor. 

 

Inställning till HPV och HPV-vaccin 

Generellt hade gymnasieeleverna en negativ inställning och låg tilltro till HPV-vaccinet. Att 

endast en dryg tiondel av eleverna ansåg att HPV-vaccin ger ett säkert skydd mot 

livmoderhalscancer, tyder på lågt förtroende för vaccinets effekt, något som tidigare studier 

visat (Gerend et al., 2013; Hernandez et al., 2010; Rambout et al., 2014; Williams et al., 

2011). Detta kan förklara den låga vaccinationstäckningen i undersökningsgruppen.  
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De flesta av eleverna varken instämde eller tog avstånd till att HPV-vaccination är bra för 

hälsan. Bland unga finns ett behov av mer information om HPV-vaccinet (Cooper Robbins et 

al., 2010; Gerend et al., 2013; Gottvall et al., 2009; Marek et al., 2011; Mortensen, 2010; 

Williams et al., 2011), då oro för vaccinets skadliga effekter är det största hindret till 

vaccination (Cohen & Head, 2013; Fisher et al., 2013; Gerend et al., 2013; Haesebaert et al., 

2012; Miller et al., 2014; Rambout et al., 2014; Williams et al., 2011). 

 

Att många elever inte visste om de var vaccinerade eller om de i framtiden ville vaccineras är 

ett oroväckande fynd som skulle kunna tyda på negativ inställning till vaccination hos flickor 

och pojkar på respektive gymnasieprogram. Om eleverna inte förstår varför de behöver 

vaccineras samt inte vet huruvida de är vaccinerade eller inte, uppstår det ett tydligt problem i 

elevernas beslutsprocess. Inställning är avgörande för avsikten att i framtiden vaccineras mot 

HPV (Fisher et al., 2013; Newman et al., 2013). I andra studier var många positivt inställda 

till vaccination (Gottvall et al., 2009; Haesebaert et al., 2012; Marek et al., 2011), trots låg 

kunskap om HPV-vaccin (Cooper Robbins et al., 2010; Gutierrez et al., 2013; Gottvall et al., 

2009; Höglund et al., 2009; Marek et al., 2011; Williams et al., 2011). Flickorna var mer 

positivt inställda till att vaccineras i framtiden än pojkar, ett fynd som styrks av andra studier 

(Gutierrez et al., 2013; Hernandez et al., 2010). Bidragande faktorer till flickornas positiva 

intentioner till vaccinering, kan vara att vaccinet är subventionerat för dem och att det 

marknadsförs som ett vaccin mot livmoderhalscancer.  

 

Tidigare studier visar att ungdomar hade låga uppfattningar om risker att drabbas av HPV-

infektion (Cohen & Head, 2013; Holman et al., 2014; Rambout et al., 2014; Williams et al., 

2011). Drygt hälften av eleverna instämde till att det kan vara allvarligt att smittas av HPV, 

emellertid ansåg avsevärt färre elever på praktiska program det allvarligt jämfört med elever 

på teoretiska program. Detta skulle kunna tyda på att elever på praktiska gymnasieprogram 

har en lägre medvetenhet om HPV samt lägre självupplevd risk att drabbas till följd av en 

lägre kunskap om HPV.  

 

Till skillnad från tidigare studier, där rädsla för nålstick uppgetts vara ett hinder (Fisher et al., 

2013; Gottvall et al., 2009), uppgav endast en dryg tiondel att rädsla för sprutor är ett 

problem. Dock ska tilläggas att nästan en femtedel av eleverna på praktiska program, samt 

nästan hälften av alla flickor ansåg att spruträdsla var ett problem. En orsak till den låga 
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vaccinationstäckningen skulle kunna bero på att vissa grupper, såsom elever på praktiska 

gymnasieprogram, eller att vissa flickor i denna studie, upplever rädsla vara ett större hinder 

till vaccination än andra.    

 

Tidigare studier har visat att vaccineringen är tidskrävande och därför utgör ett hinder till 

vaccination (Fisher et al., 2013; Hernandez et al., 2010; Miller et al., 2014; Williams et al., 

2011; Wong et al., 2013), dock visade resultatet i denna studie att endast ett fåtal elever ansåg 

det vara besvärligt att boka tid för vaccination, samtidigt som majoriteten uttryckte osäkerhet. 

Det praktiska tillvägagångsättet inför vaccination kan för ungdomar utan stöd från föräldrar 

vara svårt.  

 

Av de vaccinerade hade majoriteten av vaccinationerna initierats av elevernas mödrar, och en 

knapp fjärdedel hade själva tagit initiativet. Detta bekräftar att mödrar till stor del påverkar 

initieringen av ungdomars vaccination, något tidigare studier visat (Fisher et al., 2013; Miller 

et al., 2014; Mortensen, 2010; Oscarsson et al., 2012). Studier visar att föräldrar ofta behöver 

mer information om HPV och HPV-vaccin före dem låter vaccinera sina barn (Gerend et al., 

2013; Gottvall et al., 2013; Grandahl et al., 2014; Holman et al., 2014; Miller et al., 2014). 

Låg medvetenhet om HPV (Wong et al., 2013) samt föräldrars tveksamhet och oro för 

vaccinet leder till att vaccination uteblir (Holman et al., 2014; Patel & Berenson, 2013). För 

att öka vaccinationstäckningen hos ungdomar krävs insatser, som betonar mödrars viktiga 

funktion i processen.  

 

Enligt Orems egenvårdteori har människan resurser att själv fatta beslut som främjar hälsa 

(Thorsén, 2002). Intressant i det förebyggande arbetet mot HPV, är att en fjärdedel av de 

vaccinerade eleverna uppgav att de själva tagit initiativ till vaccination, vilket visar på att 

eleverna själva har förmåga att ta beslutet. Detta belyser att ungdomar bör vara delaktiga i 

medicinska beslut, vilket är i enlighet med den nya föreslagna personcentrerade patientlagen 

(Regeringskansliet, 2014). Genom att tillgodose kunskap kan hälso- och sjukvården underlätta 

för gymnasieeleverna att själva ta genomtänkta beslut som berör den egna hälsan. Resultatet 

visar att gymnasieelevers kunskapsnivå om HPV och HPV-vaccin i årskurs två i Uppsala 

kommun är låg. Genom ytterligare informationsdelgivning, skulle gymnasieeleverna kunna få 

en ökad kunskap och förståelse för viruset och vaccinet, och därmed ge eleverna resurser att 
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själva kunna hindra sjukdomsspridningen genom ökad medvetenhet, ökad kondomanvändning 

och vaccination. 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva och jämföra undersökningsgruppens kunskap och inställning till HPV och 

HPV-vaccin vid ett tillfälle, var vald studiedesign lämplig. En enkätundersökning 

genomfördes i klassrumsmiljö, då denna metod på ett okomplicerat sätt, kan generera hög 

svarsfrekvens inom kort tid (Ejlertsson, 2012). Enkätundersökningen lämnades ut till avsedd 

målgrupp och få elever valde att inte delta, varför resultaten i undersökningen bör vara riktiga 

och med stor sannolikhet representera vald målgrupp (Ejlertsson, 2005). Urvalet i en studie 

bör vara proportionellt fördelat inom undersökningsgruppen samt värvas med ändamål att 

besvara studiens syfte (Henricson, 2012). Det strategiska urval som gjordes, gav en bred 

variation och spridning av undersökningsgruppen (Ejlertsson, 2012). Deltagarna var jämnt 

fördelade mellan kön och gymnasieprogram. Under rekryteringsprocessen uppstod svårigheter 

att få kontakt med ansvariga programrektorer, vilket förlängde rekryteringen av elever. 

Grundtanken var från början att endast använda elever från Uppsala Vård och bildnings 

skolor, dock värvades en friskola inom Uppsala kommun, med anledning av ovanstående 

beskrivna problem. Svarsfrekvensen var mycket hög, då endast fyra elever (1,7 %) valde att 

inte delta i studien. Ett litet bortfall minskar osäkerheten för hur resultatet i en studie ska 

tolkas (Ejlertsson, 2012).  

 

Då enkäten är testad och utvärderad under en längre tid, och merparten av enkätfrågorna har 

använts i tidigare studier, anses reliabiliteten av frågorna vara säker. Frågor och 

svarsalternativ har fortlöpande reviderats. Enkäten bestod av 30 frågor som besvarades med 

flervalsalternativ eller fri text. En enkät som är för kompakt blir lätt svår att överskåda och 

därmed är det lätt att respondenten har svårt att tyda den (Ejlertsson, 2005). Faktainriktade 

frågor kan inleda frågeformuläret för att värma upp respondenten, för att därefter börja ställa 

frågor som kan anses vara mer kontroversiella (Holme & Solvang, 1997), vilket även denna 

studie börjar med. En del frågor var av privat karaktär, vilket av somliga kan ha upplevts varit 

kontroversiella, såsom frågan om sexdebut. Denna fråga gav ett större internt bortfall då flera 

valde att inte besvara frågan. Detta skulle kunna bero på att frågan ansågs vara för privat eller 

att eleverna inte ville att sina skolkamrater skulle råka få ta del av den informationen eftersom 
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en del. Många elever valde att sitta tätt intill varandra, trots upprepade uppmaningar att sitta 

utspridda i klassrummet. 

 

Svarsalternativen var enhetligt utformade och svarsformen passade visserligen respektive 

fråga, likväl kan de ha uppfattats vara svårbegripliga. Frågan om vad resultaten kan användas 

till uppkommer vanligen om frågan blivit felaktigt ställd (Ejlertsson, 2005). Ett större internt 

bortfall sågs på fråga 20, där påståendena var många och svarsalternativen svårtolkade och 

långa. Däremot kan det inte klart bevisas att deltagare av den anledningen valt att inte besvara 

frågan (Holme & Solvang, 1997). Vid presentation av studien förtydligades därför 

svarsalternativen på denna fråga, då elever vid första undersökningen hade svårt att förstå 

dessa. Frågor i en enkätundersökning bör vara konstruerade på sådant vis att de mäter korrekt 

enligt forskares bedömningar, varför det är viktigt att dessa innefattar samtliga områden som 

forskaren anser ingå i begreppen. Detta, för att resultatet inte ska bli felaktigt, eftersom måttet 

måste innehålla det forskaren avser mäta. ”Samlag” är ett begrepp med många olikartade 

betydelser, och kan därför uppfattas som vagt, då det kan förstås på olika vis av olika personer 

(Gustin Wiklund & Bergbom, 2012). Påståendet ”spruträdsla är ett problem” användes i 

denna undersökning, och kunde vara svårt att veta vem detta problem syftar till. För att 

säkerställa validiteten av en undersökning måste frågorna formuleras på ett sätt som mäter det 

som avses mäta. De ska med andra ord vara specifika (Ejlertsson, 2005). Av denna anledning 

skulle dessa båda påståenden kunna ha feltolkats och därmed givit felaktiga resultat. 

Undersökare har även en maktposition och deltagandet kan upplevas påtvingande, vilket kan 

leda till att respondenten anpassar svaren efter vad de tror att undersökaren önskar finna 

(Henricson, 2012). Forskare har en ledande funktion, är vanligen högutbildade och är 

specialister inom forskningsämnet, vilket kan ha påverkat elevernas svar. Därför kan inte klart 

visas att frågorna sanningsenligt besvarats, trots att det poängterades att enkätundersökningen 

inte vara något prov samt att deltagandet var frivilligt. 

 

Forskare måste alltid överväga, att det inom undersökningsgruppen, kan finnas utsatta och 

känsliga deltagare, såsom barn och personer med begränsad kognitiv förmåga. Ungdomar 

mellan 15-18 års ålder bedöms vanligen vara kompetenta att själva avgöra om de önskar 

medverka i studier eller inte, dock har de rätt att erhålla åldersanpassad information. Syftet 

med informerat samtycke var att skydda deltagarens rätt till frihet att delta och värna om deras 

självbestämmande. Den skriftliga och muntliga informationen som deltagarna bör delges 
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måste vara tydlig. Det framgick att deltagandet var frivilligt och att eleven var fri att avbryta 

studien utan att specificera anledning (Henricson, 2012). Betänketid för deltagande gavs. 

Insamlandet av data skedde utan att deltagarnas integritet riskerade att kränkas eller skadas. 

Konfidentialiteten innebär att obehöriga inte får ta del av uppgifter av privat och känslig 

karaktär, att integriteten skyddas och att information inte ska kunna härledas till enskild 

person. Materialet förvarades oåtkomligt för utomstående (Henricson, 2012).  

Genom att studien genomfördes i klassrumsmiljö var bortfallet mycket lågt. De flesta elever 

som var närvarande valde att besvara enkäten, dock var lärares intresse för studien avgörande 

för undersökningens förlopp och tidsåtgång. Lärarnas inställning och engagemang föreföll 

påverka elevernas motivation till att delta positivt. I de klasser där lärare och elever upplevdes 

måttligt engagerade, valde somliga elever att prata med varandra under undersökningen utan 

närmare fokus på enkäten, vilket kan ha bidragit till att andras koncentration stördes och andra 

inte tordes svara. Vidare tog undersökningen tio minuter längre än förväntat, vilket kan ha 

bidragit till lärares och elevers bristande koncentration.  

 

Efter avslutad studie kommer resultatet lämnas ut till berörda skolor och gymnasieklasser. 

Studien är värdefull för individen, samhället och professionen då kartläggningen av 

ungdomars kunskap om och inställning till HPV och HPV- vaccin belyser kunskapsläget. Den 

enskilda eleven ges möjlighet, genom planerad informationsdelgivning av studiens resultat till 

skolor, att själva besluta om de efter genomläsning anser sig behöva komplettera sin kunskap. 

Professionen och samhället får genom studien kliniska implikationer för framtida 

interventioner och forskning.  

 

Klinisk implikation 

Ytterligare interventioner behövs i det förebyggande arbetet att öka ungdomars kunskap och 

medvetenhet om HPV och HPV-vaccin. Vidare forskning om skillnader i kunskap och 

inställning till HPV och HPV-vaccin mellan praktiska och teoretiska utbildningsprogram 

behövs. 

 

Slutsats 

Den låga kunskapen om HPV och HPV-vaccin kan påverka elevernas inställning samt deras 

intentioner att i framtiden vaccineras. Resultatet indikerar på ett behov av mer information om 

HPV och HPV-vaccin. Forskningen kan bidra till ökad kännedom om gymnasieelevers 
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kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin, som för hälso- och sjukvården vara 

betydelsefull i det förebyggande arbetet mot HPV hos ungdomar som ännu inte vaccinerats.  

Skolsköterskans hälsosamtal med gymnasieelever bör inkludera information och diskussion 

om HPV och HPV-vaccin anpassad för ungdomar, för att ge dem möjlighet att förstå 

sambandet mellan kondylom, HPV och livmoderhalscancer, och därmed lättare kunna ta 

ställning till vaccination. 
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     Bilaga 1 
    

    Informationsbrev till programrektor 

 

 
 
 
Informationsbrev och förfrågan om att genomföra en klassrumsenkät på gymnasieskola 
 
Vi är två studenter som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet 
med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, och planerar att skriva en 
uppsats med syfte att kartlägga gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och 
HPV-vaccin, samt undersöka om det föreligger skillnader mellan elever som studerar på 
praktiska eller teoretiska gymnasieprogram. Vi kommer under vårterminen att skriva en 
magisteruppsats i ämnet. 
 
Humant papillomvirus (HPV) är ett vanligt vårtvirus som är mycket smittsamt och är den 
vanligaste sexuellt överförbara infektionen. Elevhälsan erbjuder kostnadsfri vaccination mot 
HPV till flickor i årskurs fem (10-12 år), födda 1999 eller senare. Flickor födda 1993-1998 
erbjuds vaccination kostnadsfritt i primärvården. För fullständig HPV-vaccination behövs tre 
doser.  
 
För att kunna besvara våra frågeställningar är planen att genomföra en enkätundersökning 
bland elever i årskurs två på gymnasiet. Deltagandet innebär en klassrumsenkät att eleverna 
får fylla i en enkät vilken beräknas ta ca 10-15 minuter. Vi kommer att närvara i klassrummet 
under tidpunkten för datainsamlingen om eleverna har frågor om enkäten. 
Enkätundersökningen planeras genomföras under februari 2014, efter samtycke från ansvarig 
programrektor. Elevens samtycke kommer att inhämtas i samband med enkätundersökningen.  
 
Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna härledas till någon 
enskild elev. Enkäterna kasseras efter godkänt examensarbete. Elevens medverkan i studien är 
frivillig och kan när som helst avbrytas utan att eleven behöver meddela orsak. 
 
 
 
 
 
Studenter:     Handledare: 
Martin Färdig    Christina Stenhammar 
Maria Lundberg   Verksamhetschef Elevhälsan 
Institutionen för kvinnors- och barns hälsa  Uppsala Kommun Vård och bildning 
Uppsala Universitet  Tel: 018- 727 20 15  
Tel: 0702- 62 38 38 (Martin)   Maria Grandahl  
Tel: 0707- 54 53 56 (Maria)   Doktorand, Leg. sjuksköterska, MMSc
    Tel: 018- 471 66 72 
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    Bilaga 2            
 
           Informationsbrev till elever 
 
     
     
     

      
     
Varför görs den här undersökningen? 

Humant papillomvirus (HPV) är ett vanligt vårtvirus som är mycket smittsamt och är den 
vanligaste sexuellt överförbara infektionen. Elevhälsan erbjuder kostnadsfri vaccination mot 
HPV till flickor i årskurs fem (10-12 år), födda 1999 eller senare. Flickor födda 1993-1998 
erbjuds vaccination kostnadsfritt i primärvården. För fullständig HPV-vaccination behövs tre 
doser. Denna undersökning syftar till att kartlägga gymnasieelevers kunskap om och 
inställning till HPV och HPV-vaccin, samt undersöka om det föreligger skillnader mellan 
elever som studerar på praktiska eller teoretiska gymnasieprogram. Vi kommer under 
vårterminen att skriva en magisteruppsats i ämnet. 
 

Vilka kan vara med i undersökningen och hur går den till? 

Du som går andra året på gymnasiet i en skola i Uppsala kommun och närvarar i klassrummet 
vid tillfället för undersökningen. Enkäten ifylls i klassrummet och lämnas sedan in. 
Undersökningen genomförs av två sjuksköterskor som läser på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar vid Uppsala universitet. Vi beräknar att enkäten kommer att ta 10-15 minuter att 
besvara.  
  

Hur behandlas svaren? 

När alla enkäterna är ifyllda och insamlade kommer dessa att bearbetas och sedan presenteras 
i en uppsats. Enkäterna behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna härledas till dig. 
Efter godkänd uppsats kommer enkäterna att kasseras. Du deltar helt frivilligt och kan när 
som helst avbryta deltagandet utan att behöva berätta varför. 
 
 
    
       
 
Studenter:     Handledare: 
Martin Färdig    Christina Stenhammar 
Maria Lundberg   Verksamhetschef Elevhälsan 
Institutionen för kvinnors- och barns hälsa  Uppsala Kommun Vård och bildning 
Uppsala Universitet  Tel: 018- 727 20 15  
Tel: 0702- 62 38 38 (Martin)   Maria Grandahl  
Tel: 0707- 54 53 56 (Maria)   Doktorand, Leg. sjuksköterska, MMSc
    Tel: 018- 471 66 72 
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    Bilaga 3      

   
Informerat samtycke 

 
 
     
     

      
      
      
      
      
 

Jag har blivit informerad om studien via skriftlig och muntlig information och fått tillräckligt 

med tid på mig att överväga mitt deltagande.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avsluta 

mitt deltagande i studien utan att ange anledning. 

 

Jag samtycker till att delta i enkätundersökningen om gymnasieungdomars kunskap om och 

inställning till HPV och HPV-vaccin. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………  
Underskrift      Datum  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………  
Namnförtydligande  
 

 

 

 

 

 



39 

 

Bilaga 4 
 

 
 

 

HPV Va é dé? 
Ett forskningsprojekt om att förebygga 

humant papillomvirus (HPV)  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                 Forskningsprojekt med gymnasieungdomar om att förebygga HPV  
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   Först några frågor om dig själv och din familj 

 

1. Ange dagens datum År………… Månad………….  Dag…………. 
 

2. Är du kvinna eller man? � Kvinna � Man  

3.  Vilket år är du född? .......................................   

4. Vilket gymnasieprogram läser du på? ………………………………………………… 
 

     

5. Var är du född?    

 � Sverige  

 � Övriga Norden  

 � Övriga Europa  

 � Utanför Europa  

 � Vet inte 
 
 

 

6. I vilket land är din mamma född? 

 � Sverige  

 � Övriga Norden  

 � Övriga Europa  

 � Utanför Europa  

 � Vet inte  

    
7. I vilket land är din pappa född?   

 � Sverige   

 � Övriga Norden   
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 � Övriga Europa   

 � Utanför Europa   

 � Vet inte 
 
 

  

8. 
 

Vilken utbildning har din mamma?   

 � Grundskola   

 � Gymnasieskola   

 � Universitet/högskola   

 � Vet inte  
 
 

  

9.  Vilken utbildning har din pappa? 
 

  

 � Grundskola   

 � Gymnasieskola   

 � Universitet/ högskola   

 � Vet inte 
 
 

  

10. Vilken är din mammas huvudsakliga sysselsättning? 
 

 � Arbetar   

 � Studerar   

 � Föräldraledig   

 � Arbetslös   

 � Sjukskriven/förtidspensionär eller liknande   

 � Annat, vad? ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Vilken är din pappas huvudsakliga sysselsättning? 
 

 � Arbetar  

 � Studerar  

 � Föräldraledig  

 � Arbetslös  

 � Sjukskriven/förtidspensionär eller liknande 

 � Annat, vad? …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

12. Röker du?  
 

 

 � Nej   

 � Ja, jag röker någon gång ibland  

 � Ja, jag röker varje dag 
 
 

 

13. Snusar du?  

 � Nej  

 � Ja, jag snusar någon gång ibland 

 � Ja, jag snusar varje dag 
 
 

14. Hur ofta under de senaste månaderna har du druckit så mycket alkohol att du har 
känt dig berusad? 
 

 � Aldrig  

 � Varannan månad eller mer sällan 

 � Ungefär en gång i månaden 

 � 2 – 4 gånger i månaden 

 � 2 – 3 gånger i veckan 

 � 4 gånger i veckan eller mer 
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 Och nu några frågor om HPV mm.  
 
 

15. Vilka könssjukdomar känner du till? ……………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

16. Känner du till HPV (humant papillomvirus)? 

 � Ja  

 � Nej  

   

17. Har du hört talas om vaccin mot HPV?  

 � Ja  

 � Nej  

  

18. Har du hört talas om vaccin mot livmoderhalscancer? 

 � Ja  

 � Nej  

   

19. Har någon du känner haft cancer?  

 � Ja  

 � Nej 
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20. Här kommer några påståenden om HPV och för- och nackdelar med HPV-vaccination som vi 

ber dig ta ställning till.  

 Kryssa i det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst.    

  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

a) HPV-vaccin kan ge allvarliga 
biverkningar  

 � � � � � 

b) HPV-vaccin ger ett bra skydd 
mot könsvårtor (kondylom) 

 � � � � � 

c) HPV-vaccin ger ett säkert 
skydd mot livmoderhalscancer 

 � � � �    � 

d) Det är krångligt att boka tid för 
HPV-vaccination 

� � � � � 

e) Spruträdsla är ett problem  � � � � � 

f) Att smittas av HPV kan vara 
allvarligt 

� � � � � 

g) Det är risk att unga 
tjejer/kvinnor får HPV  

� � � � � 

h) Det är risk att unga killar/män 
får HPV 

� � � � � 

i) Livmoderhalscancer är en 
livshotande sjukdom            

� � � � � 

j) Det är stor risk att en kvinna 
drabbas av livmoderhalscancer 

� � � � � 

k) HPV-vaccination är bra för 
hälsan                      

� � � � � 

l) HPV är ett virus som sprids 
genom sexuell kontakt    

� � � � � 

m) Man märker alltid att man är 
smittad av HPV 

� � � � � 

n) HPV kan orsaka någon annan 
typ av cancer 

   � �  � � � 

o) Jag kommer att använda 
kondom nästa gång jag har 
samlag med en ny person  

�  �  �  �  �  

p)     Jag kommer att gå på 
gynekologisk cellprovskontroll 

� � � � � 
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 Om du svarat nej, behöver du inte svara på resten av frågorna. Tack för din medverkan! 

 
 

21.  a) Är du vaccinerad mot HPV (med Gardasil eller Cervarix)?     

 � Ja  � Nej  � Vet inte   

  

b) Om nej, vill du vaccinera dig längre fram?    

 � Ja � Nej � Vet inte   

  

c) Om ja, vem tog initiativet till vaccination?  

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

  

22. Har någon kompis vaccinerat sig mot HPV?     

 � Ja � Nej � Vet inte   

  

23. Har dina föräldrar diskuterat HPV- vaccination med dig?     

 � Ja � Nej  

  

24. Har någon annan diskuterat HPV- vaccination med dig?     

 � Ja � Nej  

  

25. Har du någon gång haft samlag?         

 � Ja � Nej  

26. Hur gammal var du när du hade samlag första gången? ........................................................ 

  

27. Hur många personer har du haft samlag med? ....................................................................... 
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Tack för din medverkan! 

 

Här kan du skriva kommentarer till formuläret och undersökningen 

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

28. Vilket/vilka preventivmedel använde du/ni vid ditt första samlag? 

 � Inget  

 �  Kondom under hela samlaget    

 �  Kondom under delar av samlaget  

 � P-piller   

 �  Avbrutet samlag  

 � Annat, nämligen ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  

29. Vilket/vilka preventivmedel använde du/ni vid ditt senaste samlag? 

 � Inget  

 �  Kondom under hela samlaget  

 �  Kondom under delar av samlaget  

 � P-piller  

 �  Avbrutet samlag  

 � Annat, nämligen …………………………………………………………………………………………………………………… 

  

30. Har du någon gång testat dig för någon könssjukdom?     

 � Ja � Nej  

   

31. a) Har du haft någon könssjukdom?  

 � Ja � Nej  

  

b) Om ja, vilken?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


